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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ ·Αρ. 1020 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφο
μένων^ Ά % ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας U * V " ^ " & 
&Λ1973 εκδίδεται δ ώ δημοσιεύσεως εκ; την έ ™ ^ μ " * * £ £ * ' * * ^ 
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 37 του 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑ

ΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑ

ΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θ* άναφέρηται ώς δ περί της ^ * ά « ω ς « ρ Ι * £ £ « « * 

Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφομένων κατά της ασφαλείας 
της Πολιτικής 'Αεροπορίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1973. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά 'Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις* σημαίνει τήν Σύμβασιν περί Κ « 7 α σ τ ^ ς
Π ^ κ ή ° ς 

ιιων Πράξεων στρεφομένων κατά της ασφάλειας της Πολιτικής 
'Αεοοπορίας τής όποιας το κείμενον έν τω άγγλικω πρωτοτυπώ 
έ ΐ τ ί Κ S τ ? Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει εις Πίνας, 
τήν έλληνικήν εις τό Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : 

Νοείται δτ έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δυο κείμενων 
ύ π ε ρ ί σ ί ί ι τό εις τόΡ Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κει-

μενον. 
3 Ή Σύμβασις τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε τόν Κ Ο Ρ - , 

Νοέμβρη του 1972, δυνάμει της 6π αριθμόν 11.759 και J W W ^ 
12ην 'Οκτωβρίου, 1972, Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
διά τοϋ παρόντος Νόμου κυροϋται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION for the Suppression of Unlawful Acts against 

the Safety of Civil Aviation 
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION 
CONSIDERING that unlawful acts against the safety of civil aviation 

jeopardize the safety of persons and property, seriously affect the operation of 
lir services, and undermine the confidence of the peoples of the world in the 
safety of civil aviation ; 

CONSIDERING that the occurrence of such acts is a matter of grave concern ; 
CONSIDERING that, for the purpose of deterring such acts, there is an 

argent need to provide appropriate measures for punishment of offenders ; 
HAVE AGREED AS FOLLOWS : 

ARTICLE 1 
1. Any person commits an offence if he unlawfully and intentionally : 

(a) performs an act of violence against a person on board an aircraft in 
flight if that act is likely to endanger the safety of that aircraft; or 

(b) destroys an aircraft in service or causes damage to such an aircraft 
which renders it incapable of flight or which is likely to endanger its 
safety in flight; or 

(c) places or causes to be placed on an aircraft in service, by any means 
whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that 
aircraft, or to cause damage to it which renders it incapable of flight, 
or to cause damage to it which is likely to endanger its safety in 
flight ; or 

(d) destroys or damages air navigation facilities or interferes with their 
operation, if any such act is likely to endanger the safety of aircraft 
in flight; or 

(e) communicates information which he knows to be false, thereby endan
gering the safety of an aircraft in flight. 

2. Any person also commits an offence if he : 
(a) attempts to commit any of the offences mentioned in paragraph 1 of 

this Article; or 
(b) is an accomplice of a person who commits or attempts to commit any 

such offence. 
ARTICLE 2 

For the purposes of this Convention 
(a) an aircraft is considered to be in flight at any time from the moment 

when all its external doors are closed following embarkation until the 
moment when any such door is opened for disembarkation ; in the 
case of a forced landing, the flight shall be deemed, to continue until the 
competent authorities take over the responsibility for the aircraft and 
for persons and property on board; 

(b) an aircraft is considered to be in service from the beginning of the 
preflight preparation of the aircraft by ground personnel or by the crew 
for a specific flight until twentyfour hours after any landing; the 
period of service shall, in any event, extend for the entire period during 
which the aircraft is in flight as defined in paragraph (a) of this 
Article. 
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ARTICLE 3 
Each Contracting State underta^s to make the offences mentioned in Articl 

1 punishable by severe penalties. 
ARTICLE 4 

1. This Convention shall not apply to aircraft used in military, customs ο 
police services. 

2. In the cases contemplated in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragrap: 
1 of Article 1, this Convention shall apply, irrespective of whether the aircral 
is engaged in an international or domestic flight, only if: 

(a) the place of takeoff or landing, actual or intended, of the aircraft i 
situated outside the territory of the State of registration of that aircraft 
or 

(b) the offence is committed in the territory of a State other than the Stal· 
or registration of the aircraft. 

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, in the cases contemplated ii 
subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1 of Article 1, this Conventioi 
shall also apply if the offender or the alleged offender is found in the territory 
of a State other than the State of registration of the aircraft. 

4. With respect to the States mentioned in Article 9 and in the cases mentionet 
in subparagraphs (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1 of Article 1. this Conventioi 
shall not apply if the places referred to in subparagraph (a) of paragraph 2 ο 
this Article are situated within the territory of the same State where that State 
is one of those referred to in Article 9, unless the offence is committed or the 
offender or alleged offender is found in the territory of a State other than tha 
State. 

