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ί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής Τελωνεια- 
χής Συμβάσεως «περί διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων 
διά δελτίων ΤΙΗ (Σύμβασις TIR)».
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1. Ή πρός χύρωσιν ύποβαλλομένη Τελωνειαχή Σύμ- 
βααις «περί διεΟνου; μεταφορά: εμπορευμάτων διά δελτίων 
TIR (Σύμβασις T1R)». χαταρτισΟείσα εις τούς κόλπους 
τής Οΐχονομιχής ’Επιτροπής διά τήν Ευρώπην τοΰ ’Ορ
γανισμού Ηνωμένων ’Εθνών. υΐοϋετήΟη έν Γενεύη τήν 
14-11-75 εις εΐδιχήν σύνοδον 34 χρατών, έν οίς χαί ή, ,'JiX·, 
λάς.

2. "Η σϋμβχσις αΰτη αποβλέπει εις τήν βελτίωσιν Χ31 

τύν εκσυγχρονισμόν τής ύπό τοΰ αύτοΰ ώς άνω Διεθνούς 
’Οργανισμού έχπονηθείσης ομωνύμου διεθνούς συμβάσεως 
τού έτους 1959, ήτις μετουσιώθη παρ’ ήμΐν εις εσωτερι
κόν δίκαιον διά τού Νόμου 4.144/til, δημοσιευΟέντος εις τύ 
ύπ’ άριΟ. 34/1961 ΦΕΚ (τεύχος Λ ). Διά τής συμβάσεως 
εκείνης έρρυΟμίζοντο οι όροι, διατυπώσεις χαί εγγυήσεις 
εισαγωγής ή διαμεταχομίσεως εμπορευμάτων διά φορτη
γών αυτοκινήτων έχ μιας χώρας εις άλλην. Ηάσιν τής λει
τουργίας τού συστήματος τής συμβάσεως άπετέλεσεν άφ’ 
ένός μέν ή εκδοσις ένύς διεθνούς τελωνειακού τίτλου κα- 
λουμένου δελτίου T1R χαί άφ’ ετέρου ή έναντι τών Τελω
νειακών Αρχών τών χωρών, δι’ ών διήρχοντο ή εις άς 
κατέληγον τά εμπορεύματα, χάλυψις τής άξιώσεως τούτων 
επί τών διά τά έμπορεύματα όφειλομένων δασμών χαί 
φόρων διά τής συστάσεως μιας διεθνούς άλύσεως οργανι
σμών, ύποχρεουμένων εις τήν παροχήν τής τοιαύτης έγ- 
γυοδοτικής καλύψεως.

3. Ή νέα ύποβαλλομένη προς χύρωσιν Σύμβασις, χωρίς 
να άφίσταταε κατά βάσιν τών κυρίων διατάξεων τής κατά 
τα ανωτέρω παλαιάς συμβάσεως, κατηρτίσΟη μέ τήν προ
οπτικήν νά άνταποκριίή εις τάς έν τώ μεταξύ άνακυψάσας 
νέας αφάγκας, όφειλομένας εις τάς έπελΟούσας έν τώ με
ταξύ μεταβολές τών τελωνειακών διαδικασιών, τάς νέας 
αντιλήψεις έπί θεμάτων αστικών εύΟυνών εις τύν τομέα 
των μεταφορών καί εις ,-άς πραγματοποιηΟείσας τεχνικάς 
έξελίξεις εις τάς χερσαίας μεταφοράς αγαθών.

