
Etc σχέοιο νόμου «Κύρωσή Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνιχής Δημοκρατίας χαι του Κράτους του 
Κουβέιτ σχετιχά με τη διελνή μεταφορά ετιβατών και 
εμτορ ευμ'άτων».

Προς τι; Βουλή των Ελλήνων

'Με το σχέοιο αυτό του νόμου ετιοιώχεται η νομοθετιχή 
χύρωση της ταρχτανω Συμφωνίας, του νπογράφτηχε ττυ 
Κουβέιτ στις. 11 Οχτωβρίσυ 1θ82 μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνιχής Δημοκρατίας χοτί της Κυβέρνησης του Κρά
τους του Κουβέιτ χαι αφορά στη μετχσορά ετίβατών χα: ϊ·ι- 
τορευμάτων οδιχώς μεταξύ χαι μέσω των εδαφών των όύο 
χωρών.

Η Συμφωνία, του ατοτελείται xr.b 16 άρλρα. τροβλέτει με 
το άρλρο 13 αυτής τη σύσταση μικτής Βτιτρβτής ατό εχ- 
τροτώτους των δύο Συμβαλλόμενων Μερών για διακανονισμό 
των μεταφορικών λεμάτων χαι ετίλυση των διαφορών του 
τιθανάν να τροχύλουν ατό· την εφαρμογή της.

Με το άρλρο 16 αυτής, τρσβλέτεται ότι η διάρχεισ ττς 
Συμφωνίας λα είναι τενταετής χαι λα αρχίσει να ισχύει ατό 
την ημερομηνία λήψης της τελευταίας κοινοποίησης της ετι- 
χύρωσης ή έγκριση- με τη διπλωματική οδό. Στη λήξη της 
η Συμφωνία, εάν δεν χαταγγέλλει έγγραφα χαι 6 μήνες τριν 
ατό την ημερομηνία λήξης της λα ανανεώνεται αυτόματα γιο 
το ίδιο χρονιχό διάστημα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταλέτοντες το σχέ: :ο αυτό του νομού ευηγούμ --S; τη 
ψήφισή του ατό τη Βουλή.

Α-λήνα, 7 Νοεμβρίου 1985 
Ot Υκοοργοί 
Εξωτποιχών

ΚΑΡΟΛΟΣ Π Α ΠΟΥΛΙΑΣ
Μοταοοοών χαι Ετιχοινωνιών 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνι

κής Δημοκρατίας χαι του Κράτους του Κουβέιτ σχε.,/.α με 
τη διελνή μεταφορά επβατών χαι εμτορευμάτων.

Άρλρο πρώτο.

Κυρώνεται χαι έχε: την κτχύ, ττου ορίζει το άρλρο 28 ταρ. 
1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων 
της Ελληηχής Δημοχρατίας χαι ταυ Κράτους του Κουβέιτ, 
σχετικά με τη διεθνή μεταφορά ετιβατών χαι εμτορ ευμιάτων 
του υταγράφηχε στο Κουβέιτ στες 12 Οκτωβρίου 1981·'· της 
οτοίας το χείμενο σε τρωτότυτο στην ελληνιχή χαι αγγλ.ν ή 
γλώσσα έχει ως εξής:


