
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
~ί τοΰ σχεδίου Νόμου «χέρι διατάξεων άρθρωσών τό έν Έλ- 
λάδι χαΞεστώς τών χατά το 2txatov άλλοδαχής Πολι 
τειας συσταΞεισων ναυτίλίαχων εταιρειών».

77«0C την ΒονΧην τών ΈλΧήναϊτ

Η νομολογΊ των Ελληνικών Δικαστηρίων. 3: ίκανο'
ιΞμοΰ αχοοάσεων, δένεται ότι ξένα; έταιοειαι. ίδουΞείσαι 
ν δια τηρήσεως τών ορισμών τον άλλοϊαχοΰ έταισ-χοΰ ϊ’- 
αου. ούχί όμως διά τηρήσεως τών ορισμών τοΰ Έλληνιχ?··* 
χαιου ττερt συστασεως εταιοειών. **’ όσον έχουν χραντιατ·- 
•ν έδραν διοιχησεως τών έταιριχών ύχοΞέσεων τήν Έλλά- 

Ξεωροΰντσι μτ, εγ-χυροι κα! τίΞενται ΰχό έχχαΞάρισιν.

Κατοχιν τούτου, είναι ρανεοόν. ότι at άλλοϊαχα! ναυτιλια- 
it έταιρεΐαι ιδρυμένα: χατά τους ορισμούς τοΰ άλλοϊαχοΰ 
χαιου xa: ενόυσσι έν ;··ν τφ Καταστατικέ», έδραν έν τή 

υλλοϊαχή. χραγματιχήν δέ έδραν έν Έλλάϊι. όχόΞεν ένεο- 
-είται ή ϊιοιχησις τών έταιριχών ΰχοΞέσεων, άροΰ διά τοΰτο 
/.ριίώς έγχαΞίσταντα· ένταΰΞα, χαραμένουν έχΞετοι. διότι, 

-να χάσαν στιγμήν, ε'ναι. δυνατόν νά έγερΞή χατ’ αύτώ/ 
υγωγή με αίτημα νά τεΞοΰν ΰχό έχχαΞάρισιν.

Τοΰτο όμως έχάγεται μέγα χίνϊυνον διά τήν άσράλισιν 
τών συναλλαγών, ίδια ώς χρός τάς ναυτιλιαχάς έταιρείατ. 
a! όχοίαι ώς έχ τής ΐδιομορρίας τοΰ άντιχεσμένου των χα! 
τής έχ! διεθνούς εττιττεϊου δραστηριότητός των, δέον νά διέ- 
-ωνται ΰχό διχαίου σταΞεροΰ χα! άμεταόλήτου ώς ττρός τήν 
/στάσιν χα! την ίχανότητα Btxatou, δοΞέντος ότι χα! τά 
μδληΞέντα διά τήν σύστσσιν τής έταιρείας χρόσωχα, άχέ- 
.εψαν εις σογχεχριμένον δίχαιον.

Έν όψει τών άνωτέρω έχιδάλλεται νά όρισΞή ότι ή άλ- 
,οδαχή ναυτιλιακή έχιχείρησις ή όχοία είνσι χλοιοχτητρια 

τλοίου ΰχό Έλληνιχήν σημαίαν, ή έχει έγχατασταΞή έν 
Ελλάδι χατόχιν άδειας τών αρμοδίων Ύχουογών διέχεται 
ς χρός τήν σύστασιν χαί τη·/ διχα;οχρσχτιχήν της ίχανό- 
ςτα ΰχό τοΰ διχβίου τής έν τφ χαταστατιχώ έδρας αυτής, 
ιιαρόρως τοΰ τόχου ϊιευΞύνσεως τών ΰχοΞέσεών της.
Ή ΰχό τής διατ,άξεως τοΰ άρθρου 1 χαΞιερουμένη αργή 

ν Ξίγει τήν χατά τάς διατάξεις βτέρων νόμων χα'ι διά 
,5 ΐσγύοντος Κώδιχος Πολιτιχής Δικονομίας διχαιοϊοσίας 
ϋν Έλληνιχών διχαστηρίων χρός έχίλυσιν τών άναχυχτου- 
»ν διαρορών (ώς χ.χ. έργβσιαχών) έχ τής έν Έλλάϊι
/ναλλαχτιχής δραστηριότητας τών έν λόγω εταιρειών, οΰϊε 
/αίρει τήν έραρμογήν διατάξεων δημοσίου διχαίου, (ροοολο- 
:χοΰ χλχ.) χα'ι έχ: τών έταιρειών τούτων έσεχεν τής έν 
ΰλλάδι συναλλαχτιχής των δραστηριότητες.

,Το διά τής ΰχό χρίσιν διατάξεως τοΰ άρ·3ρου 1 τοΰ χα- 
όντος σγεδίου Ξεσχιζόμενο-/ δίχαιον. δέσ/ νά Ξεωρήτα: οις 
.ως ειδιχόν. μή χαρά'/ον ϊδαοος χρός συναγωγήν έρμηνευ- 
χών συμχερασμάτων άναροριχώς χρός τήν σύστασιν χα! 
,ανότητα τών λοιχών χλήν τών νχυτιλιαχών αλλοϊαχώ·. 
τιγειρήσεων.
Διά τοΰ άρΞρου 2 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος τοΰ 

αρόντος σχεδίου νομού.