4. Ειδικά.τερον, ώς πρές τάς έπερχομένας διά τής νέας 
συμβάσεως καινοτομίας, τύ σύστημα τών δελτίων T1R 
έπεκτείνεται καί εις τάς ριεταφοράς έκείνας, καθ’ άς, μέρος 
μόνον τού ταςειδίου πραγματοποιείται όδικώς, τό υπόλοι
πον ^Σέ δια συδηροδρόμου ή θαλάσσης ή διά τού συνδυα
σμού αύτών.
^Περαιτέρω αναγνωρίζεται ή δυνατότης τής διακοπής 

της υπό τής συμβάσεως προβλεπομένης μεταφοράς τοΰ 
έμπορευματος διά δελτίου TIR, όπως π.χ. εις τάς περιπτώ
σεις καΟ άς ή μεταφορά από έν κράτος - μέλος τής συμ
βάσεως πρός εν άλλο κράτος - μέλος αυτής, διέρχεται μέσω 
Tpt-της χώρου;, ήτις όέν αποτελεί μέλος, ώς έπίσης καί οσά
κις αι ε.ς συγκεκριμένου τι μέρος τής μεταφοράς παρεχό- 
Ε^ναι, βασει τής εσωτερικής τού περί ου πρόκειται κράτους 
νομοθεσίας ή άλλης εφαρμοστέας διεθνούς συμβάσεως, τε
λωνειακοί διαδικαστικοί διευκολύνσεις είναι πλέον άπλο- 
πόιημέναι.
, ^άλλου, ενώ βάσει τής Συμβάσεως τού έτους 1959 
απαιτούνται ιδιαίτερα δελτία TIR κεχωρισμένως διά τό 
ρυμουλχον όχημα καί τό ρυμουλκούμενον τοιοϋτον, διά τής 
νέας συμβάσεως έν καί μόνον δελ.τίον καλύπτει άμφότερα 
.α μεταφορικά ταύτα μέσα, μειουμένου ούτω, κατά τά 
ποσον τών έξσδων έκδόσεως τού δευτέρου δελτίου, τού κό- 
°TE£ μεταφοράς.

βελτιώσεις επέρχονται καί εις τήν έκτασιν τής 
φΤΤυσσοτικής χσλυύεως τών μεταφερομένων εμπορευμάτων 

•οιν εγγυοδοτικών οργανισμών τού συστήματος, ενώ 
παραλλήλως τό έντυπον τών δελτίων TIR εύΟυγραμμί- 

ίπτερον, κατά τήν δομήν καί τό περιεχόμενον 
προς τα λοιπά χρησιμοποιούμενα εις τάς διεθνείς μεταφο- 
Ρας συνοδευτικά του φορτίου έγγραφου

5. Έξ έπόψεως σκοπιμότητος περ^ τήν αποδοχήν καί 
έκ μέρους ήμών τής νέας συμβάσεως, παρατηρείται ότι. 
χωρίς κατά τά προλεχθέντα νά επέρχεται σοβαρά μετα
βολή εις τό ίσχύον έν προκειμένω εσωτερικό ήμών δί
καιον, ή κύρωσες τής νέας συμβάσεως Οά έξασφαλίση τήν 
εύθυγράμμισίν μας πρός τά νϋν διεθνώς ίσγύοντα εις τόν 
τομέα τής ρυθμίσεως τών διεθνών μεταφορών, τούΟ’ δπερ 
θέλει εξυπηρετήσει ουσιαστικά εθνικά συμφέροντα, λαμ- 
βανομένου ύπ’ όψιν ότι αί διά τής ύπό χύρωσιν Συμβάσεως 
καθιερούμεναι έτι πλέον άπλοποιημέναι διαδικασίαι καί 
διευκολύνσεις εις τάς τελωνειακάς διατυπώσεις, έφαρμοζό- 
μεναι έπ’ άμοιβαιότητι υπέρ τών διά τών ελληνικών φορ
τηγών αύτοκινήτων διακινουμένων εμπορευμάτων πρός ή 
διά μέσου τοΰ εδάφους τών λοιπών Κρατών — μελών τής 
Συμβάσεως, Οά διευκολύνουν τάς έξαγωγάς άλλων προϊ
όντων χαί θά ευνοήσουν τήν έτι περαιτέρω αΰξησιν τοΰ 
μεταφορικού έργου τών συναφών ελληνικών έπτχειρήσεων, 
όπερ κατέχει ήδη μίαν έκ τών πρώτων θέσεων εις διεθνές 
επίπεδον.