5. In the cases contemplated in subparagraph (d) of paragraph 1 of Article 1 
this Convention shall apply only if the air navigation facilities are used in interna
tional air navigation. 

6. The provisions of paragraphs 2, 3, 4 and 5 of this Article shall also apply 
in the cases contemplated in paragraph 2 of Article 1. 

ARTICLE 5 
1. Each Contracting State shall take such measures as may be necessary to 

establish its jurisdiction over the offences in the following cases : 
(a) when the offence is committed in the territory of that State; 
(b) when the offence is committed against or on board an aircraft 

registered in that State ; 
(c) when the aircraft on board which the offence is committed lands in 

its territory with the alleged offender still on board ; 
(d) when the offence is committed against or on board an aircraft leased 

without crew to a lessee who has his principal place of business or, 
if the lessee has no such place of business, his permanent residence, 
in that State. 

2. Each Contracting State shall likewise take such measures as may be 
necessary to establish its jurisdiction over the offences mentioned in Article I 
paragraph 1 (a), (b) and (c), and in Article 1, paragraph 2, in so far as thai 
paragraph relates to those offences, in the case where the alleged offender 
present in its territory and it does not extradite him pursuant to Article 8 to an) 
of the States mentioned in paragraph 1 of this Article. 

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in 
accordance with national law. 
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ARTICLE 6 
1. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any Contracting 

uu . " I u· t e r n t o r y o f w h i c h the offender or the alleged offender is present! 
snail take him into custody or take other measures to ensure his presence. The 
custody and other measures shall be as provided in the law of that State but 
may only be continued for such time as is necessary to enable any criminal or 
extradition proceedings to be instituted. 

2. Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the facts. 
3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this Article shall be 

assisted m communicating immediately with the nearest appropriate representative 
of the State of which he is a national. 

4 When a State, pursuant to this Article, has taken a person into custody, 
it shall immediately notify the States mentioned in Article 5, paragraph 1 the 
Mate of nationality of the detained person and, if it considers it advisable any 
other interested States of the fact that such person is in custody and of the 
circumstances which warrant his detention. The State which makes the preli
minary enquiry contemplated in paragraph 2 of this Article shall promptly 
report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to 
exercise jurisdiction. 

ARTICLE 7 
u nTh

f
e . C o n t r a c t i n g S t a t e i n t he territory of which the alleged offender is found 

shall if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and 
whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case 
to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities 
shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary 
offence of a serious nature under the law of that State. 

ARTICLE 8 
1. The offences shall be deemed to be included as extraditable offences in 

any extradition treaty existing between Contracting States. Contracting States 
undertake to include the offences as extraditable offences in every extradition 
treaty to be concluded between them. 

2. If a Contracting State which makes extradition conditional on the existence 
of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with 
which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention 
as the legal basis for extradition in respect of the offences. Extradition shall be 
subject to the other conditions provided by the law of the requested State. 

3. Contracting States which do not make extradition conditional on the 
existence of a treaty shall recognize the offences as extraditable offences between 
themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State. 

4. Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition 
between Contracting States, as if it had been committed not only in the place 
in which it occurred but also in the territories of the States required to establish 
their jurisdiction in accordance with Article 5, paragraph 1 (b), (c) and (d). 

ARTICLE 9 
The Contracting States which establish joint air transport operating organi

zations or international operating agencies, which operate aircraft which are 
subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate 
for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and 
have the attributes of the State of registration for the purpose of this 
Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation 
Organization which shall communicate the notice to all States Parties to this 
Convention. 
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ARTICLE 10 
1 Contracting States shall, in accordance with international and national 

law, endeavour to take all practicable measures for the purpose of preventing 
the offences mentioned in Article 1. 

2 When, due to the commission of one of the offences mentioned in 
Article I. a flight has been delayed or interrupted, any Contracting State ,n 
whoS territory the aircraft or passengers or crew are present shall facilitate the 
cTtinuation of the journey of the passengers and crew as m i J M ; P ™ * * $ * * -
and shall without delay return the aircraft and its cargo to the persons lawfully 
entitled to possession. 

ARTICLE 11 
1. Contracting States shall afford one another the greatest measure of 

assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the 
offences The law of the State requested shall apply in all cases. 

2 The provisions of paragraph 1 of this Article shall not affect obligations 
under any o^her treaty, bilateral or multilateral, which governs or w.ll govern, 
in whole or in part, mutual assistance in criminal matters. 

ARTICLE 12 
Any Contracting State having reason to believe that one of the offences 

menttoned in Articll 1 will be committed shall, in accordance with its nationa 
Ew furnish any relevant information in its possession to those States which It 
believes would be the States mentioned in Article 5, paragraph 1. 

