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1.- Σύμφωνα μέ τίς διατάζεις τού άρθρου V της Δ.Σύμβασην 1969 " γιά τήν 'Αστική ευθύνη 

σέ περίπτωση ζημιών ρύπανσης άπύ πετρέλαιο", πού κυρώθηκε άπύ τη Χώρα μας μέ τύ 

Ν. 314/7S (θΕΚ 1Q5 Α/5-5-76), παρέχεται η δυνατάτητα στύν πλοιοκτήτη ένύς Δεζτμε- 

νύπλοιου νά ιδρύσει είδικύ Κεφαλαίο γιά νά περιορΓσει τήν ευθύνη του, γιά τΓς ζη

μιές πού προκύλεσε ρύπανσή άπύ πετρελαιοειδή. Τά ύψος τού παραπύνω ΚεφαλαΓευ κα— 

θερίζεται άπύ τΓς διατάζεις της Δ.Σύμβασης.

Οι διατάζεις της Δ.Σύμβασης 1959 δέν καθορΓζουν τΓς λεπτομέρειες κα Γ τή σχετικη 

διαδικασΓα ίδρυσης, διαχείρισης, διανομής καΓ κατανομής τού πιύ πάνω Κεφαλαίου, 

πού κατατίθεται μέσκοπύ^τύν περιορισμέ της ευθύνης τού πλοιοκτήτη. Τά τελευταίο 

αφήνεται νά ρυθμισθεΤ άπύ τΓς Κυβερνήσεις των Κρατών f/ελων της Δ.Σύμβασης.

*Η γενική έζουσιοδύτηση πού παρέχεται στύν κυρωτικέ Νύμο (ν. 314/76) της Δ.Σύμβα

σης 1969 (άρθρο ύγδοο, παραγ. (δ)), όπως μέ Π.Δ., πού θύ έκδίδονταί ύστερα άπύ 

πρύταση τού 'Υπουργού 'Εμπορικής Ναυτιλίας,ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, πού εΤναι 

άναγκαία γίά τήν έφαρμογή τής Δ.Σύμβασης, δέν κρίνεται έπηρκής για τήν είσαγογή 

είδικής νομολογίας, πού να καθορίζει τά 6ργανα καί τη διαδικασία ίδρυσης διαχεί-

ρίσις, διανομής καί κατανομής τού ΚεφύΛαΐου περιορισμού τής άστικής ευθύνης τού
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πλοιοκτήτη. Συγκεκριμένα άπύ τήν 'Υπηρεσία προωθήθηκε ή Εκδοση’Π.Δ., τύ άποΤο κα— 

θύρίζε τη διαδικασία ίδρυσης, διαχείρισή» διανομής καί κατανομής τού Κεφαλαίου
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περιορισμού τής ευθύνης τού πλοιοκτήτη, πλήν όμως τύ Συμβούλιο ’Επικρατείας μέ τή 

53δ/ΐ9θΐ/5-5-θ1 γνομοδύτησή του Εκρινε τήν παρεχύμενη άπύ τύ άρθρο δγδοο παραγ. (δ)

τού Ν.314/76 έζουσιοδύτηση ως ανεπαρκή καί άποφάσθηκε, οτι η Εκδοση τού σχετικού
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Π.Δ.δέν ήταν νύμιμη.

— 'Επειδή εΤναι άνάγκη νά ρυθμισθεΤ σύντομα ή έκκρεμύτητα αυτή καί Εχοντας άπέφη τύ

γεγονύς, δτι άπύ τούς πλοιοκτήτες /ασφαλιστές τεύ δ/ξ "IRENES SERENADE" πού βυθί- 
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ατηκε στην-ΠΥΑ0 τάν Φεβρουάριο τού I960, Εγινε ήδη ή χρήση τού δικαιώματάς τους, 

πού παρέχεται άπύ τίς διατάξεις τής Δ.Σύμβασης (ίδρυση Κεφαλαίου περιορισμού τής 

ευθύνης), κηθώς έπίσης ^/οτι παράμοια περιστατικά στύ μέλλον δέν πρέπει νά άπο — 

Κλεισθούν, κρίθηκε άναγκαία ή συμπλήρωση τού άρθρου έγδοο^τού Ν. 314/76 μέ τήν τρο

πολογία αυτή, γιά νά δοθεΤ συγκεκριμένη έζουσιοδύτηση, ερως μέ Π.Δ. πού θά έκδίδον—
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νται ύστερα άπύ πρύταση τού 'Υπουργού Ε.Ν·, καθορισθούν τά δργανα καί ή σχετική διο-
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δικασία ίδρυσης, διαχείρισης, διανομής καί κατανομής τού Κεφαλαίου περιορισμού τής
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άχτίκης εύθυνης του πλοιόκτι^τπι που προ0λ£πεται άτ^ί τΓς διατάζεις της Δ.Γ. 1£69
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