
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέ&η νόμου "Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης γκτ την 
ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχττκά με τις φορ
τωτικές και του Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής’’, 'Πρωτο
κόλλου για την τροποποίηση της Δκθνούς Σύμβοσης γκτ την 
ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετΜόμε πς φορ
τωτικές, που υπογρώφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αύγου
στου 1924" και "Πρωτοκόλλου γη την τροποποίηση της 
Δκθνούς Σύμβασης γη την ενοποίηση ορισμένων νομικών 
κανόνων σχετικό με τις φορτωτικές, της 25ης Αύγουστον 
1924, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
23ης Φεβρουάριου 196β~

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών της 25ης Αύγουστού 1924

1. Η Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών Τια την ενοποίηση 
ορισμένων νομικών κανόνων σχετικό με τις φορτωτικές' 
υπογρόφτηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924. Η 
σύμβαση αυτή περιέλαβε τους 'Κανόνες της Χάγης', που 
εκπονήθηκαν στο συνέδριο της Διεθνούς Νομικής Ένωσης 
(INTERNATIONAL LAW ASSOSIATION-ILA) στη Χόγη το 
1921, όπως αυτοί τελικό διαμορφώθηκαν μετό την επεξερ
γασία τους το επόμενο έτος (1922) από τη Διεθνή 
Ναυτιλιακή Επιτροπή (COMITE' MARITIME INTERNA- 
TIONAL-CMI). Η ανωτέρω σύμβαση είναι ευρύτατα γνωστή 
ως 'Κανόνες Χάγης' (HAGUE RULES),

2. Οι κανόνες της Χάγης (1922) απέκτησαν παγκόσμιο 
κύρος με την ενσωμάτωση τους στην αγγλική νομοθεσία 
με το νόμο του 1924 'για τη θαλόσσια μεταφορά εμπορευ
μάτων (CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT 1924)', στην 
αμερικάνικη νομοθεσία αργότερα με νόμο του 1936 με τον 
ίδιο τίτλο, όπως επίσης και με τη νομοθέτηση του 
επικυρωθέντος από τη Σύμβαση των Βρυξελλών κειμένου 
τους, από παραδοσιακό ναυτιλιακές Χώρες (Αυστραλία, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Καναδάς, Σουηδία, Δανία, Νορ
βηγία, Φιλανδία, Γερμανία, και Ιταλία).

3 Η Χώρα μας δεν έχει κυρώσει τη Δ.Σ. των Βρυξελλών 
της 25ης Αυγούστου 1924, αλλά κατά τη σύνταξη του 
Κωδικός Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) περιέλαβε το 
σύνολο σχεδόν των κανόνων της ανωτέρω σύμβασης και 
μάλιστα γιο συστηματικούς λόγους, όχι σαν δίκαιο της 
Φορτωτικής, αλλά σαν δίκαιο της ναύλωσης. Όπως μάλιστα 
αναφέρεται και στην Εισηγητική Έκθεση του ΚΙΝΔ, οι 
κανόνες αυτοί δεν περιεληφθησαν αυτούσιοι, αλλά με τις 
ενδεδεχγμένες τροποποιήσεις και προσαρμογές ως προς 
το καθόλου δίκαιο της ναύλωσης, η οποία ρυθμίζεται ως 
μια μορφή της κατά τον Αστικό Κώδικα αμφοτεροβαρούς 
σύμβασης.

4. Η Δ.Σ. των Βρυξελλών ήταν η κατάληξη και το 
αποτέλεσμα των διεργασιών, που ξεκίνησαν σπς αρχές του 
αιώνα μας για την ανακατανομή των κινδύνων στη σύμβαση 
της ναύλωσης και σαν σκοπό της είχε την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων, που σχετίζονται με τις φορτωτικές. 
Με την ανωτέρω σύμβαση ετπδιώχθηκε και επιτεύχθηκε 
ένας συμβιβασμός στα συμφέροντα του πλοιοκτητών και 
Φορτωτών με την κατάργηση αψ ενός μεν της απόλυτης 
συμβατικής ελευθερίας του εκναυλωτή-μεταφορέα (ο με
ταφορέας δεν μπορεί πια να απαλλαγεί από ορισμένη 
ευθύνη του) και την ταυτόχρονη αφ' ετέρου θέσπιση 
ορισμένων δικαιωμάτων και απαλλαγών του

