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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ
ύπ Ά ρ . 1517 τής 11 ης ΜΑΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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Ό περί ΠροΕενικής Συμβάσεως τοϋ 1978 μεταΕύ τής Κυβερνήσεως τής
Κυπριακής Δημοκρατίας κα) τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας της Ρουμανίας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδ ίδ εται δ ιά δ ημοσιεύ
σεως είς τήν έπΙσημον εφ ημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφ ώνως
τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.

Αριθμός 39 τοΟ 1979
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ 1978
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙ
ΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Π ροξενικής Συμ- Συνοδικός
βάσεως τοΟ 1978 μεταξύ της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δήμο- τ1τλος·
κρατίας καΐ της Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής
Ρουμανίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1979.
2. *Εν τφ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκόπτη Ερμηνεία,
διάφορος Ιννοια—
«Σύμβασις» σημαίνει τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τήν 27ην
'Οκτωβρίου, 1978, Προξενικήν Σύμβασιν μεταξύ τής Κυβερνή
σεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής Κυβερνήσεως τΒς Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, τήν σύναψιν τής οποίας
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ενέκρινε διά τής Αποφάσεως του
ύπ* άρ. 15.510 και ήμερομηνίαν 30ήν Δεκεμβρίου, 1976.
3. Ή Σύμβασις, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν έπι κύρωσις
συνημμένον πίνακα, διά του παρόντος Νόμου κυρουται.
nwt™**'
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ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ

μεταξύ
ΤΗΣ Κ ΥΠΡΙΑΚ ΗΣ

ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ

καί
ΤΗΣ Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ή Κυπριακή Δημοκρατία και ή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας,
Όθούμεναι ύπό της επιθυμίας δπως αναπτύξουν τους μεταξύ αυτών δεσμούς
φιλίας έπί τη βάσει τοΟ σεβασμού των άρχων της εθνικής κυριαρχίας και
ανεξαρτησίας, της μή επεμβάσεως είς τάς εσωτερικώς υποθέσεις, των ϊσων
δικαιωμάτων και της αμοιβαίας ωφ ελείας"
Έπιθυμουσαι να ρυθμίσουν τάς προξενικάς των σχέσεις, νά καθορίσουν
τά δικαιώματα, προνόμια καΐ ασυλίας των προξένων και του προξενικού
προσωπικού των καί νά διασφαλίσουν τήν προστασίαν τόσον των Ιδίων αυτών
συμφερόντων δσον καί εκείνων των υπηκόων των"
'Απεφάσισαν νά συνάψουν Προξενικήν Σύμβασιν και προς τούτο διώρισαν
ως Πληρεξουσίους αυτών:
Ό Πρόεδρρς της Κυπριακής Δημοκρατίας άφ* ενός: τον κ. Άνδρέαν Πατσα
λίδην, Άναπληρωτήν Ύπουργόν Εξωτερικών
Ό Πρόεδρος τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας άφ* έτερου
τον κ. Vasile Gliga, Ύφυπουργόν 'Εξωτερικών
Οΐτινες άφου άντήλλαξαν τά πληρεξούσια αυτών ϋγγραφα, ευρεθέντα έν
πλήρει τάξει, συνεφώνησαν ως ακολούθως:
"Αρθρον 1
ΌρισμοΙ
Δ ι ά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως—

(α) ό δρος «προξενεΐον» σημαίνει παν γενικόν προξενείο ν, προξενεΐον,
ύποπροξενεΐον ή προξενικόν πρακτορεΐον"
(β) δ δρος «προξενική περιφέρεια» σημαίνει τήν περιοχήν τήν προορι
ζομένην διά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του προξενείου"
( γ ) δ δρος «αρχηγός προξενείου» σημαίνει τό τιρόσωτΐον τό όποιον διω
