
Επ: σχεδίου Νομού «περί συνομολογήσει)ς ένίων συμβάσεων εν 
Ελλά;: εις Ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα».

ΤΙηος την Βονλην των Ελλήνων
Κατά τάς ίσχυούσας διατάΞεις τών άρ-ύρων II τού Ν. 

5422/1932 καί 4 παρ. 1 καί 2 τού X. 362/1945: άταγορεύε-
τα: ή συνομολέγητ:ς υποχρεώσεων εν τή ήμεοεπή εις ςονον 
νόμισμα η συνάλλεγμε διά δανείων ή άλλων συμοάτεων. επ2·.- 
εεεε! εών δάνειων εων εφορωντων ε:ς την χρημζπ-,οοτητιν τ-υ 
εισαγωγικού εμπορίου.

Αιά εών διατάσεων εών ά/ωτερω Χομο-υ^τημα .ων άποσ/.ο- 
πούντων κατά κύριον λόγον είς τήν προστασίαν πού εόνικοϋ 
νομίσματος, έκηρύχ-όησαν άκυροι εεεε; α: εν Ελλάοι δικαιο- 
πϊαΞίαι it έκπεοσασμένα: εις π εν εν νόμισμα. συνάλλαγμα η 
χρυσόν. Έκ τής άπολύτου ταύτης άκυρότητος δεν έςαιρείται 
βεβαίως ούτε ή ναύλωσις. ούτε άλλα: οικειοπραπια: ή συμοα- 
σει ς άφορώσα: ποικίλους τομείς τής ναυτιλ: εκ.ής οραστήριοτη- 
τος εάν καταρτίζωνται έν Έλλάδι κεί είνει εκπεφρασμένα: 
εις Ξένον νόμ’.εμε η συνάλλαγμα.

Κεεά τά τελευτείε έτη. ό Αρειος Πεγος εν τή προσπα- 
•ύεία νά χχίλύνη την απόλυτον ταύτητ; έπαγόρευσιν, ένομολό- 
γτσεν όε: ή είς ξένον νόμ·.εμα ή συνάλλαγμα σύμβασις είναι 
ετ/-~υ:υ>;. εάν ο! συμβαλλόμενο: έχουν την οικονομία; εύτών ε!ς 
it εφόρους χώρες. διότι τότε πρόκειται ττερι τής έΞαιρουμένης 
τής άκυρότητος δ:ε·5·;ούς συναλλαγής.

Προσφάτως όμως το Έφετείον Ά·3ηνών καπ’ εφαρμογήν 
διατάξεων τών ά;ωτέρω νόμων. ε·0·εωρησεν ετ( ή συμβχσις 
νευλώσεως εμπορικού ελοίου κατερτισ-ύείσε εν Έλλάδ: μετα
ξύ 'Ελλήνων και εις τήν οποίαν ό ναύλος είχεν ό?:σ-3ή εις 
Ξένον νόμισμα,'ήτο άκυρος και ούδεμία έξ εύτής, έγεννάτο 
άγωγή.

Ή νομολογία αυτή, ήτ·.ς έστηρίζετο είς^ διατάξεις ΐσχυόν- 
των νόμων, είναι μεν νομικώς όρ·5ή. έχε: όμως λίαν δυσμενή 
έτοτελέσμετα διά τήν 'Ελληνικήν Ναυτιλίαν τήν όοτοίεν αναγ
κάζει νά τραπή εις τό Εξωτερικόν ο:ά τήν σύναψιν τών συμ
βάσεων της, ίνα άποπυγη τήν ακυρότητα, παρεμποδίζει δέ 
σπουδαίως τήν δημιουργίαν νευτ:λ:εκοϋ κέντρου έν Ελλά?:, 
υπέρ τής οποίας τό Κράτος έχει ήδη λάβε: σε:ράν νομοθετικών 
•μέτρων καί έχει προβή-, είς πλείστας παρεκκλίσεις άπό τής 
ΐσχυούσης Νομοθεσίας χάρ:ν τής γενικωτέρας ώφελείας, ή 
όποια ττροτΓΪοκάτε: έκ. τής δημιουργίας καί άναπτύΞεως ναυτι
λιακού κέντρου έν 'Ελλά?:.