5. Η Σύμβαση των Βρυξελλών τέθηκε σε ισχύ το 1931. 
Μέχρι σήμερα υπάρχουν 77 συμβαλλόμενες χώρες, μεταξύ

των οποίων περιλαμβάνεται και μεγάλος αριθμός αναπτυσ
σόμενων χωρων. Το πεδίο εφαρμογής της είναι ευρύτερο 
από ό.τι υποδηλώνει ο αριθμός των συμβαλλόμενων χωοών. 
καθ όσον στην πρακτική οι περισσότεροι τύποι διεθνών 
Φορτωτικών έχουν ενσωματώσει τους κανόνες της Σύμβα
σης στο κείμενό τους. Η Σύμβαση αποτελεί σημαντική 
πρόοδο προς την κατεύθυνση της αποσαφήνισης του 
καθεστώτος ευθύνης σπς διεθνείς φορτωτικές, με τη 
ρόθμιση-συμφωνια που επέβαλε διεθνώς, όσον αφόρα την 
ευθύνη του μεταφορέα για απώλεια η ζημία προκληθείσα 
σε εμπορεύματα μεταφερόμενα δια θαλάσσης.

6. Οι κυριότερες ρύθμισης, που ασήχθησαν με τη 
σύμβασή αυτήν είναι οι εξής: Καθιερώθηκε ένα MINIMUM 
υποχρεώσεων του μεταφορέα, ένα MAXIMUM απαλλαγών 
του και ο περιορισμός της ειΛύνης του. Η ειΧΧτνη του 
μεταφορέα για ακαταλληλότητα του πλοίου προς τιλου και 
προς διατήρηση του φορτίου, πριν και κατά την αρχή του 
ταξειδίου, καθίσταται υποκειμενική με τεκμήριο πταίσματος 
(αμέλειας), κατά του οποίου αυτός πρέπει να ανταποδείξει 
για να απαλλαγεί, δηλαδή, να αποδείξει, ότι η ακαταλλη- 
λότητα δεν προκλήθηκε από έλλειψη καταταβολής, από την 
πλευρά του, της επιμέλειας του συνετού μεταφορέα.

Γίνεται δεκτή η διάκριση μεταξύ ναυτικού και διαχειριστι
κού πταίσματος των προστηθέντων υπό του μεταφορέως 
προσώπων και αποκλείεται ευθύνη του για το πρώτο εξ 
αυτών (ναυτικό), που συνίσταται σε πράξη ή παράλειψη 
περί τη διακυβέρνηση η το χειρισμό του πλοίου, θεσπίζεται 
μια σειρά απαλλαγών, οι οποίες ελαφρύνουν το μεταφορέα 
από την ευθύνη του, εκτός αν αποδειχθεί έλλειψη επιμέ- 
λειάς του. Καθιερώνεται ποσό αποζημίωσης όχι μεγαλύτερο 
των 100 λιρών Αγγλίας για απώλεια ή βλάβη του φορτίου 
ανά δέμα ή μονάδα, εκτός εάν η φύση ή η αξία των δεμάτων 
ή μονάδων είχαν δηλωθεί από το φορτωτή πριν από τη 
φορτωση και είχαν περιληφθεί στη φορτωτική. Καθιερούται 
η αρχή ότι ο μεταφορέας δεν μπορεί να απαλλαγεί 
συμβατικώς των ευθυνών του, που διαγράφονται στους 
σχετικούς κανόνες, αλλά επιτρέπεται να παραιτηθεί από 
δικαώματα ή απαλλακτικές υπέρ αυτού διατάξεις ή να 
αυξήσει πς υποχρεώσεις και την ευθύνη του.

