
στο σχέδιο νόμου -Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης -για τον 
περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις», που υπογρά
φτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Η Δ. Σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές 
απαιτήσεις υπογρόφτηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976.

Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι η αντικατάσταση της ΔΧ των 
Βρυξελλών 1957 ·περ> περιορισμού της ευθύνης των πλοιοκτητών 
θαλασσοπλοούντων πλοίων» και είχε τεθεί σε ισχύ διεθνώς το 
1968. Τη σύμβαση αυτή δεν έχει κυρώσει η χώρα μας. Η αντικα
τάσταση αυτή είχε θεωρηθεί απαραίτητη λόγω της παρόδου του 
χρόνου και των εντεύθεν επιπτώσεων εκ του πληθωρισμού πάνω 
στα όρια ευθύνης που καθορίζει η Σύμβαση των Βρυξελλών για 
απαιτήσεις που προέρχονται από θαλάσσια συμβάντα.

2. Η Σύμβαση του 1976 αύξησε σημαντικά τα όρια της ευθύνης 
για ναυτικές απαιτήσεις. Τα όρια καθορίζονται για δύο είδη απαι
τήσεων, η μία για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες και η άλλη 
για περιουσιακή ζημιά. Επειδή ο περιορισμός της ευθύνης καθο
ρίζεται με κριτήριο τη χωριτηκότητα, για να αντιμετωπισθεί το πρό
βλημα μικρών πλοίων, χωρητικότητας μέχρι 500 κοχ, η Σύμβαση 
καθορίζει ένα κατώτατο όοιο ευθύνης, σχετικά με τις απαιτήσεις 
για πρόσωπα και πράγματα. Για πλοία χωρητικότητας μεγαλύτε
ρης των 500 κοχ τα όρια της ευθύνης αυξάνονται ανάλογα με τη 
χωρητικότητα .ου πλοίου, σε τρόπο ώστε στο κατώτατο όριο που 
καθορίζεται από τη Σύμβαση να προστίθεται ένα επιπλέον ποσό, 
για κάθε κόρο ολικής χωρητικότητας του πλοίου.

Οι απαιτήσεις εκφράζονται σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα 
(S.D.R.). Η Σύμβαση προβλέπει κατουσίαν ένα αδιάσπαστο περιο
ρισμό ευθύνης. Έτσι, ένα πρόσωπο που δικαιούται εις περιορι
σμό της ευθύνης, μπορεί να στερηθεί αυτού του δικαιώματος μόνο 
εάν αποδειχθεί ότι η προσωπική του πράξη ή παράλειψη, που εί
χε σαν αποτέλεσμα τη ζημία, έγινε με πρόθεση να προκληθεί αυ
τή η ζημιά Το αυτό ισχύει εάν η ζημία προεκλήθη από αμέλεια 
και με γνώση ότι θα μπορούσε να επέλθει μια τέτοια ζημία.

3. Ειδικότερα, η Σύμβαση προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 1: Καθορίζονται τα πρόσωπα που δικαιούνται να περιο

ρίσουν την ευθύνη τους.
Άρθρο 2: Καθορίζονται οι απαιτήσεις που υπόκεινται σε πε

ριορισμό.
Άρθρο 3: Καθορίζονται οι απαιτήσεις που εξαιρούνται του πε

ριορισμού.
Άρθρο 4: Καθορίζονται οι περιπτώσεις αποκλεισμού του δικαι

ώματος περιορισμού της ευθύνης.
Άρθρο 5: Καθορίζονται οι ανταπαιτήσεις.
Άοθοο 6: Καθορίζονται τα όρια περιορισμού της ευθύνης, α

νάλογα με την ολική χωρητικότητα του πλοίου. Ος μονός υπολο- 
γι·.··:"ύ καθιερώνεται το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα για τις χώρες 
• μ··» π του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Άρθρο 7: Καθορίζονται τα όρια περιορισμού για απώλεια ζω- 
Λ.; ή σωματικά βλάβη επιβατών πλοίου {46.666 μονάδες υπολογι
σμέ ,'ι:' ·' τοθ_ό υπ·υατών - όχι πάνω από 25 εκατομμύρια μονάδες
ι ■

Άρ- ρο 3: .·.-θερίζεται ειδική μονάδα υπολογισμού για τα Κρά
τη - μτ μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (αντίστοιχη του 
παλαιού φράγκου Πουανκαρέ).

Άρθρα 9-10-11-12-13-14: Συσσωμάτωση απαιτήσεων - περιορι
σμός ευθύνης χωρίς σύσταση κεφαλαίου περιορισμού- διαδικα
σία σύστασης και διανομής κεφαλαίου.

