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Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin
Önlenmesine Dair Sözleşme
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
Birleşmiş Milletler Yasasının uluslararası barış ve güvenliğin idamesi ve
devletler arasında dostane ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin
amaç ve ilkelerini gözönünde tutarak,
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Kişisel ve Siyasi
Haklar Sözleşmesinde belirtildiği üzere herkesin yaşama, özgürlük ve güvenlik
hakkı bulunduğunu özellikle teslim ederek,
Masum insanların hayatlarını tehlikeye sokan veya hayatlarını kaybetmesine
yol açan, temel özgürlükleri ihlal eden ve insan haysiyetini ciddi biçimde
zedeleyen her şekliyle terörizm eylemlerinin dünya çapında tırmanışından derin
endişe duyarak,
Deniz'de seyir güvenliğine karşı yasadışı eylemlerin, insanların can ve
mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü, denizcilik hizmetlerinin yürütülmesini
ciddi şekilde etkilediğini ve insanların denizde seyir güvenliğine duydukları
itimadı zayıflattığını dikkate alarak,
Bu tür eylemlerin vukuunun, tüm olarak uluslararası topluluk için büyük
bir endişe konusu teşkil ettiğini gözönünde bulundurarak,
Denizde seyir güvenliğine karşı yasadışı eylemlerin önlenmesi ve faillerin
kovuşturulması ve cezalandırılması için etkin ve uygulanabilir önlemler
bulunması ve benimsenmesi hususunda devletler arasında uluslararası
işbirliğinin geliştirilmesinin acil ihtiyaç olduğuna inanarak,
Bütün devletleri tek taraflı olarak veya diğer devletlerle ve Birleşmiş
Milletlerin organlarıyla işbirliği halinde uluslararası terörizmin gerisinde
yatan nedenlerin tedrici olarak ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaya ve
uluslararası terörizme yol açabilecek ve uluslararası barış ve güvenliği
tehlikeye düşürebilecek sömürgecilik, ırkçılık ve yabancı işgali dahil insan
hakları ve temel özgürlüklerin toplu ve ağır biçimde ihlal edildiği durumlar
dahil tüm durumlara özel dikkat atfetmeye çağıran Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'nun 9 Aralık 1985 tarihli 40/61 sayılı Kararını hatırlayarak,
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 40/61 sayılı kararında
"devletler arasında dostane ilişkileri ve devletlerin güvenliklerini tehlikeye
sokanlar dahil nerede ve kim tarafından işlenilirse işlensin tüm terörizm
eylem, metod ve uygulamalarının caniane olarak kayıtsız şartsız tatbik
edildiğini hatırda tutarak,
Aynı şekilde, 40/61 sayılı kararıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün
"gemilerde veya bunlara karşı terörizm sorununu inceleyerek bu konuda alınacak
uygun önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmaya" davet edildiğini hatırlayarak,
Gemilerin emniyeti ve bunların yolcu ve mürettebatının güvenliğini tehdit
eden yasadışı eylemlerin önlenmesi için tedbirler geliştirilmesini öngören
Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1985 tarihli ve A.
584 (14) sayılı Kararını gözönünde tutarak,
Mürettebatın normal gemi disiplinine tabi olan eylemlerinin bu Sözleşmenin
kapsamı dışında kaldığını kaydederek,
Gemilere ve gemilerde bulunan kişilere karşı yasadışı eylemlerin önlenmesi
ve kontrol altına alınmasıyla ilgili kural ve standardların gereken şekilde
güncelleştirilmesi amacıyla sürekli gözden geçirilmesinin şayanı arzu olduğunu
teyid ederek ve bununla ilgili olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz
Güvenliği Komitesinin tavsiye ettiği gemilerdeki yolcu ve mürettebata karşı
yasadışı eylemlerin önlenmesine ilişkin tedbirleri memnuniyetle kaydederek,
Öte yandan bu Sözleşmeyle düzenlenmeyen konuların genel uluslararası hukuk
kural ve ilkeleriyle tedvir edileceğini teyid ederek,
Denizde seyir güvenliğine karşı yasadışı eylemlerle mücadelede tüm
devletlerin genel uluslararası hukukun kural ve ilkelerine tam anlamıyla
uymaları gerektiğini hatırda tutarak
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Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Madde 1
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından "gemi", dinamik takviyeli, su altına
dalabilir veya diğer yüzen her gemi dahil devamlı olarak deniz yatağına bağlı
bulunmayan her türlü gemi anlamına gelir.
Madde 2
1. Bu Sözleşme aşağıdaki gemilere uygulanmayacaktır:
a) Harp gemisi; veya
b) Devlete ait veya Devlet tarafından yardımcı gemi veya gümrük veya polis
hizmeti amacıyla işletilen gemi; veya
c) Seferden çekilen ve kızağa alınan gemi;
2. Bu Sözleşme, hiçbir şekilde harp gemilerinin ve gayri ticari amaçlarla
işletilen diğer Devlet gemilerinin muafiyetlerini etkilemeyecektir.
