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Hallituksen esitys Eduskunnalle Syyrian kanssa tehdyn kan
sainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan so
pimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy
väksyisi Syyrian kanssa syyskuussa 1979 tehdyn 
kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennetfi 
maanteitse koskevan sopimuksen. Sopimuksen 
tarkoituksena on edistää maiden välisiä maan
tiekuljetuksia helpottamalla kuljetuslupien 
saantia. 

Sopimuspuolet asettavat sekakomitean sopi
muksen toteuttamista ja soveltamista varten. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen 
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräys
ten voimaansaattamisesta. 

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua 
siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toi
silleen kirjallisesti valtionsisäisestä hyväksymi
sestä. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samana 
ajankohtana kuin sopimus. 

YLEISPERUSTELUT 

Maantiekuljetukset Suomesta Lähi-itään ovat 
lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Ke
hittyvän projektiviennin myötä tämä suuntaus 
tulee yhä jatkumaan. Syyria on toistaiseksi 
ollut lähinnä kauttakulkumaa, mutta sellaisena
kin sen merkitys on erittäin suuri suomalaisen 
liikenteen kannalta. 

Maantieliikennettä koskevalla sopimuksella 
järjestettävä kuljetuslupien saannin yksinkertais-

taminen parantaisi Suomen ja Syyrian välisten 
maantiekuljetusten edellytyksiä sekä edistäisi 
maiden välisen liikenteen ja Suomen koko 
Lähi-idän kaupan kehittymistä. 

Suomen aloitteesta käydyt sopimusneuvotte
lut johtivat Suomen ja Syyrian välisen kansain
välistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse 
koskevan sopimuksen allekirjoittamiseen Hel
singissä 18 päivänä syyskuuta 1979. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Sopimuksen sisältö 

1 artikla. Artiklassa määritellään sopimuk
sen soveltamisala. Sopimusta sovelletaan suo
malaisiin ja syyrialaisiin henkilöihin, jotka ovat 
oikeutettuja suorittamaan henkilö- tai tavara
kuljetuksia, ja Suomessa tai Syyriassa rekisteröi
tyihin tietyt ehdot täyttäviin ajoneuvoihin. 
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2 artikla. Artiklassa määritellään käsitteet 
"liikenteenharjoittaja" sekä "ajoneuvo", joka 
voi olla joko mekaanisella voimanlähteellä va
rustettu maantieajoneuvo taikka perävaunu tai 
puoliperävaunu. 

3 artikla. Pääsääntöisesti määrätään henki
lökuljetusten järjestelyistä sopimuksen 20 artik
lan mukaan perustettavan sekakomitean pöytä-
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kirjassa. Henkilökuljetusten suorittaminen on 
siis luvanvaraista. Tämä ei kuitenkaan koske 
kuljetuksia, joihin käytettävässä ajoneuvossa on 
kuljettajan paikka mukaanluettuna korkeintaan 
kahdeksan istumapaikkaa. Määräys ei myöskään 
koske satunnaisia matkailijakuljetuksia eli kier
tomatkoja, jotka alkavat ja päättyvät ajoneuvon 
rekisteröintivaltiossa, eikä matkoja sopimus
puolen alueelta toiselle, milloin ajoneuvo palaa 
tyhjänä rekisteröintimaahansa. Viimeksi mainit
tujen kuljetusten osalta ei syyrialaisen liiken
teenharjoittajan tarvitse hankkia Suomessa tie
liikennelain 5 §:n (366/69) 3 momentissa 
edellytettyä ammattimaisen moottoriajoneuvo
liikenteen harjoittamiseen tarvittavaa lupaa. 

Artiklan 3 kappaleen mukaan kuljettajan on 
pidettävä mukanaan ajoneuvossa matkustaja
luettelo. 

4 ja 5 artikla. Tavarakuljetuksiin sopimus
puolten välillä ja niiden alueiden kautta tarvi
taan pääsääntöisesti lupa. 

Lupaa ei kuitenkaan vaadita 5 artiklassa lue
telluissa tapauksissa, joita ovat tavarakuljetuk
set messuille ja näyttelyihin, teatterilavasteiden, 
soitinten ja ohjelmien valmistukseen tarkoitet
tujen tavaroiden kuljetukset, erilaisten urheilu
välineiden kuljetukset, rikkoutuneiden ajoneu
vojen ja muuttotavaroiden kuljetukset, hautaus
kuljetukset ja tavarakuljetukset katastrofita
pauksissa. Näiden kuljetusten osalta on syyria
lainen liikenteenharjoittaja vapautettu tielii
kenneL:n 5 §:n mukaisesta luvasta kuten 3 
artiklan kohdalla on selostettu. 