7. Ειδικότερα η Σύμβαση προβλέπει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: Δίδονται οι ορισμοί
ΑΡΘΡΟ 2: Καθορίζεται, καΤ αρχήν, η συμβατική ευθύνη, 

οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι απαλλαγές του 
μεταφορέα, σχετικά με τη φόρτωση, μεταχείριση, στοιβασία. 
μεταφορά, φύλαξη, φροντίδα και εκψορτωση των εμπορευ
μάτων.

ΑΡΘΡΟ 3: Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του μεταφορέα 
και η οφειλόμενη απ' αυτόν επιμέλεια σχετικά με το πλοίο 
και τη φόρτωση, η υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής και η 
ευθύνη του μεταφορέα για απώλεια ή ζημιές κ_λπ. που 
εντοπίσθηκαν κατά την παράδοση του φορτίου.

ΑΡΘΡΟ 4: Καθορίζεται ο περιορισμός της ευθύνης του 
μεταφορέα για απώλειες ή ζημιές του φορτίου.

ΑΡΘΡΟ 5: Καθορίζεται η ευχέρεια παραιτήσεως του 
μεταφορέα, μερικώς ή ολικώς, από τα δικαιώματα και πς 
απαλλαγές του.

ΑΡΘΡΟ 6: Καθορίζονται οι περιπτώσεις όπου ο μεταφο
ρέας. πλοίαρχος πράκτορας του μεταφορέα, θα είναι 
ελεύθεροι να συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία και με 
οποιουσδήποτε όρους, σχετικά με την ευθύνη και πς 
υποχρεώσεις του μεταφορέα, για συγκεκριμένα εμπορεύ
ματα και παρά πς διατάξεις των προηγούμενων άρθρων.
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ΑΡΘΡΟ 7: Καθορίζεται η ευθύνη του μεταφορέα για 
απώλειες ή ζημίες, που επέρχονται στο εμπορεύματα πριν 
τη φόρτωση η μετά την εκφόρτωση.

ΑΡΘΡΟ 8: Καθορίζεται η σχάση της Σύμβασης με άλλες 
κατά καιρούς ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9: Καθορίζεται ο υπολογισμός των νομισματικών 
μονάδων στις οποίες αναφάρεται η Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 10: Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Σύμ
βασης.

Πρωτόκολλο Βρυξελλών της 23ης Φεβρουάριου 1968

8. Για πρώτη φορά τάθηκε θάμα τροποποίησης των 
Κανόνων της Χάγης στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και 
συγκεκριμένα στη Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Ναυτιλιακής 
Επιτροπής (COMITE MARITIME INTERNATIONAL-CM!) 
στην RIJEKA το 1959. Στη συνέχεια εκφράσθηκαν και άλλες 
απόψεις από διάφορά ενδιαφερόμενο κράτη με ποικίλο 
περιεχόμενο, όσο αφορά την περιορισμένη τροποποίηση ή 
την ουσιώδη και εκτεταμένη αναθεώρηση της Σύμβασης 
μετά από 40 χρόνια εφαρμογής της.

9. Οι κυριότεροι λόγοι που υπαγόρευαν τροποποιήσεις, 
ήταν η συζητούμενη τότε αύξηση του ορίου της ευθύνης 
του θαλάσσιου μεταφορέα, μια και το όριο των 100 λιρών 
Αγγλίας ανά δέμα ή μονάδα, που προέβλεπε η Σύμβαση 
των Βρυξελλών, θεωρείτο πολύ χαμηλά και η ανάγκη 
καθορισμού - διευκρίνισης της σχέσης δέματος-μονάδος 
και εμπορευματοκιβωτίου. Δηλαδή πότε το εμπορευματοκι
βώτιο αποτελεί δέμα και πότε όχι. πρόβλημα που προέκυψε 
από την πρακτική της μεταφοράς των εμπορευμάτων σε 
παλλέτες και εμπορευματοκιβώτια.