Madde 3
1. Herhangi bir şahıs, kanuna aykırı ve kasıtlı olarak aşağıdaki fiilleri
işlerse suç işlemiş olur:
a) Kuvvet kullanarak veya tehditle veya herhangi bir korkutma şekli ile
bir gemiyi veya bunun kontrolünü ele geçirirse; veya
b) Gemide bulunan bir şahsa karşı, geminin seyir güvenliğini tehlikeye
sokması muhtemel bir şiddet hareketinde bulunursa; veya
c) Geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokabilecek tarzda gemiyi tahrip
eder veya gemiye veya bunun navlununa zarar verirse; veya
d) Geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokacak veya sokması muhtemel bir
şekilde, gemiye ve navlununa zarar verecek veya gemiyi tahrip edebilecek bir
cihaz veya maddeyi herhangi bir surette gemiye koyar veya koydurtursa; veya
e) Geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokabilecek şekilde, seyrüseferi
kolaylaştıran yapıları tahrip eder veya bunlara önemli bir zarar verirse veya
bu yapıların işlemesini ciddi bir şekilde aksatırsa; veya
f) Yanlış olduğunu bildiği bilgiyi ileterek geminin seyir güvenliğini
tehlikeye sokarsa; veya
g) (a)'dan (f)'ye kadar belirtilen suçların işlenmesi veya bunlara
teşebbüs edilmesi münasebetiyle bir kimseyi öldürür veya yaralarsa,
2. Keza bir şahıs;
a) Geminin seyir güvenliğini tehlikeye sokabilecek şekilde 1 inci
paragrafta belirtilen suçları işlemeye teşebbüs ederse; veya
b) Bu nev'i suçlardan birini işleyen kimseyi azmettirir veya başka bir
şekilde böyle bir suçu işleyen kimsenin suç ortağı olursa; veya
c) Bir özel veya tüzel kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmaktan alıkoymaya
zorlamak amacıyla, milli kanunlarda öngörüldüğü şekilde, şartlı veya şartsız,
1 inci paragrafın (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan suçları işlemek
tehdidinde bulunursa ve bu tehdit sözkonusu geminin seyir güvenliğini
tehlikeye düşürebilecek ise,
Suç işlemiş addedilir.
Madde 4
1. Bir geminin tek bir Devletin karasularının dış sınırının veya bitişik
devletlerle yan sınırının ötesinde seyretmesi veya programına göre bu sulara,
bu sulardan geçerek veya bu sulardan seyretmesinin planlanması halinde bu
Sözleşme uygulanacaktır.
2. 1 inci paragraf gereğince bu Sözleşmenin uygulanmadığı durumlarda,
suçlunun veya zanlının yukarıda 1 inci paragrafta atıfta bulunulan Devletten
başka bir Akit Devletin ülkesinde bulunması halinde, bu Sözleşme yine de
tatbik edilecektir.
Madde 5
Her Akit Devlet, 3 üncü maddede belirtilen suçların, bunların vehametini
nazara alarak, uygun cezalarla tecziyesini sağlayacaktır.
Madde 6
1. Her Akit Devlet, 3 üncü maddede belirtilen suçların:
a. Suçun, Devletinin bayrağını taşıyan bir gemiye karşı veya bu gemide;
veya
b. O Devletin karasuları dahil ülkesinde işlenmesi; veya
c. O devletin vatandaşı tarafından,
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işlenmesi durumlarında bunlar üzerinde kendi yargı yetkisini tesis etmek
için gereken tedbirleri alacaktır.
2. Her Akit Devlet, keza bu nev'i suçların:
a. Daimi ikametgahı o Devlette bulunan vatansız kişiler tarafından
işlenmesi;
b. Suçun işlenmesi sırasında o Devletin vatandaşının alıkonulması, tehdit
edilmesi, yaralanması veya öldürülmesi;
c. Suçun o Devleti bir şeyi yapmaya veya yapmaktan alıkoymaya zorlama
niyetiyle işlenmesi;
Durumlarına ilişkin olarak da bunlar üzerinde kendi yargı yetkisini tesis
edebilir.
3. 2 nci paragrafta belirtilen yargı yetkisini tesis eden her Akit Devlet
keyfiyeti Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterine (bundan böyle
"Genel Sekreter" olarak atıfta bulunulacaktır) bildirecektir. Bu yargı
yetkisinin kaldırılması halinde de Genel Sekretere bildirimde bulunulacaktır.
4. Her Akit Devlet, zanlının kendi ülkesinde bulunması ve bu zanlıyı bu
maddenin 1 inci ve 2 nci paragrafları uyarınca yargı yetkisini tesis etmiş
bulunan Devletlerden birine iade etmemesi halinde, 3 üncü maddede belirtilen
suçlar üzerinde yargı yetkisini tesis edecektir.
5. Bu Sözleşme, milli hukuka göre kullanılan herhangi bir cezai yargı
yetkisini bertaraf etmez.
Madde 7
1. Şartların kendisini yetkili kıldığına kani olduktan sonra, suçlunun
veya zanlının ülkesinde bulunduğu herhangi bir Akit Devlet, bu kimseyi, milli
kanunlarına uygun olarak cezai takibat veya iade işlemleri başlayana kadar
gereken süre için gözaltına alacak veya muhafaza edecektir.
2. Bu Devlet, kendi mevzuatı çerçevesinde, derhal olayın hazırlık
soruşturmasını yapacaktır.
3. Hakkında 1 inci paragrafta belirtildiği şekilde tedbirler alınan
kişiye:
a. Bu kişinin, uyruğunda bulunduğu veya bunun dışında selahiyetli görülen
veya vatansız olması halinde de daimi ikametgahının bulunduğu Devletin en
yakın ve uygun temsilciliğiyle gecikmeksizin haberleşmesi,
b. O Devletin temsilcisi tarafından ziyaret edilmesi, imkanları
sağlanacaktır.
4. 3 üncü paragrafta belirtilen haklar, sözkonusu paragrafta amaçlanan
haklara uygun ve tamamen tatbiki kabil olmak kaydıyla, suçlunun veya zanlının
ülkesinde bulunduğu Devletin kanun ve nizamları mucibinde uygulanacaktır.
5. Bir Akit Devlet, bu madde uyarınca bir şahsı gözaltına alınca, 6 ncı
maddenin 1 inci paragrafına göre yargı yetkisini tesis etmiş bulunan ve uygun
görüyorsa diğer ilgili Devletlere, o şahsın gözaltına alındığını ve gözaltına
alınmasını gerektiren olayları derhal bildirecektir. Bu maddenin 2 nci
paragrafında öngörülen hazırlık soruşturmasını yapan Devlet, bulgularını,
sözkonusu Devletlere bir an evvel iletecek ve yargı yetkisini kullanmak
niyetinde olup olmadığını belirtecektir.
Madde 8
1. Bir Akit Devletin (Bayrak Devleti) gemisinin kaptanı 3 üncü maddede
belirtilen suçları işlediğine dair makul nedenleri bulunan bir kişiyi diğer
herhangi bir Akit Devlet (kabul eden Devlet) makamlarına teslim edebilir.
2. Bayrak Devleti, 1 inci paragrafta uygun olarak teslim etmeyi düşündüğü
kişiyi taşıyan gemi kaptanının mümkün olduğu takdirde ve mümkünse kabul eden
Devletin karasularına girmeden önce kabul eden Devletin makamlarınca bu kişiyi
teslim etme niyetinde olduğunu nedenleriyle birlikte bildirilmesini
sağlayacaktır.
3. Kabul eden Devlet, Sözleşmenin teslime yol açan eylemlere
uygulanmadığına ilişkin nedenleri bulunması hali hariç, teslimi kabul edecek
ve 7 nci madde hükümleri uyarınca hareket edecektir. Teslimin reddedilmesi
halinde bunun sebepleri belirtilecektir.
4. Bayrak Devleti gemi kaptanının iddia edilen suça ilişkin elinde bulunan
kanıtları kabul eden Devletin makamlarına vermesini temin edecektir.
5. 3 üncü paragrafa uygun olarak bir kişiyi kabul eden Devlet, bilahare
bayrak Devletinden bir kaçının teslimini kabul etmesini isteyebilir. Bayrak
Devleti böyle bir istemi mütalaa edecek ve bunu kabul etmeyi kararlaştırması
halinde 7 nci maddeye göre hareket edecektir. Bayrak Devleti bu talebi
reddetmesi halinde kabul eden Devlete bunun nedenlerini bildirecektir.
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Madde 9
Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Devletlerin kendi bayrağını taşımayan
gemiler üzerinde soruşturma veya icra selahiyetini kullanmalarına ilişkin
uluslararası hukuk kaidelerini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Madde 10
1. Suçlunun veya zanlının ülkesinde bulunduğu Akit Devlet, 6 ncı maddenin
tatbik edildiği durumlarda, eğer bu kişiyi iade etmezse, herhangi bir istisna
tanımadan ve suç kendi ülkesinde işlenmiş olsun veya olmasın, kendi
kanunlarına uygun olarak takibata tevessül edilmek üzere, gecikmeksizin olayı
yetkili makamlarına intikal ettirecektir. Bu makamlar kararlarını, o Devletin
kanunlarına göre vehamet arzeden herhangi diğer bir suç için öngörülen usuller
dairesinde vereceklerdir.
2. 3 üncü maddede belirtilen herhangi bir suç sebebiyle hakkında cezai
takibat yapılan kişiye, yargılamanın tüm safhalarında, ülkesinde bulunduğu
Devletin kanunlarında bu yargılamalar için öngörülen bütün hak ve teminatlar
da dahil olmak üzere, adil muamele yapılacaktır.
Madde 11
1. 3 üncü maddede belirtilen suçlar, Akit Devletler arasında mevcut
suçluların iadesi konusundaki herhangi bir anlaşmada iadeyi gerektiren suçlar
arasında yer almış sayılacaktır. Akit Devletler, aralarında akdolunacak
suçluların iadesi konusundaki her anlaşmada, bu suçları iadeyi gerektiren
suçlar kapsamına dahil etmeyi taahhüt ederler.
2. Suçlunun iadesini, bir anlaşmanın mevcut olması şartına bağlayan bir
Akit Devlet, aralarında suçluların iadesi anlaşması bulunmayan diğer bir Akit
Devletten, suçlunun iadesi için bir talep alırsa, 3 üncü maddede belirtilen
suçlar bakımından, ihtiyacına bağlı olarak bu Sözleşmeyi suçlunun iadesi için
hukuki bir dayanak olarak kabul edebilir. Suçlunun iadesi talepte bulunulan
Devletin kanunlarında belirtilen diğer şartlara bağlı olacaktır.