6 artikla. Lupa annetaan kullekin ajoneu
volle kutakin matkaa varten erikseen. Se kos
kee sekä meno- että paluumatkaa, annetaan lii
kenteenharjoittajan nimissä eikä ole siirrettä
vissä. 

Lupa oikeuttaa myös paluukuormaukseen 
edellyttäen, että liikenteenharjoittaja noudattaa 
kuormausmaassa voimassa olevia säädöksiä ja 
kuljettaa tavarat yksinomaan omaan maahansa. 

7 artikla. Asianomaiset viranomaiset antavat 
luvat sekakomitean pöytäkirjassa yhteisesti mää
rättävien vuosittaisten kiintiöiden rajoissa. 
Sekakomitea vahvistaa luvan mallin. 

8 ja 9 artikla. Henkilö- ja tavarakuljetukset 
toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kah
den paikan välillä samoin kuin toisen sopimus
puolen ja kolmannen valtion alueen välillä ovat 
kiellettyjä ilman asianomaisten viranomaisten 
antamaa erityislupaa. 

10 ja 11 artikla. Jos ajoneuvon mitat ja 

paino ylittävät toisen sopimuspuolen alueella 
sallitut rajat, vaaditaan tämän viranomaisten 
antama erityislupa. Ajoneuvojen tulee olla teh
tävään soveltuvia ja ne on pidettävä rekiste
röintimaan määräysten edellyttämässä kunnossa. 

12 artikla. Liikenneonnettomuustapauksissa 
tulee sen maan viranomaisten, jossa liikenne
onnettomuus on sattunut, pyynnöstä toimittaa 
toisen sopimuspuolen viranomaisille kopio 
onnettomuuden tutkintapöytäkirjasta. 

13 ja 14 artikla. Ajoneuvossa tulee olla lii
kennöintimaassa kuljetusten suorittamiseen vaa
dittavat asiakirjat. Myös tämän sopimuksen 
mukaisten lupien tulee olla ajoneuvossa ja ne 
on esitettävä siihen oikeutettujen henkilöiden 
pyynnöstä. 

15 artikla. Kuljetuksista toisen sopimuspuo
len alueella määrätyt verot, maksut ja muut 
suoritukset maksetaan normaalisti. Artiklan 2 
kappaleen mukaan sopimuspuolet voivat tut
kia mahdollisuuksia alennuksiin tai verovapau
tuksiin. 

16 artikla. Artikla koskee maksuvapautuk
sia. Ajoneuvon valmistajan siihen asentamis
sa polttoainesäiliöissä oleva polttoaine on 
veroista ja maksuista vapaa. Samoin saadaan 
maahan tullitta ja maksuitta tuoda kuljetuksia 
suorittavan ajoneuvon korjaukseen tarkoitetut 
varaosat. Korjatut osat on vietävä maasta tai 
tuhottava toisen sopimuspuolen tulliviranomais
ten valvonnassa. Vapautukset eivät ole ristirii
dassa Suomen lainsäädännön kanssa. 

17 artikla. Sopimuspuolen liikenteenharjoit
tajan ja kuljettajan on noudatettava toisen sopi
muspuolen alueella voimassa olevia lakeja ja 
määräyksiä, jotka koskevat liikennettä ja maan
tiekuljetuksia. 

18 artikla. Jos sopimuspuolen liikenteenhar
joittaja toisen sopimuspuolen alueella syyllistyy 
tämän sopimuksen määräysten rikkomiseen, 
voivat jälkimmäisen sopimuspuolen viranomai
set ilmoittaa siitä edellisen sopimuspuolen 
viranomaisille. Tämä ilmoitus ei vaikuta sen 
sopimuspuolen lakien ja määräysten soveltami
seen, jossa rikkomus on tapahtunut. Ilmoituk
sen tehneet viranomaiset voivat pyytää sen 
vastaanottaneita viranomaisia antamaan liiken
teenharjoittajalle huomautuksen, että rikko
muksen uusiutuessa tämä voi menettää kulje
tusoikeuden toisen sopimuspuolen alueella ko
konaan tai osittain, taikka heti peruuttamaan 
väliaikaisesti, osittain tai kokonaan liikenteen
harjoittajan kuljetusoikeuden alueella, jossa rik
komus on tapahtunut. 
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Toimenpiteisiin ryhtyvän viranomaisen on 
ilmoitettava niistä toisen sopimuspuolen viran
omaisille. 

19 artikla. Sopimuspuolet ilmoittavat toi
silleen, mitkä viranomaiset ovat oikeutettuja 
ryhtymään tässä sopimuksessa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin. 

20 artikla. Sopimuspuolet perustavat seka
komitean käsittelemään sopimuksen sovelta
mista koskevia kysymyksiä. Komitea kokoon
tuu vuorotellen kummankin sopimuspuolen 
alueella jommankumman sopimuspuolen viran
omaisten pyynnöstä. 

21 artikla. Sopimus tulee voimaan 30 päi
vän kuluttua sen hyväksymistä koskevien noot
tien vaihtamispäivästä. 

Sopimus on voimassa yhden vuoden, minkä 
jälkeen sen voimassaolo jatkuu, jollei jompi
kumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta. Irti
sanomisaika on 3 kuukautta. 

2. Ed u s kun n a n s u o s t u m u k sen 
tarpeellisuus 

Koska sopimuksessa myönnetään vapautuksia 
liikennelupia koskevista vaatimuksista ( 3 artik
lan 1 kappale ja 5 artikla) , joista on säädetty 
lailla, on eduskunnan suostumus näiltä osin 
tarpeellinen. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Hel
singissä 18 päivänä syyskuuta 1979 
Suomen Tasavallan hallituksen ja Syy
rian Arabitasavallan hallituksen välillä 
tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavara
liikennettä maanteitse koskevan sopi
muksen määräykset, jotka vaativat 
Eduskunnan suostumuksen. 

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samal
la Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava laki
ehdotus: 

Laki 
Syyrian kanssa tehdyn kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse koskevan 

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1979 teh

dyn Suomen Tasavallan hallituksen ja Syyrian 
Arabitasavallan hallituksen välisen kansainvälis
tä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse kos
kevan sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne 
kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin 
kuin siitä on sovittu. 

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1981 

2 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

3 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet

tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Esko Rekolfl 
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(Suomennos) 

Suomen Tasavallan hallituksen ja Syyrian 
Arabitasavallan hallituksen välinen kansainvä
listä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse 

koskeva 

SOPIMUS 

Suomen Tasavallan hallitus ja Syyrian Arabi
tasavallan hallitus, haluten helpottaa kansain
välistä henkilö- ja tavaraliikennettä maanteitse 
maittensa välillä ja niiden alueiden kautta, ovat 
sopineet seuraavasta: 

Soveltamisala 

1 artikla 
Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 2 

artiklassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla maanteitse 
suoritettaviin henkilö- ja tavarakuljetuksiin. 

Määritelmiä 

2 artikla 
1. Käsite "liikenteenharjoittaja" tarkoittaa 

joko suomalaista tai syyrialaista luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolla on oikeus suorittaa hen
kilö- tai tavarakuljetuksia maanteitse niitä kos
kevien, maassaan voimassa olevien lakien ja 
säännösten mukaisesti. 

2. Käsite "ajoneuvo" tarkoittaa: 
A) mekaanisella voimanlähteellä varustettua 

maantieajoneuvoa, joka on 
a) valmistettu tai muunnettu käytettäväksi 

henkilö- tai tavarakuljetuksiin maanteitse ja jota 
käytetään tähän tarkoitukseen; 

b) rekisteröity jommankumman sopimuspuo
len .. alueella; ja 

ACCORD 

Entre le Gouvernement de Ia Republique de 
Finlande et Ie Gouvamement de Ia Republique 
Arabe Syrienne relatif aux transports interna
tionaux de personnes et de marchandises par 

route 

Le Gouvernement de la Republique de Fin
lande et le Gouvernement de la Republique 
Arabe Syrienne, desireux de faciliter Ies trans
ports internationaux par route de personnes 
et de marchandises entre Ies deux pays ainsi 
qu'en transit par leurs Territoires, sont con
venus de ce qui suit: 

Champ d' application 

Article 1 
Les dispositions du present Accord sont 

applicables aux transports de personnes et de 
marchandises par route effectues au moyen des 
vehicules au sens de 1' article 2. 

Definitions 

Article 2 
1. Le terme "transporteur" designe une 

personne physique ou morale finlandaise ou 
syrienne qui a le droit d'effectuer des trans
ports de personnes ou de marchandises par 
route, conformement aux lois et reglements y 
relatifs en vigueur dans son pays. 

