
Στο σχέδιο Νόμου γιά τήν κύρωσή -τής Σύμβασης Δικαστι- 
_κης Αρωγής σέ αστικές και —σινικές υποθέσεις μετ-.·ξύ 

τής Ελληνικής Δημοκρατίας και τής Ένώιεως των Σο
βιετικών Σοτιαλιττικών Δη·χοκ;ατ.ών. τού ύπογιάεηκε 
ττή*/ !Λ-5ήνα ατις 21.5.1981. '

* Ιίούς· 71] Boc/.lj Ton· ’Ei.rtjrtov

Στις 21.5.1981 ύπογράφηκε στην ’Αθήνα Συμφωνία Δι
καστικής ’Αρωγής σέ αστικές καί ποινικές υποθέσεις μετα
ξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας και τής Ένώσεως των Σο
βιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Είναι ή πρώτη σύμ
βαση αΰτοΰ τοϋ είδους πού συνήφθη ποτέ μεταξύ τών δύο 
Χωρών.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει 56 άρθρα καί διαιρείται σέ S
κεφάλαια. . _____________

Στο πρώτο κεφάλαιο (άρθρα 1-1 4) περιένν-ται άρθρα πού 
αφορούν νομική προστασία τών υπηκόων τέτν δύο Χωρών, 
τή δικαστική αρωγή, τήν έκτασή της, τον τρόπο επικοινω
νίας για τήν παροχή της, τον τύπο καί τήν εκτέλεση τών δι
καστικών παραγγελιών. Ιίεριέχει επίσης “άρθρα σχετικά 
με τήν επίδοση εγγράφων, τήν ασυλία μαρτύρων καί έμπει- 
ιογνωμόνων, τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες καί τά έξοδα 
τα σχετικά μέ τήν παροχή τής δικαστικής αρωγής. Σημειώ
νουμε ιδιαίτερα ότι τό άρθρο 1 περιέχει τήν ρήτρα εθνικής 
μεταχειρίσεως στους υπηκόους- κάθε Συμβαλλόμενου Μέ- 
ιους όταν βρίσκονται στό έδαφος τοϋ άλλου γιά ότι, άφορά 
τή νομική προστασία. ' '

Τό δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 15 καί 16) προβλέπει τήν 
αναγνώριση τών επισήμων έγγράφων κάθε Συμβ αλλομένου Μέ
νους στο έδαφος τοϋ άλλου καί τή δυνατότητ του νά ζητά 
ηςιαρχικες πράζεις πού άφοροϋν υπηκόους του άπό τό άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος.

Τό τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 17-20) ρυθμίζει τήν άπαλλα” 
γή απο την εγγυοδοσία αλλοδαπού καί τ,όν τρόπο παροχής 
Ιωρεάν δικαστικής προστασίας γιά τούς υπηκόους κάθε 
τνος άπό τά Συμβαλλόμενα Μέρη όταν εμφανίζονται στά δι
καστήρια τοϋ άλλου. ''’ '--χγ;. ντ: .;.. . _γ_·'. π

Τό τέταρτο κεφάλαιό (21 καί 22) περιέχει ειδικές δια- 
ναςεις για κληρονομιές (εθνική' μεταχείριση όσον αφορά 
ττην απόκτηση κληρονομικής περιουσίας στό έδαφος τοϋ 
νός Συμβαλλομένου Μέρους άπό υπήκοο τοϋ άλλου Μέρους 
αί όροι έγκυρότητας διαθήκης).' · ·
Το πέμπτο κεφάλαιο (άρθρα 23-34) περιέχει άρθρα πού 

υθμιζουν ποιες αποφάσεις πού έκδύθηκαν άπό τά δικαστή- 
ια τοϋ ενός άπό τά Συμβαλλόμενα Μέρη καί μέ ποιές —ροϋ- 
οθεσεις μπορούν νά αναγνωριστούν καί νά έκτελεστοϋν 
πό τά δικαστήρια τοϋ άλλου ' Συμβαλλόμενου Μέρους, 
.ιοικα αρθρα ρυθμίζουν τήν εκτέλεση αποφάσεων πού άφο- 
οϋν τά δικαστικά έξοδα.
Τό έκτο κεφάλαιο (άρθρα 35-50) άφορά τήν δικαστική 

?ωγη σε ποινικές υποθέσεις. Οί διατάξεις τών άρθρων πού 
υθμιζουν τήν άσκηση τής ποινικής διώξεως καί βεβαίως 
ήν έκδοση, καθώς καί ειδικά θέματα όπως ή συρροή αίτή- 
:ων εκδόσεως, ή μεταβίβαση άντικειμένων καί ή διέλευση.
Τό έβδομο κεφάλαιο (άρθρα 51-54) άφορά στήν άνταλ- 

χγη πληροφοριών σχετικά μέ τή νομοθεσία τών Συμβαλ- 
νμενων, τις ποινικές αποφάσεις κ.λπ. * Τ·

Γέλος, το όγδοο κεφάλαιο περιέχει τις τελικές διατάξεις ' 
°ύ προβλέπουν τήν θέση τής Συμβάσεως σέ ισχύ τήν τριχ
ίασην ημέρα απο τήν ημερομηνία ανταλλαγής τών εγγράφων 
τικυροκτεως, τη διάρκεια ισχύος της (5ετής μέ δυνατότητα 
.ωπηρής παρατάσεως) καί τον τρόπο καταγγελίας της.

Απο γενικότερη άποψη ή Σύμβαση αύτή άκολουθεϊ τις 
νίκες αρχές τής διεθνούς πρακτικής στά θέματα αύτά 
ιθώς και το προηγούμενο άλλων Συμβάσεων αύτοΰ. τοϋ 
ιούς με άλλες Άνατολικοεύρωπαϊκές χώρες όπιυς ή Έλ- 
,νορουμανική τής 19.10.1972 (κυρώθηκε μέ τό Ν.Δ. 429/ 
‘'4), η Ε>ληνοβουλ.γαρική τής 10.4.1976 (κυρώθηκε μέ 
: τό Ν'. S41/1978), ή 'Ελληνοουγγρική τής 8.10.1979 (κυ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙ1 ρώθηκε με το X. 1149/1981, ή Έλληνοπολ,ωνική τής 24.10. 
1979 καί ή Έλληνοτσεχοσλ.οβακική τής 22.10.19S0 (οί 
δύο τελευταίες δεν κυρώθηκαν ακόμη).

Μέ τό ευρύτατο φάσμα ζητημάτων πού ρυθμίζει ή Σύμ
βαση αυτή ασφαλώς, διευκολύνει τόσο τούς υπηκόους όσο 
και τις αρχές τών δυο χωρών στις μεταξύ τους σχέσεις καί 
ελ.πίζετχι ότι θά συμβάλει θετικά στήν ενδυνάμωση’ τοϋ 
φιλικού κλίματος ανάμεσα στις δύο Χώρες.

Στή νομοθετική κύρωση τής παραπάνω Συμβάσεως άπο- 
σκοπει το προτεινομενο νομοσχέδιο πού έχουμε τήν τιοιλ νά 
θέσουνε ύπ’ όψη σας γιά νά τό ψηφίσετε.

’Αθήνα, 15 ’Ιανουάριου 1982 
Οί Υπουργοί

’Εξωτερικών Δικαιοσύνης -
I. ΧΑΡΑΑΑ.Μ!lOlJOVAOZ ΕΥΣ'Γ. ΑΑΕΞΑΝΔΡ1ΙΣ

Οικονομικών
Μ. ΔΡΕΤΤΑΚ11Σ

' ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ

Κύρωση τής Συμβάσεως δικαστικής αρωγής σέ αστικές καί 
ποινικές υποθέσεις μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Ένώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο- 

- κρασιών πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 21Μαΐου 1981.

- ..· .λ · . • ■ ’'Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 

παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή Σύμβαση δικαστικής αρωγής 
.’.σε αστικές καί ποινικές υποθέσεις μεταξύ τής Ελληνικής 
.· Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλι

στικών Δημοκρατιών πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στις 
21 Μαίου 19S1 τής οποίας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στήν 
Ελληνική γλώσσα έχει ώς έξης :

; ΣΥΜΒΑΣΗ
Δικαστικής Αρωγής σέ αστικές καί ποινικές υποθέσεις 

. μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως 
r τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
.·· Ό Πρόεδρος τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τό Προ
εδρείο τοϋ Ανώτατου :Σοβιέτ της'Ένώσεως τών Σοβιετι
κών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.’-' · —χ
-- οδηγούμενοι άπό τήν αμοιβαία επιθυμία νά ένισχύσουν 

τούς φιλ.ικοΰς δεσμούς μεταξύ τών λαών τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής -Ένώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δημοκρατιών,* · . Λ:'

αποδίδοντας μεγάλη σημασία στήν άνάπτυξη τής συνερ- 
'γασίας στον τομέα τής παροχής δικαστικής αρωγής σε 
αστικές καί ποινικές υποθέσεις, , .

, αποφάσισαν νά συνάψουν τήν παρούσα Σύμβαση και για 
τό σκοπό αυτό όρισαν) σαν πληρεξούσιους τους :

Ό Πρόεδρος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας 
τόν 'Υπουργό Δικαιοσύνης τής Ελληνικής Δημοκρατίας 

κ. Γεούργιο Σταμάτη.
Τό Προεδρείο τοϋ Ανώτατου Σοβιέτ τής Ένώσεως τών 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
τόν 'Υπουργό Δικαιοσύνης τής Ένώσεως τών Σοβιετι

κών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών κ. Βλαδίμηρο Ίβανοβιτ*ς 
.Τερεμπλωφ
οί όποιοι, άφοϋ άντάλλ^ιξαν τά πληρεξούσια έγγραφά τους 
πού βρέθηκαν δεόντως συντεταγμένα καί σέ άπόλ,υτη ταςη, 
συμφώνησαν τά ακόλουθα :


