
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «κύριοστ Σύνιβασης για την φυσική 
προστασία του πυρηνικού υλικού».

Ποος τη Βουλή iojv Ελλήνων

Με τις διατάξεις του παοαπάνω Νομοσχεδίου κυρώνεται 
και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 —αρ. 1 του Συν
τάγματος, η Συμφωνία για την φυσική προστασία του πυρη
νικού υλικού μετά των παραρτημάτων της.

Οι διατάξεις της ΣΦΠΠΤ εφαρμόζονται στις διεθνείς 
μεταφορές πυρηνικών υλικών και καλύπτουν και τις πρά- 
ξειε που γίνονται επ’ ευκαιρία αυτών (χρήση-φύλαςη) 
(άρθρο 2. παρ. 1 ) εξαιρουμένων ορισμένων άρθρων, η 
ΣΦΠΠΤ εφαρμόζεται και κατά την εσωτερική μεταφορά, 
χρήση και φύλαξη του πυρηνικού υλικού (άρθρο 2, παρ. 2). 
Σε καμία περίπτωση οι διατάξεις της ΣΦΠΠΤ δεν θίγουν 
τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών ως προς την μετα- 
φορά-χρήση-φύλαξη του πυρηνικού υλικού (άρθρο 2, παρ. 3).

Η ΣΦΠΠΤ καλύπτει τόσο την τεχνική πλευρά (κανόνες 
ασφαλείας) (I) όσο και την νομική πλευρά (II) της προ
στασίας των πυρηνικών υλικών.

I. Κανόνες ασφαλείας : Τα κράτη υποχρεούνται μέσα 
στα πλαίσια της εθνικής τους νομοθεσίας να λάβουν μέτρα 
για την προστασία του πυρηνικού υλικού (άρθρο 3). Ία 
προβλεπόμενα μέτρα προκύπτουν από τον συνδυασμό των 
δύο παραρτημάτων της ΣΦΠΠΤ. Το Β' παράρτημα κατα
τάσσει τα πυρηνικά υλικά σε 3 κατηγορίες «επικινδυνότη- 
τας» (ανάλ.ογα με την μεταφερόμενη ποσότητα και το είδος 
του πυρηνικού υλικού). Το Α' παράρτημα ανάλογα με την 
κατηγορία επικινδυνότητας του υλικού προβλέπει τα αντί
στοιχα μέτρα ασφαλείας.

II. Η νομική πλευρά καλύπτει την πρόληψη και την 
καταστολή αθέμιτων ενεργειών καθώς και την συνεργασία 
των κρατών.

1. Πρόληψη : Συνίσταται στην απαγόρευση οποιασδήποτε 
διακίνησης πυρηνικού υλικού (εισαγωγή-εξαγωγή-τράνζιτ) 
εφόσον δεν πληρούνται οι κανόνες ασφάλειας (άρθρο 4). 
Το άρθρο 3 προβλέπει υποχρέωση συνεργασίας και βοήθειας 
των κρατών μελών σε περίπτωση κλοπής, ληστείας ή άλλης 
παράνομης αφαίρεσης πυρηνικού υλνίκού. Τα συμβαλλόμενα 
κράτη λ.αμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλί
ζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σχετικά με 
την διακίνηση πυρηνικού υλικού (άρθρο 6).

2. Καταστολή : Συνίσταται στην επιβολή ποινών - σύμφω
να με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας κάθε κρά
τους για κάθε πράξη, απειλή ή απόπειρα κλοπής, φθοράς, 
ληστείας καθώς και κάθε άλλης ενέργειας η οποία προκαλεί 
ή μπορεί να προκαλ.έσει βλ.άβη ή θάνατο ανθρο'ιπων ή 
οποιαδήποτε άλλη καταστροφή (άρθρο 7).

Η ΣΦ1ΊΠΥ δεν απαγορεύει την σωρευτική επιβολ ή ποινών 
(Ποινικές — ειδικές κυρώσεις (άρθρο 8 παρ. 3)). Το κεα- 
τος. στο έδαφος του οποίου τελείται η αξιόποινη πράξη, 
λ.αμβάνει τα κατάλλη/.χ μέτρα ώστε να εξασφαλ.ισθεί η 
εκδίκαση της υπόθεσης.ή η έκδοση του υπαίτιου (άρθρο 9, 
παρ: 12). Τα μέτρα που λ.αμβάνονται σ’ αυτή την πεεί- 
πτωση γνωστοποιούνται στα ενδιαφερόμενα κράτη (άρθρο 9).

Σχετικά με την έκδοση των υπαιτίων (άρθρο 11) οι 
αξιόποινες Πράξεις που προβλ.έπονται στην ΣΦΠΠΤ λ.ογί- 
ζονται αιτίες έκδοσης που καλύπτονται απο τις διακρατι
κές συμβάσεις περί εκδόσεως. Τα συμβαλλόμενα κράτη, 
υποχρεούνται σε κάθε νέα σύμβαση περί εκδόσεως να συμπε- 
ριλ,άσουν στις αιτίες έκδοσης τις αειόποινες ποάςεις του 
άρθρου 8 της ΣΦΠΠΤ.

Αν ένα κράτος που θέτε·, σαν προϋπόθεση έκδοσης την 
ύπαρξη σχετικής σύμβασης, κληθεί από ένα άλλο κράτος 
να εκδόσει τον υπαίτιο, μπορεί να θεωρήσει την ΣΦΠΠΤ 
σαν νομική βάση για να προβεί στην έκδοση.

Ένα κράτος, που δεν θέτει σαν προϋπόθεση έκδοσης 
την ύπαρξη σχετικής σύμβασης, πρέπει ν’ αναγνώρισε1, τις 
αξιόποινες πράξεις του άρθρου 8 της ΣΦΠΠΤ σαν λ.όγους 
έκδοσης.

•3. Διεθνής συνεργασία : Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
περίπτωση, τέλ.εσης αξιόποινης πράξης, παρέχουν την μεγα
λύτερη δυνατή βοήθεια στο ενδιαφερόμενο κράτος (άρθρο 
13). Για την επίλυση των διαφορών ανάμεσα στα Συμβαλ.- 
λ.όμενα μέοη. xouooto είναι το Διεθνές Δικαστήριο (άεθοο

17)·,Θέτοντες τα παραπάνω υπόψη σας, εισηγούμεθα την 
έγκριση του Σχεδίου Νόμου που υποβάλλουμε.
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’Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 

παρ. I του Συντάγματος η Σύμβαση για τη φυσική προστα
σία του πυρηνικού υλ.ικού που υπογράφτηκε στη Βιέννη 
στις 3 Μαρτίου 1980 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο 
στη Γαλλική γλ.ώσσκ και σε μετάφραση στην Ελληνική 
έχει ως εξής :


