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Έπί τού Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Γενεύη τήν 
19ην Μαίου i! (56 ύπογραφείσης Συμβάσεως έπI τοΰ Συμ
βολαίου δ 17. τήν διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων όδικώς 
(C.M.R.) καί τοΰ πρωτοκόλλου υπογραφής».

ΙΙοός τήν Βοιλήν ιών Ελλήνων
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νομοθετική κύρωσις τής έν Γενεύη ύπογραφείσης τήν 19ην 
Μαΐου 1956 Συμβάσεως έπί τοΰ Συμβολαίου διά τήν διεθνή 
μεταφοράν εμπορευμάτων όδικώς (C.M.R.).

Ή Σύμβασις, αυτή, ήτις άποτελείται έκτος του προλογου 
ΐε ΜII Κεσαλαίων καί συνολικως εκ δΐ άρθρων και του

Ό έπιδιωκομενος σκοπός έκ τής εφαρμογής .ής Συμβά-
σεώς ταύτης είναι ή επιθυμία των Συμβαλλόμενων Μερών 
όπως τυποποιήσουν τούς όρους τούς διέποντας το συμβο
λαίου διά τήν διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων όδικώς. 
είδικώτερον έν σχέσει προς τά χρησιμοποιούμενα διά τήν 
τοιαύτην μεταφοράν έγγραφα καί τήν ευθύνην τοΰ μεταφο- 
ςέωε.

Τό Κεφάλαιον I (άρθρα 1-2) άναφέρεται εις τό πλαίσιον 
τήςπέφαρμογής'τής—Συμβάσεως δΓ ής~ρυθμίζοντχι~ θέματα 
διεθνών μεταφορών άναφορικώς μέ τήν άνάπτυςιν τών δΓ 
αυτοκινήτων διενεργουμένων διεθνών έμπορευματικών μετα
φορών καί έξασφάλισιν τής καλής έκτελέσεως τής μετα
φοράς, διά τής έπιβολής ΰποχρεώσεο^ν τόσον εις τον μετα
φορέα όσον καί εις τον φορτωτήν. Κατά τό άρθρον 1 ή Σύμ- 
βασις θά έχη έφαρμογήν έπί παντός συμβολαίου διά τήν 
μεταφοράν εμπορευμάτων όδικώς δι’ οχημάτων έπ’ αμοιβή, 
όταν ό τόπος παραλαβής τών εμπορευμάτων καί ό οριζόμενος 
προς παράδοσιν τόπος, ώς καθορίζονται εις τό Συμβολαίου 
κεϊνται εις δύο διαφόρους χώρας, έκ τών οποίων ή μία 
τουλάχιστον τυγχάνει Συμβαλλόμενη Χώρα, ασχέτως τοΰ 
τόπου διαμονής καί τής Έθνικότητος τών Συμβαλλομέ
νων.

Τό κεφάλαιον II (άρθρον 3) άναφέρεται εις τά πρόσωπα 
διά τά όποια εύθύνεται ό μεταφορεύς.

Το κεφάλαιον ΙΙΤ (άρθρα 4-10) καθορίζει τά τής συνά- 
ύεως καί έκτελέσεως τοΰ Συμβολαίου μεταφοράς.
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Ιο κεφάλαιον !\ (άρθρα 1/-2Η) άναφέρεται εις τήν ευ

θύνην τοΰ μεταφορέως
Το κεφάλαιον \ (άρθρα 30-33) άναφέρεται εις τάς άπαι- 

τήσεις καί εις τό δικαίωμα τής άγωγής.
Το κετάλαιον \ I (άρθρα 34-40) καθορίζει τάς διατάζεις 

τάς άφ ρώσπς εις τήν μεταφοράν τήν έκτελουμένην υπό 
διαδοχικών μεταφορέων.

Τό κετάλαιον VII (άρθρον 4J ) αφορά εις τήν ακυρότητα 
τών αντιθέτων πρός τήν Σύμβασιν διατάςεων καί

τό κεφάλαιον \ 111 (άρθρα 42-51) άναφέρεται εις τάς 
τελικάς διατάζεις.

Έκ τής έφαρμογής τής ύπο κύρωσιν Συμβάσεως ούδε- 
μία προιπιλϊΐται δαπάνη εις βάρος τοΰ Κρατικού Προϋ
πολογισμού ονδΐ μείωσις τών έσοδων τούτου.

Έν οψει τλό / έκτεθέντων άνωτέρω καί τής όσονούπω 
έντάςεως τής χώρας μας ώς πλήρους μέλους εις τήν Ευ
ρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα είσηγούμεθα τήν ψή- 
φισιυ τοΰ Κυρωτικού τής Συμβάσεως Νόμου.

Έν ΆΟήναις τη 10 Νοεμβρίου 197(3 
Οί 'Υπουργοί

Έςωτερικών Οικονομικών
ΔΠΜ.ΜΠΓΓΣΙΟΣ ΕΥΛΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Συγκοινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΣΝΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής εν Γενεύη τήν 19ην Μαίου 1956 ύπο
γραφείσης Συμβάσεως έπί τού Συμβολαίου διά τήν διεθνή 
μεταφοράν εμπορευμάτων όδικώς (C.M.R.) καί τού Πρω
τοκόλλου υπογραφής.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή έν Γενεύη τήν 19ην 

Μαΐου 1956 ΰπογραφεΐσα Διεθνής Σύμβασις έπί τού Συμβο
λαίου διά τήν διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων όδικώς 
(C.M.R.), καί το πρωτοκολλάν υπογραφής ής τό κείμενον 
έν πρωτοτύπω εις τήν Άγ,-λικήν γλώσσαν καί έν μεταφράσει 
εις τήν Ελληνικήν έχει ώς επεται :


