
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Ά ρ . 911 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ό περί της Συμβάσεως περί Ειδικών Αποστολών (Κυρωτικός) Νόμος του 
1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώ\ως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 72 τοΰ 1971 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 
Ειδικών 'Αποστολών (Κυρωτικός) Νόμος του 1971. τίτλος. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη διά 'Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν περί Ειδικών Αποστολών, 
την γενομένην έν Νέα Υόρκη την 16ην Δεκεμβρίου 1969 και περι
λαμβάνει τό Προαιρετικόν Πρωτόκολλον αυτής τό άφορων είς τόν 
Άναγκαστ ικόν Διακανονισμόν Διαφορών. ' 

,3 . Ή Σύμβασις και τό Προαιρετικόν Πρωτόκολλον αυτής, τών Κΰρωαις 
όποιων τ ά κείμενα εκτίθενται είς τόν Πίνακα, και τα όποια ή Δήμο Συμδά°εως 
κρατία υπέγραψε βάσει αποφάσεως του Υπουργ ικού Συμβουλίου ύπ ' Π1νσ^ 
άρ . 9898 και ήμερομηνίαν 6ην Αύγουστου 1970, διά του παρόντος 
Νόμου κυρουνται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ Π Ε Ρ Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Τά Κράτη Μέρη της παρούσης Συμβάσεως , 
Άναμιμνησκόμενα δτι ανέκαθεν παρείχετο ειδική μεταχείρισις είς τάς 

είδ ικάς άποστολάς, 
"Εχοντα κατά νουν τους σκοπούς και τάς α ρ χ ά ς του Καταστατικού Χάρ

του τών 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν , άναφορικώς προς την κυρίαρχον ισότητα τών Κρα
τών, τήν διατήρησα/ της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας και τήν καλλιέργε ιαν 
φιλικών σχέσεων καΐ συνεργασίας μεταξύ τών Κρατών, 
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Άναμιμνησκόμενα δτι ή σημασία του θέ^ίκτοςτών ειδικών αποστολών 
άνεγνωρίσθη διαρκούσης της Διασκέψεως *ων; Ηνωμένων Έφνών έιτί χφν 
Διπλωματικών Σχέσεων καΐ Ασυλιών καί,έν τη* Άποφάσει Ι, τη υΐοβετηθείση 
ύπό της Διασκέψεως τη 10η 'Απριλίου 1961, 

Λαβόντα ύπ' δψιν δτι ή Διάσκεψις των Ηνωμένων 'Εθνών έπί τών Διπλω
ματικών Σχέσεων και 'Ασυλιών υιοθέτησε τήν Σύμβασιν της Βιέννης περί 
Διπλωματικών Σχέσεων, ήτις ήνοίχθη προς ύπογραφήν τη 18η 'Απριλίου 1961, 

Λαβόντα ύπ' δψιν δτι ή Διασκευής τών Ηνωμένων Εθνών επί τών Προξε
νικών Σχέσεων υιοθέτησε τήν Συνθήκην της Βιέννης περί Προξενικών Σχέ
σεων, ήτις ήνοίχθη προς ύπογραφήν τη 24η 'Απριλίου 1963, 

Πεποιθότα δτι ή σύναψις διεθνούς .συμβάσεως περί Ειδικών 'Αποστολών 
θέλει συμπληρώσει τάς ανωτέρω δύο Συμβάσεις και συμβάλει είς τήν καλ
λιέργειαν φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, ανεξαρτήτως τών διαφερόντων 
μεταξύ των συνταγματικών και κοινωνικών συστημάτων, 

Κατανοουντα δτι ό σκοπός, δι' δν παραχωρούνται τα προνόμια και αϊ 
άσυλίαι, αϊ άφορώσαι είς τάς είδικάς άποστολάς, δεν εΐναι δπως ώφεληθώσιν 
άτομα άλλ' δπως έξασφαλισθη ή αποτελεσματική έκτέλεσις τών λειτουργιών 
τών εΙδικών αποστολών, ώς έκπροσωπουσών τό Κράτος, 

Έπιβεβαιουντα δτι οι κανόνες του εθιμικού διεθνούς δικαίου δέον δπως 
συνεχίσωσι νά διέπωσι θέματα μή ρητώς ρυθμιζόμενα ύπό τών διατάξεων της 
παρούσης Συμβάσεως, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
"Αρθρον 1 
'Ερμηνεία. 

Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως— 
(α) «ειδική αποστολή» δηλοϊ προσωρινήν άποστολήν, εκπροσωπούσαν 

τό Κράτος, ήτις αποστέλλεται ύπό τίνος Κράτους είς έτερον Κράτος, 
τη συναινέσει του τελευταίου, έπί τω τέλει δπως έπιληφθή ειδικού 
θέματος ή εκτέλεση άναφορικώς προς τούτο είδικόν τι έργον' 

(β) «μόνιμος διπλωματική αποστολή» δηλοΐ διπλωματικήν άποστολήν 
έν τη έννοία της Συμβάσεως της Βιέννης περί Διπλωματικών 
Σχέσεων" 

(γ) «προξενική υπηρεσία» δηλοΐ οιονδήποτε γενικόν προξένείον, -προ^ε-
νεΐον, ύποπροξενεΐον ή προξενικήν άντιπροσωπείαν 

(δ) «αρχηγός της ειδικής αποστολής», είναι τό πρόσωπον τό έντεταλ
μένον ύπό του άποστέλλοντος Κράτους δπως ενεργή ύπό τήν ιδιό
τητα ταύτην "". 

(ε) «εκπρόσωπος του άποστέλλοντος Κράτους παρά τη ειδική αποστολή» 
είναι τό πρόσωπον, εις δ τό άποστέλλον Κράτος παρεχώρησε την 
ιδιότητα ταύτην '-. 

(στ) «μέλη της είδικής αποστολής» είναι δ αρχηγός της είδικής απο
στολής, ol εκπρόσωποι τοΟ άποστέλλοντος Κράτους παρά τη ειδική 
αποστολή και τά μέλη του προσωπικού της ειδικής αποστολής" 

(ζ) «μέλη τοΟ προσωπικού της είδικής_άποστολής» είναι τά μέλη τοΟ 
διπλωματικού προσωπικού, του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού 
καΐ τό ύπηρετικόν πρόσωπικόν της είδικής αποστολής' 

(η), «μέλη τοΟ διπλωματικού προσωπικού» είναι τά μέλη του προσω
πικοί} της ειδικές αποστολής, τά έχοντα διπλωματικήν Ιδιότητα διά 
τρός σκοπούς της εΐ,^κης. ^oflt^MIC 

(0) «μέλη τοΟ διοικητικού καΐ τεχνκκοΟ προσωπικού» είναι τά μέλη τοΟ 
προσωπικού* τής ειδικής αποστολής, τά απασχολούμενα είς τήν διοι
*$&κήν καΐ τεχνικήν ΰπςψεφο® Ί%ς £ίδιχ%; άποστολ%· 
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ίι) «μέλη τοΟ υπηρετικού προσωπικού» είναι τα μέλη του προσωπικό© 

τής είδικής αποστολής, τά απασχολούμενα όπ* αυτής ώς οίκιακοί 
ύπηρέται ή εις παρόμοιας εργασίας' 

(ια) «Ιδιωτικόν προσωπικόν» σημαίνει πρόσωπα απασχολούμενα απο
κλειστικώς εις τήν Ιδιωτικήν ύπηρεσίαν των μελών τής ειδικής απο
στολής. 

"Αρθρον 2 
'Αποστολή ειδικής αποστολής 

"Εν Κράτος δύναται νά άποστείλη είδικήν άποστολήν είς έτερον Κράτος 
τη προηγουμένη συγκαταθέσει του τελευταίου, λαμβανομένη είτε μέσω τής 
διπλωματικής δδοΰ είτε μέσω ετέρας συμπεφωνημένης ή αμοιβαίως αποδεκτής 
όδου. 

"Αρθρον 3 
Αϊ λειτουργίαι τής είδικής αποστολής θέλουν καθορισθή τη αμοιβαία συναι

νέσει τοΰ άποστέλλοντος Κράτους και του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους. 
"Αρθρον 4 

Αποστολή τής αυτής είδικής αποστολής είς δύο ή πλείονα Κράτη 
"Εν Κράτος, δπερ επιθυμεί νά άποστείλη τήν αυτήν είδικήν άποστολήν είς 

δύο ή πλείονα Κράτη θέλει κοινοποιήσει το γεγονός είς άπαντα τά ενδιαφε
ρόμενα Κράτη, δτε ζητεί τήν προς άποδοχήν τής είδικής αποστολής συγκα
τάθεσιν ενός έκαστου έξ αυτών. 

"Αρθρον 5 
'Αποστολή μικτής είδικής αποστολής ύπό δύο ή πλειόνων Κρατών. 

Δύο ή πλείονα Κράτη, άτινα έπιθυμουσι νά άποστείλωσι μικτήν ■ είδικήν 
άποστολήν είς έτερον Κράτος, θέλουν κοινοποιήσει το γεγονός είς τό έτερον 
τοΰτο Κρότος, δτε ζητούν τήν προς άποδοχήν τής αποστολής συγκατάθεσιν 
αύτου. 

"Αρθρον 6 
'Αποστολή, ειδικών αποστολών ύπό δύο ή πλειόνων Κρατών 

διά νά έπιληφθώσι θέματος κοινού ενδιαφέροντος. 
Δύο ή πλείονα Κράτη δύνανται νά άποστείλωσιν είδικήν άποστολήν συγ

χρόνως εις έτερον Κράτος, τη προηγουμένη συγκαταθέσει αύτοΰ λαμβανο
μένη κατά τό άρθρον 2, ϊνα αί άποστολαί αδται έπιληφθώσιν άπό κοινού, τη 
συμφωνία απάντων τών Κρατών τούτων, θέματος κοινού ενδιαφέροντος άπαν
τα; ν/ τούτων τών Κρατών. 

"Αρθρον 7 
Μή ϋπαρξις διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων 

Ή υπαρξις διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων δέν είναι αναγκαία προϋ. 
πόθεσις διά τήν άποστολήν ή άποδοχήν είδικής αποστολής. 