ARTICLE 13 
Each Contracting State shall in accordance with its national law report to 

the Council of the International Civil Aviation Organization as promptly as 
possible any relevant information in its possession concerning : 

(a) the circumstances of the offence ; 
(b) the action taken pursuant to Article 10, paragraph 2 ; 
(c) the measures taken in relation to the offender or the alleged offender 

and, in particular, the results of any extradition proceedings or other 
leeal proceedings. 

ARTICLE 14 
1 Any dispute between two or more Contracting States concerning the 

interpretation or application of this Convention which cannot be settled through 
" S a t on shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. 
K t h ή s χ months from the date of the request for arb.trat.on the Parties are 
unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties 
may refer thedispute to th£ International Court of Justice by request in conformity 
with the Statute of the Court. 

2 Each State may at the time of signature or ratification of this ^nvent ion 
or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by he 
p r e c e S paragraph The other Contracting States shall not be bound by the 
Receding paragraph with respect to any Contracting State having made such a 
reservation. . . .., ., 

3 Anv Contracting State having made a reservation in accordance with the 
preceding paragraph may at any time withdraw this reservat.on by not.fication 
to the Depositary Governments. 

ARTICLE 15 
1 This Convention shall be open for signature at Montreal on 23 September 

1Q71 'hv States participating in the International Conference on Air Law held 
at Μ ο η ΐ Γ ε Ϊ Γ ¥ ο Γ Γ ί ο Ρ 23 September, 1971 (hereinafter referred to as the 
Montreal Conference). After 10 October, 1971, the Convention shall be open 
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to all States for signature in Moscow, London and Washington. Any State which 
does not sign this Convention before its entry into force in accordance with 
paragraph 3 of this Article may accede to it at any time. 

2. This Convention shall be subject to ratification by the signatory States 
Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with 
the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom 
ot Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, which 
are hereby designated the Depositary Governments. 

3. This Convention shall enter into force thirty days following the date of 
the deposit of instruments of ratification by ten States signatory to this Convention 
which participated in the Montreal Conference. 

4. For other States, this Convention shall enter into force on the date of 
entry into force of this Convention in accordance with paragraph 3 of this 
Article, or thirty days following the date of deposit of their instruments of 
ratification or accession, whichever is later. 

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and 
acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each 
instrument of ratification or accession, the date of entry into force of this 
Convention, and other notices. 

6. As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by 
the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United 
Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil 
Aviation (Chicago, 1944). 

ARTICLE 16 
1. Any Contracting State may denounce this Convention by written 

notification to the Depositary Governments. 
2. Denunciation shall take effect six months following the date on which 

notification is received by the Depositary Governments. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly 

authorized thereto by their Governments, have signed this Convention. 
DONE at Montreal, this twenty-third day of September, one thousand nine 

hundred and seventy-one, in three originals, each being drawn up in four 
authentic texts in the English, French, Russian and Spanish languages 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙ 
, ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ 8τι αϊ παράνομοι πράξεις αϊ στρεφόμεναι κατά της ασφά

λειας της Πολιτικής Αεροπορίας θέτουν έν κινδύνω την άσφάλειαν προσώπων 
και περιουσίας, επηρεάζουν σοδαρώς την λειτουργίαν των αεροπορικών υπη
ρεσιών,^ υπονομεύουν δε την έμπιστοσύνην του κοινοΰ περϊ της ασφαλείας της 
πολιτικής αεροπορίας· Τ | s 

ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ δτι ή έκδήλωσις τοιούτων πράξεων αποτελεί ύπόθεσιν σοβα
ρών ανησυχιών

ΦΡΟΝΟΥΝΤΑ δτι,.έπί τω τέλει αποτροπής τοιούτων πράξεων, κατεπείνει 
η ανάγκη λήψεως καταλλήλων μέτρων προς κολασμόν τών ένοχων 
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ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΕΠΙ Τ Ο Ι Σ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ Σ : 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 1 
1. Διαπράττει αδίκημα δστις παρανόμως και έκ προθέσεως— 

(α) εκτελεί πράξιν βίας κατά προσώπου ευρισκομένου έπί αεροσκά
φους έν πτήσει, έάν ή έν λ ό γ ω πράξις είναι πιθανόν να θέση έν 
κινδύνω την άσφάλειαν τοΰ αεροσκάφους τούτου' ή 

(β) καταστρέφει αεροσκάφος έν υπηρεσία ή προκαλεί δλάδην καθι
στώσαν τοΰτο άκατάλληλον προς πτησιν ή ένδεχομένην νά θέση έν 
κινδύνω την άσφάλειαν τούτου έν πτήσει' ή" 

( γ ) δι' οιωνδήποτε μέσων τοποθετεί ή προκαλεί την τοποθέτησιν έπί 
αεροσκάφους έν υπηρεσία συσκευής ή ϋλης ενδεχομένης να κατα
στρέψη ή νά προκαλέση ' δλάδην καθιστώσαν τοΰτο άκατάλληλον 
προς πτησιν ή νά θέση έν κινδύνω τήν άσφάλειαν τούτου έν πτήσει' 
ή 

