ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Χτό σχέδιο Νόμου «Περί συστάσεως ’Επιτροπής συντά
ξεως Κώδικος ’Αεροπορικού Δικαίου».

Περί συστάσεως Επιτροπής συντάξεως Κώϊιχος ’Αεροπορι
κού Δικαίου.

Προς ιήν Bovkrjr τών Έλ/.ήνοιν

Άρύρον 1.

Ό Νόμος 5017 τοϋ 1931 «περί Πολιτικής ’Αεροπορίας»
εξακολουθεί νά ϊσχύη και αποτελεί τον βασικό εσωτερικό
Νομ^ γ'-ά τήν πολιτική αεροπορία.

1. Συνιτταται τενταμελής Είϊική Επιτροπή πρός σύντα
ξιν Κώέικος Αεροπορικού Δικ-ίου άποτελουμένη έκ τών κά
τωθι :

Μετά τό 1931. πού δημοσιεύθηκε ό Νόμος 5017. ή Πολι
τική ’Αεροπορία εξελίχθηκε κατά τρόπο αλματώδη καί
ή ανάγκη νά άντικατασταθη ό Νόμος 5017 με συγχρονι
σμένο Κώδικα ’Αεροπορικού Δικαίου παρουσιάστηκε ένωρί;. Τό 1947. μέ απόφαση τοϋ Ύπουργοΰ ’Αεροπορίας
συγκροτήθηκε ’Επιτροπή άπό δέκα μέλη γιά νά έκπονήση
σχέδιο Κώδικος Άεροπορικοϋ Δικαίου. Το 1948 ή ’Επιτροπή
αυτή άνασυγκροτήθηκε καί έγινε εΐκοσαμελής. Τό 1952
μέ άπόφαση τοϋ Ύπουργοΰ Συγκοινωνιών περιωρίσθηκε
σέ οκτώ μέλη καί τελικά, τό 1955. περάτωσε το έργο της
καί παρέδωσε το Σχέδιο Κώδικος ’Αεροπορικού Δικαίου
πού άποτελεΐται άπό 230 άρθρα καί συνοδεύεται άπό Ειση
γητική ‘'Εκθεση.
Τό Σχέδιο αυτό τό 1955 στάλθηκε στις δικαστικές άρχές
καί νομικές όργανώσεις γιά νά μελετηθή καί νά υποβλη
θούν παρατηρήσεις.
Μετά την υποβολή των παρατηρήσεων, μέ τον Νόμο
3927/1959 συστάθηκε πενταμελής ’Επιτροπή γιά τήν
άναθεώρηση καί τροποποίηση τού Σχεδίου τού 1955.
'Η πενταμελής αυτή ’Επιτροπή έκανε εύρεϊα άναθεώρηση,
τροποποίηση καί συμπλήρωση τού Σχεδίου τού 1955 καί
τελικά, τό 1965, παρέδωσε, εις τόν Υπουργόν Συγκοινω
νιών, τόν Κώδικα ’Αεροπορικού Δικαίου ό όποιος άποτελεΐται άπό 212 άρθρα καί υποδιαιρείται σέ 25 κεφάλαια.
Μαζί μέ τόν Κώδικα παρέδωσε καί τήν Εισηγητική Έκ
θεση.
'Ο Κώδικας αυτός δένκυρώθηκε άπό τήν Βουλή, παρέμεινε Σχέδιο καί έτσι μέχρι σήμερα ή Ελλάς δέν άπέκτησε
συγχρονισμένο άεοοπορικό δίκαιο.
Τό 1973 συστάθηκε καί νέα εξαμελής ’Επιτροπή γιά
νά σύνταξη Σχέδιο Κώδικος ’Αεροπορικού Δικαίου ή οποία
όμως δέν παρέδωσε τό έργο της.
Κατά τό διάστημα τών 13 ετών πού μεσολάβησαν άπό
τό 1965, όταν ή πενταμελής Επιτροπή παρέδωσε τό έργο
της, μέχρι σήμερα έγιναν άρκετές εξελίξεις στο διεθνές
άεροπορικό δίκαιο καί γενικά στήν πολιτική άεροπορία
πού επιβάλλουν μια άναθεούρηση καί συμπλήρωση τού
Σχεδίου τού 1965 γιά νά άνταποκρίνεται στις σύγχρονες
άπαιτήσεις της Πολιτικής ’Αεροπορίας.