2. Le terme "vehicule" designe: 
A) Un vehicule routier a propulsion meca

nique qui est: 
a) Construit ou adapte en vue de son usage 

pour le transport de personnes ou de mar
chandises par route et qui est utilise a cet 
effet 

b) immatricule sur le territoire d'une des 
Parties Contractantes, et 
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c ) tuotu väliaikaisesti toisen sopimuspuolen 
alueelle jollekin tällä alueella sijaitsevalle pai
kalle tai sieltä pois tahi tämän alueen kautta 
suoritettavaa kansainvälistä henkilö- tai tavara
kuljetusta varten. 

B) joko perävaunua tai puoliperävaunua, 
joka voidaan kytkeä edellä A-kohdassa tarkoi
tettuun vetoajoneuvoon siten, että tämä ajo
neuvo ja perävaunu tai puoliperävaunu täyt
tävät a- ja c-alakohdassa esitetyt vaatimukset. 

Henkilöliikenne 

3 artikla 
1. Muiden kuin satunnaisten matkailijakulje

tusten osalta määrätään kuljettajaa lukuunotta
matta vähintään kahdeksalla istumapaikalla va
rustetuilla ajoneuvoilla maiden välillä tai niiden 
alueiden kautta suoritettavien henkilökuljetus
ten järjestely tämän sopimuksen 20 artiklassa 
tarkoitetun sekakomitean pöytäkirjassa. 

2. Kyseessä on satunnainen matkailijakulje
tus, jos samaa matkustajaryhmää kuljetetaan 
samalla ajoneuvolla: 

a) joko kiertomatkalla, joka on alkanut ja 
on tarkoitettu päättyväksi ajoneuvon rekiste
röintimaassa, 

b) tai matkalla, joka on alkanut ajoneuvon 
rekisteröintimaassa ja päättynyt toisen sopimus
puolen alueella sijaitsevaan määräpaikkaan edel
lyttäen, että - ellei muuta lupaa ole - ajo
neuvo palaa tyhjänä rekisteröintimaahansa. 

3. Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla 13 
artiklassa määrättyjen asiakirjojen lisäksi luet
telo, joka sisältää matkustajien nimet, kansal
lisuudet ja määrämaan. 

Tavaraliikenne 

4 artikla 
Jäljempänä 5 artiklassa määriteltyjä kulje

tuksia lukuunottamatta tavarakuljetuksiin mai
den välillä ja niiden alueiden kautta tarvitaan 
lupa. 

c) temporairement importe sur le terri
toire de l'autre Partie Contraetaote aux fins 
d'effectuer le transport international de person
nes ou de marchandises a destination ou en 
provenance d'un lieu quelconque de ce terri
toire ou en transit par ce territoire. 

B) Ou une remorque ou semi-remorque 
apte a etre accouplee a un vehicule tracteur 
vise sous lettre -a- sus-mentionne de sorte que 
ce vehicule ainsi que la remorque ou semi
remorque remplissent les conditions indiquees 
sous les lettres de ( a) jusqu'a ( c). 

Transport de personnes 

Article 3 
1. A l'exception des transports toutlstlques 

occasionnels, l'organisation des autres formes 
de transport de personnes, effectuees entre Ies 
deux pays, ainsi qu'en transit par leurs terri
toires au moyen de vehicules munis de huit 
sieges, au minimum, non compris le conduc
teur, sera determinee par un protocole de la 
Commission Mixte prevue a l'article 20 du 
present Accord. 

2. Un transport touristique occasionnel est 
effectue, si le meme groupe de voyageurs est 
transporte par le meme vehicule: 

a) soit au cours d'un voyage drculaire, com
mence et prevu d'etre termine dans le pays 
d'immatriculation du vehicule, 

b) soit au cours d'un voyage commence 
dans le pays d'immatriculation du vehicule et 
termine au point d'arrive situe sur le territoire 
de l'autre Pattie Contractante, a condition-s'il 
n'y a pas d'autorisation differente que le vehi
cule retourne a vide dans le pays d'immatri
culation du vehicule. 

3. Le conducteur du vehicule doit etre 
muni, en plus des documents prevus a l'article 
13, d'une liste contenant les noms des 
voyageurs, leurs nationalites et le pays de 
destination. 

Transport de marchandises 

Article 4 
A l'exception des transports definis a 

l'article 5 suivant, les transports de marchan
dises, entre les deux pays, ainsi qu'en transit 
par leurs territoires, sont soumis au regime de 
1' autorisation. 
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5 artikla 
Lupaa ei vaadita: 

a) messuille ja näyttelyihin tarkoitettujen 
esineiden kuljetuksiin; 

b) teatterilavasteiden ja -tarpeistojen kulje
tuksiin; 

c) soitinten ja radio-, elokuva- tai televisio
ohjelmien valmistukseen tarvittavien varustei
den kuljetuksiin; 

d) kilpahevosten ja -autojen sekä muiden 
urheilutilaisuuksiin tarkoitettujen urheiluväli
neiden kuljetuksiin; 

e) rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin 
eikä ajoneuvoille, jotka kuljettavat tarvikkeita 
toisen ajoneuvon korjaamiseen; 

f) tavarakuljetuksiin, jotka on tarkoitettu 
avustuksiksi katastrofitapauksissa; 

g) hautauskuljetuksiin; 
h) muuttokuljetuksiin. 

6 artikla 
1. Lupa annetaan kullekin ajoneuvolle jo

kaista matkaa (meno ja paluu) varten; lupa 
oikeuttaa suorittamaan kuljetuksen maiden vä
lillä sekä sopimuspuolten alueiden kautta. 

2. Luvat annetaan liikenteenharjoittajan ni
missä; vain hän on oikeutettu käyttämään niitä 
eivätkä ne ole siirrettävissä. 

3. Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan otta
maan paluumatkalle tavaroita edellyttäen, että 
hän noudattaa kuormausmaassa voimassa olevia 
säännöksiä ja että nämä tavarat on tarkoitettu 
kuljetettaviksi yksinomaan hänen kotimaahansa. 

7 artikla 
1. Ajoneuvon rekisteröintimaan asianomai

set viranomaiset antavat luvat toisen sopimus
puolen asianomaisten viranomaisten puolesta 
tämän sopimuksen 20 artiklassa tarkoitetun 
sekakomitean pöytäkirjassa yhteisesti määrättä
vien vuosittaisten kiintiöiden rajoissa. 

2. Mainittu sekakomitea määrää luvan mal
lin. 

Article 5 
Ne sont pas soumis au regime de l'autorisa

tion: 

a) Les transports d'objets destines aux 
foires et aux expositions. 

b) Les transports de decors et d'acces
soires de theatre. 

c) Les transports d'instruments de musique 
et de materiel destines aux enregistrements 
radiophoniques et aux prises de vues cinemato
graphiques ou de television. 

d) Les transports de chevaux et vehicules 
automobiles de course, et d'autres accessoires 
de sport, destines aux manifestations sportives. 

e) La circulation des vehicules endommages 
ainsi que des vehicules transportant Ies acces
soires pour le depannage d'un autre vehicule. 

f) Les transports de marchandises represen-
tant l'aide dans le cas d'un evenement cata
strophique. 

g) Les transports funeraires. 
h) Les transports de demenagement. 

Article 6 
1. Une autorisation sera delivree pour 

chaque voyage ( aller et retour) et pour chaque 
vehicule: l'autorisation donnera le droit d'effec
tuer un voyage de transport entre les deux 
pays ainsi qu'en transit par les territoires des 
deux Parties Contractantes. 

2. Les autorisations sont delivrees au nom 
du transporteur, elles ne peuvent etre utilisees 
que par lui-meme, et elles ne sont pas trans
missibles. 

3. L'autorisation confere au transporteur le 
droit de prendre en charge, au retour, des 
marchandises a condition de respecter Ies 
reglements en vigueur au pays de charge, et 
que ces marchandises soient destinees exclusi
vement a son pays d'origine. 

Article 7 
1. Les autorisations seront delivrees par les 

Autorites Competentes du pays d'immatricula
tion du vehicule, au nom des Autorites Compe
tentes de l'autre Partie Contractante, dans Ies 
limites des contingents annuelles fixes d'un 
commun accord par un Protocole de la Com
mission Mixte, prevue a l'Article 20 du present 
Accord. 

2. Le modele de l'autorisation sera fixe par 
la Commission Mixte ainsi dite. 
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Yleisiä määräyksiä 

8 artikla 
Mikään tämän sopimuksen määräys ei oikeuta 

sopimuspuolen liikenteenharjoittajaa kuljetta
maan henkilöitä tai tavaroita toisen sopimus
puolen alueella sijaitsevan kahden paikan välillä 
toimitettaviksi tälle alueelle, ellei hänellä ole 
siihen toisen sopimuspuolen asianomaisen vi
ranomaisen antamaa erityistä kirjallista lupaa. 

