
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο .σχέδιο νόμο ο «Κύρωση τον Πρωτοκόλλου που υπογρά
φτηκε στη Γενεύη στις 5 Ιουλίου 1978 σχετικά με το Συμ
βόλαιο για τη διεόνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων
(C.M.R)».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, σκοπείται η κύρωση του 
Πρωτοχόλλου που υπογράφτηκε στη Γενεύη στις 5 Ιουλίου 
1978 με το οποίο τροποποιείται χαι συμπληρώνεται η Σύμ
βαση που αφορά το συμβόλαιο για τη διε-3νή οδική μεταφορά 
εμετό ρευμάτων (G.M.R.).

'Οπως προκύπτει ατό το κείμενο του άρ·3ρου 2 του Πρω
τοκόλλου χυτού τροποποιείται το άρ-Spo 23 της Σύμβασης 
C.M.R. το οποίο χ/αφέρεται ττη καταβαλλόμενη αετό τον με
ταφορέα αποζημίωση σε ττερίεττωση απώλειας μεταφερομενων 
εμετορευμάτων χαι το οετοίο έχει ως εξής:

«'Ap-Spo 23.

1. 'Όταν, δυνάμει των διατάξεων της παρούσης Συμβά- 
σεως, ·ο μεταφορεύς ευρύνεται δι’ αποζημίωσιν εν σχέσει προς 
ολικήν ή μερικήν απώλειαν εμπορευμάτων, η τοιαύτη απο- 
ζημίωσις -5α υπολογίζεται δι’ αναφοράς προς τ·ψ αξίαν των 
εμπορευμάτων εις τον τόπον και κατά τον χρόνον κατά τον 
οποίον εγένοντο δεκτά προς μεταφοράν.

2. Η αξία των εμπορευμάτων &α ορίζηται συμφώνως προς 
την τιμήν του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων ή εάν δεν υπάρ
ξει τοιαύτη τιμή, συμφώνως προς την τρέχουσαν τιμήν της 
αγοράς ή εά>; δεν υφίσταται τιμή τού χρηματιστηρίου εμπο
ρευμάτων ή τρέχουσα τιμή της αγοράς, δι’ αναφοράς προς 
την συν ήβη τιμήν εμπορευμάτων του αυτού είδους και της
ιδίας ποιότητος.
Ε 3. Η αποζημίωσις,’ εν τούτοις δεν -δα υπερβαίνει τα 23 
φράγκα ανά χιλιόγραμμο/ μικτού βάρους. «Φράγκον» σημαίνει 
το χρυσόν φρόγκον βάρους 10/31. γραμμαρίου και κα-βαρότη- 
τος 900 επί τοις χιλίοις. ·,: , , - —
?ί ·4. Επιπροσ-βέτως, αι δαπά/αι μεταφοράς, οι τελωνειακοί 
δασμοί και λοιπαί επιβαρύνσεις αι προκύπτουσαι εν σχέσει με 
την μεταφοράν των εμπορευμάτων -λα αποδίδονται εξ ολο
κλήρου εν περιπτώσει ολικής απώλειας και κατ’ αναλογίαν 
.της υφιστάμενης απώλειας εν περιπτώσει μερικής απώλειας, 
αλλά ουδεμία περαιτέρω αποζημίωσις δεν -βα είναι κατα
βλητέα. , ...
5. Εις την περίπτωσιν καβυστερήσεως, εάν ο προβάλλων α- 

παίτησιν απόδειξη ότι η βλάβη πρ-οήλ-β-εν εξ αυτής, ο μεταφο
ρεύς -λα καταβάλλει αποζημίωσιν δια την τοιχύτην βλάβην 
μη υπερβαίνουσαν τη/ δαπά/η/ μεταφοράς.
, , 6. Μεγαλύτερα αποζημίωσις δύναται να απαιτηβεί μόνον 
οσάκις η αξία των εμπορευμάτων ή ειδικόν ενδιαφέρον δια 
τη/ παράδοσιν εδηλώ-βη συμφώνως προς τα άρ-βρ a 24 και 
26»».