"Αρθρον 8 
Διορισμός τών μελών τής είδικής αποστολής 

Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 10, 11 και 12, τό άποστέλλον 
Κράτος δύναται νά διορίζη κατ' έλευθέραν βούλησιν τά μέλη τής είδικής απο
στολής, άφου προηγουμένως παράσχη εις τό παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος 
πασαν άναγκαίαν πληροφορίαν καθ* δσον άφορα εις τό μέγεθος καΐ τήν σύν
θέσιν τής είδικής αποστολής, ιδία δέ τό δνομα και τήν θέσιν ενός έκαστου 
Τφν προσώπων, ατινα προτίθεται νά διόρίση. To r a p ' ώ ή ειδική αποστολή 
Κράτος δύναται νά άρνηθ^ νά άποδεχθή είδικήν άποστολήν, της όποιας τό 
μέγεθος δέν ήθελε κρίνει εΟλογον, λαμβανομένων όπ* όψιν τών περιστάσεων 
καΐ τών συνθηκών τών κρατουσών είς τό παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος 
ΚοΛ των αναγκών τής οτυγκεκριμένης αποστολής. Δύναται.,προς τούτοις,, μή 
υπσχρΊΕούμενον να αιτιολόγηση τήν άρνησίν του, να αρνη(% νάί άποδέχ^ οίον. 
&^*έοτε πρόσωπον ώς μέλος τής είδικής αποστολής. 
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"Αρθρον 9 i 

Σύνθεσις τής ειδικής αποστολές 
1. Ή είδική αποστολή δέον δπως περιλαμβάνπ ένα ή πλείονας έκπροσώ

|Ε©υς τόΟ άποστέλλοντος Κράτους, έξ £>ν τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά 
ριορίστ| τόν άρχηγόν της αποστολής. Δύναται, προς τούτοις, νά διαλαμβάνη 
διπλωματικόν προσωπικόν, διοικητικόν καΐ τεχνικόν προσωπικόν καί όπηρε
τικόν τοιούτον. 

2. Έ ν αΤς περιπτώσεσιν εις τήν είδικήν άποστολήν διαλαμβάνονται μέλη 
της μονίμου διπλωματικής αποστολής ή τής προξενικής υπηρεσίας είς τό παρ' 
ώ ή είδική αποστολή Κράτος, ταύτα θέλουν διατηρήσει τα προνόμια και τάς 
ασυλίας, ων άπολαύουσ'ιν ως μέλη τής μονίμου διπλωματικής αποστολής ή 
προξενικής υπηρεσίας, επιπροσθέτως των τοιούτων, των παραχωρουμένων αύτοϊς 
δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 10 
'Ιθαγένεια των μελών τής ειδικής αποστολής 

1. ΟΙ εκπρόσωποι του άποστέλλοντος Κράτους παρά τη είδική αποστολή 
καί τά μέλη του διπλωματικοί) αυτής προσωπικού δέον δπως έχωσι κατ* αρχήν 
τήν Ιθαγένειαν του άποστέλλοντος Κράτους. 

2. Πρόσωπα έχοντα τήν ιθαγένειαν του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους 
δέν δύνανται νά διορισθώσιν είς τήν είδικήν άποστολήν, ειμή τη συγκαταθέσει 
τοΟ έν λόγω Κράτους, ήτις δύναται κατά πάντα χρόνον νά άνακληθή. 

3. Τό παρ* ώ ή είδική αποστολή Κράτος δύναται νά επιφύλαξη έαυτώ τό * 
δικαίωμα, τό προνοούμενον έν παραγράφω 2 τοΟ παρόντος άρθρου, καθ* δσον 
άφορφ εις πολίτας τρίτου Κράτους, οΐτινες δέν είναι ωσαύτως κάί πολΐται του 
άποστέλλοντος Κράτους. 

"Αρθρον 11 
Κοινοποιήσεις 

1. Εις τόν Ύπουργόν Εξωτερικών του παρ* ώ ή είδική αποστολή Κράτους 
ή είς οίονδήποτε έτερον δργανον του έν λόγω Κράτους, δπερ ή θελεν έ'πί τούτω 
συμφωνηθή, κοινοποιούνται τά ακόλουθα : 

(α) ή σύνθεσις τής ειδικής αποστολής καί οιαδήποτε μετάγενομένη 
αλλαγή* 

(β) ή άφιξις καί ή οριστική άναχώρησις μελών τής ειδικής αποστολής 
καί ό τερματισμός των αρμοδιοτήτων αυτών παρά τη αποστολή* 

(γ) ή #φιξις κάί ή οριστική άχαχώρησις παντός προσώπου συνοδεύ
οντος μέλος της αποστολής' 

(δ) ή πρόσληψις καί άπόλυσις προσώπων διαμενόντων εις τό παρ* ώ 
ή είδική αποστολή Κράτος, ως μελών τής αποστολής ή ως μελών 
τοΟ Ιδιωτικού προσωπικού* 

(ε.) 6 διορισμός τοΟ αρχηγού τής ειδικής αποστολής ή, ελλείψει τούτου, 
τοΟ εκπροσώπου του αναφερομένου έν παραγράφω 1 του άρθρου 
14, καί οίουδήποτε αναπληρωτού αυτών* 

(στ) ή περιοχή τών υποστατικών, τών κατεχομένων ύπό τής ειδικής απο
στολής καί τών Ιδιωτικών ενδιαιτημάτων, τών απολαυόντων του 
απαραβίαστου δυνάμει τών άρθρων 30, 36 καί 39, ώς καί πάσα έτερα 
πληροφορία αναγκαία διά τόν καθορισμόν τών τοιούτων υποστα
τικών καί ενδιαιτημάτων. 

& Έκτος έάν τοΟτο είναι άνέφικτον, ή κοινοποίησις περί άφίξεως fi τέλι. 
κής όΛ^ωρήσεως δέονΰπως ιτροηγήται χ§ς χι^έ^&άφξβΰίς $άναχωρ^εβ^ 
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"Αρθρον 12 
Πρόσωπα κηρυχθέντα ώς μή αρεστά (non grata) 

ή μή αποδεκτά 
1. Το παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος δύναται κατά πάντα χρόνον και 

άνευ υποχρεώσεως δπως αιτιολόγηση τήν άπόφασίν του, νά καθιστή γνωστόν 
προς το άποστέλλον Κράτος δτι οιοσδήποτε εκπρόσωπος του άποστέλλοντος 
Κράτους παρά τη είδική αποστολή ή οιονδήποτε μέλος του διπλωματικού· αυτής 
προσωπικού είναι πρόσωπον μή άρεστόν (persona non grata) ή δτι οιονδήποτε 
έτερον μέλος του προσωπικού της αποστολής δέν είναι αποδεκτόν. Έν πάση 
τοιαύτη περιπτώσει τό άποστέλλον Κράτος είτε ανακαλεί το περί οδ ό λόγος 
πρόσωπον είτε, αναλόγως της περιπτώσεως, θέτει τέρμα είς τάς παρά τή 
ειδική αποστολή αρμοδιότητας του' πρόσωπον τ ι δύναται νά κηρυχθή μή άρε
στόν (non grata) ή μή αποδεκτόν προ τής άφίξεως αύτοο εις τό έδαφος τού 
παρ' ω ή είδική αποστολή Κράτους. 

2. Έάν τό άποστέλλον Κράτος άρνηθή ή παράλειψη νά εκπλήρωση τάς 
υποχρεώσεις αυτού δυνάμει τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου εντός 
ευλόγου προθεσμίας, τό παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος δύναται νά άρνηθή 
νά αναγνώριση είς τό έν λόγω πρόσωπον τήν 'ιδιότητα του μέλους τής ειδικής 
αποστολής. 

"Αρθρον 13 
"Εναρξις λειτουργιών τής ειδικής αποστολής 

1. Αί λειτουργίαι τής ειδικής αποστολής άρχονται ευθύς ώς ή αποστολή 
έλθη ε'ις έπίσημον έπαφήν μετά του 'Υπουργείου 'Εξωτερικών ή οιουδήποτε 
έτερου οργάνου του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους ώς ήθελεν έπί τούτω 
σύμφωνη θή. 

2. Ή έναρξις των λειτουργιών τής ειδικής αποστολής δέν θέλει έξαρτηθή 
έκ τής παρουσιάσεως αυτής υπό τής μονίμου διπλωματικής αποστολής του 
άποστέλλοντος Κράτους ή έκ τής υποβολής διαπιστευτηρίων ή πληρεξουσίων 
γραμμάτων. 

"Αρθρον 14 
'Εξουσία τοΰ ενεργεί ν έκ μέρους τής ειδικής αποστολής 

1. Ό αρχηγός τής ειδικής αποστολής ή, έφ' δσον τό άποστέλλον Κράτος 
δέν ήθελε διορίσει άρχηγόν, εις των εκπροσώπων του άποστέλλοντος Κράτους 
έπί τούτω υποδειχθείς ύπ* αύτου, εξουσιοδοτείται δπως ενεργή διά τήν είδικήν 
άποστολήν κα ι δπως άπευθύνη ανακοινώσεις προς τό παρ' ω ή ειδική αποστολή 
Κράτος. Τό παρ* ώ ή ειδική αποστολή Κράτος θέλει απευθύνει ανακοινώσεις 
άφορώσας είς τήν είδικήν άποστολήν προς τον άρχηγόν τής ειδικής αποστολής 
ή, ελλείψει τούτου, προς τόν άνω άναφερόμενον έκπρόσωπον, είτε άπ' ευθείας 
είτε μέσω τής μονίμου διπλωματικής αποστολής. 

2. Ούν' ήττον δμως, έν μέλος τής ειδικής αποστολής δύναται νά έξουσιο
δοτηθή ύπό του* άποστέλλοντος Κράτους, του αρχηγού τής είδικής αποστολής 
ή ελλείψει τούτου, ύπό του έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου μνημονευ
ομένου εκπροσώπου, εϊτε δπως άναπληροΐ τόν άρχηγόν τής ειδικής αποστολής 
ή τόν ώς εΐρηται έκπρόσωπον είτε δπως έκτελή ώρισμένας πράξεις διά λογα
ριασμόν τής είδικής αποστολής. 