Οΰτως έχει τό ϋχοίαλλόμενον σ/έδιον Νόμου τό oxoic- 
αραχαλοΰμεν όχως χεριδαλητε διά τής ήμετέρας έγχρι- 
:ως.

Έν ΆΞήναις τή 28 Μαρτίου 1978 
Ο! Ύχουργοΐ

Σοντονισμοΰ . Διχαιοσυνης
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Οΐχονομιχών
I. ΜΠΟΤΤΟΣ

Έμχοριχής Νσ/τιλιας 
ΟΙ Μ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ

Πεσ· διατάξεων άοορωσών τό έν Έλλάϊι χαΞεστως τών 
χατά τό διχαιον άλλοδαχής Πολιτείας συσταΞεισών ναυ- 
τίΛίαχών έταιρειών.

ΆρΞρον ί.

‘■ Ναυ.ΐΛίαχαι εταισειαι. αιτινες συνεστηΞησαν χατά τοΰς 
νονο.ς άλλοΪ2χής Πολιτείας, ερ όσον είναι ή ήσαν χλοΌ- 
χτν-ρια: ή διαχειριστρια: χλοιων ΰχό "Ε/.ληνιχήν σχααίαν. 
ή ε’ναι έγχατεστημέναι ή ήΞελον έγχατασταΞή έν Έλλάι· 
δυν~·ει τών διατάξεων τοΰ αρΞρου 25 τοΰ Ν. 27/1075 τ 
τών Α.Ν. 89/1967 χα'ι 378/1968. διέχονται λ>ς χοές τχν 
σύστασιν χα; τήν ίχανότητα διχαίου. ΰχό τοΰ διχτίογ τ5ς 
Χώρας τής έν τώ χαταστατιχώ έδρας των. άδιαρόρως τοΰ 
τόχου όύεν διευθύνονται ή διηυΞτ/οντο έν όλω ή έν μέρει α: 
ύχοΞέσεις των.

2. Αί διατάσεις του χαρόντος Νομού δεν έχουν έ©αρμο-^~* 
χροχειμενου χεπ εταιρειών 2· όχοιαι είναι χλο'οχτήτριαι ή 
διαχειριστρια: άχοχλειστιχώς χσ: μόνον σχαρών αναψυχής.

ΆρΞρον 2.

Ή ίσχΰς τοΰ χαρόντος άονεται άχό τής δημοσιεύσεώς τον 
διά τής Έρημερίδος τής Κυίερνήσεως.

Έν ΆΞήναις τή 28 Μαρτίου 1978

Οϊ Τχουργο!
Δικαιοσύνης

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Συντονισμού 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Οΐχονομιχών

1. ΜΠΟΤΤΟΣ
Έμχοοιχής Ναυτιλίας 

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ

V

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΆριΞ. 35/6/78

Τοΰ Γενιχοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρΞρον 75—χαόάγο. 
■ 1 τοΰ Συντάγματος) έχι τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ 'Τχουρ- 

γείου Έμχοριχής Ναυτιλίας πχερι διατάξεων άρθρωσών 
τό έν Έλλάϊι χαΞεστώς τών χατά τό δίκαιον άλλοδαχής. 
Πολιτείας συσταΞεισών νχυτιλιαχών έταιρειών».

Διά τών διατάξεων τών Α.Ν. 89/1967. 378./6S χσ! Ν 
27/75. χαρέχονται οορολογιχαί. δασμολογικά! χα! λοιχα! 
άχαλλαγα! εις τάς άλλοδαχάς νχυτιλιαχάς έταιρειας τάς 
έγχαταστημένας έν Έλλάϊι.

Ήδη. διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνωτερω νομοσχέδιου 
Ξεσχίζονται τά άχόλουΞα:

1. Νχυτιλιαχα! έταιρείαμ αιτινες συνεστήΞησαν χατά 
τους νόμους άλλοδαχής Πολιτείας, έρ' όσον είναι ή ήσχ/ 
χλοιοχτήτριαι ή διαχειρίστσιαι χλοιων ύχό Έλληνιχήν ση
μαίαν. ή είναι έγχατεστημέναι ή ήΞελον έγ-χαταΞτ έν Έλ- 
λάϊ: δυνάμει τών διατάξεων τοΰ αοΞσου 25 τοΰ Ν. 27/19/n 
ή τών Α.Ν. 89/1967 χα: 378/1968. διέχονται ώς χοός 
τήν σύστασιν χα! τήν ίχανότητα διχαίου. ΰχό τοΰ διχαίου τ~ς 
Χώρας τής έν τώ χαταστατιχώ έδρας των. άϊιαρόροις τοΰ 
τόχου όΞεν ϊιευΞύνονται ή διηυΞύνοντο έν όλω ή έν μερει α: 
όχοΞέσεις των (άρΞρον 1 χαρ. 1).

■ 2. Α! διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου δεν έχουν έραρμογή/ χ:ο- 
χειμένου χερί έταιρειών αί όχοίαι είναι χλοιοχτήτριαι η ϊια- 
χειριστριαι άχοχλειστιχώς χα! μόνον σ/.αρών αναψυχής (αρ- 
Ξρον 1 χαρ. 2).

Έχ τών χροτεινομένων διατάξεων όέν χροχαλοΰνται οιχο- 
νομιχαί συνέχειαι έχ! τοΰ Κρατιχοΰ Π ροΰχολογισμοΰ.

Έν ΆΞήναις τή 10 Άχριλίου 1978
Ό Γενικός ΔιευΞυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ


