
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ ΒΕΣ IΣ

Έττί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής εν Άθήναις 
τήν 18ην "Μαρτίου 1977 ύπογραφείσης Προξενικής Συμ
βάσεως μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Ουγγρικής Λαϊκής Δημοκρατίας». ___

Ποός ιήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοϋ ύποβαλλομένου προς ψήφισιν σχεδίου Νόμου, 
σκοπεϊται ή νομοθετική κύρωσις τής έν Άθήναις τήν 18ην 
Μαρτίου 1977 ύπογραφείσης Προξενικής Συμβάσεως μεταξύ 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ουγγρικής Λαϊκής 
Δημοκρατίας.

Ή Σύμβασις αΰτη. έκτος τοϋ άρθρου 1 τοϋ κεφαλαίου 1 έν 
τω όποίω περιέχονται οί ορισμοί των έν τή Συμβάσει άπαντω- 
μένων ειδικών όρων διαιρείται συνολικά εις V κεφάλαια.

To II κεφάλαιον άρθρα (2-6), όπερ άφορά τάς Προξε- 
νικάς σχέσεις γενικώς τήν έγκαθίδρυσιν τών Προξενικών ’Αρ
χών καί τον διορισμόν τών μελών τής προξενικής αρχής, 
άκολουθεΐ κατά τό μάλλον ή ήττον, τάς εις τάς σχέσεις 
αύτάς έφαρμοζομένας γενικάς λύσεις τής διεθνοϋς Προξε
νικής Πρακτικής, τάς όποιας έκωδικοποίησεν ή ύπό τήν αι
γίδα τοϋ Όργανισμοϋ 'Ηνωμένων Εθνών, ύπογραφεΐσα 
έν Βιέννη τήν 24ην ’Απριλίου 1963 Σύμβασις περί τών προ
ξενικών σχέσεων, κυρωθεΐσα διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 90/1975 
Νόμου- δημοσιευθέντος εις τό ύπ’ άριθ. 150 Φύλλον τής Έ- 
φημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 23ης ’Ιουνίου 1975, τεϋχ. Α'.

To III κεφάλ,αιον (άρθρα 7-27) άναφέρεται εις τάς 
παρεχομένας ύπό τοϋ Κράτους διαμονής εις τήν Προξενικήν 
άρχήν διευκολύνσεις, προνόμια καί ασυλίας καί εις τό κεφά- 
λαιον τοΰτο άκολουθοϋνται αί λύσεις τής Συμβάσεως τής 
Βιέννης, ώς καί αΐ περιληφθεΐσαι είς διμερείς Προξενικάς 
Συμβάσεις άς συνήψεν ή Ελλάς Ιδία προσφάτως μετά τής 
Ρουμανίας (Ν.Δ. 426/1974), Βουλγαρίας (Ν.Δ. 359/1974) 
καί Γιουγκοσλαυΐας (Νόμος 217/1975 — ΦΕΚ Α' 259/ 
20-11-75).

Τό IV κεφάλαιον (άρθρα 23- 44) άναφέρεται εις τά 
Προξενικά καθήκοντα.

Τό V κεφάλαιον (άρθρον 45) άναφέρεται εις τάς τελικάς 
τής Συμβάσεως διατάξεις.

Ή Σύμβασις αυτή, ήτις είναι άπροσδιορίστου διάρκειας 
θά τεθή εν ίσχύι τήν τριακοστήν ήμέραν άπό τής ημερομηνίας 
ανταλλαγής τών οργάνων έπικυρώσεως.

Έν τω σχεδίω Νόμω δημοσιεύεται τό κείμενον τής Συμ
βάσεως έν πρωτοτύπω είς τήν γαλλικήν καί ελληνικήν γλώσ
σαν.

Πρός τόν σκοπόν κυρώσεώς της, ύποβάλλομεν Ύμϊν τό 
προσηρτημένον τη παρούση σχέδιον Νόμου πρός εγκρισιν.

Έν Άθήναις τή 9 Σεπτεμβρίου 1978 
Οί Υπουργοί

Έςωτερικών Οικονομικών
Γ. ΡΑΑΛΗΣ A. KANEAAÔΠΟΤΛΟΣ

Δικαιοσύνης 
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ......

Περί ν.υρώτεως τής έν Ά-5ήναις τήν 18ην Μαρτίου 1977 ύτο- 
γραφείτης Προξενικής Συμβάσεως μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Ουγγρικής Λαϊκής Δημοκρατίας.

Άρθρον πρώτον. -
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Άθήναις τήν ΐ8ην 

Μαρτίου 1977 ύπογραφεΐσα Προξενική Σύμβασις μεταξύ τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί Ούγγρικής Λαϊκής Δημοκρα
τίας, τής οποίας τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν Γαλλικήν 
καί Ελληνικήν γλώσσαν, έχει ώς επεται:


