
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου '«Κύρωση α;υ ΤΤ ρ^λτ-μ^Αα αγ.·> τη·.

ΤΡαστηκε στη Γουατεμάλα — :ς S Μαρτίου 197.1 xz: των 
τεσσάρων πρωτοκόλλων που υπογράφτηκαν στο Μό·'τ:ε/λ 
στις 25 Σεπτεμβρίου 1975. τα οποία τροποποιούν ττ, Σύμ
βαση τη; Βαρσοβίας του 1929 «περί ενοποιήσιεως ;εατά- 
ξεων σχετικών προς τις ίιεδνείς αερομεταφορές.,. .όπω; 
η Σύμβαση χυτή τροποποιήδηκε με το πρωτόκολλο τη; 
Χάγης του 1955».

Προς τη Βουλή ίων Ελλήνων

Μετά την απόφαση ΑΣ 4—4 του εγχρίιδηκε .κατά τη διάρ- 
■J.i - τη; 24η; Γενικής .Συνέλευσης του Δοεδνούς Οργανι
σμού Πολιτικής Ααροτορίΐος (ΔΙΑΠέΑ)·) το·υ έγινί στο 
Μόντρεαλ το 1983. καλούνται τα Κράτη — Μέλη του Ορ
γανισμού αυτού, μεταξύ των ο το ίων χαι η Ελλάδα. να .κυ
ρώσουν ή να προσχωρήσουν στα τέσσερα \ί) πρωτόκολλα του 
υπογράφτηκαν στο Μόντρεαλ στις 25 Σεπτεμβρίου 1:975 
χα: τα οποία τροποποιούν τη Σύμβαση «για την ενοποίηση 
χχ/ονων σχετικών με τη δοε-ύνή αεροπορική μεταφοοα» του 
υπογράφτηκε στη Βαρσοβία το 1929 χα·. χυσώδηχε ατό την 
Ελλάδα αε το Ν. 596/1937 (ΦΕΚ 209/Α/41.5υ37)., όπως 
η Σύμβαση αυτή τρστοτοιή&ηχε ατό το πρωτέοοολλο της 
Χάγης του 1.955, το οποίο χυοώδηχε ατό την Ελλάδα με 
το ΝΑ. 4395/1964 (ΦΕ3Κ 198/Ά/5ϋΣ964).

Με τα τρία πρώτα πρωτόνυολλα του Μόντρεαλ ανπιχαδί- 
σταται το Φράγκο σαν νομισματική μονάδα για τον καδορι- 
σμό της «οδύνης του αεροπορικού μεταφορέα του αν αφόρετα: 
σττ Σύαβαση τη; Βαρσοβίας, με το Ειδικό Τραβηχτικό Δι
καίωμα' (SPECIAL DRAWING RIGHT) το οποίο χα- 
δπρίζεται ατό το .Διεδνες Νομισματικό Ταμείο του αχτοίου 
μέλος είναι χαι η Βελάδα. Αυτό έγινε γιατί η αξία του 
Φράγκου έχει χαδοριαδεί σε 65,5 χιλιοστόγραμμα -χρυσού 
βζδμού ν.αδαρότητας εννεαχοσίων χιλιοστών, οι μεγάλες δε 
διακυμάνσεις της τιμής του χρυσού δεν επιτρέπουν ομοιο
μορφία στον χαδορισμό της αξίας του Φράγχου.

Το τέταρτο τρωτόχολλο χαλύττει το κενό tow άλλων 
πρωτοκόλλων δεδομένου ότι ρυδμίζιε,ι σε ειδικά τραβηχτικά 
δικαιώματα την απο'ζτμίωση για ^ημιές σε εμπορεύματα χαι 
δέματα του μεταφέρονται μέσω των ταχυδρομικών μπηρε- 
σιων.

Τα Ειδικά Τραβηχτικά Διχαιώματα βασίζονται στην ισο
τιμία των νομισμάτων τέντε (5) χοίρων του έχουν τη μεγα
λύτερη συμμετοχή στο τ ιεδνές εμπόριο χαι την οικονομία 
(ΗΠΑ, Ομαστονίυαχή; Γερμανίας Ιατωνίας Γαλλίας χα: 
Ηνωμένου Βασιλείου) με διάφορο συντελεστή για χαδένα 
από τα παραπάνω ντεμίσματα. Η στχεερινή ισοτιμία ενός Ευ- 
διχού Τραβηχτικού Δικαιώματος είναι 162 δρχ. περίπου.

Η κύρωση τον τρίτου ατό τα ταρατάνω τέσσερα τοωτό- 
ν.ολ'λαι δα έχει σαν συνέπεια την προσχώρηση της Ελλάδα; 
•/.σι στο τρωτόχολλο της Γουατεμάλας -(σύμφωνα με το άρ- 
δρο VII του τιο τάνω τρίτου τοωτοχόλλευ του Μόντρεαλ) 
του τροποποιεί τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929. ότω; 
αοττή -φροπσποιήδηκε με τε πρωτόκολλο της Χάγη; του 1985. 
Επιβάλλεται ετουένως η κύρωση χαι του τρωτσχοΑλϋυ της 
Γουατεμάλας του 1971.

Με την χύρωση του ττωτσκόλλου της Γουατεμάλας του 
1971 -χαι των τεσσάρων πρωτοκόλλων του Μόντρεαλ που 
1:97ο. -επέρχονται. πάσαν των τιο τάνω avacap δεκτών -χα: οι 
ττο -χάσω ουσ ώδεις τπττσποπήσχις στη Σύμβαση της Βαρσο- 
έίας του 1.929. όπως .αυτή προτετσσήδητχε με το τρωτόχολλο 
της Χάγης του 195<5:
— Καδιερώνεπα·. η γνήσια αντικειμενική cοδύνη σου αερο

πορικού μεταφορέα χ/τί της ισχύοοσας νόδου ανπσχαιμε- 
νιχής ευδύνης.

— -Αυέόάνεπαι το όριο της ευδύνης του αεσοτορεχού -εϊταπο- 
ρεα.

— Καδ'ίορώμίτσι συδύνη του χεροποριχού μεταφορέα για 
χαδ-υστέρηση.

— .Απλοποιούνται οι τίτλοι μεταφοράς.
— Πεσιορίζεται η ευδόνη του αεροτοριχού μεταφορέα σε 

περίπτωση υπαιτιότητας, αμέλειας ή -συντρέχοντας -πταί
σματος του ταδόντος.

— Στα αρμόδια για εοοδάοαση των σχετιχών διαφορών διχα- 
στήρια χαι προς διευχόλυνση της προσφυγής των ζημιου- 
μένων τροστίδενται χαι τα οιχαστήρια της χώρας του 
jTzzpyti ίνχατχττατη tcj iipsroptxou 
αον ο ετιόατης χατοιχεί προσωρινά ή μόνιμα στη χώρα 
αυτή

Ο εδνιχός αερομεταφορέας (Ολύμπι αχ ή Αεροπορία Α.Ε.) 
συμφωνεί με την ανάγχη χύρωση; των παραπαίω τρωτο- 
χοχ/.ων, παρά το εταιχδές των διατάξεων αυτών (χαδιέμω- 
ση γνήσια; αντιχειμενιχης ευδύνης του αερομεταφορέα, αύ
ξηση της αποζημίωσης για δάνατο. τραυματισμό προσώ
πων χλτ.) για του; παραχάτω λόγους:

— Η μη προσχώρηση τη; Ελλάδα; στα παραπάνω πρωτό- 
xs/.λα χαι η προσχώρηση των άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, 
των οποίων οι αεροτορι/ές εταιρείε; είναι οι χυριώτεοε; 
ανταγωνίστριες τη; Ολυμπιακής Αεροπορίας δα σημαίνει 
απομόνωση για τη-/ εδνιχή μα; εταιρεία χα: δα την ζημιώ
σει εμπορικά. Επι πλέον δε δα είναι δυνατόν να δέχεται η 
Ολυμπιακή Αεροπορία εισιτήρια των εταιρειών αυτόν/ και 
να δέχονται αυτές τα δικά τη;, αφού οι όροι της σύμβαση; 
μεταφορά; δα είναι διαφορετικοί.

Επίσης τα χυρούμενα πρωτόκολλα -δα επιλύσουν δύο με
γάλα προβλήματα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ϋριύτον, 
δα απαλλαγεί η εταιρεία ατό υπερβολικέ; απαιτήσεις των 
πελατών τη; σε περίπτωση καδυστέρησης, δεδομένου ότι .τα 
πρωτόκολλα περιορίζουν την ευδύνη αυτή σε ορισμένα Τρσ
μηκτικά Δικαιώματα. Δεύτερον, η αποζημίωση των πελατών 
καδτρίζεται σε Τραιβηχτιχιά Διχαιιόματα χαι ατοδεσμεύεται 
από τις μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής του χρυσού.

Ατό την κύρωση των ταρατάνω πρωτοκόλλων ουδεμία 
επιβάρυνση του Κρατικού ΤΙ ρΌϋιπιλογισυιού τροκαλείτα: δε
δομένου ότι πρόκειται για συμϊάσε ς του Ιδιωτικού Διεδνούς 
Δικαίου που ρυδμίζουν σχέσεις μεταξύ προσώπων.

Αδή/α. 1 Δενυεμβρίου J987

Ό Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Υπουργός Δικαιουν/ης

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΤΣΟΠΩΡΓΑΣ

Ο: Υπουργοί 

Εξωτεοιχών
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Μεταοοσών και Επ κοινωνιών 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του πρωτοκόλλου που υπογράφτηκε στη Γουατεμάλα 
στις 8 Μαρτίου 1971 και των τεσσάρων πρωτοκόλλων που 
υπογράφτηκαν στο Μόντρεαλ στις 25 Σεπτεμβρίου 1975, 
τα οποία τροποποιούν τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 
«περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών προς τις διεδνείς 
αερομεταφορές», όπως η Σύμβαση αυτή τροποποιήδηκι με 
το πρωτόκολλο της Χάγης του 1955.

Άρδρο πρώτο.

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που -ορίζει το άρδρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος:

α) Ιο πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στη Γουατεμάλα στις 
8 Μαρτίου 1971, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την 
ενοποίηση κανόνων σχετικών με τη διεδνή αεροπορική μετα
φορά που υπογράφτηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 
1929. όπως η Σύμβαση χυτή τροτοποιήδηκε με το πρωτό
κολλο της Χάγης του 1955.

6) Τα τέσσερα πρωτόκολλα που υπογράφτηκαν στο Μόν
τρεαλ στις 25 Σεπτεμβρίου 1975. τα οποία τροποποιούν τη 
Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως η Σύμβαση χυτή 
τροποποιήδηκε μχταγενίστερα.

Τα κείμενα των παραπάνω πρωτοκόλλων, σε πρωτότυπα 
στη γαλλική γλώσαα και σι .μετάφραση στην κλληνιχη, έ
χουν ως εξής:


