
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Σε ορισμένα θέματα διεθνών  

οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 

Σε σχέση με τις εχθρικές και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο 

ενέργειες ορισμένων ξένων κρατών με στόχο την επιβολή περιοριστικών 

μέτρων κατά πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ρωσικών νομικών 

προσώπων για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο του Ιουνίου 4, 2018 

Αρ. 127- Ομοσπονδιακός νόμος «Περί μέτρων επιρροής (αντίδρασης) σε 

εχθρικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλων ξένων 

κρατών» Α π ο φ α σ ί ζ ω :  

1. Υποβολή  στην κυβέρνηση της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας 

εξουσία  να θεσπίσει απαγορευμένη άσκηση 

διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων σε όλη την επικράτεια της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας με φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπούς 

μεταφορείς εγγεγραμμένους σε ξένα κράτη, τα οποία εισήχθησαν σε σχέση 

με πολίτες της Ρωσικής  Ομοσπονδίας και 

ρωσικά νομικά πρόσωπα 

περιοριστικά μέτρα στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων (εφεξής - η απαγόρευση). 

2. Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε περίπτωση 

απαγόρευσης, καθορίζει: 

α)  τη διάρκεια της απαγόρευσης·
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β)  κατάλογο των ξένων κρατών που έχουν θεσπίσει περιοριστικά 

μέτρα σε σχέση με πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ρωσικά νομικά 

πρόσωπα στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων· 

γ)  είδη διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, η εκτέλεση των 

οποίων υπόκειται σε απαγόρευση· 

δ)  τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων, υπό τις οποίες δεν ισχύει η απαγόρευση. 

3. Ρωσικές άδειες, ειδικές άδειες, πολυμερείς άδειες που 

προβλέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο της 24ης Ιουλίου 1998 αριθ. οι 

μεταφορείς με σκοπό τη διενέργεια διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων κατά παράβαση της απαγόρευσης θεωρούνται άκυροι. 

4. Οι κανονιστικές νομικές πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας που περιέχουν υποχρεωτικές απαιτήσεις και αποσκοπούν στην 

εκπλήρωση της παραγράφου 2 του παρόντος διατάγματος τίθενται σε ισχύ 

από τις ημερομηνίες που ορίζονται από αυτές τις κανονιστικές νομικές 

πράξεις. 

5. Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει την ημέρα της επίσημης 

δημοσίευσής του. 

Ο Πρόεδρος 
Ρωσική Ομοσπονδία  Β. Πούτιν 

Μόσχα, 

Κρεμλίνο, 29 

Σεπτεμβρίου 2022 