Άρθρο 15: Εφαρμογή Σύμβασης.
Άρθρο 15-23: Τελικές διατάξεις.
4. Μέχρι σήμερα την παραπάνω Σύμβαση, που τέθηκε διεθνώς 

σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 1936, έχουν κυρώσει τα ακόλουθα 17

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κράτη: Υεμένη, Μ. Βρεταννία, Λιβερία Γαλλία Ισπανία Ιαπωνία 
Μπαχάμες, Νορβηγία Σουηδία Φιλλανδία Δανία, Μπενίν, Πολω
νία, Δ. Γερμανία, Ελβετία, Αίγυπτος και Ανατολ. Γερμανία 

Η Χώρα μας, αν και έλαβε μέρος στη Διάσκεψη του Λονδίνου 
δεν έχει κυρώσει μέχρι σήμερα τη Σύμβαση αυτή. Επίσης, δεν έ
χει κυρώσει και τη Δ.Σ. των Βρυξελλών του 1957 για τον περιορι
σμό της ευθύνης των πλοιοκτητών ποντοπόρων πλοίων.

5. Οι λόγοι που επιβάλλουν την από μέρους μας κύρωση της 
παραπάνω Σύμβασης είναι οι εξής: 

α. Η διατήρηση του συστήματος περιορισμού της ευθύνης που 
προβλέπει ο ΚΙΝΔ και που συνίσταται στην παραχώρηση του 
πλοίου και του ναύλου δεν σημαίνει ότι το Ελληνικό πλοίο δια
σφαλίζεται όταν απαιτήσεις εγείρονται ενώπιον αλλοδαπών δι
καστηρίων χωρών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση. Στην 
περίπτωση αυτή τα δικαστήρια των χωρών αυτών εφαρμόζουν τη 
Σύμβαση αυτή, σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως εάν το κράτος της 
σημαίας του πλοίου έχει κυρώσει τη Σύμβαση.

β. Με το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα του ΚΙΝΔ, στα παλαιό 
πλοία τα όρια ευθύνης είναι δυσανάλογα μειωμένα, ενώ οι ζημιές 
που μπορεί να προκαλέσει ένα παλαιό πλοίο είναι πολύ πιθανόν 
να είναι μεγαλύτερες από αυτές που ενδέχεται να προκαλέσει έ
να καινούργιο πλοίο. Αντίθετα στα καινούργια πλοία τα όρια ευ
θύνης είναι πολύ υψηλά και ως εκ τούτου η διατήρηση του 
ισχύοντος συστήματος και η μη κύρωση της Σύμβασης δημιουρ
γεί ένα αντικίνητρο για την ανανέωση του εμπορικού μας στόλου.

γ. Η καθυστέρηση προώθησης της κύρωσης της Σύμβασης θέ
τει την χώρα μας, που είναι κατ' εξοχήν ναυτιλιακή χώρα, σε δυ
σμενέστερη θέση, με αποτέλεσμα τη βλάβη των συμφερόντων της, 
τόσο από απόψεως γοήτρου, όσο και κυρίως από απόψεως συμ
μετοχής της σε τυχόν νέες διασκέψεις για αναθεώρηση της Σύμ
βασης και των ορίων που προβλέπει αυτή. Παράλληλα, με την 
κύρωση της Δ.Σ. η χώρα μας προσαρμόζεται με τα διεθνώς ισχύο- 
ντα στον τομέα του περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαι
τήσεις.

δ. Η Σύμβαση, όπως είναι γνωστό απετέλεσε προϊόν συμβιβα
σμού διαφόρων αντιμαχόμενων συμφερόντων. Χώρες που έχουν 
μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς δεν ευνοούν το σύστημα 
του περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτου και για το λόγο αυ
τόν, εάν η Σύμβαση δεν τύχει ευρείας αποδοχής, δεν αποκλείε
ται να αντιδράσουν οι χώρες αυτές, επιδιώκοντας την πλήρη 
κατάργηση του περιορισμού της ευθύνης.

Ειδικότερα στον τομέα των δεξαμενόπλοιων σημειώνεται ότι κα
τά καιρούς, ακόμη και πρόσφατα έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες 
για την καθιέρωση συστήματος, το οποίο προβλέπει μεγάλη αύ
ξηση των ορίων ευθύνης για ζημιές που προέρχονται από ρύπαν
ση της θάλασσας από τα πλοία αυτά με αποτέλεσμα την 
υπέρμετρη επιβάρυνση του πλοίου, το οποίο εμείς πιστεύουμε ό
τι πρέπει να ευθύνεται μεν, αλλά ταυτόχρονα να ευθύνεται και ο 
κύριος του φορτίου, το οποίο είναι η γενεσιουργός αιτία της ο
ποιοσδήποτε ζημιάς. Κατά συνέπεια, η κύρωση της Σύμβασης θα 
καθυστερήσει την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών στο μέλλον.

ε. Προβλέπεται ότι θα ευνοηθούν οι επιχειρήσεις (εργασίες) ε- 
πιθαλάσσιας αρωγής, δεδομένου ότι είναι δυσχερής και σε ορι
σμένες περιπτώσεις αδύνατος ο περιορισμός της ευθύνης για 
ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων (ερ
γασιών) αυτών.

6. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης αυτής, δεν θα εφαρμόζο
νται όσες από τις διατάξεις των άρθρων 64 έως και 106 του ΚΙΝΔ 
«περί ευθύνης του πλοιοκτήτου» έρχονται σε αντίθεση με τις δια
τάξεις αυτής.

7. Με την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής δεν προβλέπεται επι
βάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

8. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν συνηγορήσει για την κύρωση της 
Σύμβασης.

9. Το σχέδιο νόμου, που υποβάλλεται για έγκριση, έχει ως σκο
πό την κύρωση της παραπάνω Δ. Σύμβασης.

Ειδικότερα με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η κύ
ρωση της Σύμβασης, ενώ με το άρθρο 2 ορίζεται ο χρόνος έναρ-
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ξης ισχύος του Νόμου.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 1990

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Αντώνης Σαμαράς Αριστοτέλης Α. Παυλίδης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης ·για τον περιορισμό της ευ
θύνης για ναυτικές απαιτήσεις», που υπογράφτηκε στο Λονδίνο 
στις 19 Νοεμβρίου 1976

Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος η Διεθνής Σύμβαση «για τον περιορισμό της ευθύ
νης για ναυτικές απαιτήσεις», που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 
19 Νοεμβρίου 1976. Το κείμενο της σύμβασης αυτής σε πρωτότυ
πο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει 
ως εξής:

CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY 
FOR MARITIME CLAIMS, 1976

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION
HAVING RECOGNIZED the desirability of determining by agree 

ment certain uniform rules relating to the limitation of liabll Ity for 
maritime claims,

HAVE DECIDED to conclude a Convention for this purpose and 
have thereto agreed as follows:

CHAPTER I. THE RIGHT OF LIMITATION 

Article 1
Persons entitled to limit liability

1. Shipowners and salvors, as hereinafter defined, may limit their 
liability In accordance with the rules of this Convention for claims 
set out In Article 2.

2. The term 'shipowner' shall mean the owner, charterer, 
manager and operator of a seagoing ship.

3. Salvor shall mean any person rendering services In direct 
connexion with salvage operation. Salvage operations shall also 
Include operations refened to in Article 2, paragraph 1 (d), (e) and (f).

4. If any claims set out in Article 2 are made against any person 
for whose act, neglect or default the shipowner or salvor is 
responsible, such person shall be entitled to avail himself of the 
limitation of liability provided for In this Convention.

5. In this Convention the liability of a shipowner shall Include 
liability In an action brought against the vessel her self.

6. An Insurer of liability for claims subject to limitation in 
accordance with the rules of this Convention shall be entitled to 
the benefits of this Convention to the same extent as the assured 
himself.

7. The act of Invoking limitation of liability shall not constitute 
an admission of liability.

Article 2
Claims subject to limitation

1. Subject to Articles 3 and 4 the claims, whatever the basis of 
liability may be, shall be subject to limitation of liability:

(a) claims in respect of loss of life or personal injury or loss of 
or damage to property (including damage to harbour works basins

and waterways and aids to navigation), occuring on board or in 
direct connexion with the operation cf the ship or with salvage 
operations, and consequential loss resulting therefrom;

(b) claims in respect of loss resulting from delay in the carriage 
by sea of cargo, passengers or their luggage;

(c) claims in respect of other loss resulting from infrigement of 
rights other than contractual rights occuring in direct connexion 
with the operation of the ship or salvage operations;

(d) claims in respect of raising, removal, destruction or the 
rendering harmless of a ship which is sunk, wrecked, stranded or 
abandoned, including anything that is or has been on board such 
ship;

(e) claims in respect of the removal, destruction or the rendering 
harmless of the cargo of the ship;

(f) claims of a person other than the person liable in respect of 
measures taken in order to avert or minimize loss for which the 
person liable may limit his liability in accordance with this 
Convention, and further loss caused by such measures.

2. Claims set out in paragraph 1 shall be subject to limitation 
of liability even If brought by way of recourse of for Indemnity under 
a contract or otherwise. However, claims set out under paragraph 
1 (d), (e) and (f) shall not be subject to limitation of liability to the 
extent that they relate to remuneration under a contract with a 
person liable.

Article 3
Claims excepted from limitation

The rules of this Convention shall not apply to:
(a) claims for salvage or contribution In general average;
(b) claims for oil pollution damage within the meaning of the 

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 
dated 29 November 1969 or of any amendment or Protocol thereto 
which Is In force;

(c) claims subject to any International convention or national 
legislation governing or prohibiting limitation of liability for nuclear 
damage;

(d) claims against the shipowner of a nuclear ship for nuclear 
damage;

(e) claims by servants of the shipowner or salvor whose duties 
are connected with the ship or the salvage operations, including 
claims of their heirs, dependants or other persons entitled to make 
such claims, If under the law governing the contract of service 
between the shipowner or salvor and such servants the shipowner 
or salvor is not entitled to limit his liability in respect of such claims, 
or If he Is by such law only permitted to limit his liability to an 
amount greater than that provided for in Article 6.

Article 4
Conduct barring limitation

A person liable shall not be entitled to limit his liability if It is 
proved that the loss resulted from his personal act or omission, 
committed with the intent to cause such loss, or recklessly and 
with knowledge that such less would probably result

Article 5 
Counterclaims

Where a person entitled to limitation of liability under the rules 
of this Convention has a claim against the claimant arising out 
of the same occurrence, their respective claims shall be set off 
against each other and the provisions of this Convention shall only 
apply to the balance, If any.