(δ) καταστρέφει ή δλάπτει τάς εγκαταστάσε ι ς ή τάς υπηρεσίας τας 
διευκολύνουσας τήν άεροπλοΐαν ή παρακωλύει τήν λειτουργίαν 
αυτών, έάν ή τοιαύτη πραξ ις ενδέχεται νά θέση έν κινδύνω τήν 
άσφάλειαν αεροσκάφους έν πτήσει' ή 

(ε) διαδίδει, έν γνώσει τοΰ αναληθούς αυτής, πληροφορίαν θέτων οΰτω 
έν κινδύνω τήν άσφάλειαν αεροσκάφους τινός έν πτήσει. 

2. Διαπράττε ι ωσαύτως αδίκημα δστις— 
(α) αποπειράται νά διάπραξη οιονδήποτε τών έν τή π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 τοΰ 

παρόντος "Αρθρου αδικημάτων' ή 
(β) συνεργεί μετά προσώπου διαπράττοντος ή άποπειρωμένου τήν διά

πραξιν οιουδήποτε, ώς έν τοις ανωτέρω, αδικήματος. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2 
'Εν τή έννοια της παρούσης Συμβάσεως— 

(α) ' αεροσκάφος τι λογίζεται ώς τελοΰν έν πτήσει καθ'^ οιονδήποτε 
χρόνον άπό της στιγμής καθ' ήν κλείονται απασαι αϊ έξωτερικαί 
αύτοΰ θύραι μετά τήν έπιδίδασιν μέχρι και τής στιγμής καθ ' ήν 
ανοίγονται αδται προς άποδίδασιν ' έν περιπτώσει αναγκαστικής 
προσγειώσεως, ή πτήσις λογίζεται συνεχιζόμενη μέχρις οΟ αϊ άρ
μόδιαι άρχαί αναλάβουν τήν εύθύνην διά τό αεροσκάφος και τά 
έπ' αύτοΰ πρόσωπα και περιουσιακά στοιχεία' 

(β) αεροσκάφος τι λογίζεται ώς τελοΰν έν υπηρεσία άπό της^ στιγμής 
τής ενάρξεως τών πρό τής πτήσεως προετοιμασιών τοΰ αεροσκά
φους ΰπό τοΰ προσωπικοΰ εδάφους ή ύπό τοΰ πληρώματος προκει
μένου περί ειδικής πτήσεως μέχρι και τής παρελεύσεως είκοσι 
τεσσάρων ωρών άφ' έκαστης προσγειώσεως ' ή περίοδος υπηρεσίας, 
έν πάση περιπτώσει, θά έκτείνηται έφ' ολοκλήρου τής περιόδου 
καθ ' ή ν ' τ ό αεροσκάφος ευρίσκεται έν πτήσει ώς ορίζεται έν παρα
γ ρ ά φ ω (α) τοΰ παρόντος "Αρθρου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 3 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν όπως 

καταστήση τά έν "Αρθρω 1 μνημονευόμενα αδικήματα κολάσιμα δι' αυστηρών 
ποινών. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
1. Ή παροΰσα Σύμβασις δέν τυγχάνει εφαρμογής έπί αεροσκαφών χρη

σιμοποιουμένων εις στρατιωτικός, τελωνειακός ή άστυνομικάς υπηρεσίας. 
2. Εις τάς προβλεπόμενος έν τοΐς ύποπαραγράφοις ( α ) , (β ) , (γ ) και 

(ε) της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 τοΰ "Αρθρου 1 περιπτώσεις, ή παροΰσα Σύμδασις 
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τυγχάνει εφαρμογής, ασχέτως τοΰ γεγονότος δτι το αεροσκάφος εκτελεί διεθνή 
ή έσωτερικήν πτήσιν, μόνον έφ' δσον— 

(α) ό τόπος, πραγματικός ή σκοπούμενος, της άπογειώσεως ή προσ
γειώσεως τοΰ αεροσκάφους ευρίσκεται έκτος της εδαφικής επικρα
τείας τοΰ Κράτους τής έγγραφης τοΰ άνω αεροσκάφους' ή 

(β) το αδίκημα διαπράττεται έν τή εδαφική επικράτεια έτερου Κρά
τους ή τοΰ Κράτους τής έγγραφης τοΰ αεροσκάφους. 

3. Παρά την ϋπαρξιν τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου, εις τάς 
προβλεπομένας έν τοις ύποπαραγραφοις (α), (β), (γ) και (ε) τής παρα
γράφου 1 τοΰ "Αρθρου 1 περιπτώσεις, ή παροΰσα Σύμβασις θέλει ωσαύτως 
εφαρμόζεται έφ' δσον ό άδικοπραγήσας ή ό περί ου υπάρχει 'ισχυρισμός δτι 
είναι ό άδικοπραγήσας ήθελεν εύρεθή έν τή εδαφική επικράτεια Κράτους 
έτερου ή τοΰ Κράτους έγγραφης τοΰ αεροσκάφους. 