10. Μετά από μια δεύτερη Συνδιάσκεψη της Διεθνούς 
Ναυτιλιακής Επιτροπής (CMI) το 1963 στη Στοκχόλμη, 
συνήλθε Διπλωματική Διάσκεψη στις Βρυξέλλες το Μάιο 
του 1967 και το Φεβρουάριο του 1968. Η διάσκεψη αυτή 
κατέληξε σε συμφωνία γνωστή ως Πρωτόκολλο των 
Βρυξελλών 1968 ή 'Κανόνες του VISBY' από το όνομα της 
Σουηδικής πόλης κοντά στη Στοκχόλμη, όπου συνταχθηκε 
το πρώτο σχέδιό τους.

11. Το Πρωτόκολλο του 1968 (VISBY) τέθηκε σε ισχύ 
τον Ιούνιο του 1977. Σ αυτό έχουν προσχωρήσει μέχρι 
σήμερα 1Β Χώρες, μεταξύ δε αυτών περλαμβάνονται επτά 
(7) αναπτυσσόμενες και αρκετές παραδοσιακά ναυτιλιακές 
Χώρες (Ην. Βασλειο, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολ
λανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σουηδία, Φλανδία).

Η Χώρα μας δεν έχει κυρώση το ανωτέρω Πρωτόκολλο. 
Το Πρωτόκολλο VISBY, μαζί με τους Κανόνες της Χάγης 
συνιστούν ενιαίο σύστημα ευθύνης του θαλάσσιου μεταφο
ρέα, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως 'Κανόνες 
Χάγης-VISBY (HAGUE-VISBY RULES)'.

12. Με το Πρωτόκολλο του 1968 (VISBY) τροποποιούνται 
ορισμένες διατάξεις της Δ. Σύμβασης των Βρυξελλών του 
1924. Οι σπουδαιότερες ρύθμισης του Πρωτοκόλλου αυτού 
είναι οι εξής:

α) Το σύστημα περιορισμού της ευθύνης του μεταφορέα 
κατά δέμα ή μονάδα, που προβλέπεται στη Δ.Σ. του 1924, 
αντικαθίσταται με το δυαδικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο 
η αποζημίωση θα προσδιορίζεται κατά δέμα ή μονάδα ή 
κατά χιλιόγραμμο βάρους κατ' επιλογή του φοοτωτού.

β) Το ανώτατο όριο ευθύνης ορίζεται σε 10.000 φράγκα 
Πουανκαρέ κατά δέμα ή μονάδα και 30 φραγκα κατά 
χιλιόγραμμο βάρους. Η ανωτέρω νομισματική μονάδα (φρά
γκο Πουανκαρέ) λογίζεται ίση προς 85 χιλιοστόγραμμα 
χρυσού τίτλου καθαρότητος 90 χιλιοστών.

γ) Σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων με εμπορευ
ματοκιβώτια (CONTAINERS ή PALLETS) καθορίζεται ότι ο 
αριθμός των περικλειόμενων δεμάτων ή μονάδων ο ανο- 
Φερόμενος στη φορτωτική θα θεωρείται ο αριθμός μονάδων 
ή δεμάτων για την καταβολή της αποζημίωσης. Εαν δεν 
αναφέρεται στη φορτωτική ο αριθμός των περικλειόμενων 
μονάδων ή δεμάτων, τότε το CONTAINER θα λαμβάνεται 
ως μονάδα ή δέμα.

δ) Σε περίπτωση, που η αγωγή προς αποζημίωση 
στρέφεται κατά προσώπου από τους προστηθέντες του 
θαλάσσιου μεταφορέα, ο εναγόμενος αυτός απολαμβάνει 
όλων των ενστάσεων και του δικαιώματος περιορισμού της 
ευθύνης, τα οποία μπορεί να επικαλεσθεί ο μεταφορέας, 
σύμφωνα με τη Δ.Σ. των Βρυξελλών του 1924.

ε) Επιλύεται σειρά ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή 
της Δ.Σ., όσον αφορά τον τόπο έκδοσης της φορτωτικής.