Ειδικώτερα, -βε στίζεται ως νομισματική μονάδα, δια του ανά 
χιλιόγραμμο απωλεσ-βεντος εμπορεύματος μονάδα λογαρια
σμού x/τ! «χρυσού φράγκου» το οποίο προβλεπότανε αρχικα 
με το τροποποιούμενο άρ-βρο.
■h Σε συνέχεια καθορίζονται τα της μετατροπής της μονά
δας χυτής του λογαριασμού στο ε-βνικό νόμισμα της χώηας 
η οποία επιλαμβάνεται της σχετικής διαφοράς με βάση το ει
δικό τραβηχτικό δικαίωμα όπως ορίζεται τούτο «πό το Διε-3- 
νές Νομισματικό Ταμείο.

Το Ειδικό τραβηχτικό δικαίωμα (SPECLAL DRAWI
NG RIGHT'S —· νομισματική μονάς του Αιε-λνούς Νομισμα
τικού Τχμείου), έχε; γίνει αποδεκτό, ως λογιστική μονάδα 
στις διε-βνείς συναλλαγές μεταξύ των Κρατών Μελών του 
Διε-δνούς Νομισματικού Ταμείου και τείνει να υποκαταστή- 
σει τον χρυσό, τόσο ως αποβεματική μονάδα όσο και ως κοινό 
μέτρο αποτίμησης των νομισματικών αξιών.
J-V.~

Θέτοντας τα παραπάνω υπόψη σας εισηγούμε-Sa την ψτ 
φιση του Σχεδίου Νόμου που υποβάλλουμε.

Α-λήνα, 4 Ιανουάριου 1984 

Οι Τπουργοί
Εξωτερικών Οικονομικών

I. ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο Π ΟΤ ΑΟΣ I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Συγκοινωνιών 

Ν. ΑΚΡΙΤΙΛΗΣ

ΣΧΕΑΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κύρωση Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση που αφορά το συμβόλαιο 
για τη διε-βνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (C.M.R).

'Αρ-βρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρ-βρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος, το πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στη 
Γενεύη στις 5 Ιουλίου 1978 με το οποίο τροποποιείται και 
συμπληρώνεται το άρ-βρ-ο 23 της Σύμβασης που αφορά το 
Συμβόλαιο για τη διε-βνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων 
(C.M.R.), του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στη Γαλλική 
γλώσσα και σε μετάφραση στη/ Ελληνική, έχει ως εξής:

PROTOCOLE A LA CONVENTION RELATIVE AU 
CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE 

MARCH AN DISES PAR ROUTE (CMR)

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE, 
ETANT PARTIES a la Convention relative au central 

de transport international de marchandises par route 
(CMR), en date, a Geneve, du 19 mai 1959, ...

SONT CONVENUES de ce qui suit : .
■ · . ' » . #

Article premier
Aux fins du present Protocole, «Convention» signifie 

la Convention relative au contrat de transport interna
tional de marchandises par route (CMR).

Article 2.
L’article 23 de la Convention est modifie comme suit:
1) Le paragraphe 3 est remplace par le texte suivant: 

«3. Toutefois, l'indemnite ne peut depasser 8,33 unites 
de compte par kilogramme du poids brut manquant.»

2) A la fin de eet article, les paragraphes 7, 8 et 9 
suivants sont ajoutes :
«7. L’unite de compte mentionnee dans la presente 
Convention est le Droit de tirage special tel que defini 
par le Fonds monetaire international. Le montant vis£ 
au paragraphe 3 du present article est converti dans 
la monnaie nationale de l’Etat dont relfeve le tribunal 
saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie 
a la date du jugement ou a la date adoptee d’un c.,mmun 
accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage 
special, de la monnaie nationale d’un Etat qui est 
membre du Fonds monetaire international, est calculee 
selon la methode devaluation appliqu0e par le Fonds 
monetaire international a la date en question pour ses 
propres operations et transactions. La valeur, en Droit 
de tirage special, de la monnaie nationale d’un Etat 
qui n’est pas membre du Fonds monetaire internation
al, est calculee de la fagon determinee par cet Etat. 
8. Toutefois, un Etat qui n’est pas membre du Fonds 
monetaire international et dont la legislation ne permet 
pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 7 du 
present article peut, au moment de la ratification du