4. Ή παροΰσα Σύμδασις δεν τυγχάνει εφαρμογής, δσον άφορα εις τά 
έν "Αρθρω 9 μνημονευόμενα Κράτη και εις τάς έν υποπαράγραφοις (α), (β), 
(γ) καί (ε) τής παραγράφου 1 τοΰ "Αρθρου 1 μνημονευομένας περιπτώσεις, 
έφ' δσον οί τόποι οί αναφερόμενοι έν τή ύποπαραγράφω (α) τής παραγρά
φου 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου ευρίσκονται εντός τής εδαφικής επικρατείας 
τοΰ αύτοΰ Κράτους οσάκις τό έν λόγω Κράτος είναι εν έξ εκείνων άτινα 
αναφέρονται έν "Αρθρω 9, έκτος έάν τό αδίκημα διαπράττηται ή ό άδικο
πραγήσας ή ό περί οδ υπάρχει ισχυρισμός δτι είναι ό άδικοπραγήσας εύρί

κεται έν τή εδαφική επικράτεια έτερου Κράτους ή τοΰ ανωτέρω άναφε
ομένου. 

5. Ή παροΰσα Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής, εις τάς προβλεπομένας 
;ν ύποπαραγράφω (δ) τής παραγράφου 1 τοΰ "Αρθρου 1 περιπτώσεις, μόνον 
έφ' δσον αϊ εγκαταστάσεις ή ϋπηρεσίαι αϊ διευκολύνουσαι τήν άεροπλοΐαν 
χρησιμοποιώνται ε'ις τήν διεθνή τοιαύτηλ'. 

6. ΑΊ διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 καί 5 τοΰ παρόντος "Αρθρου 
θέλουν ωσαύτως έφαρμόζεσθαι εις τάς έν παραγράφω 2 τοΰ "Αρθρου 1 προ
βλεπομένας περιπτώσεις. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει προβή ε'ις τήν λήψιν των 

αναγκαίων μέτρων ίνα θεμελίωση τήν δ.καιοδοσίαν αύτοΰ έπί των αδικημάτων 
των ακολούθων περιπτώσεων : 

(α) οσάκις τό αδίκημα διαπράττηται έν τή εδαφική επικράτεια τοΰ έν 
λόγω Κράτους' 

(β) οσάκις τό αδίκημα διαπράττηται κατά 'ή έπί αεροσκάφους εγγε
γραμμένου εις τό έν λόγω Κράτος' 

(γ) οσάκις τό αεροσκάφος έπί τοΰ όποιου διαπράττεται τό αδίκημα 
προσγειοΰται έν τή εδαφική αύτοΰ επικράτεια τοΰ περί οδ υπάρχει 
ισχυρισμός δτι είναι ό άδικοπραγήσας ευρισκομένου εισέτι έπί τοΰ 
αεροσκάφους' 

(δ) οσάκις τό αδίκημα διαπράττηται κατά ή έπί αεροσκάφους ναυλω
θέντος άνευ πληρώματος ύπό ναυλωτοΰ έχοντος τήν εδραν των 
επιχειρήσεων του ή, ελλείψει ταύτης, τήν μόνιμον αύτοΰ διαμονήν, 
είς τό έν λόγω Κράτος. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θέλει προβή ωσαύτως είς τήν λήψιν 
των αναγκαίων μέτρων ίνα θεμελίωση τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ ίπί των μνη
μονευομένων έν "Αρθρω 1, παράγραφος 1 (α), (β) καί (γ) καί έν "Αρθρω 1, 
παράγραφος 2 αδικημάτων, καθ' ην έκτασιν ή ανωτέρω παράγραφος άφορα 
εις τά έν λόγω αδικήματα, έν τή περιπτώσει καθ' ήν ό περί οδ υπάρχει ισχυ
ρισμός δτι είναι ό άδικοπραγήσας ευρίσκεται έν τή εδαφική αύτοΰ επικράτεια 
καί δεν προβαίνει, συμφώνως τω "Αρθρω 8, εις τήν έκδοσιν αύτοΰ προς οιον
δήποτε των Κρατών, των μνημονευομένων έν τή παραγράφω 1 τοΰ παρόντος 
"Αρθρου. 
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3. Ή παροΰσα Σύμδασις ουδόλως αποκλείει την άσκησιν ποινικής δίκαιο 
δοσίας συμφώνως τω.έσωτερικω δικσ'ω. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
1 Τοϋ Συμβαλλομένου Κράτους, έν τη εδαφική *™*™& « S a ^ d S 

ευρίσκεται δ άοικοπρα^ήοας Λ * περί οδ υπάρχει W ^ o G v * J j £ J 1 * £ 

safe : « M E SFiSSSSiS 
πέραν τοΟ αναγκαίου χρόνου του απαιτουμένου δια την εναρςιν της ποι , 
διώξεως ή της διαδικασίας της εκδόσεως. 