9 artikla 
Sopimuspuolen liikenteenharjoittajat eivät saa 

suorittaa henkilö- ja tavarakuljetuksia toisen 
sopimuspuolen alueen ja kolmannen maan alueen 
välillä tai päinvastoin, ellei toisen sopimuspuo
len asianomainen viranomainen ole myöntänyt 
siihen erityistä lupaa. 

10 artikla 
Jos ajoneuvojen painot ja mitat ylittävät toi

sen sopimuspuolen alueella sallitut rajat, niillä 
tulee olla tämän jälkimmäisen sopimuspuolen 
asianomaisen viranomaisen antama erityinen 
lupa siihen. 

11 artikla 
Kuljetusten suorittamiseen käytettävien kau

pallisten ajoneuvojen tulee olla tarkoitettuun 
tehtävään soveltuvia ja ne tulee pitää ajoneuvon 
rekisteröintimaan määräysten edellyttämässä 
kunnossa. 

12 artikla 
Jos ajoneuvolle tai sen kuljettajalle on sat

tunut liikenneonnettomuus jommankumman so
pimuspuolen alueella, tulee sen maan asian
omaisten viranomaisten, missä onnettomuus on 
sattunut, toimittaa toisen sopimuspuolen asian
omaisten viranomaisten pyynnöstä näille kopio 
kyseisen onnettomuuden tutkintapöytäkirjasta. 

13 artikla 
Kullakin ajoneuvolla tulee olla liikennöinti

maassa kyseisten kuljetusten suorittamiseen vaa
dittavat määräysten mukaiset asiakirjat. 

Dispositions generales 

Article 8 
Aueune disposition du present Accord ne 

donne le droit a un transporteur d'une Pattie 
Contraetaote de transporter des personnes ou 
des marehandises entre deux points situes sur 
le territoire de l'autre Pattie Contraetaote pour 
les deposer a l'interieur du meme territoire, 
sauf moyennant autorisation speciale eerite 
delivree par I'Autorite Competente de l'autre 
Partie Contractante. 

Article 9 
Les transporteurs de l'une des Patties 

Contraetantes ne sont pas autorises d'effectuer 
des transports de personnes et de marehandises 
entre le territoire de l'autre Pattie Contract
ante et le territoire d'un pays tiers et viee 
versa a moins qu'une autorisation speciale ne 
soit aeeordee par l'Autorite Competente de 
l'autre Pattie Contraetante. 

Article 10 
Si les poids ou Ies dimensions des vehicules 

depassent Ies limites admises sur le territoire 
de l'autre Partie Contraetante, Ies vehicules 
doivent etre munis d'une autorisation speciale 
delivree par 1' Autorite Competente de eette 
derniere Partie Contraetante. 

Article 11 
Les vehicules commerciaux utilises pour 

effectuer des transports, doivent disposer des 
condition neeessaires pour l'operation prevue 
et ils doivent etre entretenus en tenant eompte 
des dispositions de la reglementation du pays 
d'immatriculation du vehicule. 

Article 12 
En cas d'accident de cireulation a un vehicule 

ou a son eonducteur survenu sur le territoire 
de l'une des Patties Contraetantes, les Autorites 
Competentes du pays ou l'aecident est survenu 
fournissent sur demande des Autorites Compe
tentes de l'autre Partie Contraetaote une copie 
du Prod:s-Verbal de cet accident. 

Article 13 
Chaque vehicule doit etre muni des doeu

ments reglementaires exiges par le pays de 
circulation pour effeetuer les transports en 
question. 
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14 artikla 
Tämän sopimuksen määräysten mukaisesti 

annettujen lupien tulee olla mukana ajoneuvossa 
ja ne tulee esittää siihen asianmukaisesti oikeu
tettujen henkilöiden pyynnöstä. 

15 artikla 
1. Kummankin sopimuspuolen liikenteenhar

joittajat suorittavat tämän sopimuksen tarkoit
tamista maantiekuljetuksista toisen sopimus
puolen alueella sen kansallisen lainsäädännön 
määräämät verot, maksut ja muut suoritukset. 

2. Sopimuspuolet voivat tulevaisuudessa 
tutkia mahdollisuuksia näiden verojen, maksujen 
ja muiden suoritusten alennukseen tai niistä 
vapauttamiseen tämän sopimuksen kohteena 
olevien kuljetusten kehityksen edistämiseksi. 