13. Ειδικότερα το Πρωτόκολλο (1968) προβλέπει τα εξής: 
ΑΡΘΡΟ 1: (α) Προστίθεται νέο εδάφιο στο άρθρο 3 

παράγρ. 4 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο δηλώσεις 
των μερών στη φορτωτική θεωρούνται αποκλειστική από
δειξη, όταν μια τέτοια φορτωτική έχει μεταβιβασθεί σε 
καλόπιστο τρίτο.

(β) Τροποποιείται το άρθρο 3 παρ. 6 της Σύμβασης και 
ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει ευθύνη 
σχετικά με απώλεια ή βλάβη, εκτός εάν η αγωγή εγερθεί 
μέσα σε ένα χρόνο και ότι η παρέκταση της προθεσμίας 
είναι επιτρεπτή στα μέρη.

(γ) Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 3 της 
Σύμβασης, ώστε επιβοηθητικες αγωγές κατά τρίτων προ
σώπων μπορούν να ασκηθούν και μετά από την εκπνοή 
της ετήσιας προθεσμίας, μέσα στο χρονικό όριο, που 
επιτρέπεται από το 'δίκαιο του κράτους του δικαστηρίου, 
που δικάζει την υπόθεση.

ΑΡΘΡΟ 2: Αντικαθίσταται το άρθρο 4 παρ 5 της 
Σύμβασης, που αφορά το θέμα του περιορισμού της ευθύνης 
του μεταφορέα. Συγκεκριμένα καθιερώνεται το βάρος ως 
βάση για τον περιορισμό της ευθύνης, αυξάνεται το όριο 
ευθύνης κατά δέμο ή μονάδο από 100 λίρες σε 10.000 
φράγκα Πουανκαρέ. καθορίζεται το όριο ευθύνης κατά κιλό 
σε 30 φραγκα Πουανκαρέ και προβλέπεται ότι το συνολικό 
ποσό, που μπορεί να ετπδικασθεί πρέπει νο υπολογισθει με 
αναφορά στην αξία των πραγμάτων στον τόπο και χρόνο, 
που αυτό εκφορτώθηκαν. Επιλύεται επίσης το πρόβλημο 
δέματος-εμπορευματοκιβωτίου, ανάλογα με το π έχει 
δηλωθεί στη φορτωτική.

ΑΡΘΡΟ 3: Εισάγεται νέο άρθρο στη Σύμβαση μεταξύ των 
άρθρων 4 κα; 5 αυτής, το οποίο προβλέπει ότι ο; 
προστηθέντες του μεταφορέα θα δικαιούνται να προβάλουν 
τους περιορισμούς και το δικαιώματα που παρέχονται στο 
μεταφορέα. Δεν μπορούν όμως νο επικαλεσθούν το 
δικαίωμε αυτό, εάν αποδειχθεί ότι η απώλεια ή η βλάβη 
προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη του προστηθέντος.

ΑΡΘΡΟ 4: Αντικαθίσταται το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
ρυθμίζεται η ευθύνη για πυρηνική βλάβη.

.ΑΡΘΡΟ 5: Αντικαθιστυται το άρθρο 10 της Σύμβασης, 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της.

ΑΡΘΡΟ 6: Περιέχονται ερμηνευτικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7: Καθορίζονται tc της καταγγελίας της Συμβο- 

σεως.
ΑΡΘΡΟ 8: Καθορίζεται η διαδικασία επίλυσης διαφορών, 

ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμβασεως.
ΑΡΘΡΟ 9: Καθορίζονται τα της υπογραφής, κύρωσης, 

προσχώρησης στο Πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 10: Καθορίζεται η προθεσμία υπογραφής του
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Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 11: Καθορίζονται τα της επικύρωσης του Πρω

τοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 12. Καθορίζονται τα της προσχώρησης στο 

Πρωτόκολλο.
ΑΡΘΡΟ 13: Καθορίζεται η θέση του Πρωτοκόλλου σε 

ισχύ.
ΑΡΘΡΟ 14: Καθορίζονται τα της καταγγελίας του Πρω

τοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 15: Περιλαμβάνονται τα της ανακοίνωσης προς 

τη θεματοφύλακα της Σύμβασης (Βελγική Κυβέρνηση) των 
εδαφικών περιοχών, που βρίσκονται υπο την κυριαρχία 
κρατους-μέλους του Πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 16: Καθορίζονται τα της ενσωμάτωσης του 
Πρωτοκόλλου, στην εθνική νομοθεσία κράτους-μέλους. 

