
■ τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής ύπογραφείσης 
;ν Β:υξέλλχις~ Διεθνούς Συμβάσεως «περί Αστικής Ευ
θύνης συνεπεία ζημιών έκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 
κ.7.'- ρυθμισεως συναφών θεμάτων». ;

Πρός την Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Ή κατά τά τελευταία έτη παρατηρηθεΐσα άλματώ- 

Sr; βιομηχανική άνάπτυξις, σκοπούσα εις την έν έπαρκεία 
παραγωγήν άγαθών διά τήν ίκανοποίησιν τών συγχρόνων 
χνανκών τοϋ άνθρώπου, εΐχεν ώς αποτέλεσμα τον πολλα- 
πλασιασμόν τών προσπαθειών άναζητήσεως πηγών ένερ- 
νείας, εΐδικώτερον δέ πετρελαίου, υπό οίανδήποτε μορφήν 
αυτού.

2. Τό πετρελαίου, ώς γνωστόν, μεταφέρεται άπό τους 
τόπους παραγωγής εις τους τοιούτους διϋλίσεως, έκεΐθεν 
δέ διοχετεύεται εις τήν κατανάλωσιν, κυρίως διά θαλάσσης, 
γεγονός, τό όποιον συνεπάγεται αΰξησιν τών πιθανοτήτων 
ουπάνσεως της τελευταίας εις περιπτώσεις διαφυγής ή εκ
ροής τοϋ πετρελαίου έκ τών μεταφερόντων τοϋτο πλοίων 
(συνεπεία είτε αυτής ταύτης τής λειτουργίας αυτών, είτε 
κατόπιν ναυτικοϋ τίνος άτυχήματος) καί τήν πρόκλησιν 
μεγάλης έκτάσεως ζημιών τόσον εις τον ΐχθυολογικόν καί 
ζωικόν έν γένει πλούτον τών θαλασσών, όσον καί εις τάς 
ακτάς, αίτινες κατά κοινήν παραδοχήν αποτελούν πολύτιμον 
φυσικόν θησαυρόν τής ανθρωπότητας όλης.

3. Μία τών πλευρών τοϋ όλου προβλήματος, τό όποιον
συνιστα ή Οαλασσία ρύπανσις, είναι ή τής έξχσφχλίσεως έπχρ- 
κοϋς άποζημιώσεως εις άτομα υφιστάμενα ζημίαν προκα- 
λουμένην έκ ταύτης. Επιτακτική, όθεν, κατέστη ή ανάγκη 
υίοθετήσεως ομοιομόρφων διεθνών κανό νυν καί διαδικασιών- 
διά τον καθορισμόν της ευθύνης τών π, οκαλούντων θαλασ- 
σίας ρυπάνσεις καί παροχής άποζημιώσεως είς τά έξ αυτών 
υφιστάμενα ζημίας πρόσωπα. *

4. Τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν άνέλαβεν ό Διακυβερνη
τικός Ναυτιλιακός Συμβουλευτικός ’Οργανισμός' (1MCO),' 
ώς αρμόδιον έξειδικευμένον δργανον τών 'Ηνωμένων ’Εθνών 
καί θεματοφύλαξ : . γ, .

— Τόσον τής έν ίσχύϊ Δ. . Συμβάσεως «περί Προλήψεως 
Ρυπάνσεως τής θαλάσσης διά Πετρελαίου», 1934,

— "Οσον και τής καταρτισθείσης έν έτει 1973 νεωτέρας 
Δ. Συμβάσεοος «περί Προλήψεως Ρυπάνσεως τής θαλάσσης 
ύπό II λ.ο ίων».

3. ΙΙρός τόν σκοπόν τοϋτον, καί κατόπιν προσκλήσεως 
του ως άνω ’Οργανισμού, συνεκλήθη Δ. Διάσκεψις έν Βρυ- 
ςελλαις, τό 1969, τάς έργχσίας τής οποίας παρηκολούΟησεν 
δι’ αντιπροσωπείας καί ή Ελλάς.