2. Το Κράτος τοΟτο οφείλει νά προδή αμελλητί εις προανάκρισιν τη 
υποθέσεως. „ . 

3 Είς παν πρόσωπον τελοΰν υπό κράτησιν συμφωνως τη ™ρανρΛφ<? 
του παρόντος Άρθρου, δέον δπως παρέχηται δοήθεια Ινα * ~ « " Μ * ! 
ραυτα μετά του πλησιέστερου αρμοδίου εκπροσώπου του Κράτους της Ιθαγε 
ν ε ί α ς4αΤο°Κράτος, το θέτον Οπό « Ρ ^ ™ ? Ρ * ™ " ™ » ^ * 5 ^ 

rovMTFnov δυνατόν έκθεση τά πορίσματα του προς τα ως ειρηται ι\μ" , 
δ η ^ Γ  ^ "όσ°ν προτίθεται νά "άσκηση την δικαιοδοσιαν αυτού. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
Το Συμδαλλόμενον Κράτος, έν τή εδαφική εδαφική επικρατεί? οδτινο 

wmmmmmm 
Κράτους. ΑΡΘΡΟΝ 8 

S S S ™ 4 δικαία τοΟ *ρός δ ή αίτηο.ς έκδόοίως Κράτοος. 
3 Τ4 Συμβαλλόμενο, Κρότη, τά μή θέτοντα ώς « P g ^ ^ J ^ 

δ ή αίτησις Κράτους. 
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abxmJtoL£Γ££ εκδόσεως μεταξύ Συμβαλλομένων Κρατών, εκαστον των 
L 2 K f ! ώς διαπραχθέν ουχί μόνον έν τώ τόπω έν ώ τω δντι 
ΥρεοΟνταΤ v t θεΓλ ^ 1& ^ ^ £ ™ P « ^ ™ν' Κρατών, άτινα ύπο 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
κοινά? ά ί ^ η μ Ρα^' τά συνιστώντα οργανισμούς διεξάγοντας 
κοινας αεροπορίας μεταφοράς ή πρακτορεία διεθνούς λειτουργίας άτινα 
χρησιμοποιούν αεροσκάφη υποκείμενα εις κοινήν fj διεθνή έγγραφήν οφείλουν 
ΚοάτοΛεΤαί Κ α τ α λ " ή λ " ν μ έ τ ο Ρ ω υ ύ π ο δ ε ί ^  ν δι! εν ε ^ α τ ^ ά ε ^ κ ί φ ο ς £ ν 
£ „ ort™^ Ρ ~θ < \ έ ν α σ κ ί ϊ τήν δικοαοδοσίαν και θά φέρη \ήν 
οφείλουν δ Τ Λ ^ ' 1 ν γ ρ α ^ ς δ ι α τούϊ σ κ ο ™ υ ς της παρούσης Συμβάσεως, 
οφείλουν δε ωσαύτως δπως γνωστοποιήσωσι ταύτη ν προς τόν Διεθν£ Ό ο ν α 
τα°ΤοάΖ ^ : Α ε Ρ ° π ° Ρ ^ · °  ι ς « * κοινοποιεί τ η ? tSov π ρ ο ? « £ £ £ 
τα Κράτη Μέρη της παρούσης Συμβάσεως. Η 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
T c„ k T * Συμβαλλόμενα Κράτη δέον δπως, συμφώνως τώ διεθνεΐ και έσω
τερικω δικαιω, προσπαθήσωσιν ϊνα λάβωσιν άπαντα τα ενδεδειγμένα μίτρα 
έπι σκοπώ παρεμποδισεως τών έν "Αρθρω 1 μνημονευομένων αδικημάτων Ρ 

ένός2τώ?ΤνΚ"ςΑ5,Βοί Τ "Χ 0 ΚαθυστεΡ^ 1 δ « ™ ή " συνεπεία της δ^πράξεως 
τος έν τή έ δ α Ι ί Π μνημονευομένων αδικημάτων, τό Συμβαλλόμενον Κρά
I χΑ . » ? έδα<Ρι^Π επικράτεια ούτινος ευρίσκεται τό αεροσκάφος, οι έπιβάται 
Ϊών κα·ητΡοω0μπληη°ν ' b*TXUV* Τ ή ν σ υ ν έ * ΐ σ ΐ ν ""β ταξεΧί ί , τών ά β α 
των και του πληρώματος αφ ής καταστή τούτο κατορθωτόν και δέον δπωο 
άνευ χρονοτριβής έπιστρέψη τό άεροσκάφ'ος και τό φο^τίον αύτου ε ί ς τ ά νο
μίμως δικαιούμενα κατοχής πρόσωπα. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
λ υ τ έ ™ i n μ®«λλομενα Κράτη δέον δπως παρέχωσιν αμοιβαίως τήν μενα
αναΤοοικώΓπ'ηΙ σ υ  ν δ Ρ ° ^ ν συν«<Ρώς προς ποινικάς διαδικασίας' κινηθείσας 
? 2 ί ? ζ ΛΡ?'ς Τ α TOR*VT« *δΐκήμ«τα. Έν πάση περιπτώσει θά τυγχάνη 
εφαρμογής τό δίκαιον τοΰ προς δ ή αίτησις Κράτους. Χ J 

