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ICS / Ινδονησία - Κράτηση πλοίων

Περίληψη:

Παρέχεται νεότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις κρατήσεις (detentions)
πλοίων, που προσεγγίζουν/αγκυροβολούν στη θαλάσσια περιοχή του Bintan
της Ινδονησίας.

Σας αποστέλλουµε συνηµµένως την υπό στοιχεία LA(19)25/20-5-2019 εγκύκλιο του ∆ιεθνούς
Ναυτικού Επιµελητηρίου (International Chamber of Shipping - ICS), µε την οποία το ICS
επανέρχεται στο θέµα των κρατήσεων (detentions) πλοίων, που επιβάλλονται από τις αρµόδιες
Αρχές της Ινδονησίας, κυρίως πέριξ της νήσου Bintan.
Ιδιαιτέρως, επισηµαίνεται ότι η επιβολή κράτησης των πλοίων από τις Αρχές της Ινδονησίας
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ορισµένα πλοία εσφαλµένως εκλαµβάνουν την εν λόγω
θαλάσσια περιοχή, ως εξωτερικό όριο του λιµένα της Σιγκαπούρης, αν και υπάγεται στη χωρική
θάλασσα της Ινδονησίας, επί της οποίας ασκείται από την εν λόγω χώρα πλήρης διοικητική και
ποινική δικαιοδοσία (jurisdiction).
Συναφώς, σηµειώνεται ότι η διενέργεια πράξεων [π.χ. µεταγγίσεις πετρελαίου από πλοίο σε
πλοίο (STS), µεταφορτώσεις, αλλαγή πληρώµατος, παραλαβή τροφοεφοδίων κλπ.] δεν εµπίπτει
στην έννοια της αβλαβούς διέλευσης (innocent passage), όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 της
∆ιεθνούς Σύµβασης για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία προϋποθέτει τη συνεχή και
ταχεία διέλευση των πλοίων από τα χωρικά ύδατα του παράκτιου κράτους. Ως εκ τούτου, η
αγκυροβολία ή η προσωρινή παραµονή του πλοίου για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, όπως
προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να ανακοινώνεται στις Ινδονησιακές Αρχές.
Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων που συνήθως επέρχονται µε
την επιβολή κράτησης (detention) ενός πλοίου, το ICS εφιστά, εκ νέου, την προσοχή των
διαχειριστριών εταιρειών αναφορικά µε τη συµµόρφωση των πλοίων και των πληρωµάτων τους
προς τους Νόµους/Κανονισµούς της εν λόγω χώρας.

Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
Συν: 1
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