
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας 
την 22αν ’Οκτωβρίου 1980 ύπογραφείσης Συμβάσεως 
Δικαστικής ’Αρωγής έπί άστικών καί ποινικών υποθέ
σεων μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας».

Πρός τη Bov/.ij uor Έλληνο>ν

1. Στις 22.10.1980 ύπογράφηκε στην ’Αθήνα Συμφωνία 
Δικαστικής ’Αρωγής σέ αστικές καί ποινικές υποθέσεις 
μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας.

2. Ή Σύμβαση αυτή άποτελεϊται άπό 51 άρθρα καί 
διαιρείται σέ τέσσερα Μέρη. '

Στο πρώτο Μέρος, (άρθρα 1-21 ), περιέχονται γενικές 
διατάξεις σχετικά μέ τη νομική προστασία, τή δικαστική 
αρωγή καί τήν έκτασή τους, τον τρόπο έπικοινωνίας, τό 
περιεχόμενο καί τήν εκτέλεση των δικαστικών παραγγε
λιών, τις επιδόσεις εγγράφων, τήν προστασία μαρτύρων 
καί εμπειρογνωμόνων, τα δικαστικά έξοδα, τήν απαλλαγή 
άπο τήν έγγυοδοσία άλλοδαποϋ καί τις προϋποθέσεις παροχής 
τοϋ ευεργετήματος τής πενίας κλπ.
__ Το_δεύτερα- Μέρος (άρθρα 22-28), άναφέρεται στούς
όρους άναγνωρίσεως καί έκτελέσεως τών δικαστικών απο
φάσεων πού έκδόθηκαν άπο τά δικαστήρια τής μιας τών 
συμβαλλομένων χωρών, στό έδαφος τής άλλης.,

Τό τρίτο Μέρος (άρθρα 29—48), άναφέρεται στήν έκδοση 
καί στις τυπικές καί ούσιαστικές προϋποθέσεις πού άπαι- 
τοϋνται για τήν πραγματοποίησή της. ·

Τέλ.ος, τό τέταρτο Μέρος (άρθρα 49—51) περιέχει τις 
τελικές διατάξεις. Σύμφωνα μ’ αύτές ή Σύμβαση είναι άόρι- 
στης διάρκειας, καθένα όμως άπο τά Μέλη έχει πάντοτε 
τό δικαίωμα νά τήν καταγγείλει. . Μέ τή θέση έξ άλλου 
σέ ισχύ τής Συμβάσεως αυτής 30 μέρες μετά τήν ημερο
μηνία άνταλλαγής τών εγγράφων έπικυρώσεως καταργοϋνται 
τρεις Συμβάσεις τοϋ 1927 πού ρύθμιζαν θέματα δικαστικής 
αρωγής μεταξύ Ελλάδος — Τσεχοσλοβακίας, καί πού τούρα 
καλύπτονται άπό τήν ύπό κύρωση σύμβαση. ■ · :Γ ·’'·'<

3. Διαρθρωτικά, αλλά καί άπό άποψη ουσίας, ή Σύμ

βαση αυτή άκολουθεϊ σχεδόν πιστά τό πρότυπο προηγούμε
νων Συμβάσεων (π.χ. Έλληνοουγγρική Σύμβαση τής 8.10. 
1979 'Ε/ληνοπολ.ωνική τής 24.10.79 πού προωθούνται 
πρός κύοωση καί Έλληνοβουλγαοική τής 10-.4.76 πού κυ
ρώθηκε‘μέ τό Ν. 84Γτοϋ 1978 ΦΕΚ Α' 228/21.12.78).

4. Ή Σύμβαση αύτή, μέ τό εύρύτατο φάσμα ζητημάτων 
πού ρυθμίζει, θά διευκολύνει σημαντικά τόσο τούς πολίτες 
καί τών δύο χωρών στήν έπιδίωξη τών νόμιμων συμφερόν
των τους πού έχουν κάποια σχέση μέ τήν άλλη χώρα (νο
μική προστασία, παροχή ευεργετήματος πενίας, άναγνώριση 
καί έκτέλεση άποφάσεων κ.ά. ), αλλά καί τις εΐσαγγελικές 
καί αρμόδιες αρχές διώξεως στήν προάσπιση τοϋ δημοσίου 
συμφέροντος (δικαστικές παραγγελίες, έκδοση κλπ.). ’Από 
γενικότερη άποψη, ή Σύμβαση αύτή θά συμβάλει, μέσα 
στό υφιστάμενο πλέγμα τών Έλληνοτσεχοσλοβακικών σχέ
σεων στήν παραπέρα άνάπτυξη τών. φιλικών σχέσεων άνά- 
μεσα στις δύο χώρες. . , , . . .

Θέτοντας τά άνωτέρω , υπόψη σας, εΐσηγούμεθα τήν 
έγκριση τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου.

’Αθήνα, 18 ’Ιανουάριου 1982 
Οί 'Υπουργοί

Εξωτερικών ' ·■': Δικαιοσύνης
I. ΧΑΡΑΛΛΜ Π Ο Π Ο ΥΑΟΣ ΕΥΣΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ >
Κύρωση τής Σύμβασης Δικαστικής Αρωγής σέ άστικέ;

καί ποινικές υποθέσεις μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρα- 
, τίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλο

βακίας πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 22 Όκτώβρη
,1980. ,

• ( Άρ>3ρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού προβλέπει τό άρθρο 28 

§ 1 τοϋ Συντάγματος ή Σύμβαση Δικαστικής αρωγής σέ 
αστικές καί ποινικές υποθέσεις μεταξύ τής 'Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχο
σλοβακίας πού ύπογράφηκε στήν Αθήνα στις 22 Όκτώβρή 
1980, τής όποιας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στή Γαλλική 
γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική έχει ώς άκο- 
λούθως :