«Αί·» Α ί δ . ι α τ ά ξ ε ι 5 τ ^ παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου ουδόλως έπη
ρεαζουσιν υποχρεώσεις άνειλημμένας δυνάμει οιασδήποτε ετέρας διμερούς^ 
πολυμερούς συνθήκης, ήτις διέπει ή θέλει διέπει έν δλ'ω ή έν μέρει τ η Τ ε Κ ο ι 
νίκα θέματα άμοιβαίαν συνδρομήν. ' ' Κ Ρ Ί ζ 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
τι έκ τώνΐν ·Α Α ιΡ ά Τ Ο ς eXOV X ^ o u i ν ά π ι σ τ ε ύ Π «τι θά δ^πραχθη αδίκημα 
L r r f , r H Ρ Ρ φ  μνημονευομένων οφείλει, συμφώνως τώ έσωτερικώ αύτου 
έ Τ ε ι Ι α ' Ζ ν Γ ^ ^ Τ ν * ^ ^ κ α τ έ Χ ε ι  ε1<= τ ά ' Κράτη 
Μένα Κ ρ Ϊ η ' 1 ^ ^ " Α ρ θ ρ φ 5 ' ™ P a Y W 1, μνημονευό

ΑΡΘΡΟΝ 13 
Έκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει δπως άναφέρη, συμφώνως τώ 

τ°κήο P A K ^ a U T O U Ι Κ α ί φ · π ρ · 0 ς τ ° ? υ μ β ο ύ λ ι ° ν τοΰ Διεθνούς ΌργανΓσμου Πολι

KSL>,Efc τ·° τ α Χ υ τ ε Ρ ° ν δυνατόν, πασαν σχετικήν πληροφορίαν, ήν 
κατέχει, αφορωσαν εις— l r Τ r ' · 

(α) τάς περιστάσεις τοΰ αδικήματος

(β) τά ληφθέντα συμφώνως τω "Αρθρω 10, παράγραφος 2, μέτρα" 
(γ) τά ληφθέντα μέτρα άναφορικώς προς τόν άδικοπραγήσαντα ή τόν 

περί ου υπάρχει ισχυρισμός δτι είναι ό άδικοπραγήσας, ιδία δέ τά 
αποτελέσματα της διαδικασίας της εκδόσεως ή ετέρας νομικής διαδι
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ΑΡΘΡΟΝ 14 
1 Οιαδήποτε αναφυόμενη διαφορά μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομέ

νων Κρατών άφορώσα είς την έρμηνείαν η τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμ
βάσεως, μη δυναμένη να άρθή διά διαπραγματεύσεων, υποβάλλεται τη αιτή
σει ενός τούτων, εις διαιτησίαν. Έάν εντός εξ μηνών άπο της υποβολής της 
περί διαιτησίας αιτήσεως δέν καταστή δυνατόν είς τα ενδιαφερόμενα Μέρη 
να συμφωνήσωσιν έπϊ της οργανώσεως της διαιτησίας, οιονδήποτε των έν λόγω 
ενδιαφερομένων Μερών δύναται νά παραπέμψη τήν διαφοραν είς το Διεθνές 
Δικαστήριον της Δικαιοσύνης δι' αιτήσεως υποβαλλομένης συμφωνως τω Κατα
στατικώ Χάρτη του είρημένου Δικαστηρίου. 

"Εκαστον'Κράτος δύναται κατά τήν ύπογραφήν ή τήν έπικύρωσιν της πα
ρούσης Συμβάσεως ή τήν προσχώρησιν είς ταύτην νά δήλωση δτι δέν θεωρεί 
εαυτό δεσμευμένον ύπό της προηγουμένης παραγράφου. Τα λοιπά Συμβαλλό
μενα Κράτη ουδόλως δεσμεύονται ύπό της προηγουμένης παραγράφου έναντι 
Συμβαλλομένου Κράτους, δπερ προέβη είς τοιαύτην έπιφυλαξιν. 

3 Συμβαλλόμενον Κράτος προβάν είς έπιφυλαξιν συμφώνως τή προηγου
μένη παραγράφω δύναται έν παντί χρόνω νά άνακαλέση ταύτη ν διά γνωστο
ποιήσεως προς τάς παρ αΐς ή κατάθεσις τών οργάνων επικυρώσεως η προσχω
ρήσεως Κυβερνήσεις. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
1 Ή παρούσα Σύμβασις άνοιγήσεται προς ύπογραφήν έν Μόντρεαλ τη 23η 

Σεπτεμβρίου, 1971, ύπό Κρατών μετασχόντων της Διεθνούς Διασκέψεως έπι του 
'Αεροπορικού Δικαίου, συνελθούσης έν Μόντρεαλ από της 8ης μέχρι της 23ης 
Σεπτεμβρίου, 1971, (έν τοις εφεξής αναφερομένης ώς «Διάσκεψις της Μοντρεά
λης») Μετά τήν 10ή ν 'Οκτωβρίου, 1971, ή Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή 
δι1 άπαντα τά Κράτη προς ύπογραφήν έν Μόσχα, Λονδίνφ και Ουασιγκτωνι. Παν 
Κράτος, δπερ δέν ήθελεν υπογράψει τήν παρουσαν Συμβασιν πρό της ενάρξεως 
τής ισχύος αύτης συμφώνως τή παραγράφω 3 του παρόντος Αρθρου, δύναται 
έν παντί χρόνω νά προσχώρηση είς ταύτην. 

2 Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται τή επικυρώσει τών υπογραφόντων ταύ
την Κρατών. Τά όργανα τής επικυρώσεως και της προσχωρήσεως θέλουσι κα
τατίθεσθαι παρά τοις Κυβερνήσεσι τής Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατ ών, τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καΐ Βορείου 
Μηρλ«Χας και τών "Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής αΐτινες ^ « ™ ™ 
διά της παρούσης ώς αϊ παρ αΐς ή κατάθεσις των άνω οργάνων Κυβερνήσεις. 

3 Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριάκοντα ήμε
ρων άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως τών οργάνων της επικυρώσεως δέκα 
ύπογραψάν^Τταύτη'ν Κρατών έκ τών μετασχόντων της Διασκέψεως της Μον
τρεαλης. , 

4 Διά τά λοιπά Κράτη, ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθη έν ισχυϊ κατά την 
ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος αυτής συμφώνως τη παραγράφω 3 του πα
Χ ί ο ς "Αρθρου ή μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας της 
καταθέσεως τών οικείων οργάνων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, οποιαδήποτε 
τών ανωτέρω ημερομηνιών θέλει είναι ή υστέρα. 

5 Αϊ παρ αίς ή κατάθεσις τών οργάνων επικυρώσεως και προσχωρήσεως 
Κυβερνήσεις θέλουσι πληροφορήσει αμελλητί άπαντα τά υ π ο γ ρ ά φ ο ν τ α ^ Ρ ? ^ 
γωροΰντα Κράτη περί τής ημερομηνίας έκαστης υπογραφής της ημερομηνίας 
ϊαταθέσεως ενός έκαστου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως της ημερο
μηνίας ενάρξεως της ίσχύοςΗτή£ παρούσης Συμβάσεως και περί έτερων άπο
στελλομένων αύταΐς ειδοποιήσεων. 

6 "Αμα τη ένάρξει τής ισχύος αυτής, ή παρούσα Σύμβασις θέλει καταχω
ρηθη ύπό τών παρ' αίς ή κατάθεσις οργάνων έπικυρωσεως_και προσχωρή^ως 
Κυβερνήσεων, συμφώνως τω "Αρθρω 102 τοΰ Καταστατικού Χάρτου των/Ηνω
μένων Εθνών και τω "Αρθρω 83 τής Συμβάσεως περί της Δ ΐεθνους Πολιτικής 
•Αεροπορίας, της συναφθείσης έν Σικάγω τω 1944, 
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ΑΡΘΡΟΝ 16 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη την παροΰσαν Σύμ

βασιν δι' έγγραφου γνωστοποιήσεως προς τάς παρ' αΐς ή κατάθεσις Κυβερνή
σεις. 

2. Ή καταγγελία άρχεται ισχύουσα μετά πάροδον εξ μηνών άπό της ημε
ρομηνίας της λήψεως της γνωστοποιήσεως υπό τών άνω Κυβερνήσεων. 

Ε Ι Σ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οί κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξού
σιοι 'Αντιπρόσωποι, δεόντως προς τοϋτο εξουσιοδοτημένοι παρά τών Κυβερνή
σεων των, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σ ύμδασιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ έν Μόντρεαλ, σήμερον τη εικοστή τρίτη ήμερα τοϋ μηνός Σεπτεμ
βρίου, έν Ιτει χιλιοστώ έννεακοσιοστώ έβδομηκοστώ πρώτω, εις τρία πρωτότυ
πα, ενός έκαστου συντεταγμένου ε'ις τέσσαρα αυθεντικά κείμενα εις τήν Άγγλι 
κήν, τήν Γαλλικήν, τήν Ρωσσικήν και τήν Ίσπανικήν γλώσσαν. 


