ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νονού νΚύρωση Σύμβασης γισ > λ* απαγόρευση ή
περιορισμό χρήσής ορισμένων συμβατικών ύαλων πο» μπορούν
νο θεωρηθούν ως εξαιρέτικως επιβλαβή ή ως προκαλσοντο αδια
κρίτως αποτελέσματα μετό των συνημμένων Πρωτοκόλλων·
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Η Σύμβαση για την απαγόρευση ή πεοιορισμό ορισμένων συμ
βατικών όπλων, που συνηφθη στη Γενεύη στις 10 Οκτωβρίου 1980,
υπεγραψη από την Ελλάδα σε επίσημη τελετή μαζί με τους άλ
λους εταίρους της ΕΟΚ στη Νέα Υόρκη στις 10 Απριλίου 1981,
Η Σύμβαση αυτή τέθηκε ήδη διεθνώς σε ισχύ στις 2 Δεκεμβρίου
1983 ύστερα από την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 5 παρ.
1 αυτής.
Μέχρι σήμερα τη Σύμβαση την έχουν υπογράφει 53 Κράτη.
Η Σύμβαση αποτελείται από το προοίμιο και 11 άρθρα, από 3
πρόσθετα Πρωτόκολλα και μία απόφαση που υιοθετήθηκε από τη
Διάσκεψη στις 23.9.1979.
Η Σύμβαση καθώς και τα συνημμένα Πρωτόκολλα αφορούν στην
προστασία των θυμάτων πολέμου και στην ενίσχυση του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου που εφαρμόζεται στις ένοπλες συρράξεις
και το οποίο η Ελλάδα πάντα υποστήριξε.
Τα τρία Πρωτόκολλα αναφέρονται ιδιαίτερα στην απαγόρευση
χρήσεως οποιουδήποτε όπλου του οποίου τα θραύσματα στο αν
θρώπινο σώμα διαφεύγουν της αναγνωρίσεώς τους από τις ακτί
νες X (Πρωτόκολλο I), στην απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσεως
ναρκών, παγιδευτικών και άλλων μηχανισμών (Πρωτόκολλο II),
στην απαγόρευση ή περιορισμό χρήσεως εμπρηστικών όπλων
(Πρωτόκολλο III).
Από τις διατάξεις των υπό κύρωση κειμένων ουδεμία προκαλείται δαπάνη ή μείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
θέτοντες τα παραπάνω υπόψη σας, παρακαλούμε όπως τύχει
της εγκρίσεως της Βουλής.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 1990
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Σύμβασης για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης
ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως ε·
ξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα ούιακρΙτως αποτελέσμα
τα μετό των τριών Πρωτοκόλλων και της συνημμένης απόφασης
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 26, παρ. 1 του
Συντάγματος, η Σύμβαση για την απαγόρευςτη ή περιορισμό χρή
σης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν
ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτε
λέσματα μετά των τριών Πρωτοκόλλων και της συνημμένης από
φασης που συνήφθη στη Γενεύη στις 10 Οκτωβρίου 1980, της
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε με
τάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

COffVBmON ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS
0« THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS
WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS
OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS
The High Contracting Parties,
Recalling that every State has the outy, in conformity witn the
Charter of the United Nations, to refrain in Its international relations
from the threat or use of force against the sovereignty, terriotorial
integrity or political independence of any State, or in any other
manner inconsistent with the purposes of the United Nations,
Further recalling the general principle of the protection of the
civilian population against the effects of hostilities,
Basing themselves on the principle of international law that the
right of the parties to an armed conflict to choose methods or
means of warfare is not unlimited, and on the principle that
prohibits the employment in armed conflicts of weapons,
projectiles and material and methods of warfare of a mature to
cause superfluous injury or unnecessary suffering,
Also recalling that it is prohibited to employ methods or means
of warfare which are intended, of may be expected, to cause
widespread, long-term and severe damage to the natural
environment,
Conlirmlng their determination that in cases not covered by this
Convention and Its annexed Protocols or by other international
agreements, the civilian population and the comba tants shall at
all times remain under the protection and authority of the principles
of international law derived from established custom, from the
principles of humanity and from the dictates of public conscience,
Desiring to contribute to international detente, the ending of the
arms race and the building of confidence among States, and hence
to the realization of the aspiration of all peoples to live in peace,
Recognizing the importance of pursuing every effort which may
contribute to progress towards general and complete disarmament
under strict and effective international control.
Reaffirming the need to continue the codification and pro
gressive development of the rules of international law applicable
in armed conflict.
Wishing to prohibit or restrict further the use of certain
conventional weapons and believing that the positive results
achieved In this area may facilitate the main talks on disarmament
with a view to putting an end to the production, stockpiling and
proliferation of such weapons.
Emphasizing the desirability that all States become parties to
this Convention and its annexed Protocols, especially the militarily
significant States,
Beanng in mind that the General Assembly of the United Nations
and the United Nations Disarmament Commission may decide to
examine the question of a possible broadening of the scope of the
prohibitions and restrictions contained In this Convention and its
annexed Protocols,
Further Oeanng in mind that the Committee on Disarmament may
decide to consider the question of adopting further measures to
prohibit or restrict the use of certain conventional weapons,
Have agreed as follows:
Article 1
Scope of application
This Convention and its annexed Protocols shall apply In the
situations referred to in Article 2 common to the Geneva
Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims,
including any situation described In paragraph 4 of Article 1 of