ρίσθη ίνα ενεργή ύπό τοιαύτη ν Ιδιότητα*
(δ) ό δρος «προξενικός λειτουργός» σημαίνει πάν πρόσωπον, περιλαμ
βανομένου του αρχηγού του Προξενείου, έντεταλμένον νά ασκί} προ
ξενικά καθήκοντα'
(ε) δ δρος «προξενικός υπάλληλος» σημαίνει πόα/ πρόσωπον ανήκον είς
τό τεχνικόν και 6 ιοικητικόν προσωπικόν του προξενείου*
(στ) ό δρος «μέλος τοΟ υπηρετικού προσωπικού» σημαίνει παν πρόσωπον
ανήκον είς τό οίκιακόν προσωπικόν του προξενείου*
(ζ) ό δρος|«μέλος του προξενείου» σημαίνει τους προξενικούς λειτουρ
γούς, τρύς πίρρξενικούς υπαλλήλους καί τά μέλη τορ υπηρετικού
πρΐοσωπ,ΐκοΟ·
(η) ό δρός «μέλος του προξενικού προσωπικού» σημαίνει τους προξενι
κούς λειτουργούς, πλην του αρχηγού του προξενείου, τους προξενι
κούς υπαλλήλους καί τά μέλη του υπηρετικού προσωπικοΟ*

637

Ν. 39/79

(θ) ό δρος «μέλος του οίκιακοΟ προσωπικού» σημαίνει το πρόσωπον τό
όποιον απασχολείται αποκλειστικώς είς τήν ίδιωτικήν ύπηρεσίαν
μέλους τινός τοΟ προξενείου"
(ι) 6 δρος «μέλη της οίκογενείας» σημαίνει τήν σύζυγον (τόν σύζυγον),
τά ανήλικα τέκνα καΐ τους γονείς μέλους τινός τοΟ προξενείου, όπό
τήν προϋπόθεσιν δτι τά έν λόγω πρόσωπα διαμένουν μετ* αύτοΟ·
(ια) ό δρος «προξενικοί χώροι» σημαίνει κτίρια ή τμήματα κτιρίων,
καθώς καΐ τήν συνδεομένην μετ* αότών γήν, ανεξαρτήτως Ιδιοκτησίας
καΐ αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα δια προξενικούς σκοπούς*
(ιβ) ό δρος «προξενικά αρχεία» περιλαμβάνει πασαν τήν ύπηρεσιακήν
άλληλογραφίαν, υπηρεσιακά Εγγραφα, βιβλία, ταινίας, μαγνητοται
νίας, μητρώα του προξενείου καΐ γραφειακόν έξοπλισμόν προωρισμέ
νον δι* ύπηρεσιακήν χρήσιν όμοΟ μεθ* οίουδήποτε επίπλου χρησιμο
ποιουμένου διά τήν προστασίαν καΐ φύλαξιν αυτών'
(ιγ) ό δρος «πλοΐον του άποστέλλοντος κράτους» σημαίνει παν πλοΐον,
πλην πολεμικού τοιούτου, Εχοντος τήν εθνικότητα τοΟ άποστέλλοντος
κράτους συμφωνως προς τό δίκαιον τοΟ έν λόγω κράτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
ΠΡΟΞΕΝ1ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
"Αρθρον 2
Έγκαθίδρυσις προξενείων
1. "Εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά εγκαθίδρυση προ
ξενεία ίν τω έδάφει τοΟ έτερου Υψηλού" Συμβαλλομένου Μέρους. Ή έγκα
θίδρυσις προξενείου, έν έκαστη περιπτώσει, θά υπόκειται είς τήν συ^γκατά
θεσιν τοΟ δεχόμενου Κράτους.
2. Ή Εδρα τοΟ προξενείου, ή τάξις αύτοΟ καΐ τά δρια της προξενικής περι
φερείας θά καθορίζωνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τοΟ άποστελλοντος καΐ
του δεχόμενου κράτους.
3. Πάσα μεταγενέστερα μεταβολή τής Εδρας του προξενείου,ν της τάξεως
αύτοΟ ή τής προξενικής περιφερείας Ομοίως θά πραγματοποιήται μόνον κα
τόπιν συμφωνίας μεταξύ τοΟ άποστέλλοντος καΐ τοΟ δεχόμενου κράτους.
"Αρθρον 3
Προξενικόν δίπλωμα καΐ εκτελεστή ριον
1. Τό άποστέλλον κράτος οφείλει νά έξασφαλίζη έκ τών προτέρων μέσω
τής διπλωματικής όδοΰ τήν συγκατάθεσιν του δεχόμενου κράτους ώς προς
τόν διορισμόν του αρχηγού του προξενείου.
2. Μετά τήν έξασφάλισιν τής τοιαύτης συγκαταθέσεως, τό άποστέλλον
κράτος θά διαβιβάζη μέσω τής διπλωματικές όδοΟ τό προξενικόν δίπλωμα
προς τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών τοΟ δεχόμενου κράτους. Τό δίπλωμα δέον
νά άναφέρη την Ιδιότητα, τό όνοματεπώνυμον Kat τόν βαθμόν τοΟ άρχηγοΟ
τοΟ προξενείου, τά δρια τής προξενικής περιφερείας καΐ τήν Εδραν τοΟ
προξενείου.
3. 'Από τής χορηγήσεως του έκτελεστηρίου είς τόν άρχηγόν τοΟ προξενείου»
οδτος θά γίνεται οεκτός προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων του.