ΑΡΘΡΟ 17: Τελικές διατάξεις.

Πρωτόκολλο Βρυξελλών της 21ης Δεκεμβρίου 1979

14. Μετά την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του 1968 
(VISBY), κατέστη και πάλι αναγκαία η τροποποίηση των 
νομισματικών μονάδων, που καθορίζουν το όριο ευθύνης 
του μεταφορέα, εξ αιτίας της κατάρρευσης του συστήματος 
ισοτιμιών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Προς το 
σκοπό αυτόν, συνήλθε στις Βρυξέλλες Διεθνής Διάσκεψη, 
η οποίο και κατέληξε στην υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου 
1979, που τροποποιεί τη Σύμβαση του 1924, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1968.

15. Το νέο Πρωτόκολλο καθιερώνει, αφ ενός μεν ειδική 
μονάδο υπολογισμού τα Ειδικά Τραβηκτικό Δικαιώματα 
(SDR) σε αντικατάσταση του φράγκου Πουανκαρέ, αφ 
ετέρου δε προσδιορίζει το όριο ευθύνης του μεταφορέα 
σύμφωνα με την ειδική μονάδα, που ανέρχεται σε 666.67 
μονάδες υπολογισμού ανο δέμα ή μονάδα ή σε 2 μονάδες 
υπολογισμού ανό κιλό μικτού βάρους των εμπορευμάτων, 
που απωλέσθηκαν ή υπέστησαν ζημιό οποιοδήποτε από τα 
δύο όρια είναι μεγαλύτερο.

16. Ακόμη προβλέπεται ότι τα Ειδικό Τραβηκτικό Δικαιώ
ματα καθιερώνονται για τις χώρες, μέλη του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου και καθορίζεται ο τρόπος μετατροπής 
στο εθνικό νόμισμα του Κράτους του οποίου το Δικαστήριο 
επελήφθη της υποθέσεως. Για το κράτη, που δεν είναι 
μέλη του Δ.Ν.Τ. καθιερώνεται ειδική μονάδα υπολογισμού 
(αντίστοιχη του παλιού Φράγκου Πουανκαρέ) και προβλέ- 
πεται η δυνατότητα μετατροπής, σύμφωνα με το δίκαιο του 
ενδιαφερομένου κράτους.

17. Το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 
1964 και έχουν προσχωρήσει σ' αυτό 11 χώρες (Βέλγιο, 
Δανία. Φιλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία. Νορβηγία, Πο
λωνία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η Χώρα 
μας δεν έχει κυρώσει το ανωτέρω Πρωτόκολλο.

18. Ειδικότερα το Πρωτόκολλο αυτό (1979) προβλέπει τα
εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: Καθορίζεται ο ορισμός της 'Σύμβασης'. 
ΑΡΘΡΟ 2: Αντικαθίσταται το άρθρο 4 παραγρ. 5 α) και 

το άρθρο 4 παραγρ. 5 ά ... της Σύμβασης, με διατάξεις 
ιιερί της ευθύνης του μεταφορέα, της μονάδας υπολογι
σμού, της μετατροπής των ποσών στο εθνικό νόμισμα σε 
περίπτωση που κράτος-μέλος δεν είναι μέλος του Δ.Ν.Τ. 
κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3: Καθορίζονται τα της επίλυσης των διαφορών 
μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΑΡΘΡΟ 4: Παρέχεται δυνατότητα επιφύλαξης ως προς 
την εφαρμογή του άρθρου 3.