16 artikla 
1. Valmistajan ajoneuvoen asentamissa sal

liöissä olevat polttoaineet ovat vapaat kaikista 
veroista, maksuista ja suorituksista. 

2. Tämän sopimuksen tarkoittamia kulje
tuksia suorittavien ajoneuvojen korjaukseen tar
koitetut varaosat saadaan tullisäännöksiä nou
dattaen tuoda väliaikaisesti toisen sopimuspuo
len alueelle ilman tullimaksuja ja muita tuonti
veroja ja -maksuja. 

3. Korvatut osat tulee viedä maasta tai tu
hota toisen sopimuspuolen asianomaisten tulli
viranomaisten valvonnassa. 

17 artikla 
Sopimuspuolen liikenteenharjoittajien ja ajo

neuvonkuljettajien tulee noudattaa toisen sopi
muspuolen alueella voimassa olevia, liikennettä 
ja maantiekuljetuksia koskevia lakeja ja sään
nöksiä samoin kuin muitakin määräyksiä. 

18 artikla 
1. Kun sopimuspuolen liikenteenharjoittaja 

on syyllistynyt tämän sopimuksen määräysten 
rikkomiseen toisen sopimuspuolen alueella, tä
män jälkimmäisen sopimuspuolen asianomaiset 
viranomaiset voivat ilmoittaa siitä edellisen so-

Article 14 
Les autorisations delivrees conformement aux 

dispositions du present Accord doivent se 
trouver a bord du vehicule et etre presentees a 
toute requisition des personnes dument auto
risees. 

Article 15 
1. Les transporteurs des deux Patties 

Contractantes acquittent pour Ies transports 
routiers faisant l'objet de cet Accord, sur Ie 
territoire de l'autre Pattie Contractante Ies 
impots, taxes et autres charges prevus par Ia 
legislation nationale de ce dernier. 

2. Les deux Parties Contractantes pourront, 
a l'avenir, considerer Ia possibilite de Ia reduc
tion ou de l'exoneration de ces impots, taxes et 
autres charges pour encourager Ie developpe
ment des transports faisant l'objet de cet 
Accord. 

Article 16 
1. Les carburants contenus dans Ies reser

voirs des vehicules prevus par Ie fabricant sont 
exemptes de tout impot, droit et taxe. 

2. Les pieces de rechange importees tempo
rairement sur Ie territoire de l'autre Pattie 
Contractante, destinees au depannage des vehi
cules effectuant des transports dans Ie cadre 
du present Accord, selon Ies reglements dou
aniers seront admises en franchise des droits 
de douane et tous Ies autres impots et taxes 
d'importation. 

3. Les pieces de rechange replacees doivent 
etre reexportees ou detruites sous le controle 
des agents douaniers competents de l'autre 
Partie Contractante. 

Article 17 
Les transporteurs et Ies conducteurs de 

vehicules d'une Pattie Contractante sont tenus 
de respecter Ies dispositions legaies et regie
mentaires sur Ia circuiation et Ies transports 
routiers, ainsi que Ies autres dispositions legales 
en vigueur sur le territoire de l'autre Partie 
Contractante. 

Article 18 
1. Lorsqu'un transporteur d'une Partie 

Contractante a commis une infraction aux dis
positions du present Accord sur Ie territoire 
de l'autre Pattie Contractante, Ies Autorites 
Competentes de cette derniere Partie Contract-
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pimuspuolen asianomaisille viranomaisille tämän 
vaikuttamatta mitenkään sen maan lakien ja 
määräysten soveltamiseen, jossa rikkomus on 
tapahtunut. 

2. Tämän artiklan kohdassa 1 tarkoitetun 
rikkomuksen tapahduttua voivat sen sopimus
puolen asianomaiset viranomaiset, jossa rikko
mus on tapahtunut, pyytää toisen sopimuspuo
len asianomaisia viranomaisia: 

a) antamaan Iiikenteenharjoittajalie huomau
tuksen ilmoituksin, että jos rikkomus uusiutuu, 
hän menettää joko osittain tai kokonaan oikeu
den suorittaa hallussaan olevilla tai käyttämil
lään ajoneuvoilla kuljetuksia sen sopimuspuolen 
alueella, jossa rikkomus on tapahtunut. 

b) peruuttamaan väliaikaisesti, osittain tai 
kokonaan liikenteenharjoittajan oikeuden suo
rittaa kuljetuksia sen sopimuspuolen alueella, 
jossa rikkomus on tapahtunut. 

3. Viranomainen, joka on ryhtynyt tällaiseen 
toimenpiteeseen, ilmoittaa siitä toisen sopimus
puolen asianomaiselle viranomaiselle. 

19 artikla 
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, mitkä 

viranomaiset ovat oikeutettuja ryhtymään tämän 
sopimuksen määräysten soveltamisen edellyttä
miin toimenpiteisiin. 

20 artikla 
1. Sopimuspuolet selvittävät neuvotteluteitse 

tai kirjeitse kaikki tämän sopimuksen sovelta
mista koskevat kysymykset. 

2. Kohdan 1 sisällön menestyksellistä toteut
tamista varten sopimuspuolet perustavat seka
komitean. 

3. Sekakomitea kokoontuu jom~ankumt?an 
sopimuspuolen asianomaisen v1ranoma1sen 
pyynnöstä vuorotellen kummankin alueella. 

21 artikla 
Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakym

menentenä päivänä siitä, kun sopimuspuolet 
ovat ilmoittaneet toisilleen suorittaneensa tä
män sopimuksen voimaantuloon tarvittavat toi
menpiteet. 

Sopimus on tehty vuodeksi voimaantulopäi-
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ante, sans prejudiee aux dispositions Iegales 
applieables dans le pays ou l'infraetion a ete 
eommise, peuvent en informer Ies Autorites 
Competentes de la premiere Partie Contrac
tante. 

2. En eas d'infraetion visee a l'alinea (1) 
du present Article, Ies Autorites Competentes 
de la Partie Contraetaote ou l'infraetion a ete 
eommise peuvent demander aux Autorites Com
petentes de l'Autre Partie Contraetante: 

a) de donner un avertissement au transpor
teur, aeeompagne d'un avis l'informant qu'au 
eas ou la violation se reproduirait il fera l'objet 
d'une suppression partielle ou totale de la 
possibilite d'effeetuer des transports par Ies 
vehicules detenus ou exploites par ee trans
porteur sur le territoire de la Partie Con
traetante ou l'infraetion a ete eommise. 

b) de supprimer a titre temporaire, pattielle 
ou totale le droit au transporteur d'effeetuer 
des transports sur le territoire de la Partie 
Contraetaote ou l'infraetion a ete eommise. 

3. L'Autorite qui a pris une telle mesure 
en informe l'Autorite Competente de l'autre 
Partie Contractante. 

Article 19 
Chaque Partie Contraetaote notifie a l'autre 

Partie Contraetaote Ies noms des Autorites 
Competentes habilitees a prendre Ies mesures 
neeessaires pour appliquer Ies dispositions du 
present Aeeord. 

Article 20 
1. Les Parties Contraetantes reglent, par 

voie de eonsultation ou de eorrespondanee 
toutes Ies questions eoneemant l'applieation du 
present Aeeord. 

2. Afin de permettre la bonne application 
du eontenu de l'alinea (1), Ies deux Parties 
Contraetantes instituent une Commission Mixte. 

3. La Commission Mixte se reunit a la 
demande de l'Autorite Competente de l'une ou 
de l'autre Partie Contraetante, alternativement 
sur le territoire de ehacune d'elle. 

Article 21 
Le present Aeeord entrera en vigueur le 

trentieme jour apres que Ies Parties Contrae
tantes se seront notifiees l'aeeomplissement des 
formalites eonstitutionelles requises. 

L'Aeeord est eonclu pour une periode d'une 
annee a partir de la date de son entree en 
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västä lähtien ja sen katsotaan jatkuvan vuoden 
kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli sano 
sitä irti vähintään kolme kuukautta ennen sen 
voimassaolon päättymistä. 

Tehty Helsingissä syyskuun 18 päivänä 1979 
kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, 
jotka ovat kumpikin yhtä todistusvoimaisia. 

Suomen Tasavallan hallituksen puolesta: 

Veikko Saarto 

Syyrian Arabitasavallan hallituksen puolesta: 

Selim Y assin 

vigueur et sera proroge tacitement d'annee en 
annee, sauf denociation d'une des Parties 
Contractantes, au moins trois mois avant la 
date d'expiration de sa validite. 

Fait a Helsinki le 18 septembre 1979 
en deux exemplaires originaux en langue fran
~:aise, Ies deux exemplaires faisant egalement 
foi. 

Pour Ie Gouvernement de la 
Republique de Finlande 

Veikko Saarto 

Pour le Gouvernement de la 
Republique Arabe Syrienne 

Selim Y assin 


