
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεείου Νόμου «περί- εφαρμογής Βιατάσεών τινων 

τοΰ ΚώΒικος Δημοσίου Νχυτικοϋ Δικαίου. τοΰ Κωοσ/.ος 
ΙΒιωτικοΰ Xχυτεκσΰ Δικαίου καί πού N.'A. 3899/1958 

«περί προτιμωμένης ΰποθηκης επί πλοίων» έπ: τινων κα
τηγοριών πλωτών νχυπηγηματων».

Ποος τήν Βουλήν των Ελλήνων

Κατά την Βιάταξιν τού εοαφιου ?' άρθρου 1 τού Κώοικος 
ΊΒ1ωτεκοΰ Ναυτικού Δικαίου. έπί πλωτών ναυπηγημάτων-, , »»/ «*/^ / / ι*εφαρμόζονται ανα/.ογως οι τιτλοι τρίτος, τέταρτος, έκτος. 
έίεΒομος, ΒωΒέκατος. Βέκατος τρίτος καί Βέκατος τέταρτος 
τούτου, αΰτω Βέ αποκλείεται ή έφαρμογή των λοιπών τίτλων 
οϊτ:νες εφαρμόζονται μόνον έπί πλοίων ών ή έννοια οιαλαμία- 
νεται εις τό έΒάφιον χ' τοΰ ίδιου κατά τα ανωτέρω άρθρου 
τοΰ ΚώΒικος. Ή το: χύτη έξαίρεσις των πλωτών ναυπηγημά- 
των εκ τής ‘εφαρμογής ένίων τίτλων τοΰ ΚώΒικος ΙΒιωτικοΰ 
Ναυτικού Αικαίου. ΪΒία Βέ τοΰ ΌγΒόου τίτλου «αέρι ΰποθή- 
ν.ης έττί πλοίων» ώς καί τοΰ «crept προτιμωμένης υποθήκης 
έπί αλοίων» Νομοθετ. Αιατάγματος. προίκαλει σοβαρές 
Βυσχερείας εις τάς ναυτιλιακός ονναλλαγάς. ΕΪΒικώτερον. 
τα κατά τά άνωτέρω πλωτά ναυπηγήματα. τά οποία Βιαςοριο- 
οτοιοΰνται έναντι ..ιών. πλοίων κυρίως έκ τού ότι Βέν Βιαθέτουν 

, το στοιχείαν τής χύτοΒυνάμου κινήσεως, προσφέρουν σημαντι- 
κωτχτον βοηθητικόν εργον εις την ναυτιλίαν καί εις Βιχφόροος 
τομείς αυτής, Βιά την πρόακτησιν Βέ τούτων ή την μεταβκευήν 
ή έπβκβυήν των απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια των όιτοιων 

. ή έξεύρεσις είναι δυσχερής καθ’ όσον, υπό τό παρόν νομικόν 
καθεστώς. Βέν παρέχεται Βυνατότης έξασφαλίσεως των Βα- 
νειστών Βι’ εμπραγμάτου ασφαλείας έπί των πλωτών τούτων 
ναυπηγημάτων. Ή έπί των. τελευταίων τούτων εφαρμογή άοΰ 
έΒΒόμου τίτλου τοΰ ΚώΒικος «περί μεταίιοάσεως κυριότητες 
αλοίου προς έξασφάλισιν άπαιτήσεως» Βέν ύποκαθιστά τήν 
ελλειψιν έκ τής εφαρμογής τοΰ ’ΟγΒόου ιοία τίτλου. Ή 

' απασιθμισις άλλωστε ένίων έκ τών πλωτών ναυπηγημάτων 
(Βεξαμεναι, πλωτά γεωτρύπανα, πλωται άιπόθήκαι πετρε
λαίων ή υγραερίων ή τσιμέντων κλπ.) είναι ικανή Βιά νά 
κατάδειξη τό μέγεθος τής άξίας των καί τήν ανάγκην 
έξασφαλίσεως των αναγκαίων πιστοΒοτεκών μηχανισμών, ών 
ή έφαρμογή καθίσταται- Βυνατή Βιά τής παροχής εις τους 
Βανειστάς εμπραγμάτου ασφαλείας, προς ευχέρειαν προσκτή- 
σεως, μετασκευής ή επισκευής τούτων. Τό όπό'κρίσιν ημο- 
σχέΒιον αντιμετωπίζει τό ϋπάρχον κενόν Βιά τής άποΒοχής 
τών ακολούθων γενικών ’Αρχών:

π. ’Αντί τής ονομαστικής άπαριθμίσεως τών πλωτών ναυ- 
Λτηγτμάτων έφ’ ών θά εφαρμόζονται αί νέαι ΒιατάΞεις. ώς 
έγένετο Βιά τοΰ ΝΑ 117/1974 (ΦΕΚ 310 Α'). προεκείθη . 
ή θέσις ένος ελάχιστου όσιου ολικής χωρητικότητος ή εκτο
πίσματος. τό όποιον καλύπτει τά σημχ^τικής * αξίας πλωτά . 
ναυπηγήματα έφ’ ών θά έφαρμοσθοΰν αί νέαι ρυθμίσεις.

β. Αιά τά μή Βεκτικά καταμετρήσεως κατά τήτν κειμένην 
νομοθεσίαν πλωτά ναυπκγήματα (άρθρα 21 έως 30 καί 273 
τοΰ ΚώΒικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου έν συνΒυασμώ πρός 
τό ΝΑ. 973/1971 «περί καταμετρήσεως τής χωμητικότη- 
τος τών ’Εμπορικών Πλοίων» (ΦΕΚ 194/1971 Α') καί 
τών οποίων τό μέγεθος θά εκφράζεται εις εκτόπισμα, ό όπο- 
λογισμος τοΰ στοιχείου τούτου θά πραγματοποιείται ΰπό τής 
’Επ!'3οωρήσεως Εμπορικών Πλοίων καί βάσει στοιχείων 
άξ «ουμένων κατά περίπτωσιν. '

.7· Τά ώς άνω πλωτά νχυπηγήματα θά καταχωροΰνται εις 
ΊΒια νηολόγια, ναυτικά όποθηκολόγια καί βιβλία κατασχέ-

πλωτών ναυπηγημάτων. Πλέον τούτου εξασφαλίζει τήν όμα- 
λη^ μεταπτωσιν εις τό ΰπό τοΰ άρθρου 20 τοΰ ΚώΒικος Δη
μοσίου Ναυτικού Δικαίου προβλεπόμενον καθεστώς, ήτοι "τοΰ χ

3-»ο_Ι<5
Βιά Π. Δ/τος καθορισμού τών Βιακρίσεων τών νηολογίων 
κατά καττγοσίας πλοίων κλπ. Επί τών έπί μέρους Βιατάξεων 
τοΰ σχεοίου Νόμου παρβτηροΰμεν τα χκολουθα:

Διά τοΰ άρ-3?ου 1 ορίζοντα: αί Βιατάξεις (τίτλοι) τοΰ 
ΚώΒικος Δημοσίου Νχυτικοΰ Δίκαιου οιτινες. πέραν τών υπο 
τοΰ έΒαφ. ,β' τοΰ άρθρου 1 τοΰ ΚώΒικος τούτου προολετ:υμέ
νων, θά έφαρμόζο*«ται έπ! τών άνω τών οΟΟ κορών ολικής 
χωριητιτιότητος ή 1.000 τοννων εκτοπίσματος πλωτών νχυ- 
πηγημάτων. Π έρχ« τοΰ 'ΟγΒόου τίτλου «περί ·ΰπο·3ήκης έπί 
πλοίων» θεσπίζεται ή επέκτασις εφαρμογής καί ετέρων τί
τλων. ώς συμπαροααρτούντων πρός τήν Βιωκομένην ρύθμισιν. 
Ώσχύτως προίλέπεται ή έφαρμογή καί τοΰ Ν.Α. «περί προ- 
τιμιομένης υποθήκης».