3. Suçlunun iadesini bir anlaşmanın mevcut olmasına bağlamayan Akit
Devletler, 3 üncü maddede belirtilen suçları, talepte bulunulan Devletin
kanunlarında belirtilen şartlara bağlı olarak, iadeyi gerektiren suçlar olarak
kabul edeceklerdir.
4. Şartlar gerektirdiğinde, Akit Devletler arasında suçluların iadesi
bakımından, 3 üncü maddede belirtilen suçlar, sadece vuku bulduğu yerde değil,
aynı zamanda iade talebinde bulunan Akit Tarafın yargı yetkisine giren yerde
de işlenmiş addedilecektir.
5. 7 nci maddeye göre yargı yetkisi tesis etmiş birden fazla Devletten
iade talebi alan ve takibatta bulunmamaya karar veren Akit Devlet, suçluyu
veya zanlıyı hangi Devlete iade edeceği hususunda seçim yaparken, suçun
işlendiği tarihte geminin bayrağını taşıyan Akit Devletin çıkarlarını ve
sorumluluklarını dikkate alacaktır.
6. Kendisinden iade talebinde bulunan Devlet bu Sözleşmeye göre zanlının
iadesi talebini değerlendirirken, zanlının 7 nci maddenin 3 üncü bendinde
belirtilen haklarının iade talebinde bulunan ülkede etkilenip
etkilenmeyeceğini gözönünde bulunduracaktır.
7. Bu Sözleşmede tarif edilen suçlarla ilgili olarak, Akit Devletler
arasındaki tüm suçluların iadesi antlaşmaları ve düzenlemelerinin hükümlerinin
bu Sözleşmeye uymayan yönleri Akit Devletler arasında geçerli olmak üzere
tadil edilmiştir.
Madde 12
1. Akit Devletler, 3 üncü maddede belirtilen suçlara ilişkin olarak
tevessül edilen cezai tatbikatların sonuçlandırılması için, delillerin temin
edilmesi de dahil olmak üzere birbirlerine en geniş ölçüde yardım
sağlayacaklardır.
2. Akit Devletler, 1 inci paragrafta belirtilen mükellefiyetlerini,
karşılıklı adli yardımlaşma konusunda aralarında mevcut olabilecek anlaşmalara
göre yerine getireceklerdir. Böyle bir anlaşma bulunmaması halinde, Akit
Devletler birbirlerine milli kanunlarına uygun olarak yardım sağlayacaklardır.
Madde 13
1. Akit Taraflar, 3 üncü maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla,
özellikle;
a. Ülkelerinde bu suçların ülke içinde veya dışında işlenmesi için
yapılacak hazırlıkları önlemek için uygulanabilir bütün tedbirleri almak;
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b. Kendi mevzuatları çerçevesinde bilgi teatisinde bulunmak ve 3 üncü
maddede belirtilen suçların işlenmesinin önlenmesi için idari ve diğer
tedbirleri koordine etmek
Hususlarında işbirliği yapacaklardır.
2. 3 üncü maddede belirtilen suçların işlenmesi nedeniyle bir geminin
yolculuğu geciktiğinde veya kesintiye uğradığında, geminin veya yolcularının
veya mürettebatın ülkesinde bulunduğu her Akit Devlet, bunların lüzumsuz
olarak alıkonulmalarının veya geciktirilmelerinin önlenmesi için mümkün olan
her türlü çabayı göstermekle yükümlü olacaktır.
Madde 14
3 üncü maddede belirtilen suçlardan birinin işleneceği inancında olan her
Akit Devlet, milli hukuku çerçevesinde, haiz olduğu konuya ilişkin bilgileri,
6 ncı maddeye göre yargı yetkisini tesir ettiğine inandığı Devletlere süratle
iletecektir.
Madde 15
1. Her Akit Devlet, aşağıdaki hususlarla ilgili olarak sahip bulunduğu
konuyla ilgili herhangi bir bilgiyi milli kanunlarına uygun olarak mümkün olan
en kısa zamanda Genel Sekretere intikal ettirecektir.
a. Suçun işleniş biçimi;
b. 13 üncü maddenin 2 nci paragrafı uyarınca yapılan işlem;
c. Suçlu veya zanlı ile ilgili olarak alınan tedbirler ve özellikle iade
veya diğer hukuki işlemlerinin sonuçları.
2. Zanlı hakkında ülkesinde cezai takibat yapılan Akit Taraf, milli
hukukuna uygun olarak, takibatın sonucunu Genel Sekretere iletecektir.
3. Genel Sekreter, 1 ve 2 nci paragraflara göre gönderilmiş bulunan
bilgileri tüm Akit Devletlere, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (bundan sonra
Örgüt olarak atıfta bulunulacaktır) üyelerine, diğer ilgili Devletlere ve
uygun gördüğü Milletlerarası Hükümetlerarası kuruluşlara iletecektir.
Madde 16
1. İki veya daha fazla Akit Devlet arasında, bu Sözleşmenin yorumlanması
veya uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan ve makul bir süre içinde
müzakere yoluyla halledilemeyen bir anlaşmazlık, bunlardan birinin isteği
üzerine hakeme havale edilecektir. Tahkim için talepte bulunulan tarihten
itibaren 6 ay içinde taraflar hakem heyetinin kuruluşu konusunda bir anlaşmaya
varamazlarsa, taraflardan biri, Uluslararası Adalet Divanının statüsü uyarınca
yapılacak bir müracaatla anlaşmazlığı anılan Divana götürebilir.
2. Her Devlet, bu Sözleşmeyi imzalama veya onaylama, kabul veya tasdik
veya Sözleşmeye katılma sırasında, kendisini 1 inci paragrafa bağlı
saymadığını beyan edebilir. Diğer Akit Devletler, böyle bir ihtirazi kayıt
koyan Akit Devlete karşı 1 inci paragrafla bağlı olmayacaklardır.
3. 2 nci paragrafa tevfikan, ihtirazi kayıt koymuş bulunan her Devlet,
Genel Sekretere bildirmek suretiyle, her zaman bu kaydı geri alabilir.
Madde 17
1. Bu Sözleşme Roma'da 10 Mart 1988 tarihinde Denizde Seyir Güvenliğine
Karşı İşlenen Kanun Dışı Suçların Önlenmesi Uluslararası Konferansına katılan
Devletlerin ve 14 Mart 1988 - 9 Mart 1989 tarihleri arasında Örgütün Genel
Merkezinde bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır. Bunu müteakip katılmaya
açık bulundurulacaktır.
2. Devletler bu Sözleşme ile bağlı olmaya rızalarını şu şekilde izhar
edebilirler:
a. Onay, kabul veya tasdik kaydı olmaksızın imzalama; veya,
b. Bilahare onay, kabul veya tasdik edilmek üzere onay, kabul veya tasdike
bağlı olarak imzalama,
c. Katılma,
2. Onay, kabul, tasdik veya katılma, buna ilişkin belgenin Genel Sekretere
tevdii ile hüküm ifade eder.
Madde 18
1. Bu Sözleşme, 15 Devletin onay, kabul veya tasdik için ihtirazı kayıt
koymaksızın imzalamalarından veya onay, kabul, tasdik veya katılma belgesini
tevdi etmelerinden sonraki 90 günü takip eden gün yürürlüğe girecektir.
2. Onay, kabul, tasdik veya katılma belgelerini, bu Sözleşmenin yürürlüğe
girme şartlarının karşılanmasından sonra tevdii eden Devlet bakımından onay,
kabul, tasdik veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki 90 günü takip eden
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gün yürürlüğe girecektir.
Madde 19
1. Bu Sözleşme, her Akit Devlet tarafından, Sözleşmenin o Devlet yönünden
yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıllık süreyi takip eden günden sonra her
zaman fesh edilebilir.
2. Fesih, buna ilişkin belgenin Genel Sekretere tevdii suretiyle yapılır.
3. Fesih, buna dair belgenin Genel Sekreter tarafından alınmasından
itibaren 1 yılın veya bildirimde daha uzun bir süre belirtilmişse, o sürenin
hitamında hüküm ifade eder.
Madde 20
1. Teşkilat bu Sözleşmenin gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla
konferans düzenleyebilir.
2. Genel Sekreter, Akit Devletlerin en az üçte birinin veya asgari 10 Akit
Devletin talebi üzerine, bunlardan hangisi daha yüksek olursa, Sözleşmenin
gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi amacıyla Akit Tarafları Konferansa
çağırabilir.
3. Bu Sözleşmede bir değişikliğin yapılarak yürürlüğe girmesinden sonra
onay, kabul, tasdik veya katılma belgesi tevdi eden Devletler yönünden bu
Sözleşme değişik haliyle hüküm ifade edecektir.
Madde 21
1. Bu Sözleşme Genel Sekretere tevdi edilecektir.
2. Genel Sekreter;
a. Bu Sözleşmeyi imzalayan veya buna katılan bütün Devletlere ve Örgütün
tüm üyelerine:
(i) Her yeni imzayı veya onay, kabul, tasdik veya katılma belgesinin
tevdiini, bunların tarihleriyle birlikte;
(ii) Bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini;
(iii) Alındığı ve hüküm ifade edeceği tarihlerle birlikte her fesih
bildirimini;
(iv) Bu Sözleşmeye göre yapılan her beyan veya bildirimin alınışını;
b. Bu Sözleşmeyi imzalayan veya buna katılan her Devlete Sözleşmenin
aslına uygun ve tasdikli örneğini,
İletecektir.
3. Bu Sözleşme yürürlüğe girer girmez, depoziter tarafından aslına uygun
bir örneği Birleşmiş Milletler Statüsünün 102 nci maddesi uyarınca kaydedilmek
ve yayınlanmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır.
Madde 22
Bu Sözleşme, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca
dillerinde, bu dillerden her birindeki metinler aynı derecede geçerli olmak
üzere, tek nüsha olarak tanzim edilmiştir.
Yukarıdaki hususları tasdiken Hükümetlerince yetkili kılınan ve aşağıda
imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Roma'da 10 Mart 1988 tarihinde tanzim edilmiştir.