Επομένως. παρίστατα: ανεγκη έν τώ ελε:σ:ω τών λης-υέν- 
των ή?η νθμο-3ετ:κών μέτρων, νά ρυ·3α:σ·3ή κεί τό σοβαρόν 
τούτο τρόίλημε ?:ά τής νομο-3ετ:κής ό?οϋ. Ινίνϊυνος ε:ς βά
ρος τού Έ-5ν:κοΰ νομίσματος ίέν ΰοίστετα: ττλέον, τοΰλάχ:- 
■στον άττό τή/ Νεντ:λί». At συν-ύήκε: ήλλεΞχ; ριζικώς καί 
ή?η ή Ναυτιλία άτοτελε: μίαν τών σεου?ε:οτέ:ων εη-,^ών εισ
ροής Ξένου συναλλάγματος εις τήν Έλλάϊε καί ?:ά τον λό-Όν 
τούτον, το έα:ο ωκόμενον ντμο-ύετικό·; μέτρον ίέν -5ά βλώήη 
αλλά ·3ά ώσελήση σημαντικώς τό έ·3ν:κόν νόμισμα.

Έίς άλλου ϊ:ά τής ύτ’ ά;ι·3. l'558/l2/7.4.77 άεοφάσεως 
τής Νομ:σχετ:κής Εττιτροτσής. μή ίημοσιευομένης. σημειωτέου, 
εις τή; Έοηαερίϊε τής Κυβερνήσεως. εερεσχέ-3η ή ευχέρεια 
εις τάς έν 'Ελλά?: λειτουργούσες Τραεέζες. όεως σερ έχουν 
έν Ελλά?:, ίάνειε εις συνάλλαγμα τσρός άλλο?εσάς έτιχε:ρή
σεις, τής δανειακής συμβάσεως έκςρεζομένης εις συνάλλαγμα. 
Τό ττοσόν το-ύ εις συνάλλαγμα χοιηγουμένου ?χ;ε:ου κελύττε- 
ται άτοκλειστικώς κεί μόνον έΞ ϊοίων εις τήν άλλοοατή; συν
αλλαγματικών ίιενεσίμων τών εεοεχουσών τήν ζίστωσιν 
Τραοτεζών, ή ?έ έΞόολησις τόσον τών σαρεχομένων δανείων, 
όσον κεί τών ir.' αυτών λογιζομένων τόκων, ένεργεϊται έΞ 
ιδίων συνα/ΤνΖγ-ματ;κών ?:α-υ·εσίμων τών όρειλετριών έττιχε.1- 
ρήσεων.

Ή ώς ά-;ω εερίάτωσις δανεισμού τών άλλο?ετών έπχει- 
ρήσεων, ααρίστετει ά-^άγκη νά κελυο-Sf, νομοίετικώς, διότι 
άσχέτως αρός τήν μή δημοσίευσιν τής ώς άνω άτοσάσεως τής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Νομισματικής Έειτροιτής εις τήν. Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως, είναι λίαν άμφιβολον αν έμπιστη, εις τήν ύτό τού άρ·3ρου 
2 τού Α.Χ. 1837/51. κυρω-ύέντος ύπό τού Ν.Α. 3074/1954. 
πέρασχε·3είσαν εις τήν Νομισματικήν Επιτροπή; έΞουσιοίότη- 
σιν. Ώς γ-;ωστόν ή Ν’ομισματική Επιτροπή. άνεΞερτήτως 
πάσης ε/.λης διετάΞεως νόμου, άποφασιζει περί τών όρων 
άποκτήσεως κεί διε-όέσεως υπό παντός φυσικού ή νομικού προ
σώπου. κ αποικούν το. ς ή οιεμένοντος έν ίυ/.λά:ι. έΞωτερικοϋ 
συναλλάγμετος. Ξένων τραπεζογραμματίων ή χρυσού κεί χρυ
σών νομισμάτων, άδιεκριτως έά; τό έΞωτερικόν συνάλλαγμα 
κλπ. εύρισκετο εντός ή εκτός τής Ελλάδος. Ή άνάγκη έ- 
άλλου προσελκύσεως εις τήν Χώραν τών έλευνέρων κεί μη 
όποχρεωτικώς έκχωρητέων εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 
συναλλαγμετικών διε-ύεσίμων. τής ελευό-έρες ?:ε-3έσεως τοΰ- 
το>ν κεί τής νομικής κατοχυρώσεως τών σχετικών συναλλαγών, 
ειτινες ύπό τό καυεστώς τών νϋν ϊσχυουσών άπεγορεύσεων 
κατερτίζοντει διά διαφόρων έυ,υέσων τρό-ων εις τήν αλλοδα
πήν, ύπηγόρευσε τήν έν περ. 2 διάτεΞιν. Ή έν λόγω διάτεΞις 
δεν περιορίζεται μόνον εις τά ώς άνωτέρω δάνειε πρός άλλο· 
δεπάς επιχειρήσεις, άλλ’ έκτείνετει κεί έπ! έτί:ων τραπεί·· 
κών έργεσιών. έχουσών πάντοτε ώς άντικείμενον άποκλειστ·- 
κώς ?:’ άυφοτέρους τους συνελλεσσομενους. τό μή έκχωρητεο·- 
είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος συνάλλεγνε. Τάς έν λό*'··. 
όπηιφεσιες κ,ε'ι συνελλαγάς. ώς καί τάς προϋπο-ύέσεις καί τούς 
όρους τής διεΞαγωγής αυτών. ·5έλει κα·3ορ!σε: δ:- άποοάσεώ:

—της ή Ν ο μι σμ ε τ ί κή- Έ π :-τρ ο π ή.---------------
Δ:’ άποφάσεων αυτής δυνατέ: νά επιτρέπεται ή δ:εΞσγω'*ή 

τών ώς άνω έργεσιών κεί συναλλαγών ούχ! μόνον εις τάς έν 
Έλλάδ: λιετουργούσας Τρεπέζας. ήτοι τάς ήυεδεπάς Τρεπέ- 
ζας κεί τά έν Έλλάδ: λειτουργούντα Τποκαταστήματα ά/.- 
λοδεπών Τραπεζών, άλλά κεί εις έτέρες έν Έλλάδ: έηκατε- 
στητχένας άλλοδαπάς επιχειρήσεις, ώς αΐ κατά τάς διατάσεις 
τού Α.Ν. 89/1967. ώς συ·;επλησώ·3η ύπό τού Α.ΧΤ. 378/1968 
κεί τού Ν. 27/1975 άλλοδεπαί Έτειρείει, τινές τών όποίω·' 
ίιεΞάγουν καί σήμερον τοιαύτας εργασίας.

Ούτως έχε: τό ύποβελλόμενον σνέδιον Νόμου, όπερ παρα- 
ν.α/Λ-ύχεν όπως περιβάλλητε διά τής ύμετέρας έγκιίσεως.

Έν Άθήναις τή 24 Σεπτεμβρίου 1977 

0! Υπουργοί
Συντονισμού Ο ΐ κον οιιι κών

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ F-. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ
Έμποοικής Νευτιλία:

A. ITΑΠΑΑΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περ χυνομολογήσεως ένίων συμβάσεων έν Έλ./.άοι εις Ξένον 
νόμισμα ή συνάλλαγμα.

Άρ·5ρον 1.

1. Αί άκόλου-ύοι δικειοπραΞίαι συναπτόμενει έν Έ/.λάδι 
εις Ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα, είναι έγκυροι, άδιαφόρως τού 
τόπου κετοικίες, διαμονής ή έδρες τών συμβελλομένων φυ
σικών ή νομικών προσώπων, ή τού τόπου έκπληρώσεως τών 
συ; ίο πικών των υποχρεώσεων.

α. Συμβάσεις νευλώσεως πλοίων ή πλωτών νευπη-ργμάτων. 
κατά ταΞειδιον ή κατά χρόνον. μ:σ·3ώσεως σκάσους γυμνού 
(BAREBOAT), μεταφοράς πραγμάτων διά -3ελάσσης έκτοτ 
τών Ελληνικών λιμένων, αγοραπωλησίας, ρυμουλκήσεως ή 
έπι·3αλασσ!ου αρωγής, άσφελίσεως. δ:ακχ;ον:σμοί άβαριών. 
νοευπικαί ύπο-υήκαι άπλαί ή προτιμώμεναι, ώς καί πάσα: έν γέ- 
νει αί συμβάσεις α: ά;αφερόμεναι όπωσδήπτε εις έκμετάλλευ- 
σιν πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων καί τά παρεπόυενα τοιού- 
των συμβάσεων ή δικαιοπραΞιών σύμφωνα.

β. Συμβάσεις δοχείων ή πιστώσεων εκπεφρασμένα: ύπό τών 
συμβαλλόμενων εις Ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα μή όποχρεο>- 
τικώς έκχωρητέα ώς καί τά παρεπόμενα τών τοιούτων συμβά
σεων σύμφωνα.