ΑΡΘΡΟ 5 και επόμενα: Τελικές διατάξεις.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
16. Οι λόγοι, που επιβάλλουν την από μέρους μας κύρωση 

της παραπάνω Σύμβασης και των δύο πρωτοκόλλων είναι 
οι εξής:

(α) Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αυτούσια 
ενσωμάτωση του καθεστώτος των HAGUE/VISBY RULES 
και του Πρωτοκόλλου 1979 στη νομοθεσία μας και σκοπείται 
η εναρμόνιση αυτής προς τα ισχύοντα διεθνώς στον χώρο 
της θαλάσσιας μεταφοράς, αψού είναι γνωστό 6η η Δ.Σ. 
των Βρυξελλών και το Πρωτόκολλο (VISBY) του 1968 
εφαρμόζονται στην πράξη σπό τους Έλληνες μεταφορείς 
στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές δυνάμει ρητρών που 
περιέχονται στα χρησιμοποιούμενα απ' αυτούς ναυλοσύμ
φωνα και σπς φορτωτικές διεθνούς τύπου.

(β) Ο μεγάλος αριθμός των κρατών, που έχουν εισάγει 
στην εθνική τους νομοθεσία τους ανωτέρω Κανόνες, πολλά 
μάλιστα από τα οποία είναι παραδοσιακές ναυτιλιακές 
χώρες και η μεγάλη σημασία των Κανόνων αυτών για την 
παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, μια και αποτελούν πλέον μια 
κοινώς αποδεκτή πρακτική, η οποία θεμελιώνεται σε διεθνή 
νομολογία πλέον των 50 ετών, συνηγορούν για τη νομο
θέτησή τους και από τη χώρα μας και την εισαγωγή του 
στο ναυτικό δίκαιο.

(γ) Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης των 
HAGUE-VISBY RULES εν όψει θέσεως σε ισχύ τον 
προσεχή Νοέμβριο, της Δ. Σύμβασης των Η.Ε. για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης, γνωστής ως Κα
νόνες του Αμβούργου, η οποία εκτιμάται 6η θα δημιουρ
γήσει σοβαρότατα προβλήματα στους θαλάσσιους μεταφο
ρείς.

(δ) Ειδικότερα εκημάται όη οι Κανόνες του Αμβούργου 
θα οδηγήσουν με την επαύξηση της ευθύνης του θαλλάσιου 
μεταφορέα, που επιφέρουν, σε πτώση της ποιότητας των 
παρεχόμενων από το θαλάσσιο μεταφορέα υπηρεσιών σε 
αύξηση των ναύλων και των ασφαλίστρων με τελικό 
αποδέκτη της επιβάρυνσης αυτής τον καταναλωτή.

Επιπρόσθετα εκημάται 6η θα διαταραχθεί η παρούσα 
κατάσταση και είναι βέβαιο όη η θέση τους σε ισχύ θο 
αποτελέσει την απαρχή νέων χρονοβόρων και πολυδάπα
νων δικαστικών αγώνων εξ αιτίας των αντιδικιών, που θα 
προκόψουν μεταξύ των φορτωτών από την μία και των 
μεταφορέων και ασφαλιστών από την άλλη.

ε) Αδήριτος προβάλλει η ανάγκη να περιβλρθούν οι 
HAGUE/VISBY RULES και το Πρωτόκολλο 1979 νομοθετικό 
κύρος και να δηλωθεί δια της υιοθε τη σε ως των ανωτέρω 
οργάνων από τη χώρα μας η αδιαμφισβήτητη προσήλωση 
στους Κανόνες αυτούς και σπς αρχές, που εκφράζουν.

Στην υλοποίηση των στόχων αυτών αποβλέπει η κύρωση 
του Δ.Σ. των Βρυξελλών και των Πρωτοκόλλων (VISBY και 
1979).

18. Με την εφαρμογή της Σύμβασης και των δύο 
Πρωτοκόλλων της δεν προβλέπεται επιβάρυνση του Κρα
τικού Προϋπολογισμού.

19. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ναυτιλίας έχουν 
συνηγορήσει για την κύρωση των ανωτέρω οργάνων.

20. Το σχέδιο νόμου, που υποβάλλεται για έγκριση, έχει 
ως σκοπό την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης και των δύο 
Πρωτοκόλλων της.