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RESERVATION
IN SIGNING "THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST
THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION" AND "THE PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF
UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL
SHELF", THE GOVERNMENT OF THE REBUBLIC OF TURKEY, UNDER THE ARTICLE 16 (2) OF
THE SAID CONVENTION DECLARES THAT IT DOES NOT CONSIDER ITSELF BOUND BY THE
PROVISIONS OF PARAGRAPH (1) OF THE ARTICLE 16 OF THE SAID CONVENTION

Adoption of the Final Act and Any Instruments, Recommendations and
Resolutions Resulting From the Work of the Conference
Convention For the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Maritime Navigation
The States Parties to this Convention,
HAVING IN MIND the purposes and principles of the Charter of the United
Nations concerning the maintenance of international peace and security and the
promotion of friendly relations and co-operation among States,
RECOGNIZING in particular that everyone has the right to life, liberty
and security of person, as set out in the Universal Declaration of Human
Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights,
DEEPLY CONCERNED about the world-wide escalation of acts of terrorism in
all its forms, which endanger or take innocent human lives, jeopardize
fundamental freedoms and seriously impair the dignity of human beings,
CONSIDERING that unlawful acts against the safety of maritime navigation
jeopardize the safety of persons and property, seriously affect the operation
of maritime services, and undermine the confidence of the peoples of the world
in the safety of maritime navigation,
CONSIDERING that the occurrence of such acts is a matter of grave concern
to the international community as a whole,
BEING CONVINCED of the urgent need to develop international co-operation
between States in devising and adopting effective and practical measures for
the prevention of all unlawful acts against the safety of maritime navigation,
and the prosecution and punishment of their perpetrators,
RECALLING resolution 40/61 of the General Assembly of the United Nations
of 9 December 1985 which, inter alia, "urges all States unilaterally and in
co-operation with other States, as well as relevant United Nations organs, to
contribute to the progressive elimination of causes underlying international
terrorism and to pay special attention to all situations, including
colonialism, racism and situations involving mass and flagrant violations of
human rights and fundamental freedoms and those involving alien occupation,
that may give rise to international terrorism and may endanger international
peace and security",
RECALLING FURTHER that resolution 40/61 "unequivocally condemns, as
criminal, all acts, methods and practices of terrorism wherever and by
whomever committed, including those which jeopardize friendly relations among
States and their security",
RECALLING ALSO that by resolution 40/61, the International Maritime
Organization was invited to "study the problem of terrorism aboard or against
ships with a view to making recommendations on appropriate measures",
HAVING IN MIND resolution A.584 (14) of 20 November 1985, of the Assembly
of the International Maritime Organization, which called for development of
measures to prevent unlawful acts which threaten the safety of ships and the
security of their passengers and crews,
NOTING that acts of the crew which are subject to normal shipboard
discipline are outside the purview of this Convention,
AFFIRMING the desirability of monitoring rules and standards relating to
the prevention and control of unlawful acts against ships and persons on board
ships, with a view to updating them as necessary, and, to this effect, taking
note with satisfaction of the Measures to Prevent Unlawful Acts against
Passengers and Crews on Board Ships, recommended by the Maritime Safety
Committee of the International Maritime Organization,
AFFIRMING FURTHER that matters not regulated by this Convention continue
to be governed by the rules and principles of general international law,
RECOGNIZING the need for all States, in combating unlawful acts against
the safety of maritime navigation, strictly to comply with rules and
principles of general international law,
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HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
For the purposes of this Convention, "ship" means a vessel of any type
whatsoever not permanently attached to the sea-bed, including dynamically
supported craft, submersibles, or any other floating craft.
ARTICLE 2
1 This Convention does not apply to:
(a) a warship; or
(b) a ship owned or operated by a State when being used as a naval
auxiliary or for customs or police purposes; or
(c) a ship which has been withdrawn from navigation or laid up.
2 Nothing in this Convention affects the immunities of warships and other
goverment ships operated for non-commercial purposes.
ARTICLE 3
1 Any person commits an offence if that person unlawfully and
intentionally:
(a) seizes or exercises control over a ship by force or threat thereof
or any other form of intimidation; or
(b) performs an act of violence against a person on board a ship if that
act is likely to endanger the safe navigation of that ship; or
(c) destroys a ship or causes damage to a ship or to its cargo which is
likely to endanger the safe navigation of that ship; or
(d) places or causes to be placed on a ship, by any means whatsoever, a
device or substance which is likely to destroy that ship, or cause damage to
that ship or its cargo which endangers or is likely to endanger the safe
navigation of that ship; or
(e) destroys or seriously damages maritime navigational facilities or
seriously interferes with their operation, if any such act is likely to
endanger the safe navigation of a ship; or
(f) communicates information which he knows to be false, thereby
endangering the safe navigation of a ship; or
(g) injures or kills any person, in connection with the commission or the
attempted commission of any of the offences set forth in subparagraphs (a) to
(f)
2 Any person also commits an offence it that person:
(a) attempts to commit any of the offences set forth in paragraph 1; or
(b) abets the commission of any of the offences set forth in paragraph 1
perpetrated by any person or is otherwise an accomplice of a person who
commits such an offence; or
(c) threatens, with or without a condition, as is provided for under
national law, aimed at compelling a physical or juridical person to do or
refrain from doing any act, to commit any of the offences set forth in
paragraph 1, subparagraphs (b), (c) and (e), if that threat is likely to
endanger the safe navigation of the ship in question.
