ΕΙΣ Η ΓΙΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Em τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Μόσχα συναφθείσης τήν Ιβη^Δεκεμβρίου 1975 Συμφωνίας μεταξύ τής
Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυ
βερνήσεως τής Ένώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών επί τής Εμπορικής Ναυτιλίας.» Π ρος την Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Διά τοΰ άνωτέρω σχεδίου Νόμου σκοπεΐτζι ή κύρωσις τής ύπογραφείσης έν Μόσχα την 16ην Δεκεμβρίου
1975 Συμφωνίας έπί τής Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ τής
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβεονή-εώς τώ/ Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.
2. Ή Έ'.λάς συνδέεται μετά τής Σοβιετικής Ενώσεων
εις τον τομέα τής Εμπορικής Ναυτιλίας, διά τής από 11η?
Ιουνίου 1929 Συμβάσεως Εμπορίου καί Ναυτιλίας, κυ~
ρωθείσης διά τοΰ Ν. 4439/29 (ΦΕΚ349 Α/18.9.29, αιδιαταξεις τής οποίας, καίτοι έξυπηρέτησαν ίκανοποιητικώς μέχρι· τσϋδε τά συμφέροντα άμφοτέρων τών χωρών, χρηζου*
έν τούτοις βελτιώσεως καί συμπληρώσεως εις τρόπον ώστε
νά άνταποκρίνωνται εις τάς σημερινάς άνάγκας τής ναυτι
λίας.

δ j Ρυθμίζονται θέματα άναγνωρίσεως τών ναυτικών φυλ
λαδίων ώς ταξειδιωτικών έγγράφων ναυτικών ταξειδευόντων προς ή άπό τό πλοΐον των ώς καί έξόδου τών ναυτι
κών είς τήν ξηράν κατά τήν διάρκειαν παραμονής τού πλοί
ου είς τον λιμένα, συμφώνως προς τά διεθνώς ίσχύοντα.
(άρθρα 9,10,11 καί 12).
|
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ε) Καθορίζεται οτι αΐ Δικαστικαί Άρχαί έκατέρου τών
Συμβαλλομένων Μερών δεν θά έπιλαμβάνωνται τής έκδικάσεως άστικών διαφορών προκυπτουσών έκ τής συμβά
σεως έργασίας μελών πληρώματος πλοίου τού έτέρου Μέ
ρους. * Η τοιαύτη ρύθμισις τυγχάνει σύμφωνος προς τάς διατά;εις τού Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, (άρθρον
13 παρ. 1).
στ) Καθορίζονται αί περιπτώσεις έπεμβάσεως τών Άοχών έκατέρου τών Μερών διά τήν δίωξιν Μέλους πληρώ
ματος διαπράξαντος άδίκημα έπί πλοίου τοΰ έτέρου Μέρους
καθ’ όν χρόνον τό πλοΐον εύρίσκεται είς τά εσωτερικά ύδατα τού πρώτου Μέρους, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού
Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου καί τής Διεθνούς Συμ
βάσεως τής Γενεύης τού 1958 περί χωρικής θαλάσσης.
ζ) Ρυθμίζονται θέματα παροχής· άρωγής είς πλοία υφι
στάμενα άτυχήματα πλησίον τών άκτών τών Συμβαλλο
μένων Μερών κατά τά παγίως ίσχύοντα (άρθρον 14).

3. Τήν άνάγκην ταύτην πρόκειται νά καλύψη ή ΰπό κύρωσιν Συμφωνία ήτις χωρίς νά θίγη τάς διατάξεις τής άνω
η) Τέλος προβλέπεται ή σύστασις μικτής ναυτιλιακής
τέρω Συμβάσεως συμπληροϊ τά κενά καί βελτιώνει ταύτας, ·
επιτροπής-ήτις - έκτός τής-έποπτείας-τής έφαρμογής -τής
ρυθμιζομένών ούτω' κατά τρόπον ' πλήρη' καί ικανοποιητι
κόν άπάντων τών διμερών θεμάτων τών άφορώντων εις Συμφωνίας θά έξετάζη καί έτερα θέματα άναφυόμενα είς
τό πεδίον τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ τών Συμβαλ
τήν ναυτιλίαν.
'
·
λομένων Μερών. 1
'
4. Είδικώτερον διά τής κυρουμένής διά τοΰ παρόντος
4. Ούτως έχει τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου δπερ πασχεδίου νόμου Συμφωνίας : ' *
ρακαλούμεν όπως περιβάλητε διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.
α) Καθορίζεται ότι τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά αναπτύσ
Έν Άθήναις τή 5 ’Ιουλίου 1976
σουν τάς άμοιβαίας σχέσεις των έπί τή βάσει τών αρχών τής
έλευθερίας τής Εμπορικής Ναυτιλίας καί θά ακολουθούν
ΟΙ 'Τπούργοί
.
έίς το πεδίον τής διεθνούς ναυτιλίας τάς άρχάς τού έλευθέρου καί θεμιτού συναγωνισμού, ή ■
· '
Εξωτερικών
Οικονομικών ,
Ούτω διά τών διατάξεων τών άρθρων 2,3 καί 4 της Συμφω- ' Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
.
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: '■ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ
νιας, άφ’ ενός μέν τίθενται αί άρχαί διά τήν διμερή συνερ
' · · Εμπορικής Ναυτιλίας
γασίαν τής* χώρας μας μετά τής Σοβιετικής Ένώσεως εις
' ·»
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τον ναυτιλιακόν τομέα, καί άφ’ έτέρου άποτρέπεται ή λήψις μέτρων διακρίσεως σημαίας άτινα θά έπληττον τά ναυ
τιλιακά μας συμφέροντα.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
'
β) Διευκρινίζεται1 εις ποια θέματα θά παρέχεται ή έθνική μεταχείρισις εις τά πλοία τοΰ έτέρου τών Συμβαλλο- . Περί κυρώσεως τής έν Μόσχα τήν 16ην Δεκεμβρίου 1975
. ύπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής
μένων μερών καί παρέχεται τό προνόμιον τού μάλλον ευ
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Ένοούμενου Κράτους διά τά λοιπά θέματα τά άφορώντα τήν
νωσεως
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, έπί
’Εμπορικήν Ναυτιλίαν (άρθρα 5 καί 6).
τής Εμπορικής Ναυτιλίας. ,. . ,
.·.
^
γ) Προβλέπεται ότι υπό τών Συμβαλλομένων μερών θά
•
*
Άρθρον πρώτον.
λαμβάνωνται μέτρα διά τήν άπλούστευσιν τών διατυπώ
σεων τών πλοίων είς τούς λιμένας καί τήν αποφυγήν μή
Κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Μόσχα τήν 16ην
άναγκαίων καθυστερήσεων τούτων ώς καί ότι θά άναγνωΔεκεμβρίου 1975 ύπογραφεΐσα Συμφωνία μεταξύ της Κυ'ριζωνται άιοιί-αίως τά διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα τών. βερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνή
πλοίων καί τά πιστοποιητικά καταωετρήσεως αϋτών, άποφευ- σεως τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα
γομά/ης ούτω τυχόν άνακαταμετρήτ&ως μέ τάς έντεΰ&ςν κα- τιών, τής οποίας'.τό κείμενον είς τό Ελληνικόν πρωτότυ
-λυττερτ-σε'.ς καί δαπάνας διά τά πλοία (άρ-λρα 7 κσά- 8). ■■■; ■ πον έχει' ώς 'ακολούθως :
ή. ·. -