6. Καρπός τής Διεθνούς ταύτης Διασκέψεως ύπήρξεν ή 
καταρτισις Συμβάσεως «περί ’Αστικής . Ευθύνης συνεπεία 
λήμιών έκ Ρυπάνσεως ύπό πετρελαίου, I960» - τήν τελικήν 
Πράςιν τής όποιας ύπέγρχψεν καί ή 'Ελληνική αντιπροσω-
"Si*?,

7. Συμφώνως πρός διάτχξιντοϋ άρθρου XV τής άνωτέρο) 
—υμβχτεως, διά νά τεθή αΰτη έν ίσχύϊ διεθνώς, άπητεΐτο 
η κύρωσίς της ύπό όκτώ (8) τουλάχιστον Κρατών - έξ 
ων 5 μέ ολικήν χωρητικότητα δεξαμενοπλοίων μείζονα τοϋ-
1.009.000 κόρων. _

8. 'Ο όρος ούτος ήδη έπληρώθη, ή δέ Δ. Σύμβασις έτέ- 
Οη, κατά τά συμπεφωνημένα έν ίσχύϊ διεθνώς τήν 19ην 
’Ιουνίου 1975.

9. Λί Χώραι, αίτινες εσπευσαν νά κυρώσουν τήν, περί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ής ό λό-,'ος Σύμβασιν — καί συνειτώς συνέθαλον ούσι
είς τήν θέσιν της έν ίσχύϊ - είναι :

(ι) Αλγερία (νιιι) Λιβερία
ί'.ι) Γαλλία ' 1 (ιχ) Μαρόκου.
(ill) Δανία (χ) Νορβηγία
(ιν) Δομινικανή Δημοκρατία (χι) Σενεγάλη
(V) ' Ηνωμένου Βασίλειον (χιι) Σουηδία ■ ■

(νι) Ακτή ’ Ελεφαντοστού (yιιι} Συοία
(νιι) Αίβανος (χιν.) Φίτζι

S’
10. Είς τήν κύρωσιν καί ύπό τής Χώρας μας τής είρη- 

μένης Συμβάσεως αποβλέπει τό συνημμένου σχέδιον Νόμου, 
άφ’ ενός μέν ίνα μή άφεθή είς τά λοιπά Κράτη - Μέλη τοϋ 
IMCO ή έντύπωσις ότι ή Ελλάς δέν ένδιαφέρεται διά θέ
ματα προστασίας τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος — δπερ 
αποτελεί δι’ αύτήν αναμφισβήτητου πηγήν πλούτου — ,άφ’ 
ετέρου δέ διότι ένδέχεται αί ώς άνω κυοώσασαι τήν Δ. Σύμ- 
βασιν Χώραι νά λάβουν περιοριστικά τής έλ.ευθέρας προσεγ- 
γίσεως είς λιμένας των ή τοϋ έκεΐθεν άπόπλου μέτρα είς 
βάρος δεξαμενοπλοίων φερόντων τήν σημαίαν Χωρών μή 
είσέτί κυρωσασών τήν Σύμβασιν (καί ως έκ τούτου μή έφω- 
διχσμένων μετά τοϋ ειδικού, ο προβλέπει τό Άρθρου VII 
ταύτης, Πιστοποιητικού).

11. ’Επί τών, κατ’ άρθρου, διατάξεων τοϋ έν λόγω 
σχεδίου Νόμου (τό όποιον ούδεμίαν έπίπτουσιν έπί τοϋ 
κρατικού προϋπολογισμού έπιφέρει) παρατηρητέχ τ’ άκό- 
λ.ουθα J

Διά τοϋ Άρθρου πρώτου κύροϋται, ή Δ. Σύμβασις «περί 
’Αστικής Εύθύνης συνεπεία Ζημιών έκ Ρυπάνσεως ύπό 
Πετρελαίου».

Διά τοϋ “Αρθρου δευτέρου καθορίζεται ύποχρέωσις συμ- 
μορφώσεως πρός τάς διατάξεις τής ύπό κύρωσιν Δ. Συμ
βάσεως ύπό μέν τών ύπό Ελληνικήν σημαίαν πλοίων οπου
δήποτε τής υδρογείου πλέουν, ύπό δέ τών ύπό ξένας σημαίας 
τοιούτων, οσάκις πλέουν έντός τών Ελληνικών χωρικών 
ύδάτων ή εύρίσκρνται, ήγκυρ.οβολημένα ή προσωρμισμένα, 
έντός 'Ελληνικών λιμένων ή όρμων.

Διά τοϋ Άρθρου τρίτου προβλέπεται ό έφοδιασμός πλοίων- 
μεταφερόντων φορτίου πετρελαιοειδών άνω τών 2.000 τόννων 
διά τοϋ κατά τό άρθρου VII τής Συμβάσεως πιστοποιητικού 
καί ή άπαγόρευσις είσπλου ή άπόπλου τών έν λόγω πλοίων 
είς λιμένας καί όρμους — πλήν εάν είναι έφωδιασμένα διά 
τοϋ πιστοποιητικού τούτου. Περαιτέρω καθορίζονται αί 
άρμόδιαι πρός εκδοσιν αΰτοϋ Άρχαί, ή ημερομηνία, πέραν 
τής όποιας πλοία τής προαναφερΆίοης κατηγορίας, έγγε- 
γραμμένα είς τό νηολόγιου Χώρας μή Μέλους τής Συμβά
σεως, δέν θά γίνονται δεκτά.είς Ελληνικούς λιμένας καί 
όρμους — έστω καί έάν φέρουν πιστοποιητικού έν ίσχύϊ — 
τέλος δέ καθιεροϋται ή ύποχρέωσις όπως τό πιστοποιητικού 
τούτο φέρηται έπί τοϋ πλοίου καί προσκομίζηται πρός θεώ- 
ρησιν. ■ .· . .·

Τό Άρθρου τέταρτον καθορίζει τάς περιπτώσεις, καθ’ 
άς αί Αιμενικαί τοϋ Κράτους Άρχαί δύνανται νά προβαί
νουν είς άκύρωσιν τοϋ έκδοθέντος, βάσει τοϋ Άρθρου τρί
του, πιστοποιητικού.

Τό Άρθρου πέμπτου θεσπίζει κυρώσεις κατά τών παρα
βατών τοϋ Άρθρου τρίτου καί καθορίζει τά τής καταβολής 
τών έπιβαλλομένων προστίμων, προκειμένου νά έπιτραπή 
ό άπόπλους τών, καθ’ ά έβεβαιώθη ή παράβασις, πλοίων.

Τό Άρθρου εκ τον καθορίζει τάς άρμοδίας, έν τε τή 
ημεδαπή καί τή άλλοδαπή, Άρχάς πρός έφαρμογήν τοϋ 
παρόντος Νόμου.

Διά τοϋ Άρθρου εβδόμου καθορίζεται τό τέλος χορηγη- 
σεως τοϋ κατά τό Άρθρου τρίτον άπαιτουμένου πιστοποιη
τικού, ώς καί ό τρόπος είσπράξεως καί άποδόσεως τούτου.

Τό Άρθρου όγδοον προβλέπει την, διά τής έκδόσεως 
Π. Διαταγμάτων, ούθμισιν έν ταΐς λεπτομερείαις των θε
μάτων άναγομένων είς τήν ύπό κύρωσιν Διεθνή Σύμβασιν.

Διά τοϋ Άρθρου ένάτου προβλέπεται ή κατάργησις παν
τός ετέρου νομοθετήματος άφορώντος είς θέματα ρυθμιζό- 
μενα ύπό τοϋ περί ού ό λόγος Νόμου καί τής, δι’ αΰτοϋ, 
κυρουμένης Δ. Συμβάσεως, άπό τής θέσεως ταύτης έν 
ίσχύϊ. Τέλος, διά τοϋ Άρθρου 'δεκάτου καθορίζεται ή έναρ- 
ξις ισχύος τοϋ’ συνημμένου σχεδίου Νόμου.

’Εν Άθήναις τή 26' Φεβρουάριου 19/6 
. . Οί 'Υπουργοί

Έπί τών Εξωτερικών Έπί τής Εμπορικής Ναυτιλίας 
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Λ. ΠΑΠΑΔΟΓΓUΝΆΣ


