
Στο σχέδιο νόμου για τήν κύρωση -τής Συμφωνίας, πού 
ύπογράφηκε στην ’Αθήνα στις 29 Μαίου 1976 διά τής 
ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των Κυβερνήσεων -τής. 
Ελληνικής Δημοκρχτίχς καί τής 'Ομοσπονδιακής-Δημο- 
κρχτίχς τής Γερμχνίχς, γιχ τή συνέχιση τής άμοιβχίχς 
δικχστικής αρωγής σέ φορολογικές ποινικές-ύποθέσεις. .

Πρός τήν Βουλήν των Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ή υπό κύρωση Συμφωνίχ, συνήφθη διά τή άντχλλχ" 
γής στην ’Αθήνα των από 29 Μαίου 19/6 επιστολών; 
μετχξύ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρχτίχς κχι 
τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας με σκοπό όπως τά Συμβαλλόμενα Μέρη συνε- 
χίσουν την άμοιβχία δικαστική άρωγή σέ φορολογικές ποι
νικές υποθέσεις, λόγω τής λήξεως τής ισχύος τής 'Ελληνο- 
γερμανικής Συνθήκης περί έκδόσεως έγκληματιών πού ύπο
γράφηκε στήν ’Αθήνα στις 27 Φεβρουάριου / 12 Μαρτίου
1907.

Μέ τή διάταξη τής ύπ’ άριθ. (1) παραγράφου τής ύπό 
κύρωση Συμφωνίας, προβλέπεται ότι δικαστική άρωγή θά 
παρέχεται επίσης, ύπό τις προϋποθέσεις τής Ευρωπαϊκής 
Συμβάσεως περί άμοιβαίας δικαστικής αρωγής έπί ποι
νικών ύποθέσεων πού ύπογράφηκε στό Στρασβούργο στις 
20 4.59 καί ή όποια έτέθη σέ ισχύ ώς προς τή Χώρα ux; 
στις 23.2.62, (Ν.Δ. 4218/1961 ΦΕΚ A 171/19.9.61 έ'φό-
σον ή αίτηση άφορα σέ άξιόποινες πράξεις οί όποιες ·θά 
χαρακτηρίζονται ώς φορολογικές αξιόποινες Πράξεις. . ·

Μέ τή διάταξη τής ύπ’ άριθ. (2) παραγράφου τής ύπό 
κύρωση Συμφωνίας, προβλέπεται ή θέση της σέ ισχύ ταυ
τόχρονα μέ τή θέση σέ ισχύ, ώς προς τήν Ελλάδα καί τήν 
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας, τής ανωτέρω 
Εύρωπαϊκής Συμβάσεως περί άμοιβαίας δικαστικής άρω- 
γής έπί ποινικών Υποθέσεων πού ύπογράφηκε στό Στρα
σβούργο στις 20.4.59 καί ή οποία έτέθη ήδη σέ ισχύ ώς

προς τήν Ελλάδα στις 23.2.62 καί ώς πρός τήν Όμο 
σπονδιακή Δημοκρατία, τής Γερμανίας, στις 2.10.76.

’Επειδή μέ τήν ύποβχλλομένη πρός κύρωση Συμφωνία, 
σκοπεΐται ή συνέχιση τής παροχής, άμοιβαίας δικαστικής 
ά ρω γής σέ φορολογικέ; ποινικές ύποθέσεις, άπό-τήν έφαρ- 
μογή δέ τής οποίας όύδεμία προκαλεΐται επιβάρυνση -τού 
Κρατικού Προϋπολογισμού, εΐσηγούμέθα τή-νομοθετική- κύ
ρωσή της. : - ■· ' ’ -· _Γ" ·' ο· ···'·*·
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Γιά τήν κύρωση τής Συμφωνίας,. πού καταρτίστηκε σπή > 

. ’Αθήνα, μέ άντχλλαγή τήν άπό J29 Μαίου 1976 έπιστο- 
λών μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας .τής-Γερ
μανίας, καί αφορά, τή συνέχιση τής αμοιβαίας δικαστικής 
αρωγής σέ φορολογικές ποινικές ύποθέσεις.
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Κυρώνεται καί έχει Εσχύ νόμου ή' Συμφωνία,, πού καταρ
τίστηκε στήν Άθή α, μέ ανταλλαγή' τών ΐπό 29 "Μαίομ 
1976 έπιστολών μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής' .Ελληνι
κής Δημοκρατίας καί τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
χής Γερμανίας, καί .αφορά ..τή συγέχιση τής αμοιβαίας;δι
καστικής αρωγής σέ φορολογικές ποινικές ύποθέσεις, /τής 
όποιας τό κείμενο .στό .πρωτότυπο .στην .'Ελληνική ύκαί 
Γερμανική γλώσσα έχει .ώς .έξης :