Διά τοΰ άρθρρυ 2 ορίζονται τά τής εφαρμογής τών Βιοττά- 
ξεων περί αναγκαστικής έκτελεσεως. συντηρητικής ή αναγ
καστικής .κατασχέσεως κλπ. έπί τών ώς άνω πλωτών ναυ
πηγημάτων κατά τά ίσχύοντα έπί πλοίων διότι, άλλως, θά 
έφηρμόζοντο αί ·αντίστοιχοι Βιατάξεις περί κινητών πρχσμα
τών ένώ τά πλωτά ναυπηγήματα έξ άπόψεως άξίας και τής 
έν γένε: έξυπηρετήσεως τής νχυτιλίας Βέν υπολείπονται ούσιω- 
Βώς κατ’ άξίχν τών όμοιων Βιαστάσεων πλοίων

Διά τοΰ άρθρου 3. τό μέν προσΒιορίζονται αί έκ τρΰ Κώ
Βικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου εφαρμοζόμενοι Βιατάξεις 
έπί τών ώς άνω πλωτών ναυπηγημάτων, τό Βέ καθορίζονται 

- τά τής καταμετρήσεως-τούτων ώς καί_ τοΰ «υπολογισμού τοΰ 
έκτοπίσματός των. . τ ;

Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζονται τά τής τηρήσεως ίΒίων Βιβλίων 
νηολογίων (β* χλ.άσεως), ναυτικών ΰποθηκολογίανν καί ίι- 
Βλίων κατασχέσεων ώς καί τά τής άναλόγου εφαρμογής τών 
περί τούτο: ίσχυουσών ,Βιατάξειον έπί τών ανωτέρω Βιβλίων.

Διά τού άρθρου 5. τέλος, ορίζεται ή ημερομηνία ένάρ- 
ξεως τής ισχύος τοΰ Νόμου. /

Ούτως έχει τό ΰποβαλλόμενον σχέΒιον νόμου όπερ παρα- 
καλ'οΰμεν όπως περιβάλητε Βιά τής ύμετέρας έγκρίσεως.

. Έν Πειραιεί τή 18 Σεπτεμβρίου 1976 
Ό Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας

ΑΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΌΝ ΑΝ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ '
Περί εφαρμογής -Βιατάξεών τινων τοΰ ΚώΒικος Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, τοΰ ΚώΒικος ΊΒιωτικοΰ Ναυτικού Δι- 
• καίου καί τοΰ Ν.Δ. 3899/1938 «περί προτιμωμένης υπο
θήκης έπί πλοίων» έπί,τινων κατηγοριών πλωτών ναυπη
γημάτων.

Άρθρον 1.

Έπί πλωτών ναυπηγημάτων ολικής χωρητικότητος μεί- 
ζονος τών πεντακοσίων κόρων ή εκτοπίσματος μείζονος. κατά 
τά ύπό τής Έπιθεωρήσεως ’Εμπορικών Πλοίων άξιούμενα 
στοιχεία, τών χιλίων τόννων. τυγχάνουν άναλογου εφαρμογής 
καί αί διατάξεις τών πρώτου, Βευτέρου, όγΒόου, ένατου καί 
Βεκάτου, τίτλων τοΰ κυρωθεντός Βιά τοΰ Νόμου 3816/1958 
«•ΚώΒικος ’Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου». Ωσαύτως, εφαρ
μόζονται άναλόγως αί Βιατάξεις τών άρθρων 1 έως 22 τοΰ 
Ν.Δ. 3S99/1958 «περί προτιμωμένης υποθήκης έπί πλοίων».

Άρθρον 2.
’Επιφυλασσόμενων τών Βιατάξεων τοΰ προηγουμένου άρ

θρου. αί περί αναγκαστικής έκτελεσεως. συντηρητικής ή 
αναγκαστικής κατασχέσεως καί πλειστηριασμοΰ πλοίων Βια- 
τάξεις τοΰ ΚώΒικος Πολιτικής Δικονομίας ή άλλων νό
μων. έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών πλωτών ναυπηγη
μάτων τοΰ άρθρου τούτου.

Άρθρον 3. · ·' '
1. Έπί τών πλωτών ναυπηγημάτων τοΰ άρθρου 1 τοΰ πα

ρόντος έφαρμόζονται ωσαύτως αί Βιατάξεις τών άρθρων 4J6