"Αρθρον 15 
"Οργανον του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους μεθ' οδ 

διεξάγονται αί επίσημοι έργασίαι 
"Απασαι αϊ επίσημοι έργασίαι μετά του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κρά

τους, αϊ έμπεταστευμέναι τή είδική αποστολή ύπό τού άποστέλλοντος Κράτους, 
Βά διεξάγονται μετά ή μέσω του 'Υπουργείου Εξωτερικών ή μεθ' οίουδήποτε 
έτερου οργάνου τοΟ παρ* & ή είδική αποστολή Κράτους ήθελεν έπί τούτω συμ
φωνηθή. 
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"Αρθρον 16 * 
Κανόνες διέποντες τά το$ π ρ ρ ^ δ ^ ο π ο ς 

1. "Οσάκις δύο ή πλείονες είδικαΐ απόστολο:! ουναντώνται είς τό έδαφος 
το5 παρ' ώ at είδικαΐ άποστολαί Κράτους ή τρίτου τινός Κράτους, ή σειρά τοΟ 
προβαδίσματος μεταξύ τών αποστολή/ θέλει καθορισθη, ελλείψει είδικής συμ
φωνίας, αναλόγως της αλφαβητικής σειράς τών ονομάτων τών Κρατών, της r 
χρησιμοποιούμενης ύπό του πρωτοκόλλου του Κράτους, έν τω έδάφει οδτινος 
συναντώνται αϊ άποστολαί. 

2. Ή σειρά του προβαδίσματος μεταξύ δύο ή πλειόνων ειδικών αποστολών 
είς έθιμοτυπικάς ή επισήμους περιπτώσεις θέλει καθορισθη βάσει του πρωτο
κόλλου, του κρατούντος είς τό παρ' ώ αϊ είδικαι άποστολαί Κράτος. 

3. Ή σειρά του προβαδίσματος μεταξύ τών μελών της αυτής είδικής άπο. 
στολής θέλει καθορισθη διά κοινοποιήσεως προς τό παρ' ώ ή είδική αποστολή 
Κράτος ή τό τρίτον Κράτος, είς τό έδαφος ούτινος συναντώνται δύο ή πλείονες 
είδικαΐ άποστολαί. 

"Αρθρον 17 
"Εδρα της είδικής αποστολής 

1. Ή ειδική αποστολή θά έχη τήν έδραν αυτής είς την συμπεφωνημένη ν 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων Κρατών τοποθεσίαν. 

2. Ελλείψει έπί τούτω συμφωνίας, ή ειδική αποστολή θά έχη τήν έδραν 
αυτής είς τήν τοποθεσίαν ένθα κείται τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών του παρ' 
ώ ή είδική αποστολή Κράτους. 

3. Έ ν αΤς περιπτώσεσιν ειδική αποστολή ενασκεί τάς λειτουργίας αυτής 
είς διαφόρους περιοχάς, τά ενδιαφερόμενα Κράτη δύνανται νά συμφωνήσωσιν * 
δτι αϋτη θά έχη πλείονας της μιας έδρας, it ών δύνανται νά έπιλέξωσι μίαν 
ώς τήν κυρίαν αυτής έδραν. 

"Αρθρον 18 
Συνάντησις ειδικών αποστολών είς τό έδαφος τρίτου Κράτους 

1. Είδικαΐ άποστολαί έκ δύο ή πλειόνων Κρατών δύνανται νά συναντώνται 
είς τό έδαφος τρίτου Κράτους μόνον τη προηγουμένη ρητή συγκαταθέσει τού 
Κράτους τούτου, δπερ και διατηρεί τό δικαίωμα δπως άνακαλή ταύτην. 

2. Παρέχον τήν συγκατάθεσίν του το τρίτον Κράτος δύναται νά θέση δρους, 
οΐτινες θά τηρώνται ύπό τών άποστελλόντων Κρατών. 

3. Τό τρίτον Κράτος θέλει αναλάβει, άναφορικώς προς τά άποστέλλοντα 
Κράτη, τά δικαιώματα και τάς υποχρεώσεις του παρ' ώ ή είδική αποστολή 
Κράτους, καθ' ή ν έκτασιν ήθελεν έπί τούτω υποδείξει κατά τήν παροχή ν της 
συγκαταθέσεώς του. 

"Αρθρον 19 
Δικαίωμα της είδικής αποστολής δπως" χρησιμοποιή τήν 

σημαίαν και έμβλημα τοΟ άποστέλλοντος Κράτους 
1. Ή είδική αποστολή κέκτηται τό δικαίωμα δπως χρησιμοποιή τήν ση

μαίαν καΐ τό έμβλημα του άποστέλλοντος Κράτους έπί τών κατεχομένων ύπ' 
αυτής υποστατικών ώς και έπί τών μεταφορικών αυτής μέσων, έφ' δσό,ν τάυτα 
χρησιμοποιούνται δι* έπίσημον έργασίαν. 

2. Έ ν τη ενασκήσει του δικαιώματος, του παραχωρουμένου ύπό του* πα
ρόντος άρθρου, δέον δπως λαμβάνονται ύπ' δψιν οί νόμοι, κανονισμοί καΐ έθη 
τοΟ πβφ* ώ ή είδική αποστολή Κράτους. 

, "Αρθρον 20 
ι Τερματισμός λειτουργιών είδικής αποστολής 

; Ι , ΑΙ λειτουρνίαι τής «loitcfte αποστολής θέλο»ν τερ{Αατια9ί|,.«ΑβΑφφ?&α
συμβή,1 έν άλλοις, όΙονδήποτε των κάτωθι : 

(α) συμφωνία έπί1 τούτω τών ενδιαφερομένων Κρατών 
(£) ουμπλήρωσις τοΟ έργου τής είδικής αποστολής' 
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(ν) εκπνοή της διαρκείας της καθορισθείσης δια τήν είδικήν άποστολήν, 
έκτ,ός έάν αβτη ffitte βητως παράταξη* 

(δ) κοινοποίησις αποφάσεως τόΟ άποστέλλοντός" Κράτους περί τ/ερμα> 
τισμοί) ή ανακλήσεως της ειδικής αποστολής' 

(ε) κοινοτχοίησις αποφάσεως τοΟ παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους δτι 
θεωρεί τήν είδικήν άποστολήν τερματισθεΐσαν. 

2. Ή διακοπή διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων μεταξύ του άποστέλ
λοντος Κράτους και του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους δέν επάγεται άφ* 
εαυτής τερματισμόν ειδικής αποστολής, υφισταμένης καθ' δν χρόνον έπήλθεν 
ή τοιαύτη διακοπή. 

"Αρθρον 21 
Καθεστώς του 'Αρχηγού του Κράτους καΐ ανωτέρων αξιωματούχων 

1. Έφ' δσον της είδικής αποστολής ηγείται ο 'Αρχηγός του Άποστέλλον. 
τος Κράτους ούτος απολαύει είς το παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος ή είς 
τρίτον Κράτος τών διευκολύνσεων, προνομίων και ασυλιών τών αναγνωριζο
μένων ύπό του διεθνούς δικαίου είς 'Αρχηγούς Κρατών έν έπισήμω έπισκέψει. 

2. Έφ* δσον τής είδικής αποστολής συμμετέχουν ό Πρόεδρος τής Κυβερ
νήσεως, ό Υπουργός 'Εξωτερικών και έτεροι ανώτεροι αξιωματούχοι του άπο
στέλλοντος Κράτους, ούτοι άπολαύουσιν είς το παρ' ώ ή*είδική αποστολή Κρά
τος ή είς τρίτον Κράτος τών ανεγνωρισμένων ύπό του διεθνούς δικαίου διευ
κολύνσεων προνομίων καί ασυλιών έπί πλέον τών ύπό τής παρούσης Συμβά
σεως αναγνωριζομένων τοιούτων. 

"Αρθρον 22 
Γελ'ΐκαϊ διευκολύνσεις 

Το παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος θέλει παράσχει είς τήν είδικήν άπο
στολήν πάσαν διευκόλυνοιν άναγκαίαν διά τήν ένάσκησιν τών λειτουργιών 
αυτής, λαμβανομένων ύπ* δψιν τής φύσεως καί του £ργου τής είδικής απο
στολής. 

"Αρθρον 23 
Υποστατικά καί ενδιαιτήματα 

Τό παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος θέλει, κατ' αΐτησιν τής ειδικής απο
στολής, βοηθήσει ταύτην δπως έξεύρη τά αναγκαία υποστατικά καί τά προσή
κοντα ενδιαιτήματα διά τά μέλη αυτής. 

"Αρθρον 24 
Απαλλαγή τών υποστατικών τής είδικής αποστολής 

έκ τής φορολογίας 
1. Καθ* ήν έκτασιν τούτο συνάδει προς τήν φύσιν καί τήν διάρκειαν τών 

ενασκούμενων ύπό τής είδικής αποστολής λειτουργιών, τό άποστέλλον Κράτος 
και τά μέλη τής είδικής αποστολής, τά ενεργούντα διά λογαριασμόν τής ειδι
κής αποστολής, άπαλλάττονται παντός εθνικού, τοπικού ή δημοτικού φόρου ή 
τέλους άναφορικώς προς τά Κατεχόμενα ύπό τής είδικής αποστολής ύποστα. 
τικά, έφ* δσον δέν πρόκειται περί φόρων ή τελών άντιπροσωπευόντων αμοιβή ν 
διά παρασχεθείσας είδικάς υπηρεσίας. 

2. Ή προ νοούμενη έν τω παρόντι άρθρω απαλλαγή έκ τής φορολογίας 
δέν τυγχάνει εφαρμογής καθ' όσον άφορα είς τέλη ή δικαιώματα πληρωτέα 
κατά τό δίκαιον του παρ'ώ ή είδική αποστολή Κράτους ύπό προσώπων συμ
βαλλομένων μετά τού άποστέλλοντος Κράτους ή μετά τίνος μέλους τής είδικής 
αποστολής. 

"Αρθρον 25 
Άπαραβίαστον τών υποστατικών 

1. Τά υποστατικά, είς ατινα είναι εγκατεστημένη ή ειδική <£ποστολή συμ
Φωνως ifj παρούση Συμφά;σει, εϊναι απαραβίαστα. Τά δργανα τοΟ παρ* V 
η είδική*αποστολή Κράτοίύς δέν δύνανται νά είσέρχωνται είς τά ώς είρηται 



φποφβνηχά, είμή *rf| συγκαταθέσει τοΟ άρχηγοΟ τής ειδικής αποστολής fj, Φκά 
τάς περιστάσεις, τοΟ άρχηγοϋ* τής μονίμου διπλωματικής αποστολής του άπο
στέλλοντος Κράτους, του διαπεπιστευμένου είς τό παρ* ώ ή είδική αποστολή 
Κράτος. Ή τοιαύτη συγκατάθεσις λογίζεται παρασχεθείσα έν περιπτώσει πυρός 
ή έτερου κινδύνου έπαπειλοΟντος σρβαρώς τήν δημοσίαν άσφάλειαν, μόνον 
όμως έφ' δσον δέν ήθελε καταστή δυνατόν νά ληφθή ή ρητή συγκατάθεσις του 
αρχηγού τής είδικής αποστολής ή, κατά τάς περιστάσεις, του αρχηγού τής 
μονίμου διπλωματικής αποστολής. 

2. Το παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος υπέχει τήν είδικήν ύποχρέωσιν 
όπως λαμβάνη άπαντα τά προσήκοντα μέτρα ίνα προστατεύση τά υποστατικά 
τής είδικής αποστολής κατά πάσης αυθαιρέτου εΙσόδου ή ζημίας καΐ δπως 
άποτρέπη οιανδήποτε διαταραχήν τής ειρήνης τής αποστολής ή μείωσιν τής 
αξιοπρέπειας αυτής. * 

3. Τά υποστατικά τής ειδικής αποστολής, ή: έπίπλωσίς των, Ετερα περιου
σιακά στοιχεία χρησιμοποιούμενα διά τάς λειτουργίας τής ειδικής αποστολής, 
ώς και τά μεταφορικά αυτής μέσα χαίρουσιν ασυλίας έξ έρέύνης, έπιτάξεως, 
κατασχέσεως ή εκτελεστικών μέτρων. 

"Αρθρον 26 
Άπαραβίαστον χών αρχείων και έγγραφων 

Τά άρχεϊα και τά έγγραφα τής είδικής αποστολής είναι απαραβίαστα έν 
π αντί χρόνω και οπουδήποτε ευρισκόμενα. Ταύτα όφείλουσιν, έφ' δσον είναι 
άναγκαϊον, νά φέρωσιν Ορατά εξωτερικά σήματα, ενδεικτικά τοΟ χαρακτήρος 
των. 

"Αρθρον 27 
Ελευθερία κινήσεως 

Τηρουμένων των νόμων και των Κανονισμών αύτου, οϊτινες άφορώσιν είς 
ζώνας, είς άς απαγορεύεται ή είσοδος ή ρυθμίζεται διά λόγους εθνικής ασφα
λείας, τό παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος θέλει εξασφαλίσει είς άπαντα τά 
μέλη τής είδικής αποστολής τοιαύτην έλευθερίαν κινήσεως και κυκλοφορίας 
έπί του εδάφους αύτου, ώς ήθελε καταστή αναγκαία διά τήν ένάσκησιν των 
λειτουργιών τής είδικής αποστολής. 

"Αρθρον 28 
Ελευθερία επικοινωνίας 

1. Τό παρ* ώ ή είδική αποστολή Κράτος θέλει επιτρέψει και προστατεύσει 
τήν έλευθέραν έπικοινωνίαν τής είδικής αποστολής δι' απαντάς τους υπηρε
σιακούς σκοπούς. 'Επικοινωνούσα μετά τής Κυβερνήσεως του άποστέλλοντος 
Κράτους, των διπλωματικών αύτου αποστολών, των προξενικών αύτου υπηρε
σιών και μετά τών λοιπών είδικών αύτοΟ αποστολών ή μετά τμημάτων τής 
αυτής αποστολής, οπουδήποτε καΐ άν ευρίσκεται, ή είδική αποστολή δύναται 
νά χρησιμοποιή απάντα τά προσήκοντα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβανομένων 
ιών ταχυδρόμων καΐ τών διά κωδικός ή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Ούχ 
ήττον, ή ειδική αποστολή δέν δύναται νά έγκαθιστφ ή νά χρησιμοποιή συσκευήν 
ραδιοπομπού ειμή τη συγκαταθέσει του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους. 

2. Ή επίσημος αλληλογραφία τής ειδικής αποστολής εΐναι απαραβίαστος. 
Ό δρός «επίσημος αλληλογραφία» δήλοι πασαν άλληλογραφίαν σχετικήν προς 
τήν είδικήν άποστολήν καΐ τάς λειτουργίας αυτής. 

3. Έφ' δσον είναι πρακτικώς έφικτόν, ή είδική αποστολή δέον δπως χρησι
μοποιώ τά μέσα επικοινωνίας, περιλαμβανομένων και του διπλωματικού σάκκου 
ίεαΐ των διπλωματικών ταχυδρόμων, τής μονίμου διπλωματικής αποστολής τοΟ 
^ο^ΡΓέλλον%>ς Κράτους. 

4. *0 σάκκός τής εΙοΊκϊής αποστολής δέν δύνάτχχι νά ανοιχθή ή νά κατά
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5. Τά συνιστωντα τόν σάκκον τής ειδικής αποστολής δέματα δέον δικός 
φέρωσιν ορατά εξωτερικό: σήματα ενδεικτικά του χαρακτήρος των, δέν δύ
νανται δέ να περιέχωσιν εΙμή μόνον Ιγγραφα ή αντικείμενα προοριζόμενα δι* 
ύπηρεσιακήν χρησιν τής είδικής αποστολής. 

6. Ό ταχυδρόμος της είδικής αποστολής, δστις δέον δπως είναι έφωδια
σμένος δι* επισήμου εγγράφου πιστοποιουντος τήν Ιδιότητα του και προσδιο
ρίζοντος τόν αριθμόν των συνιστώντων τόν σάκκον δεμάτων, προστατεύεται 
έν τή ενασκήσει των καθηκόντων του ύπό του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κρά
τους. Οδτος απολαύει του απαραβίαστου του προσώπου του καΐ δέν υπόκειται 
είς οίασδήποτε μορφής σύλληψιν ή κράτησιν. 

7. Τό άποστέλλον Κράτος ή ή είδική αποστολή δύναται νά διορίζη είδικούς 
(ad hoc) ταχυδρόμους τής είδικής αποστολής. Είς τοιαύτας περιπτώσεις at 
διατάξεις τής παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου θά τυγχάνωσιν ωσαύτως 
εφαρμογής, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι αϊ έν αύτη μνημονευόμεναι άσυλίαι θά 
παύωσι νά εφαρμόζονται άφ* ής ό είδικός (ad hoc) ταχυδρόμος επιδώσει τόν 
ύπό τήν φροντίδα αύτου σάκκον τής είδικής αποστολής είς τόν παραλήπτην. 

8. Ό σάκκος τής είδικής αποστολής δύναται νά παραδοθή είς τόν κυβερ
νήτην πλοίου ή έμπορικοΰ αεροσκάφους προσγειωθησομένου είς έγκεκριμένον 
αερολιμένα εισόδου. Ό κυβερνήτης οδτος δέον δπως είναι εφοδιασμένος δι* 
επισήμου έγγραφου δεικνύοντος τόν αριθμόν των συνιστώντων τόν σάκκον δε
μάτων, ούχ ήττον, δμως, δέν θεωρείται ως ταχυδρόμος της είδικής αποστολής. 
Κατόπιν έπί τούτω διευθετήσεως μετά των αρμοδίων άρχων, ή είδική αποστολή 
δύνοπαι νά άποστείλη εν των μελών της ϊνα παραλαβή άπ' ευθείας και έλευ^ 
θέρως τόν σάκκον έκ τοΰ κυβερνήτου του πλοίου ή του αεροσκάφους. 

"Αρθρον 29 
Άπαραβίαστον τοΟ προσώπου 

Τό πρόσωπον των εκπροσώπων του άποστέλλοντος Κράτους παρά τη είδική 
αποστολή και των μελών του διπλωματικού αυτής προσωπικού είναι άπαρα
βίαστον. Ούτοι δέν υπόκεινται είς οίασδήποτε μορφής σύλληψιν ή κράτησιν. 
Τό παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος δέον δπως μεταχειρίζηται τούτους μετά 
του προσήκοντος' σεβασμού, προς τούτοις δέ λαμβάνη πάντα τά κατάλληλα 
μέτρα προς παρεμπόδιση/ πάσης προσβολής κατά του προσώπου, τής ελευθε
ρίας ή τής άξιοπρεπείας αυτών. 

"Αρθρον 30 
Άπαραβίαστον Ιδιωτικών ενδιαιτημάτων 

1. Τά ιδιωτικά ενδιαιτήματα τών εκπροσώπων του άποστέλλοντος Κράτους 
παρά τη είδική αποστολή και τών μελών του διπλωματικού αυτής προσωπικού 
άπολαύουσι τοΟ αύτου απαραβίαστου καί τής αυτής προστασίας ώς και τά 
υποστατικά τής είδικής αποστολής. 

2. Του απαραβίαστου άπολαύουσιν ωσαύτως τά έγγραφα, ή αλληλογραφία 
καί πλην ώς προνοείται έν παραγράφω 4 τοΰ άρθρου 31, τά περιουσιακά αυτών 
στοιχεία. 

"Αρθρον 31 
'Ασυλία έκ τής δικαιοδοσίας του παρ* ώ ή είδική αποστολή Κράτους 
1. Οί εκπρόσωποι του άποστέλλοντος Κράτους παρά τη είδική αποστολή 

καί τά μέλη τοΟ διπλωματικού αυτής προσωπικού χαίρουσιν ασυλίας έκ της 
ποινικής δικαιοδοσίας του παρ' & ή είδική αποστολή Κράτους. 

2. Οδτοι χαίρουσιν ωσαύτως ασυλίας έκ τής αστικής καί της διοικητικής 
δικαιοδοσίας τοΟ παρ* ώ ή είδική αποστολή Κράτους πλην τών περιπτώσεων— 

(α) εμπραγμάτου αγωγής άφορώσης είς Ιδιωτικόν άκίνητον κέίμενον 
επί τοΟ εδάφους τοΟ παρ* ΰ> ή είδική αποστολή Κράτους, έκτος έάν 
ό ενδιαφερόμενος κατέχω τοΟτο διά λογαριασμον τοΟ άποστέλλοντος 
Κράτους δια τους σκοπούς τής αποστολής* 
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Φ) αγωγής άφορώσης είς κληρονομίαν, είς ήν φ ενδιαφερόμενος έμφα <> 

νίζεται ώς εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής, κληρονόμος ή κλη
ρόδόχος, ώς Ιδιώτης και ουχί έν ονόματι τοΟ άποστέλλοντος Κράτους* 

(γ) αγωγής άφορώσης είς οιονδήποτε επαγγελματική ν ή έμπορικήν 
δραστηριότητα, άσκουμένην υπό του ενδιαφερομένου έν τω παρ' ώ 
ή είδική αποστολή Κράτει έκτος τών επισήμων καθηκόντων του' 

(δ) αγωγής δι' αποζημιώσεις, άπορρεούσης έξ ατυχήματος προκληθέν
τρς υπό οχήματος χρησιμοποιηθέντος έκτος τών επισήμων λειτουρ . 
γιων του ενδιαφερομένου προσώπου. 

3. Οι εκπρόσωποι του άποστέλλοντος Κράτους παρά τη ειδική αποστολή 
και τά μέλη τού διπλωματικού αυτής προσωπικού δέν υποχρεούνται νά κατα
θέσωσιν ώς μάρτυρες. 

4. Ουδέν έκτελεστικόν μέτρον δύναται νά ληφθή έναντι εκπροσώπου του 
άποστέλλοντος Κράτους παρά τή είδική αποστολή ή έναντι μέλους του διπλω
ματικού αυτής προσωπικού, πλην τών έμπιπτουσών είς τάς υποπαραγράφους 
(α), (β), (γ) και (δ) τής παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου περιπτώσεων 
και υπό τόν δρον δτι τά μέτρα ταΰτα δύνανται νά ληφθώσι χωρίς νά προσδληθή 
τό άπαραβίαστον του προσώπου ή τής κατοικίας αύτου. 

5. "Η ασυλία τών εκπροσώπων του άποστέλλοντος Κράτους παρά τή είδική 
αποστολή και τών μελών του διπλωματικού αυτής προσωπικού έκ τής δικαιο
δοσίας του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους δέν απαλλάσσει τούτους έκ τής 
δικαιοδοσίας του άποστέλλοντος Κράτους. 

'•Αρθρον 32 
'Απαλλαγή έκ τής περί κοα^ωνικών ασφαλίσεων νομοθεσίας Ι 

του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους 
1. Τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 

οι εκπρόσωποι τοΰ άποστέλλοντος Κράτους παρά τή είδική αποστολή και τά 
μέλη του διπλωματικού αυτής προσωπικού άπαλλάττονται, καθ' δσον άφορα 
είς τάς παρεχομένας είς τό άποοτέλλον Κράτος υπηρεσίας, τών περί κοινωνι
κών ασφαλίσεων διατάξεων, αίτινες ενδέχεται νά Ίσχύωσιν είς τό παρ' ώ ή 
είδική αποστολή Κράτος. 

2. Ή έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη απαλλαγή 
τυγχάνει ωσαύτως εφαρμογής καί έπί Ιδιωτικού προσωπικού, τελούντος είς 
τήν άποκλειστικήν ύπηρεσίαν εκπροσώπου του άποστέλλοντος Κράτους παρά , 
τή είδική αποστολή ή μέλους του διπλωματικού αυτής προσωπικού ύπό τόν ν__„..
δρον δτι— 

(α) δέν είναι υπήκοοι του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους ή δέν 
έχουσι τήν μόνιμον διαμονήν των έν αύτω' καί 

(β) υπόκεινται είς τάς διατάξεις περί κοινωνικών ασφαλίσεων, αΐτινες 
ενδέχεται νά ίσχύωσιν έν τω άποστέλλοντι Κράτει ή έν τρίτω Κράτει. 

3. ΟΙ εκπρόσωποι του άποστέλλοντος Κράτους παρά τή είδική αποστολή 
καί τά μέλη τοΟ διπλωματικού αυτής προσωπικού, οΐτινες έχουν έν τή υπηρεσία 
αυτών πρόσωπα, έφ' ων δέν εφαρμόζεται ή έν παράγραφα) 2 του παρόντος 
άρθρου προβλεπομένη απαλλαγή, δέον δπως τηρώσι τάς υποχρεώσεις, ατινας 
αϊ περί κοινωνικών ασφαλίσεων διατάξεις του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κρά
τους έπιβάλλουσιν επί των εργοδοτών. 

4. Ή έν παραγράφοις 1 καί 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη απαλ
λαγή δέν αποκλείει τήν έκουσίαν συμμετοχήν είς τό σχέδιον κοινωνικών ασφα
λίσεων τοΟ παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους, έφ* δσον ή τοιαύτη συμμετοχή 
επιτρέπεται ύπό του Κράτους τούτου. 

§. ΑΙ διατάξεις του παρόντος άρθρου δέν θίγουσι προγενεστέρως συνα
φθείσας διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίας σχετικάς προς κοινωνικώς ασφαλίσεις, 
ουδέ παρεμποδίζουσι τήν έν τω" μέλλοντι σύναψιν τοιούτων συμφωνιών. 
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Άρθρον 33 
'Απαλλαγή έκ φόρων και τελών 

ΟΙ εκπρόσωποι τοΰ άποστέλλοντος Κράτους παρά τη είδική αποστολή καΐ 
τά μέλη τοΰ διπλωματικού αυτής προσωπικού άπαλλάττονται απάντων των 
προσωπικών ή έπί ακινήτων φόρων και τελών, εθνικών, τοπικών ή δημοτικών, 
εξαιρέσει— 

(α) έμμεσων φόρων, φύσεως τοιαύτης ώστε νά είναι συνήθως ενσωμα
τωμένοι εις τήν τιμήν εμπορευμάτων ή υπηρεσιών" 

(β) φόρων και τελών έπί Ιδιωτικών ακινήτων κειμένων έπί τοΟ εδάφους 
τοΰ παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους, έκτος έάν ό ενδιαφερόμενος 
κατέχω ταύτα διά λογαριασμόν του άποστέλλοντος Κράτους δια τους 
άκοπους της αποστολής' 

(γ) φόρων έπί πάσης φύσεως κληρονομιάς, εισπραττομένων υπό του παρ' 
ώ ή ειδική αποστολή Κράτους, τηρουμένων δμως τών διατάξεων τοΰ 
άρθρου 44' 

(δ) φόρων και τελών έπί ιδιωτικών εισοδημάτων εχόντων τήν πηγήν 
αυτών/ έν τω παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτει και φόρων έπί κεφα
λαίου έπενδυθέντος εις έμπορικάς επιχειρήσεις κειμένας έν τω παρ* 
ώ ή ειδική αποστολή Κράτει' 

(ε) δικαιωμάτων εισπραττομένων διά παρασχεθείσας είδικάς υπηρεσίας' 
(στ) δικαιωμάτων έγγραφης, δικαστικών δικαιωμάτων ή έτερων συνα

φών,, δικαιωμάτων ύποθηκεύσεως και τελών χαρτοσήμου, τηρουμέ
νων δμως τών διατάξεων· του άρθρου 24. 

^ "Αρθρον 34 
'Απαλλαγή, εκ της υποχρεώσεως προς παροχήν 

προσωπικών υπηρεσιών 
. Το'παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος άπαλλάττει τους εκπροσώπους τοΰ 

■άποστέλ/νοντος Κράτους παρά τη ειδική αποστολή και τά μέλη του διπλωμα
τικού αυτής προσωπικού έξ υποχρεώσεων διά παροχήν πάσης προσωπικής υπη
ρεσίας, δημοσίας υπηρεσίας οιασδήποτε φύσεως, έκ στρατιωτικής φύσεως υπο
χρεώσεων ώς και τών σχετικών προς επιτάξεις, στρατιωτικάς εισφοράς και 
στρατιωτικά καταλύματα. 

"Αρθρον 35 
'Απαλλαγή έκ τελωνειακών δασμών και επιθεωρήσεως 

1. Εντός τών ορίων τών νόμων και Κανονισμών, ους τοΰτο ήθελεν εκάστοτε 
υιοθετήσει, τό παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος επιτρέπει τήν εΐσοδον και 
χορηγεί άπαλλαγήν έξ απάντων τών τελωνειακών δασμών, φόρων και συναφών 
τελών έτερων ή τελών αποθηκεύσεως, μεταφοράς και τελών δι' ανάλογους 
υπηρεσίας έπί— 

(α) εΙδών προοριζομένων δι' έπίσημον χρήσιν της ειδικής αποστολής' 
(β) ειδών προοριζομένων διά τήν προσωπικήν χρήσιν τών εκπροσώπων 

τοΰ άποστέλλοντος Κράτους παρά τη ειδική αποστολή και τών μελών 
τοΰ διπλωματικού αυτής προσωπικού. 

" 2. ΑΙ προσωπικαί άποσκευαί τών εκπροσώπων τοΰ άποστέλλοντος Κράτους 
παρά τή ειδική αποστολή και τών μελών τοΰ διπλωματικού αυτής προσωπικοΰ 
είναι άπηλλαγμέναι επιθεωρήσεως, έκτος έάν υφίστανται σοβαροί λόγοι διά 
νά πιστεύηται δτι περιέχουσιν είδη μή απολαύοντα τών έν παραγράφω 1 τοΰ 
παρόντος άρθρου μνημονευομένων απαλλαγών ή είδη ών ή εΙσαγωγή' ή εξα
γωγή απαγορεύεται ύπό τοΰ νόμου ή ελέγχεται ύπό τών περί Καθάρσεως 
(«καραντίνας») Κανονισμών τοΰ παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει, ή έπιθεώρησις θέλει ένεργηθή μόνον τη παρουσία τοΰ 
ενδιαφερομένου ή τών εξουσιοδοτημένων αύτοΟ αντιπροσώπων. 
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"Αρθρον 36 
Διοικητικόν καΐ τεχνικόν προσωπικόν 

Τα μέλη τοΟ διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της είδικής άποσιο^ιξ 
άπόλαύουσι των προνομίων καΐ ασυλιών των καθοριζομένων έν αρθροις 29 £ως 
34, πλην τοΟ δτι ή έν παραγράφω 2 τοΟ άρθρου 31 καθοριζομένη ασυλία έξ 
αστικής και διοικητικής δικαιοδοσίας του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους 
δέν εκτείνεται είς πράξεις εκτελεσθείσας έκτος της ασκήσεως τών καθηκόντων 
των. Άπολαύουσιν ωσαύτως τών έν παραγράφω 1 του άρθρου 35 καθοριζο
μένων προνομίων, καθ' δσον άφορα είς είδη είσαχθέντα κατά τον χρόνον τής 
πρώτης είσόοου αυτών εντός του εδάφους του παρ' ώ ή είδική αποστολή 
Κράτους. 

"Αρθρον 37 
Ύπηρετικόν προσωπικόν 

Τά μέλη του υπηρετικού προσωπικού της είδικής αποστολής άπολαύουσιν 
ασυλίας έκ της δικαιοδοσίας του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους καθ' δσον 
άφορα είς πράξεις εκτελεσθείσας έν τη ενασκήσει τών καθηκόντων των, απαλ
λαγής φόρων και τελών έπί τών απολαβών ών τυγχάνουσιν διά τάς υπηρεσίας 
των κάί απαλλαγής έκ της νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων ώς προ
νοείται έν άρθρω 32. 

"Αρθρον 38 
Ίδιωτικόν προσωπικόν 

Τό ίδιωτικόν προσωπικόν. τών μελών τής είδικής αποστολής άπαλλάττεται 
έκ τών φόρων και τελών έπί τών απολαβών, ών τυγχάνει διά τάς υπηρεσίας 
του. 'Από πάσης άλλης απόψεως δύναται νά χαίρη προνομίων και ασυλιών 
μόνον καθ' ο μέτρον εΐναι δεκτόν υπό του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους. 
Ούχ ήττον, όμως, τό παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος οφείλει νά άσκή τήν 
δικαιοδοσίαν του έπί τών προσώπων τούτων κατά τοιούτον τρόπον" ώστε νά μή 
έπηρεάζη υπέρ τό δέον τήν ένάσκησιν τών λειτουργιών τής είδικής αποστολής. 

"Αρθρον 39 
Μέλη τής οικογενείας 

1. Τά μέλη τών οικογενειών τών εκπροσώπων του αποστέλλοντας Κράτους 
παρά τή είδική αποστολή και τών μελών του διπλωματικού αυτής προσωπικοΟ, 
άπολαύουσιν, έφ' δσον συνοδεύουν τά τοιαύτα μέλη τής ειδικής αποστολής, τών 
Προνομίων και ασυλιών, τών καθοριζομένων έν άρθροις 29 £ως 35, νοουμένου 
|>τι δέν είναι υπήκοοι του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους, ουδέ διαμένουν 
μονίμως έν αύτώ. 

2. Τά μέλη τών οικογενειών τών μελών του διοικητικού και τεχνικού προ
σωπικού τής εϊδικής αποστολής άπολαύουσιν, έφ' δσον συνοδεύουν τά τοιαύτα 
μέλη τής είδικής αποστολής, τών προνομοίων καΐ ασυλιών, τών καθοριζομένων 
έν άρθόω 36, νοουμένου δτι δέν εΐναι υπήκοοι του παρ* ω ή είδική αποστολή 
Κράτους ουδέ διαμένουν μονίμως έν αύτώ. 

"Αρθρον 40 
'Υπήκοοι του -παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους καΐ 

πρόσωπα διαμένοντα μονίμως έν ούτω 
1. ΟΙ εκπρόσωποι του άποστέλλοντος Κράτους παρά τή είδική αποστολή 

και τά μέλή; τοφ διπλωματικού αυτής προσωπικού, έχοντες τήν Ιθαίγένειαν του 
παρ' ω ή, είδική; άποςττολή Κράτους ή μόνιμον έν οώτω διαμονήν, χαίρουσιν 
άομλίας έκ δικο:ώ&3σί<ας καΐ απαραβίαστου μόνον δι* επισήμους πράξεις εκτε
λεσθείσας, έν tf^,έν<χσκ^σ^ι τδν καθηκόντων των, έκτος καθ* ή ν δκτασιν ήθελον 
^ Μ $ ρ ρ Μ   α doEuXioa mo tou παρ* ώ ,%ΜΐδΐΚή 
ο^οότολη Κρό^ίυς. 

2. Τά λοιπά μέλη της έίδικ^ς αποστολής καά τ© ίδιωτικόν προσωπικόν 
^mmsii-. τ%ν Ιθ«ε^έ*?ε*αν τοΟ itetp* & ή είδική &&£*&&$ Κράτους ή μόνιμον έν 
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αύτώ διαμόνήν, χαίρούσι προνομίων και'ασυλιών μόνον. κϋ& ήν έκτασιν ήθελεν 

< αναγνωρίσει αύτοίς τό έν λόγω K■pάΐ9ςw\̂ Oΰ'χ^^τtoy,'.'δμoSςrτό■ παρ* ώ ή είδικ^ 
αποστολή Κράτος Οφείλει να ένάσκτ)τήν οικαιοδοσίαν αύτοΰέπί των προσώπων 
τούτων κατά τοιοΰτόν τρόπον ώστε νά μή έπηρεάζη υπέρ τό δέοντήν ένάσκησιν 
των λειτουργιών της ειδικής αποστολής. 

"Αρθρον 41 _ " 
Παραίτησις έκ.τής ασυλίας 

1. Τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά παραιτηθή τής έκ δικαιοδοσίας 
ασυλίας των εκπροσώπων αύτοΰ παρά τή ειδική αποστολή, των μελών του διπλω
ματικού αυτής προσωπικού και έτερων προσώπων χαιρόντων ασυλίας δυνάμει 
τών άρθρων 36 £ως 40. 

2. Ή παραίτησις δέον νά είναι πάντοτε ρητή

3. Ή έναρξις διαδικασίας ύφ' οιουδήποτε έκ τών αναφερομένων έν παρα
γράφω 1 του παρόντος άρθρου αποκλείει τούτον του νά έπικαλεσθή άσυλίαν 
έκ δικαιοδοσίας ώς προς πάσαν άνταπαίτησιν αμέσως συνδεομένην προς την 
κυρίαν άπαίτησιν. 

4. Ή. παραίτησις άπό τής έκ δικαιοδοσίας ασυλίας δι' άστικήν ή διοικη
τικήν διαδικασίαν δέν θεωρείται ώς επαγόμενη παραίτησιν άπό τής ασυλίας 
ώς προς τά μέσα εκτελέσεως τής αποφάσεως, δι* άτινα απαιτείται χωριστή 
παραίτησις. 

"Αρθρον 42 
Διέλευσις μέσω του εδάφους τρίου Κράτους 

1. Έάν εκπρόσωπος τοΟ άποστέλλοντος Κράτους παρά τή ειδική, αποστολή 
ή μέλος τοΰ διπλωματικού αυτής προσωπικού διασχίζη τό έδαφος ή ευρίσκεται 

* έπί του εδάφους τρίτου Κράτους, έν δσω μεταβαίνει διά νά άναλάβη ύπηρεσίαν 
ή έν δσω επιστρέφει είς τό άποστέλλον Κράτος, τό τρίτον Κράτος οφείλει νά 
παράσχη αύτώ τό άπαραβίαστον και οιασδήποτε ετέρας ασυλίας, αΐτινες ήθελον 
καταστή άναγκαΐαι προς έξασφάλισιν τής διελεύσεως ή επιστροφής του. Τό 
αυτό ισχύει και διά τά απολαύοντα προνομίων και ασυλιών μέλη τής οικογε
νείας του, άτινα συνοδεύουσι πρόσωπον άναφερόμενον έν τή παρούση παρα
γράφω, είτε ταΰτα ταξιδεύουσι μετ' αύτοΰ είτε κεχωρισμένως διά νά τον συναν
τήσωσι ή διά νά έπιστρέψωσιν είς. την χώραν των. 

2. Ύπό συνθήκας παρόμοιας προς τάς καθοριζομένας έν παραγράφω 1 
τοΰ παρόντος άρθρου, τρίτα Κράτη δέον δπως μή παρεμποδίζωσι τήν διέλευσιν 
μελών του διοικητικού και τεχνικού ή υπηρετικού προσωπικού τής ειδικής απο
στολής ή μελών τής οικογενείας αυτών, διά τών εδαφών των. 

3. Τά τρίτα Κράτη δέον δπως παρέχωσιν είς τήν έπίσημον άλληλογραφίαν 
και τάς λοιπάς έν διελεύσει επισήμους επικοινωνίας, περιλαμβανομένων, τών 
διά κωδικός ή κρυπτογραφικών μηνυμάτων, τήν αυτήν έλευθερίαν και προστα
σίαν ο'ιαν και τό παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος υποχρεούται νά παρέχη 
δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. Τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγρά
φου 4 τοΰ παρόντος άρθρου, ταΰτα δέον δπως παρέχωσιν είς τους έν διελεύσει 
ταχυδρόμους και σάκκους τής είδίκής αποστολής τό αυτό άπαραβίαστον και 
τήν αυτήν προστασίαν, οΐαν καί τό παρ* ώ ή είδική αποστολή Κράτος υπο
χρεούται νά παρέχη δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. 

4. Τό τρίτον Κράτος υποχρεούται νά συμμορφοϋται προς τάς υποχρεώσεις 
αύτοΰ καθ' δσον άφορα είς τά έν παρο^γράφοις 1, 2 καί 3 τοΰ παρόντος άρθρου 
μνημονευόμενα πρόσωπα, μάνον έφ* δσον ήθελε πληροφορηθή έκ τών προτέρων, 
είτε δι* αΐτήσεως περί θεωρήσεως διαβατηρίου είτε διά κοινοποιήσεως, περί 
της διελεύσεως τών προσώπων τούτων ώς μελών τής είδικής αποστολής, μελών 
των οικογενειών αυτών ή ταχυδρόμων, και δέν προέβάλεν έλ/στασιν είς τήν 
τοιαύτην διέλευσιν. 

5. ΑΙ υποχρεώσεις τών τρίτων Κρατών δυνάμει τών παραγράφων 1, 2 καί 3 
τόΰ παρόντος άρθρου θά τυνχάνωσϊν ωσαύτως εφαρμογής καί έπί τών αντι
στοίχως; είς τας παραγράφους ταύτας μνημόνεϋΌμένών^^(^ώ^ών; (ώς καί έπί 
%€>ν επισήμων επικοινωνιών καί τών σακκών της.έΐδίκης <3^όστ<)λ ς̂· των!6?ίτο(ών 
ή ιτάρόυσίά έιίί τοΰ εδάφους: του τρίτου Κράτους Οφείλεται ;;έίς ανωτέρου 6ίάν. 
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"Αρθρον 43 
Διάρκεια προνομίων και ασυλιών 

1. Παν μέλος της ειδικής αποστολής απολαύει τών προνομίων και ασυλιών, 
ών δικαιούται άφ' ης εισέρχεται εις το έδαφος τοΰ παρ* ώ ή ειδική αποστολή 
Κράτους προς άνάληψιν τών καθηκόντων του παρά τη ειδική αποστολή ή, έάν 
ήδη ευρίσκεται έπί του εδάφους τούτου, άφ' ής ό διορισμός αύτοΰ κοινοποιηθη 
εις το Ύπουρνεΐον Εξωτερικών ή εις οιονδήποτε έτερον δργανον τοΰ παρ' ώ 
ή ειδική αποστολή Κράτους ήθελεν έπί τούτω συμφώνηθή. 

2. Ευθύς ως αί αρμοδιότητες μέλους τής ειδικής άποοτολής τερματισθώσι, 
τά προνόμια και αί άσυλίαι αύτοΰ κανονικώς λήγουσι καθ' ην στιγμήν το μέλος 
τούτο εγκαταλείπει τό έδαφος τοΰ παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους ή αμα 
τη εκπνοή ευλόγου προς τοΰτο προθεσμίας, έξακολουθοΰσιν δμως νά υφίστανται 
μέχρι τόΰέν.λόγω χρόνου έστω και εν περιπτώσει ένοπλου ρήξεως. Ούχ ήττον, 
δμως, ή έκ δικαιοδοσίας ασυλία εξακολουθεί νά υφίσταται και μετά ταΰτα, 
ώς προς πράξεις τοΰ τοιούτου μέλους εκτελεσθείσας έν τη ενασκήσει τών αρμο
διοτήτων aviov. 

3. Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τής ειδικής αποστολής, τά μέλη τής 
οικογενείας αύτοΰ έξακολουθοΰσι νά χαίρωσι τών προνομίων και ασυλιών, ών 
δικαιούνται, μέχρι τής εκπνοής ευλόγου προθεσμίας διά τήν άναχώρησίν των 
έκ τοΰ εδάφους τοΰ παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους. 

"Αρθρον 44 
Περιουσιακά στοιχεία μέλους τής ειδικής αποστολής 

ή μέλους τής οικογενείας αύτοΰ, έν περιπτώσει θανάτου 
1. Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τής ειδικής αποστολής ή μέλους τής 

οικογενείας τοΰ συνοδεύοντος αυτό, εφ' δσον ό αποθανών δέν εΐναι υπήκοος 
τοΰ παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους ουδέ έχει μόνιμον έν αύτώ διαμονήν, 
τό παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτος επιτρέπει τήν άποκόμισιν τής κινητής 
περιουσίας τοΰ αποθανόντος, εξαιρουμένης εκείνης, ήτις έκτήθη έν τη χώρα 
και ή ς ή εξαγωγή απαγορεύεται κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ. 

2. Ουδείς φόρος επιβάλλεται έφ' οιασδήποτε φύσεως κληρονομιάς έπι κινη
τής περιουσίας, ήτις ευρίσκεται έν τω παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτει απο
κλειστικώς και μόνον ώς έκ τής έν αύτώ παρουσίας τοΰ αποθανόντος ώς μέλους 
τής ειδικής αποστολής ή τής οίκογενείάς μέλους τής αποστολής. 

"Αρθρον 45 
Διευκολύνσεις διά τήν άναχώρησίν έκ τοΰ εδάφους 

τοΰ παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους και τήν μεταφοράν 
τών αρχείων τής ειδικής αποστολής 

1. Τό παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος οφείλει, έτι και έν περιπτώσει 
ένοπλου συρράξεως, δπως παράσχη διευκολύνσεις ϊνα καταστή δυνατή ή άνα
χώρησις, τό ταχύτερον δυνατόν, προσώπων χαιρόντων προνομίων καΐ ασυλιών, 
μή εχόντων τήν ίθαγένειαν τοΰ παρ' ώ ή ειδική: αποστολή Κράτους, ώς και 
τών μελών τών οικογενειών τών προσώπων τούτων, ανεξαρτήτως Ιθαγενείας. 
Υποχρεούται Ιδία, έάν παραστη ανάγκη, νά θέση εις τήν διάθεσιν αυτών τά 
αναγκαία διά τά πρόσωπα ταύτα και τά περιουσιακά αυτών στοιχεία μετα
φορικά μέσα. 

2. Τό παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος οφείλει νά παράσχη είς τό άπο
στέλλον Κράτος διευκολύνσεις διά τήν μεταφοράν τών αρχείων της ειδικής απο
στολής έκ του εδάφους τοΟ παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους. 

"Αρθρον 46 
Συνέπειαι τερματισμού λειτουργιών της είδικής αποστολής 

1. Έπί τω τερματισμέ τών λειτουργιών της είοικής αποστολής τό παρ' ώ 
η ειδική αποστολή Κράτος οφείλει νά θΈ6ασ(% καΐ νά προστβτευση τά υπο
στατικά της ^Εδικής <^ορτΕθλής» Τό #ιοοττέλλον Κράτος οφείλει νά άττοσύρη 
TJ& rc^fllbuQ^^ αρχεία έντ&ς ευλόγου προθεσμίας. 
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ϊ 2. Έ ν περιπτώσει μή υπάρξεως ή διακοπής διπλωματικών ή προξενικών 
σχέσεων μεταξύ του άποστέλλοντος και του παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους, 
έφ* όσον αϊ λειτουργίαι της είδικής αποστολής ήθελον τερματισθή, τό άπο
στέλλον Κράτος δύναται, Ι τ ι και έν περιπτώσει ένοπλου συρράξεως, νά έμπι
στευθη τήν φύλαξιν των περιουσιακών στοιχείων καΐ αρχείων της ειδικής απο
στολής εις τρίτον Κράτος άποδεκτόν υπό του παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτους. 

"Αρθρον 47 
Σεδασμός προς τους νόμους και κανονισμούς 

τοΰ παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτους και χρήσις των υποστατικών 
τής είδικής αποστολής 

1. "Ανευ επηρεασμού των προνομίων και ασυλιών αυτών, πάντα αά χαί
ροντα τούτων πρόσωπα δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως, ύπέχουσιν ύπο
χρέωσιν όπως σέβωνται τους νόμους και κανονισμούς του παρ' ώ ή είδική απο
στολή Κράτους. Ύπέχουσι προς τούτοις ύποχρέωσιν δπως μή άναμιγνύωνται 
εις' τάς έσωτερικάς υποθέσεις τοΰ έν λόγω Κράτους. 

2. Τά υποστατικά τής είδικής αποστολής δέον δπως μή χρησιμοποιώνται 
κατά τρόπον άσυμβίβασταν προς τάς λειτουργίας τής είδικής αποστολής, ώς 
αύται εκτίθενται εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν, εις έτερους κανόνας τοΰ γενικού 
διεθνούς δικαίου ή εις ιδιαιτέρας συμφωνίας ισχύουσας μεταξύ τοΰ άποστέλλον
τος και τοΰ παρ" ώ ή είδική αποστολή Κράτους. 

"Αρθρον 48 
Επαγγελματ ική ή εμπορική δραστηριότης 

ί Οι εκπρόσωποι τοΰ άποστέλλοντος Κράτους παρά τη είδική αποστολή και 
τά μέλη τοΰ διπλωματικού αυτής προσωπικού δέον δπως μή άσκώσιν έν τω 
παρ' ώ ή ειδική αποστολή Κράτει οιανδήποτε δραστηριότητα έπαγγελματικήν 
ή έμπορικήν προς ίδιον όφελος. 

"Αρθρον 49 
'Αρχή τής μή διακρίσεως 

1. Έν τή εφαρμογή τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως τό παρ' ώ 
ή ειδική αποστολή Κράτος δέον δπως μή ποιήται διάκρισιν μεταξύ Κρατών. 

2. Ούχ ήττον, δέν λογίζεται ώς λαβοΰσα χώραν οιαδήποτε διάκρισις— 
(α) οσάκις τό παρ' ώ ή είδική αποστολή Κράτος έφαρμόζη οιασδήποτε 

τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως περιοριστικώς, λόγω τής 
περιοριστικής εφαρμογής τούτων έναντι τής είδικής αύτοΰ αποστολής 
:έν τω άποστέλλοντι Κράτει ' 

(β) οσάκις Κράτη, δυνάμει εθίμου ή συμφωνίας τροποποιώσιν εις τάς με
ταξύ αυτών σχέσεις τήν έκτασιν τών διευκολύνσεων, προνομίων και 
ασυλιών καθ' δσον άφορα εις τάς είδικάς αυτών άποστολάς, καίτοι 
ή τοιαύτη τροποποίησις δέν συνεφωνήθη μεθ* έτερων Κρατών, νοου
μένου δτι ή τοιαύτη τροποποίησις δέν εΐναι ασυμβίβαστος προς τους 
σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως και δέν επηρεάζει τήν άσκησιν 
τών δικαιωμάτων ή τήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων τρίτων 
Κρατών. 

"Αρθρον 50 
Υπογραφή 

Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν ύφ' απάν
των τών Κρατών Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών ή οιασδήποτε τών ειδικευμένων 
οργανώσεων ή τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Ατομικής Ενεργε ίας ή τών Συμ
βαλλομένων Μερών τοΰ καταστατικού τοΰ Διεθνούς Δικαστηρίου, ώς καΐ ύφ* 
οίουδήποτε έτερου Κράτους ήθελε κληθή προς τοΰτο ύπό της Γενικής Συνε
λεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών, μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1970 εις τά έν Νέα 
"Υόρκη Κεντρικά Γραφεία των Ήνωμένφν Έ0νών. 
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"Αρθρον 51 
Έπικύρωσις 

Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται είς έπικύρωσιν. Τά όργανα επικυρώσεως 
θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Γενικ» Γραμματεΐ των Ηνωμένων Έθνων. 

"Αρθρον 52 
Προσχώρησις 

Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς προσχώρησιν ύφ' 
οιουδήποτε Κράτους υπαγομένου είς οιανδήποτε των έν άρθρω 50 μνημονευο 
μένουν κατηγοριών. Τά δργανα προσχωρήσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω 
Γενικω Γραμματεΐ των 'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 53 
"Εναρξις ισχύος 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν Ισχύΐ τη τριακοστή ήμερα άπό της 
ημερομηνίας καταθέσεως του είκοστοΟ δευτέρου οργάνου επικυρώσεως ή προσ
χωρήσεως παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

2. Καθ' δσον άφορα είς £ν £καστον Κράτος, δπερ έπικυροΐ ή προσχωρεί είς 
τήν Σύμβασιν μετά τήν κατάθεσιν του εικοστού δευτέρου οργάνου επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως, ή Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ τη τριακοστή ήμερα άπό της 
καταθέσεως ύπό τοΰ τοιούτου Κράτους του οίκείου οργάνου επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 54 
Κοινοποίησις γενομένων καταθέσεων 

Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κοινοποιεί είς άπαντα τά 
Κράτη, άτινα υπάγονται είς οιανδήποτε τών έν άρθρω 50 μνημονευομένων 
κατηγοριών : 

(α) πάσαν ύπογραφήν της παρούσης Συμβάσεως, ως και πασαν κατά
θεσιν οργάνων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως συμφώνως τοις άρθροις 
50, 51 καΐ 52 

(β) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως 
συμφώνως τω άρθρω 53. 

"Αρθρον 55 
Αυθεντικά κείμενα 

Τό πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως, της οποίας τά είς τήν κινεζικής, 
άγγλικήν, γαλλικήν, ρωσσικήν και ίσπανικήν γλώσσαν κείμενα είναι έξ ίσου 
αυθεντικά, θέλει κατατεθή -παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών, 
δστις θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτής προς άπαντα τά Κράτη, 
τά υπαγόμενα εις οίανδήποτε τών έν άρθρω 50 μνημονευομένων κατηγοριών. 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οί κάτωθι υπογεγραμμένοι, 
δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι ύπό τών αντιστοίχων Κυβερνήσεων των, 
υπέγραψαν τήν παρουσαν Σύμβασιν, ήτις ήνοίχθη προς ύπογραφήν έν Νέα 
Υόρκη τη 1$η Δεκεμβρίου 1969. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΑΦΟΡΩΝ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τά Κράτη Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου καΐ τής Συμβάσεως περί 
ΕΙφικ&ν Αποστολών, έν τοΐς εφεξής αναφερομένη ώς ή «Σύμβασις», τΑς υΐο
θετηθείσης ΰ * φ τ % Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών τη 8η Δεκεμ
βρίου 1969. 

Έν tjj εκφράσει τής επιθυμίας των δπως προσφεύγωσι δι* βπαντα τά θέματα 
τά άφορώντα αυτά σχετικώς προς οίανδήποτε διαφοράν άναφυομένην tic τής 
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ερμηνείας ή της εφαρμογής της Συμβάσεως, είς την άναγκαστικήν δικαιο
δοσίαν του Διεθνούς Δικαστηρίου, έκτος έφ* δσον ήθελε συμφωνηθη εντός ευλό
γου προθεσμίας μεταξύ τών Μερών έτερος τύπος διακανονισμού των τοιούτων 
διαφορών. 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
"Αρθρον Ι 

Διαφοραί αναφυόμενοι ώς έκ της ερμηνείας ή της εφαρμογής τής Συμ
βάσεως υπόκεινται είς τήν άναγκαστικήν δικαιοδοσίαν του Διεθνούς Δικαστη
ρίου, δύνανται δε αναλόγως νά άχθώσιν ενώπιον αύτοΰ δι' έγγραφου αιτήσεως 
υποβαλλομένης ύφ' οιουδήποτε τών διαδίκων μερών, δπερ είναι αμα καΐ συμ
βαλλόμενον Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον II 
Τά διάδικα μέρη δύνανται νά συμφωνήσωσιν, εντός δύο μηνών, άφ' ής εν 

τών μερών ήθελε κοινοποιήσει τω έτέρω τήν γνώμην αύτου δτι ανεφύη τοιαύτη 
διαφορά, ϋπως προσφύγωσι προς έπίλυσιν της διαφοράς άντι του Διεθνούς 
Δικαστηρίου είς Διαιτητικόν Δικαστήριον. "Αμα τη παρόδω τής ώς έΐρηται 
προθεσμίας, έκατερρν τών Μερών δύναται νά φέρη τήν διαφοράν ενώπιον του 
Δικαστηρίου δι' έπί τούτω έγγραφου αίτήσεως. 

"Αρθρον III 
1. 'Εντός τής αυτής προθεσμίας τών δύο μηνών, τά μέρη δύνανται νά συμ

φωνήσωσιν δπως υίοθετήσωσι διαδικασίαν συνδιαλλαγής πριν ή προσφύγωσιν 
ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου. 

^ 2. Ή επιτροπή συνδιαλλαγής δέον δπως όποβάλη τάς συστάσεις αυτής εντός 
πέντε μηνών άπό του διορισμού της. Έ ν ή περιπτώσει αί συστάσεις αυτής δέν 
ήθελον γίνει άποδεκταί υπό τών διαδίκων μερών εντός δύο μηνών άπό τής 
κοινοποιήσεως των, έκάτερον τών μερών δύναται νά φέρη τήν διαφοράν ενώπιον 
του Δικαστηρίου δι' έπί τούτω εγγράφου αίτήσεως. 

"Αρθρον IV 
Το παρόν Πρωτόκολλον θέλει παραμείνει άνοικτόν προς ύπογραφήν ύφ* 

απάντων τών Κρατών, ατινα δυνατόν νά καταστώσι Συμβαλλόμενα Μέρη τής 
Συμβάσεως, μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1970, είς τά έν Νέα Υόρκη Κεντρικά 
Γραφεία τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον V 
Το παρόν Πρωτόκολλον υπόκειται είς έπικύρωσιν. Τά δργανα επικυρώσεως 

θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον VI 
Τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει παραμείνει άνοικτόν προς προσχώρησιν ύφ' 

απάντων τών Κρατών, άτινα δυνατόν νά καταστώσι Συμβαλλόμενα Μέρη τής 
Συμβάσεως. Τά δργανα προσχωρήσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ 
Γραμματεΐ τών "Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον V11 
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν ίσχύϊ κατά τήν αυτήν μετά τής 

Συμβάσεως ήμέραν ή τη τριακοστή ήμερα άπό τής ημερομηνίας τής καταθέ
σεως του δευτέρου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως είς τό Πρωτόκολλον 
παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών, λαμβανομένης ύπ* δψιν 
τής τελευταίας τών άνω ήμερων. 

2. Καθ* δσον άφορα είς εν £καστον Κράτος, δπερ έπικυροΐ τό παρόν Πρω
τόκολλον ή προσχωρεί τοΰτο μετά τήν έναρξιν τής Ισχύος αύτου συμφώνως τη 
παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου, τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν ίσχύϊ 
τη τριακοστή ήμερα άπό της καταθέσεως όπό του τοιούτου Κράτους του οίκείου 
οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 
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"Αρθρον V111 > 
:& l%y**t&5 Γραμματεύς των Ηνωμένων ΛΕΘνών θέλει κοινοποιήσει ε(ς ϋ^αχν-

τρξfia Κράτη, δτινα 5ov«vtoa νά κοπαστώοί Συμβαλλόμενο: Μέρη της Συμ
βάσεως— 

(α) ^ | σ α ν υπογραφή ν τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου, ώς κσΛ πδσαν κατά
Ι^σιν οργάνων επικυρώσεως f\ Προσχωρήσεως συμ<)>ώνως τοις άρθροις < 
W, V καΐ VI· 

(Φ), τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος αοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου 
συμφώνως τω ,αρθρω VI Γ. 

"Αρθρον ΙΧ 
Τό Πρωτότυπον του παρόντος Πρωτοκόλλου, του όποιου τά είς τήν κινε

ζ.ίκήν, άγγλικήν, γαλλικήν, ρωσσικήν και Ίσπανικήν γλώσσαν κείμενα είναι 
έξ ίσου αυθεντικά, θέλει κατατεθη παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 
Εθνών, δστις θέλει αποστείλει κεκύρωμένα αντίγραφα αύτοΌ προς άπαντα τά 
έν άρθρω IV μνημονευόμενα Κράτη. 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ol κάτωθι υπογεγραμμένοι, 
δεόντως προς τοΟτο εξουσιοδοτημένοι ΰπό τών αντιστοίχων κυβερνήσεων των, 
υπέγραψαν τό παρόν Πρώτόκολλον, δππρ ήνοίχθη προς ύπογραφήν έν Νέα 
Υόρκη τη 16η Δεκεμβρίου 1969. 
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