6. Έπί τών άρθρων τού κυρωτικού τής συμβάσεως νό
μου παρατηρούνται γενικώς ότι ή παρεμβολή τούτων έκρί- 
Οη άναγκαία άφ" ενός μέν διά τήν εις ένιαΐον νομικόν κεί
μενον αύτοτελή ρύθμισιν τών θεμάτων ισχύος καί έφαρ- 
μογής τής Συμβάσεως. άφ’ έτέρου δέ διά τήν κατάργησιν 
τοΰ προϊσχύσαντος έν προκαμένω δικαίου τού Νόμου 4144/ 
1961.

Ούτω, διά τού άρθρου δευτέρου έξουσιοδοτεϊται, ώς καί 
ύπό τό προίσχύσαν δίκαιον, ό Υπουργό; Οίκονομικών, 
όπως άναθέτη εις όργανισμόν ή Λέσχην τήν κατά τάς σχε- 
τικάς διατάξεις τής Συμβάσεως έκδοσιν τών δελτίων TIR 
καί άνάληψιν τής διά δασμούς καί φόρους έγγυοδοτικής 
καλύψεως τών μεταφερομένων εμπορευμάτων.

Λιά τού άρθρου τρίτου τού κυρωτικού Νόμου καταργούν- 
ται άπό τής ημερομηνίας Οέσεως έν ίσχύι τής νέας Συμβά
σεως αί δια-ήξ'.ις τού Νόμου 4144/1961, μόνον όμως καθ’ 
όσον αφορά εις τό μέρος τούτου τό άφορών εις τήν παλαιάν 
καί νύν καταργουμένην ομώνυμον σύμβασιν τού έτους 1959, 
τούτο δέ διότι διά τού νόμου τούτου πέραν τής έν λόγιο 
συμβάσεως, έκυρώθησαν καί δύο έτεραι διεθνείς Συμβάσεις 
αίτινες, ώς είκάς, εξακολουθούν ίσχύουσαι.

Τέλος διά τού άρθρου τετάρτου λαμβάνεται πρόνοια ώστε 
ό κυρωτικός νόμος νά ίσχύση άπό τής δημοσιεύσεως διά τής 
εφημερίδος τής Κυβερνήφεως, πλήν όμως ή Οέσις είς εφαρ
μογήν τής κυρουμένης Συμβάσεως άπό τής πλ.ηρώσεως 
τών όρων τού άρθρου 53, χαί δή τής παρ. 2 αυτού, συνι- 
σταμένων είς τήν μετά έξ μήνας άπό τής χαταθέσεως τών 
όργάνων επιχυρώσεως εφαρμογήν της.

’Εν ’Λθήναις τη 5 ’Ιουνίου 1978 

ΟΙ 'Τπουργοί

’Εξωτερικών Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Λ. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί χυρώσεως τής Τελωνειαχής Συμβάσεως «περί Διε
θνούς Μεταφοράς ’Εμπορευμάτων διά Δελτίων TIR 
(Σύμβασις TIR)».

"ΛρΟρον πρώτον.

Κυρούται χαί έχει ίσχύν Νόμου ή ύπό τής Οικονομικής 
’Επιτροπής διά τήν Ευρώπην τού ’Οργανισμού Ηνωμένων 
’Εθνών έκπονηθεΐσα καί έν Γενεύη ύπογραφείσα την 14ην 
Νοεμβρίου 1975 Τελωνειαχή Σύμβασις «περί Διεθνούς Με
ταφοράς ’Εμπορευμάτων διά Δελτίων TIR (Σύμβασις 
ΤΙ R)», τής όποιας τό κείμενον, έν πρωτοτύπω είς τήν αγγλι
κήν καί γαλλικήν γλώσσας καί έν μεταφράσει είς τήν ελ
ληνικήν, έχει ώς έπεται :