α) Έξ ενός δικαστικού λειτουργού άπό τού όαιύαοϋ
τοϋ
Προέδρου ’Ερετών και άνω. υποδεικνυόμενου ϋπό τού Υπουρ
γού Δικαιοσύνης, ώς Προέδρου.
β) Έξ ενός Καύηγητοϋ τής Νομικής Σχολής τού Πανε
πιστημίου Άι&ηνών. ύποϊεικνυομένου ύπο τοϋ Υπουργού ’Ε
θνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.
γ) Έκ τριών δικηγόρων έχόντων ειδικάς σπουϊάς ή δημοσιεύσεις περί τό αεροπορικόν δίκαιον.
Χρέη γραμμα τέως τής ’Επιτροπής έκτελνΧΪ, ανώτερος ϋπάλ>λη/,ος τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών η τής Υπηρεσίας Πο
λιτικής ’Αεροπορίας (ΤΠΑ)
2. Ή ανωτέρω ’Επιτροπή συγκροτείται ϊΓ άποράσεως τού
Ύποργού Συγκοινωνιών, ή δέ έτΐ'ύήρισις τού ύπ’ χύτής συνταχ-ύησομένου Κώδικος ’Αεροπορικού Δικαίου γενήσεται κατά
τήν ύπο τού άρθρου 76 παρ. 6 τού Συντάγματος διαδικασίαν.
3. Αί έργασίαι τής ’Επιτροπής ϊέον νά περατω-Sojv εντός
εξ (6) μηνών άπο τής ϊιά τής άποράσεως τοϋ Ύπουργοΰ
Συγκοινωνιών συγκροτήσεως αυτής, τής προθεσμίας τούτης
δ-υναμένης νά παρατα*3ή ϊΓ άποράτεως τοϋ τύτοϋ Υπουργού
επί τρεις (3) εϊσέτι μήνας άπό τής λήξεώς της.

4. Διά κοινής άποράσεως τών Υπουργών Συντονισμού,
Προεϊρίας Κυόερνήσεως, Οικονομικών καί Συγκοινωνιών £ά
κα·3ορισ·3ή, μετά τήν ολοκλήρωση τοϋ έργου τής ’Επιτροπής,
ή κατ’ αποκοπήν άποζημίωσις ή όποια ·3ά κατχέ/.η-3ή στόν
Πρόεδρο, τά μέλη καί τόν γραμματέα τής Επιτροπής. Ή
άποζημίωσις αυτή fcapuvet τόν προϋπολογισμό τής Υπηρεσίας
Πολ,ιτικής ’Αεροπορίας (ΓΠΑ), εις τόν όποιον έγγράρεται ή σχετική πίστωσις.
'Ap-Spov 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής ϊημοσιεύσεως αυ
τού ϊιά τής Έρημερίϊος τής Κυέερνήσεως.
Έν Ά-3ήναις τή 10 ’Ιουνίου 1978
Οΐ Υπουργοί

Δικαιοσύνης

Συγκοινωνιών

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Μέ τό προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου προβλεπεπαι ή σύ
σταση μιας όλ.ιγομελ.ούς ’Επιτροπής ή όποια θά έπιφορτισθή μέ τό έργο άναθεωρήσεως καί συμπληρώσεως τού
Σχεδίου τοϋ 1965. Τό προτεινόμενο Νομοσχέδιο τάσσει
σύντομη προθεσμία έξη μηνών για τήν ολοκλήρωση τού
έργου μέ δυνατότητα μιας τρίμηνης παρατάσεως.
Ή άνάγκη νά άποκτήση ή Έλλά,ς συγχρονισμένη αερο
πορική νομοθεσία είναι μεγάλη, ή δέ σύντομη ψήφιση καί
Θέση σέ εφαρμογή ενός συγχρονισμένου Κώδικα Ελλη
νικού ’Αεροπορικού Δικαίου Θά βοηθήση σημαντικά στήν
άνάπτυξη τής Ελληνικής Πολ.ιτικής ’Αεροπορίας.
Εις τά άνωτέρω άποβλ,έπει το υποβαλλόμενο Σχέδιο
Νόμου, τήν ψήφιση τοϋ οποίου καί παρακαλ.οϋμε.
Έν ΆΟήναις τή 10 ’Ιουνίου 1978
Δικαιοσύνην
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Οί Υπουργοί
Συγκοινωνιών
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΆριΟ. 13/3/1978
•

ΕΚΘ ΕΣΙΣ

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 -παράγρ.
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου νόμου τοϋ Υ
πουργείου Συγκοινωνιών «περί συστάσεως ’Επιτροπής
πρός άναθεώρησιν τοϋ Κώδικος Άεροπορικοϋ Δικαίου».
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου θεσπί
ζονται τά κάτωθι:
1.
Συνκττάται μέ άπόφαση τοϋ Ύπουργοΰ Συγκοινω
νιών πενταμελής ’Επιτροπή άναθεωρήσεως καί τροποποιήσεως τοϋ Σχεδίου Κώδικος Άεροπορικοϋ Δικαίου τοϋ
1965.