ARTICLE 4
1 This Convention applies if the ship is navigating or is scheduled to
navigate into, through or from waters beyond the outer limit of the
territorial sea of a single State, or the lateral limits of its territorial
sea with adjacent States.
2 In cases where the Convention does not apply pursuant to paragraph 1, it
nevertheless applies when the offender or the alleged offender is found in the
territory of a State Party other than the State referred to in paragraph 1.
ARTICLE 5
Each State Party shall make the offences set forth in article 3 punishable
by appropriate penalties which take into account the grave nature of those
offences.
ARTICLE 6
1 Each State Party shall take such measures as may be necessary to
establish its jurisdiction over the offences set forth in article 3 when the
offence is committed:
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(a) against or on board a ship flying the flag of the State at the time
the offence is committed; or
(b) in the territory of that State, including its territorial sea; or
(c) by a national of that State.
2 A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence
when:
(a) it is committed by a stateless person whose habitual residence is in
that State; or
(b) during its commission a national of that State is seized, threatened,
injured or killed; or
(c) it is committed in an attempt to compel that State to do or abstain
from doing any act.
3 Any State Party which has established jurisdiction mentioned in
paragraph 2 shall notify the Secretary-General of the International Maritime
Organization (hereinafter referred to as "the Secretary-General"). If such
State Party subsequently rescinds that jurisdiction, it shall notify the
Secretary-General.
4 Each State Party shall take such measures as may be necessary to
establish its jurisdiction over the offences set forth in article 3 in cases
where the alleged offender is present in its territory and it does not
extradite him to any of the States Parties which have established their
jurisdiction in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article.
5 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in
accordance with national law.
ARTICLE 7
1 Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party
in the territory of which the offender or the alleged offender is present
shall, in accordance with its law, take him into custody or take other
measures to ensure his presence for such time as is necessary to enable any
criminal or extradition proceedings to be instituted.
2 Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts,
in accordance with its own legislation.
3 Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 are
being taken shall be entitled to:
(a) communicate without delay with the nearest appropriate representative
of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to
establish such communication or, if he is a stateless person, the State in the
territory of which he has his habitual residence;
(b) be visited by a representative of that State.
4 The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity
with the laws and regulations of the State in the territory of which the
offender or the alleged offender is present, subject to the proviso that the
said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes
for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.
5 When a State Party, pursuant to this article, has taken a person into
custody, it shall immediately notify the States which have established
jurisdiction in accordance with article 6, paragraph 1 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 preliminary inquiry 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 8
1. The master of a ship of a State Party (the "flag State") may deliver
to the authorities of any other State Party (the "receiving State") any
person who he has reasonable grounds to believe has committed one of the
offences set forth in article 3.
2. The flag State shall ensure that the master of its ship is obliged,
whenever practicable, and if possible before entering the territorial sea
of the receiving State carrying on board any person whom the master intends
to deliver in accordance with paragraph 1, to give notification to the
authorities of the receiving State of his intention to deliver such person
and the reasons therefor.
3. The receiving State shall accept the delivery, except where it has
grounds to consider that the Convention is not applicable to the acts giving
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rise to the delivery, and shall proceed in accordance with the provisions of
article 7. Any refusal to accept a delivery shall be accompanied by a
statement of the reasons for refusal.
4. The flag State shall ensure that the master of its ship is obliged to
furnish the authorities of the receiving State with the evidence in the
master's possession which pertains to the alleged offence.
5. A receiving State which has accepted the delivery of a person in
accordance with paragraph 3 may, in turn, request the flag State to accept
delivery of that person. The flag State shall consider any such request, and
if it accedes to the request it shall proceed in accordance with article 7.
If the flag State declines a request, it shall furnish the receiving State
with a statement of the reasons therefor.
ARTICLE 9
Nothing in this Convention shall affect in any way the rules of
international law pertaining to the competence of States to exercise
investigative or enforcement jurisdiction on board ships not flying their
flag.
ARTICLE 10
1. The State Party in the territory of which the offender or the alleged
offender is found shall, in cases to which article 6 applies, 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 without delay
to its competent authorities for the purpose of prosecution, through
proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities
shall take their decision in the same manner as in the case of any other
offence of a grave nature under the law of that State.
2. Any person regarding whom proceedings are being carried out in
connection with any of the offences set forth in article 3 shall be
guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including
enjoyment of all the rights and guarantees provided for such proceedings by
the law of the State in the territory of which he is present.
ARTICLE 11
1. The offences set forth in article 3 shall be deemed to be included as
extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the
States Parties. States Parties undertake to include such offences as
extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between
them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence
of a treaty receives a request for extradition from another State Party with
which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its
option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect
of the offences set forth in article 3. Extradition shall be subject to the
other conditions provided by the law of the requested State Party.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the
existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 3 as
extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided
by the law of the requested State.
4. If necessary, the offences set forth in article 3 shall be treated,
for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been
committed not only in the place in which they occurred but also in a place
within the jurisdiction of the State Party requesting extradition.
5. A State Party which receives more than one request for extradition
from States which have established jurisdiction in accordance with article
7 and which decides not to prosecute shall, in selecting the State to which
the offender or alleged offender is to be extradited, pay due regard to the
interests and responsibilities of the State Party whose flag the ship was
flying at the time of the commission of the offence.
6. In considering a request for the extradition of an alleged offender
pursuant to this Convention, the requested State shall pay due regard to
whether his rights as set forth in article 7, paragraph 3, can be effected
in the requesting State.
7. With respect to the offences as defined in this Convention, the
provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between
States Parties are modified as between States Parties to the extent that
they are incompatible with this Convention.
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ARTICLE 12
1. State Parties shall afford one another the greatest measure of
assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of
the offences set forth in article 3, including assistance in obtaining
evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 in
conformity with any treaties on mutual assistance that may exist between
them. In the absence of such treaties, States Parties shall afford each other
assistance in accordance with their national law.
ARTICLE 13
1. States Parties shall co-operate in the prevention of the offences set
forth in article 3, particularly by:
(a) taking all practicable measures to prevent preparations in their
respective territories for the commission of those offences within
or outside their territories;
(b) exchanging information in accordance with their national law, and
co-ordinating administrative and other measures taken as appropriate to
prevent the commission of offences set forth in article 3.
2. When, due to the commission of an offence set forth in article 3, the
passage of a ship has been delayed or interrupted, any State Party in whose
territory the ship or passengers or crew are present shall be bound to
exercise all possible efforts to avoid a ship, its passengers, crew or cargo
being unduly detained or delayed.
ARTICLE 14
Any State Party having reason to believe that an offence set forth in
article 3 will be committed shall, in accordance with its national law,
furnish as promptly as possible any relevant information in its possession to
those States which it believes would be the States having established
Jurisdiction in accordance with article 6.
ARTICLE 15
1. Each State Party shall, in accordance with its national law, provide
to the Secretary-General, as promptly as possible, any relevant information
in its possession concerning:
(a) the circumstances of the offence;
(b) the action taken pursuant to article 13, 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 legal proceedings.
2. The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in
accordance with its national law, communicate the final outcome of the
proceedings to the Secretary-General.
3. The information transmitted in accordance with paragraphs 1 and 2
shall be communicated by the Secretary-General to all States Parties, to
Members of the International Maritime Organization (hereinafter referred to
as "the Organization"), to the other States concerned, and to the appropriate
international intergovernmental organizations.
ARTICLE 16
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the
interpretation or application of this Convention which cannot be settled
through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of
them, be submitted to arbitration. If, within six months from the date of the
request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization
of the arbitration any one of those parties may refer the dispute to the
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, acceptance or
approval of this Convention or accession thereto, declare that it does not
consider itself bound by any or all of the provisions of paragraph 1. The
other States Parties shall not be bound by those provisions with respect to
any State Party which has made such a reservation.
3 Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2
may, at any time, withdraw that reservation by notification to the
Secretary-General.

12

ARTICLE 17
1 This Convention shall be open for signature at Rome on 10 March 1988
by States participating in the International Conference on the Suppression
of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and at the
Headquarters of the Organization by all States from 14 March 1988 to
9 March 1989. It shall thereafter remain open for accession.
2 States may express their consent to be bound by this Convention by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or
approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed
by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.
3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the
deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.
ARTICLE 18
1 This Convention shall enter into force ninety days following the date
on which fifteen States have either signed it without reservation as to
ratification, acceptance or approval, or have deposited an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession in respect thereof.
2 For a State which deposits an instrument of ratification, acceptance,
approval or accession in respect of this Convention after the conditions for
entry into force thereof have been met, the ratification, acceptance, approval
or accession shall take effect ninety days after the date of such deposit.
ARTICLE 19
1 This Convention may be denounced by any State Party at any time after
the expiry of one year from the date on which this Convention enters into
force for that State.
2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of
denunciation with the Secretary-General.
3 A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may
be specified in the instrument of denunciation, after the receipt of the
instrument of denunciation by the Secretary-General.
ARTICLE 20
1 A conference for the purpose of revising or amending this Convention may
be convened by the Organization.
2 The Secretary-General shall convene a conference of the States Parties
to this Convention for revising or amending the Convention, at the request of
one third of the States Parties, or ten States Parties, whichever is the
higher figure.
3 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession
deposited after the date of entry into force of an amendment to this
Convention shall be deemed to apply to the Convention as amended.
ARTICLE 21
1 This Convention shall be deposited with the Secretary-General.
2 The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed this Convention or acceded
thereto, and all Members of the Organization, of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification,
acceptance, approval or accession together with the date thereof;
(ii) the date of the entry into force of this Convention;
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Convention
together with the date on which it is received and the date on which the
denunciation takes effect;
(iv) the receipt of any declaration or notification made under this
Convention;
(b) transmit certified true copies of this Convention to all States which
have signed this Convention or acceded thereto.
3 As soon as this Convention enters into force, a certified true copy
thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretary-General of the
United Nations for registration and publication in accordance with Article 102
of the Charter of the United Nations.
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ARTICLE 22
This Convention is established in a single original in the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being
equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their
respective Governments for that purpose have signed this Convention.
DONE AT ROME this tenth day of March one thousand nine hundred and
eighty-eight.
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