Ειδικότερα με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου 
προβλέπεται η κύρωση της Σύμβασης και των Πρωτοκόλ
λων, ενώ με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 καθορίζεται το πεδίο 
εφαρμογής των κυρουμένων απο το ανωτέρω νομοσχέδιο
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διεθνών οργάνων (Δ.Σ. και πρωτόκολλα) και προ βλέπεται 
Π εφαρμογή τους τόσο σας διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, 
ακόμη και ο αυτές, που δεν εμπίπτουν σας περιπτώσεις 
του άρθρου 10 της Δ.Σ., όπως αυτό ισχύει μετά την 
τροποποίησή του από το Πρωτόκολλο VISBY όσο και σας 
μεταφορές μεταξύ ελληνικών λιμένων (εσωτερικές θαλάσ
σιες μεταφορές).

Με το ανωτέρω αποφεύγεται η δυαδική ρύμιση τόσο 
μεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων διεθνών θαλάσσιων 
μεταφορών, όσο και μεταξύ διεθνών και εσωτερικών 
(ακτοπλοϊκών) μεταφορών. Η επέκταση μάλιστα του πεδίου 
εφαρμογής των ανωτέρω οργάνων και σας εσωτερικές 
θαλάσσιες μεταφορές αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της 
εσωτερικής μας νομοθεσίας, ιδιαίτερα ως προς τα θέματο 
της ευθύνης του μεταφορέα και του περιορισμού της (άρθρο 
141 Κώδικος Ιδιωτικού Ναυακού Δικαίου) σύμφωνο με 
διεθνώς ισχύοντα.

Εξάλλου με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η 
σχέση των διατάξεων των κυρουμενων κείμενων και των 
διατάξεων του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυακού Δικτιου (ΚΙΝΔ) 
και ρητά ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις του νόμου 
αυτού (ν. 3816/1958) που αφορούν στην κυκλοφορία και 
λειτουργία της φορτωτικής ως αξιογρόφου.

Τέλος με το άρθρο τρίτο ορίζεται ο χρόνος έναρξης 
ισχύος του νόμου και των κυρούμενων κειμένων από την 
πλήρωση των προβλεπόμενων σ' αυτό προϋποθέσεων.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μιχ. Παπακωνσταντίνου Αριστοτέλης Α. Παυλίδης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση "Δ«έθνους Σύμβασης γιο την ενοποίηση ορισμέ - 
νων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές κα του 
Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής”, "Πρωτοκόλλου γιο την 
τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης γιο την ενοποίηση 
ορισμένων νομκών κανόνων σχετικάμε τις φορτωτικές, που 
υπογρόφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924” και 
’Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης 
για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικό με 
ης φορτωτικές, της 25ης Αυγούστου 1924, όπως αυτή τρο
ποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουάριου 
1964”

'Αρθρο πρώτο

1. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 
28 παράγραφος 1 του Συντάγματος: α) η ‘Διεθνής Σύμβαση 
για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με ας 
φορτωτικές και το Πρωτόκολλο υπογραφής αυτής’, που 
υπογρόφηκε σας Βρυξέλλες, σας 24 Αυγούστου 1924, β) 
το 'Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Διεθνούς 
Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων 
σχετικά με ας φορτωτικές, που υπογρόφηκε σας Βρυξέλλες 
σας 25 Αυγούστου 1924\ που υπογρόφηκε σας Βρυξέλλες, 
σας 23 Φεβρουάριου 1968, και γ) το ‘Πρωτόκολλο για την 
τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με ας φορτωτικές, 
της 25ης Αυγούστου 1924. όπως αυτή τροποποιήθηκε από 
το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουάριου 1968' που υπογρά- 
φηκε σας Βρυξέλλες σας 21 Δεκεμβρίου 1979.

2. Το κείμενο της Σύμβασης σε πρωτότυπό στη γαλλική 
γλώσσα, και τα κείμενα των δύο Πρωτοκόλλων σε πρωτό
τυπο στην αγγλική γλώσσα, όλα μεταφρασμένα στην 
ελληνική έχουν ως εξής:


