
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήναις 
την ΙΟην Απριλίου 1976 ύπογραφείσης Συμβάσεως 
Δικαστικής ’Αρωγής έπί αστικών καί ποινικών υποθέ
σεων μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής.Λαϊ
κής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας».

Πρόζ τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
'Η ύπό κύρωσιν Σύμβασις περιλαμβάνει 57 άρθρα καί 

διαιρείται εις πέντε κεφάλαια.
Το πρώτον κεφάλαιον (άρθρα 1-17) άναφέρεται εις γενι

κά, ς διατάξεις, σχετικάς προς την δικαστικήν προστασίαν 
τών προσωπικών καί περιουσιακών δικαιωμάτων τών υπη
κόων τοϋ ενός τών συμβαλλομένων μερών έπί τοϋ εδάφους 
τοΰ ετέρου (άναγνώρισις ιδία τής ρήτρας εθνικής μεταχει- 
ρίσεως), εις την χορήγησιν τής δικαστικής αρωγής, εις τήν 
έκτασιν αυτής, εις τό περιεχόμενον τοϋ αιτήματος χορηγή- 
σεως αρωγής καί εις τήν διαδικασίαν έκτελέσεως τοϋ αιτή
ματος τούτου, εις τήν προστασίαν τών μαρτύρων, είς τάς 
ληξιαρχικός πράξεις.

Το δεύτερον κεφάλαιον (άρθρα 18-26) άναφέρεται εις 
τάς προϋποθέσεις καί διαδικασίας διά τήν εις τούς υπη
κόους τών συμβαλλομένων μερών παροχήν τοϋ ευεργετή
ματος τής πενίας προς άντιμετώπισιν τών δικαστικών 
εξόδων είς ας περιπτώσεις' παρίσταται' ανάγκη ώς καί είς 
διαφόρους διαδικαστικός διευκολύνσεις.

Το τρίτον (άρθρα 27-33) άναφέρεται εις τήν άναγνώρι- 
σιν καί έκτέλεσιν τών δικαστικών άποφάσεων.

Τό τέταρτον (άρθρα 34-54) ρυθμίζει κατά τρόπον λεπτο
μερή άπαντα τά ζητήματα τά άναφερόμενα είς τήν έκδοσιν 
τών εγκληματιών. .

Τό πέμπτον (άρθρα 55-57) περιέχει τάς τελικός τής 
Συμβάσεως διατάξεις. Ή Σύμβασις αύτη, ήτις είναι 
πενταετούς διάρκειας, παρατεινομένη κατά τήν έκπνοήν 
της σιωπηρώς, θά τεθή έν ίσχύι 30 ήμέρας, άπό τής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ άνταλλαγής τών έπικυρωτικών αυτής εγγράφων ήτις θά 
πραγματοποιηθή εις Σόφιαν.

Ή ώς άνω Σύμβασις, ής τό περιεχόμενον είναι λίαν εύρύ, 
εφ’ όσον ρυθμίζει ζητήματα δικαστικής αρωγής, άναγνωρί- 
σεως και εκτελεσεως δικαστικών άποφάσεων καί έκδόσεως, 
ακολουθεί κατά τό μάλλον ή ήττον πιστώς τάς γενικός 
επι τών θεμάτων τούτων άρχάς τής διεθνούς πρακτικής 
θέλει δέ άποτελ.έσει νέον πολύτιμον στοιχεΐον είς το ήδη 
υφιστάμενον πλέγμα τών Έλληνο—Βουλγαρικών συμβατικών 
κείμενων καί θά συμβάλη είς τήν περαιτέρω άνάπτυςιν 
τών φιλ.ικών σχέσεων μεταξύ τών δύο Χωρών.

Τήν νομοθετικήν κύρωσιν τής ώς άνω Συμβάσεως σκοπεί 
το ύποβαλλόμενον προς ψήφισιν σχέδιον Νόμου.

Έν Άθήναις τή 25 ’Ιουλίου 1978 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν ΙΟην ’Απριλίου 1976 

ύπογραφείσης-Συμβάσεως- Δικαστικής ’Αρωγής έπί άστι- 
κών καί ποινικών υποθέσεων μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγα- 
ρίας.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν ΙΟην 

Απριλίου 1976 ύπογραφεΐσα Σύμβασις Δικαστικής Αρω
γής έπί άστικών καί ποινικών υποθέσεων μεταξύ τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Βουλγαρίας, τής όποιας τό κείμενον είς τό πρωτότυπον είς 
τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί είς μοτάφρασιν είς τήν 'Ελλη
νικήν έχει ώς έπεται :