4. Έν αναμονή τής χορηγήσεως τοΟ έκτελεστηρίου, τό δεχόμενον κράτος
δύναται νά χόρ)ηγήσ(| εΐζ τ ο ν άΡΧΤΙΥον τ °3 προξενείου προσωρινην έξουσιοδδ
τησιν προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων του.
5. "Aiioc ώς ό αρχηγός τοΟ προξενείου γΙν$ δεκτός, έστω καΐ προσωρινώς,
προς άσκησιν των καθηκόντων τόυ ν το δεχόμενον κράτος οφείλει νά πληρο
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ήση αμέσως τάς αρμοδίας αρχάς εντός της -προξενικής περιφ ερείας και νά
ί] τά αναγκαία μέτρα τα διασφ αλίζοντα είς τούτον τήν δυνατότητα άσκής των καθηκόντων του.
"Αρθρον 4
Προσωρινή διεύθυνσις
Έ ά ν ό αρχηγός του -προξενείου αδύνατη νά έκτελή τά καθήκοντα του
cv ή θέσις αύτοΰ κενωθη, είς προξενικός λειτουργός ανήκων είς τό αυτό
;ερον πρόξενεϊον του άποστέλλοντος κράτους έν τω δεχομένω κράτει ή
ίέλος του διπλωματικού προσωπικού ανήκον εις την διπλωματική ν άπο>ήν του άποστέλλοντος κράτους έν τω δεχομένω κράτει δύναται νά τεθη
ιωρινώς έπί κεφ αλής του προξενείου.
Τό όνοματεπώνυμον παντός προσώπου τιθεμένου προσωρινώς έπί κεφ απροξενείου τινός συμφ ώνως προς τήν παράγραφ ον (1) του παρόντος
9ρου δέον νά γνωστοποιήται έκ των προτέρων είς τό Ύπουργεΐον Έξωκών του δεχόμενου κράτους.
ΕΙς τό προσωρινώς άναλαβόν τήν διεύθυνσιν πρόσωπον θά χορηγώνται
ιευκολύνσεις, τά προνόμια και αί άσυλίάι αί όφ ειλόμεναι είς τόν άρχητου προξενείου δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 5
Ύπηκοότης των μελών του προξενείου
ΟΊ προξενικοί λειτουργοί δέον νά είναι υπήκοοι μόνον του άποστέλλονκράτους, νά μή κατοικούν μονίμως έν τω δεχομένω κράτει και νά μή
ττέλλωνται είς τό έν λόγω κράτος δι* έτερους σκοπούς.
Οι προξενικοί υπάλληλοι και τά μέλη του υπηρετικού προσωπικού του
;ενείου δέον νά εΐναι υπήκοοι μόνον του άποστέλλοντος κράτους ή τοϋ
>μένου κράτους.
"Αρθρον 6
'Αριθμός μελών του προξενείου
·> άποστέλλον κράτος καθορίζει τόν αριθμόν τών μελών τοΟ προξενείου
\.όγως προς τόν δγκον εργασίας και τους λοιπούς παράγοντας τους διέϊας τήν προσήκουσαν δραστηριότητα τοΟ προξενείου.
ϊ> δεχόμενον κράτος δύναται, έν τούτοις, νά απαίτηση δπως ό αριθμός
τηρηθη εντός ορίων τά όποια θεωρεί εϋλογα και κανονικά λαμβανομέύπ* δψιν τών συνθηκών έν τη προξενική περιφέρεια καΐ τών ουσιαστικών
γκών τών εργασιών του προξενείου.
"Αρθρον 7
Γνωστοποίησις διορισμού μελών
τοΰ* προξενικού προσωπικού
b όνοματεπώνυμον και ό βαθμός τών προξενικών λειτουργών, πλην του
ηγου τοΟ προξενείου, καθώς επίσης τό όνοματεπώνυμον καΐ ή ύπηκ,οότης
προξενικών υπαλλήλων ή τών μελών τοΟ υπηρετικού προσωπικού δέον
ννωστσποιήται έκ τών προτέρων είς τό Ύπουργεΐον "Εξωτερικών του
>μένου κράτους.
"Αρθρον 8

"Εγγραφα βεβαιώσεως ταυτότητος
Ή αρμοδία αρχή του δεχόμενου κράτους θά χορηγη ατελώς είς τόν προκόν λειτουργόν κατάλληλον ί-γγρα^ον έμφαΐνον τήν ταυτότητα και Ιδιόc του.
ΑΙ διατάξεις της παραγράφου (1) θά έφαρμόζωνται ωσαύτως καΐ είς
; προξενικούς υπαλλήλους και είς τά μέλη τοΟ υπηρετικού προσωπικοΟ,
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νοουμένου oti τά r'.\f>iuq>if>o(u\u πρόοων.α δέν είναι υπήκοοι του δεχόμενου
κράτους οϋτε υπήκοοι ίου άπυοτέλλοντος κράτους διαμένοντες έν τω δεχό
μενα) κράτει.
3. Αϊ διατάξεις της παραγράφου (1) Οά έφαρμόζωνται ωσαύτως καΐ εις τά
μέλη της οικογενείας των μελών του προξενείου, νοουμένου δτι τά ενδιαφε
ρόμενα πρόσωπα δέν είναι ύιιήκοοι του δεχόμενου κράτους οϋτε υπήκοοι του
άποστέλλοντος κράτοος μονίμως διαμένοντες έν τω δεχομένω κράτει καΐ ύπό
τόν δρον δτι δέν άσκοϋν οίανδήποτε επικερδή δραστηριότητα έν τω δεχομένω
κράτει.
"Αρθρον 9
Άπαγόρευσις ώρισμένων δραστηριοτήτων
1. Τά μέλη του προξενείου δέν θά ασχολούνται είς έμπορικάς δραστηριό
τητας ή είς οίονδήποτε επί κέρδει επάγγελμα εξαιρέσει των προξενικών των
καθηκόντων ή της εργασίας του προξενείου.
2. Έ ν τη διεξαγωγή τών αμοιβαίων αυτών σχέσεων τά Υψηλά Συμβαλ
λόμενα Μέρη δέν θά χρησιμοποιούν τάς υπηρεσίας έπιτίμων προξενικών λει
τουργών.
"Αρθρον 10
Τερματισμός καθηκόντων μέλους του προξενείου
1. Τά καθήκοντα μέλους τοΟ προξενείου παύουν κανονικώς διά:
(α) Γνωστοποιήσεως άπό μέρους του άποστέλλοντος κράτους προς τό
δεχόμενον κράτος περί τοΟ γεγονότος του τερματισμού τών καθη
κόντων μέλους τοΟ προξενείου'
(β) ανακλήσεως του έκτελεστηρίου"
(γ) γνωστοποιήσεως άπό μέρους του δεχόμενου κράτους προς τό άπο
στέλλον κράτος δτι αρνείται νά συνέχιση νά άναγνωρίζη τό συγκε
κριμένον πρόσωπον ώς μέλος του προξενικού προσωπικού.
2. Τό δεχόμενον κράτος δύναται ανά πδσαν στιγμήν νά γνωστοποίηση προς
τό άποστέλλον κράτος δτι προξενικός τις υπάλληλος ή μέλος τι του υπηρε
τικού προσωπικού εΤναι απαράδεκτος.
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τό άποστέλλον κράτος θά άποφασίζη, αναλόγως
της περιπτώσεως, τήν άνάκλησιν του προξενικού λειτουργού ή τόν τερματι
σμόν του διορισμού του προξενικού υπαλλήλου ή του μέλους τοΟ υπηρετικού
προσωπικού του προξενείου.
3. Έ ά ν τό άποστέλλον κράτος άμελήση νά εκπλήρωση τήν ύποχρέωσιν
ταύτην εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τό δεχόμενον κράτος δύναται,
προκειμένου περί τοΟ άρχηγοΟ του προξενείου, νά άνακαλέση τό έκτελεστή
ριον ή νά γνωστοποίηση προς τό άποστέλλον κράτος διά της διπλωματικής
όδου τήν ληφθεΐσαν άπόφασίν του περί αρνήσεως συνεχίσεως της αναγνωρί
σεως του συγκεκριμένου προσώπου ώς μέλους τοΟ προξενικού προσωπικού.
4. ΕΙς πασαν περίπτωσιν είς τήν οποίαν εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τών
παροτγράφων (2) ή (3) τοΟ παρόντος "Αρθρου, τό δεχόμενον κράτος δέν υπο
χρεούται νά έξηγήση τους λόγους της αποφάσεως του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I
ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
"Αρθρον 11
Σκοποί προξενικών καθηκόντων
1. Ή ασκησις προξενικών καθηκόντων ξχει ώς άντικειμενικόν σκοπόν:
(α) τήν προάσπισιν τών συμφερόντων τοΟ άποστέλλοντος κράτους καΐ
τών υπηκόων αύτου έν τω δεχομένω κράτει'
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(β) την περαιτέρω άνάπτυξιν των σχέοεων μεταξύ του άποστέλλοντος
και του δεχόμενου κράτους είς τον έμπορικάν, έπιστημονικόν, πολι
τιστικόν και τουριστικόν τομέα'
(γ) τήν ο ι α παντός νομίμου μέσου παροχήν πληροφοριών περί τών συν
θηκών και εξελίξεως της εμπορικής, οίκονομικής, επιστημονικής, πολι
τιστικής καί τουριστικής ζωής έν τω δεχομένω κράτει'
(δ) τήν προαγωγήν δια παντός μέσου των φιλικών σχέσεων μεταξύ των
δύο κρατών*
(ε) την παροχήν βοηθείας είς υπηκόους του άποστέλλοντος κράτους.
2. ΑΙ διατάξεις τής Συμβάσεως αί σχετικαί προς τους υπηκόους του άπο
στέλλοντος κράτους θά έφαρμόζωνται έξ ίσου καί είς νομικά πρόσωπα του
έν λόγω κράτους συσταθέντα δυνάμει τής νομοθεσίας αύτου.
"Αρθρον 12
"Ασκησις προξενικών καθηκόντων
1. Ή άσκησις προξενικών καθηκόντων θά ανατίθεται είς τους προξενικούς
λειτουργούς τοΟ άποστέλλοντος κράτους.
2. Προξενικά καθήκοντα δύνανται ωσαύτως νά άσκώνται ύπό διπλωματικών
πρακτόρων τής διπλωματικής αποστολής του άποστέλλοντος κράτους έν τώ
δεχομένω κράτει. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην τά δικαιώματα καί at υποχρεώ
σεις τών διπλωματικών πρακτόρων θά τηρώνται.
3. Τά προξενικά καθήκοντα θά άσκώνται εντός τής προξενικής περιφερείας'
ή άσκησις προξενικών καθηκόντων έκτος τής περιφερείας ταύτης υπόκειται
είς την προηγουμένην £γκρισιν του δεχόμενου κράτους.
4. Τά ύπό του παρόντος κεφαλαίου προβλεπόμενα προξενικά καθήκοντα,
ώς επίσης καί οΙαδήποτε έτερα προξενικά καθήκοντα ανατιθέμενα είς τους
προξενικούς λειτουργούς ύπό του άποστέλλοντος κράτους, θά άσκώνται συμ
φώνως προς τήν νομοθεσίαν καί τους κανονισμούς του δεχόμενου κράτους
καί εντός τών ορίων του διεθνούς δικαίου.
"Αρθρον 13
Επικοινωνία μετά τών άρχων
τοΟ δεχόμενου κράτους
1. Έ ν σχέσει προς την άσκησιν τών προξενικών αύτου καθηκόντων δυνά
μει τής παρούσης Συμβάσεως, ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά απευ
θύνεται:
(α) προς τάς αρμοδίας τοπικάς αρχάς τής προξενικής αύτου περιφε
ρείας*
(β) προς τάς κεντρικάς αρχάς του δεχόμενου κράτους καθ" ή ν Εκτασιν
επιτρέπουν τούτο ή νομοθεσία, ot κανονισμοί καί τά έθιμα του δεχό
μενου κράτους ή συμφώνως προς τάς Ιπί του θέματος τούτου διε
θνείς συμφωνίας.
2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά απευθύνεται ευθέως προς τό
Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών τ«υ δεχόμενου κράτους μόνον έν ελλείψει διπλω
ματικής αποστολής του άποστέλλοντος κράτους:
"Αρθρον 14
Έ γ γ ρ α φ η υπηκόων τοΟ άποστέλλοντος κράτους
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά τηρη μητρώον τών μονίμων ή
προσωρινώς διαμενόντων έν τη προξενική περιφέρεια υπηκόων τοΟ άπρστέλ
\οντος κράτους.
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2. Ή τοιαύτη έγγραφη ατιό μέρους του προξενικού λειτουργού ουδόλως
απαλλάσσει τόν ύπήκοον της υποχρεώσεως συμμορφώσεως προς την νομοθε
σίαν καΐ τους κανονισμούς του δεχόμενου κράτους άναφορικως προς την έγ
γραφήν αλλοδαπών.
"Αρθρον 15
Έκπροσώττησις υπηκόων ενώπιον δικαστηρίων
καΐ έτερων άρχων τοΟ δεχόμενου κράτους
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τηρήσεως της νομοθεσίας καΐ των κανονισμών του
δεχόμενου κράτους, 6 προξενικός λειτουργός δικαιούται νά προβαίνη είς δια
βήματα προς έξασφάλισιν καταλλήλου εκπροσωπήσεως υπηκόων του άποστέλ
λοντος κράτους ενώπιον των δικαστηρίων ή έτερων άρχων του δεχόμενου
κράτους. Οδτρς δύναται νά ζητήση όπως, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν καΐ
τους κανονισμούς του δεχόμενου κράτους, ληφθούν προσωρινά μέτρα προς
τόν σκοπόν διατηρήσεως των δικαιωμάτων καί συμφερόντων των υπηκόων του
είς πασαν περίπτωσιν ένθα αδυνατούν νά αναλάβουν κατά τόν προσήκοντα
χρόνον τήν ύπεράσπισιν των δικαιωμάτων καΐ συμφερόντων των.
"Αρθρον 16
"Εκδοσις διαβατηρίων καΐ θεωρήσεων
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται:
(α) νά έκδίδη διαβατήρια ή έτερα ταξιδιωτικά έγγραφα είς υπηκόους
του άποστέλλοντος κράτους καΐ νά άνανεώνη, τροποποιη, παρατείνη
καΐ άκυροι τοιαύτα διαβατήρια και έγγραφα*
(β) νά έκδίδ^ θεωρήσεις είς πρόσωπα επιθυμούντα νά εΙσέλθουν είς τό
άποστέλλον κράτος.
"Αρθρον 17
Καθήκοντα σχετικά προς τήν άστικήν
προσωπικήν κατάστασιν
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά καταχωρη τήν γέννησιν ή τόν
θάνατον των υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους καί νά έκδίδη τά ανάλο
γα πιστοποιητικά.
2. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά τέλη γάμους μεταξύ υπηκόων
του άποστέλλοντος κράτους καί νά έκδίδη τά ανάλογα πιστοποιητικά.
3. ΑΙ διατάξεις των παραγράφων (1) καί (2) ουδόλως άπαλλάσουν τά
ενδιαφερόμενα πρόσωπα οίασδήπότε υποχρεώσεως δυνάμει τής νομοθεσίας
καί των κανονισμών τοΟ δεχόμενου κράτους έν σχέσει προς τήν δήλωσιν καί
καταχώρησιν γεννήσεως ή θανάτου..
4. Όσάκις περιέρχεται είς γνώσιν των αρμοδίων άρχων του δεχόμενου
κράτους ό θάνατος υπηκόου του άποστέλλοντος κράτους έν τη έπικρατεία του
πρώτου κράτους, αδται οφείλουν ταχέως νά γνωστοποιήσουν τούτο προς τό
προξενεΐον.
"Αρθρον 18
Καθήκοντα σχετικά προς τήν κηδεμονίαν καί έπιτροπείαν
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται, έφ* όσον επιτρέπουν τούτο ή νομο
θεσία καί ol κανονισμοί τοΟ δεχόμενου κράτους, νά προβαίνη είς παραστάσεις
προς τάς αρμοδίας αρχάς του έν λόγω κράτους είς πασαν περίπτωσιν
καθ' ή ν υπήκοος τοΟ άποστέλλοντος κράτους 6χει τεθη ή πρόκειται νά τεθ§
Οπό κηδεμονίαν ή έπιτροπείαν έν τφ δεχομένω κράτει ή προς τόν σκοπόν
εξασφαλίσεως καταλλήλου εποπτείας τής περιουσίας υπηκόου τινός δστις είναι
απών. ΟΟτος δύναται ωσαύτως νά προτείνει είς τάς αρμοδίας αρχάς τοΟ
δεχόμενου κράτους τά ονόματα καταλλήλων προσώπων διά νά ενεργήσουν
ώς κηδεμόνες ή επίτροποι.
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2. Έάν περιέλθη εις γνώσιν των αρμοδίων αρχών του δεχόμενου κράτους
δτι απαιτείται ή λήψις μέτρων δια τόν διορισμόν κηδεμόνος ή επιτρόπου είς
ύπήκοον του άποστέλλοντος κράτους, αΰται οφείλουν ταχέως νά πληροφο
ρούν περί τούτου τόν προξενικόν λειτουργόν.
ν
"Αρθρον 19
Συμβολαιογραφικά καθήκοντα
1. Είς ή ν έκτασιν επιτρέπει τούτο ή νομοθεσία του δεχόμενου κράτους, δ
προξενικός λειτουργός δικαιούται νά έκτελη εν τη προξενική αύτοΟ περιφέ
ρεια (εντός των προξενικών χώρων, έν τη κατοικία υπηκόων τοΟ άποστέλ
λοντος κράτους, έπί τών πλοίων και αεροσκαφών φερόντων τήν σημαίαν τοΟ
κράτους τούτου) τά κάτωθι καθήκοντα, fJToi—
(α) νά δέχεται, συντάσση, πιστοποιη και έπισημοποιη δηλώσεις υπηκόων
του άποστέλλοντος κράτους*
(Ρ) νά συντάσση, έπισημοποιη και δέχεται προς ασφαλή φύλαξιν δια
τάξεις τελευταίας βουλήσεως υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους'
(γ) νά δέχεται, συντάσση και έπισημοποιη ετέρας νομικής φύσεως πρά
ξεις και έ γ γ ρ α φ α υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους, νοουμένου
δτι παράγουν έννομα αποτελέσματα έκτος της επικρατείας του δεχό
μενου κράτους και δεν αφορούν είς άκίνητον ίδιοκτησίαν κειμένην
έν τω δεχομένω κρατεί ή είς εμπράγματα δικαιώματα έπηρεάζοντα
τοιαύτην ίδιοκτησίαν"
(δ) νά δίδη ώρισμένην ήμερομηνίαν είς πράξεις καΐ νά έπικυροΐ ύπο
γραφάς υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους έπί τών πράξεων
τούτων'
(ε) νά έπικυροΐ αντίγραφα, μεταφράσεις ή αποσπάσματα πράξεων τη
αιτήσει υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους"
(στ) νά έπικυροΐ πιστοποιητικά προελεύσεως εμπορευμάτων και έτερα
παρόμοια έγγραφα"
(ζ) νά έπικυροΐ πιστοποιητικά και σφραγίδας τών δικαστηρίων ή έτε
ρων άρχων τοΟ δεχόμενου κράτους προς χρήσιν έν τω άποστέλλοντι
κρατεί'
(η) νά δέχεται προς ασφαλή φύλαξιν πράξεις ανήκουσας είς υπηκόους
του άποστέλλοντος κράτους ή άπευθυνομένας προς αυτούς.
2. Τά έν παραγράφω (1) άπαριθμούμενα έγγραφα κέκτηνται τήν αυτήν
νομικήν άξίαν καΐ άποδεικτικήν δύναμιν έν τω δεχομένω κράτει ώς έάν ταύτα
έπισημοποιουντο ή έπιστοποιουντο ύπό τών αρμοδίων άρχων τοΟ έν λόγω
κράτους.
"Αρθρον 20
Καθήκοντα άφορώντα είς κληρονομικά θέματα
1. ΕΙς πασαν περίπτωσιν οσάκις υπήκοος του άποστέλλοντος κράτους άπο
θνήσκη έν τη έπικρατεία του δεχόμενου κράτους, αϊ άρμόδιαι άρχαΐ του
κράτους τούτου οφείλουν νά παράσχουν ταχέως προς τό προξενεΐον του άπο
στέλλοντος κράτους πασαν είς τήν διάθεσιν αυτών εύρισκομένην πληροφορίαν
σχετικήν προς κληρονόμους, κληροδόχους, τήν μόνιμον ή προσωρινή ν διαμο
νήν των, τά περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς, καθώς καΐ τήν πιθανό
τητα υπάρξεως διαθήκης. Ή ρηθείσα αρχή θά γνωστοποιη ομοίως προς τό
προξενεΐον του άποστέλλοντος κράτους πασαν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν
περιέρχεται εις γνώσιν αυτής δτι ό αποβιώσας εγκατέλειψε κληρονομίαν έν
τη έπικρατεία τρίτου τινός κράτους.
2. Ή αρμοδία αρχή τοΟ δεχόμενου κράτους οφείλει νά πληροψορη ταχέως
τό προξενεΐον του άποστέλλοντος κράτους, οσάκις υπήκοος τις του άβΓοστέλ
λοντος κράτους κέκτηται δικαίωμα έπί της κληρονομιάς ώς κληρονόμος, κλη
ροδόχος ή δικαιούχος έτερων συμφερόντων.
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J. Ή αρμοδία αρχή τοπ or χαμένου κράτους οφείλει νά πληροφορή ταχέως
τό προξΓνιΐον του άποοτέλλοντος κράτους περί παντός μέτρου το διτοΐον
ε'λαβε προς ουντήρηοιν ή* διαχείρισιν κληρονομικής περιουσίας έγκαταλει
φθείσης ύπό αποβιώσαντος, υπηκόου του άποστέλλοντος κράτους, έν τη επι
κράτεια του δεχόμενου κράτους.
Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά παράσχη βοήθειαν προσωπικώς ή
μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου κατά την λήψιν τών έν τη ανωτέρω
παραγράφω μνημονευόμενα™ μέτρων.
Ό προξενικός λειτουργός δύναται επίσης—
(α) νά ενδιαφέρεται διά την προστασίαν τών κληρονομικών δικαιωμάτων
υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους'
(β) νά παρακολουθη την είς. υπηκόους του άποστέλλοντος κράτους μετα
δίβασιν χρημάτων, αξιόγραφων ή έτερων κινητών οφειλομένων είς
αυτούς κληρονομικω δικαιώματι έν τη επικράτεια του δεχόμενου
κράτους. Ή μεταδίδασις θά διενεργήται συμφώνως προς την νομο
θεσίαν και τους κανονισμούς του δεχόμενου κράτους.
4. Είς πάσαν περίπτωσιν κατά την οποίαν ή διαδικασία περί την κληρρνο
μίαν έν τη επικράτεια τού δεχόμενου κράτους §χει συμπληρωθή, τά κινητά
της κληρονομιάς (f\ τό προϊόν έκ της πωλήσεως κινητών και ακινήτων) τά
οφειλόμενα κληρονομικό) δικαιώματι είς όπήκοον του άποστέλλοντος κράτους,
ό όποιος δέν είναι κάτοικος του δεχόμενου κράτους, δέν συμμετέσχε και δέν
άντεπροσωπεύθη είς την διαδικασίαν, θά παραδίδονται εις τό προξενεΐον του
άποστέλλοντος κράτους προς διαβίβασιν εις τόν κληρονόμον, κληοοδόχον ή
τόν δικαιουχον έτερων συμφερόντων ύπό τόν δρον δτι—
(α) έξησφαλίσθη ή συγκατάθεσις τών άρχων τοΟ δεχόμενου κράτους διά
τήν μεταβίβασιν τών χρημάτων ή τών περιουσιακών στοιχείων άπό
τό έν λόγω κράτος προς τό άποστέλλον κράτος"
(β) έπληρώθησαν ή έξησφαλίσθησαν άπασαι αί υποχρεώσεις της κλη,ρο
νομίας αί όποΐαι άνηγγέλθήσαν εντός της ύπό της νομοθεσίας καΐ
τών κανονισμών του δεχόμενου κράτους καθοριζομένων νομίμων
προθεσμιών'
(γ) ή Ιδιότης αυτού ώς κληρονόμου, κληροδόχου ή δικαιούχου συμφε
ρόντων απεδείχθη'
(δ) έπληρώθησαν ή έξησφαλίσθησαν ol φόροι κληρονομιών.
5. Έ ά ν υπήκοος τοΰ άποστέλλοντος κράτους άποβιώση κατά τήν διάρκειαν
της προσωρινής παραμονής του έν τη έπικρατεία του δεχόμενου κράτους,
τά χρήματα και τά έν τη κατοχή του προσωπικά αντικείμενα, μή διεκδι
κούμενα ύπό τίνος κληρονόμου ευρισκομένου έν τη έπικρατεία ταύτη, θά
παραδίδονται είς τό προξενεΐον του άποστέλλοντος κράτους προσωρινώς
άνευ οιωνδήποτε διατυπώσεων προς ασφαλή φόλαξιν, επιφυλασσομένου του
δικαιαψατος τών διοικητικών ή δικαστικών άρχων του δεχόμενου κράτους
προς άνάληψιν τούτων παρά τοΰ προξενείου προς τό συμφέρον της δικαιο
σύνης.
Ή προς τό άποστέλλον κράτος εξαγωγή τών προσωπικών αντικειμένων καΐ
ή διαδίβασις τών χρημάτων θά υπόκειται είς τήν τήρησιν της νομοθεσίας και
τών κανονισμών τού δεχόμενου κράτους.
6. Έφ* δσον αί διατάξεις του παρόντος "Αρθρου δέν προβλέπουν άλλως,
αϊ διατάξεις του "Αρθρου 15 θά εφαρμόζονται ωσαύτως και έν σχέσει προς
κληρονομικά θέματα.
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"Αρθρον 21 *

Καθήκοντα άφορώντα εις την θαλασσίαν
και ποτάμιον ναυτιλίαν
1. Ό -προξενικός λειτουργός δικαιούται να παρέχη βοήθειαν εις πλοΐον
ρυ άποστέλλοντος κράτους τό όποιον προσήγγισεν ή ήγκυροβόλησεν είς λιένα της προξενικής περίφερε ίας" οδτος δικαιούται νά διευκολύνη την είσοον, παραμονήν και άναχώρησιν του πλοίου έκ των λιμένων της προξενικής
εριφερείας.
2. Καθ' ην έκτασιν επιτρέπουν τοΰτο ή νομοθεσία και ο'ι κανονισμοί του
=χομένου κράτους, ό προξενικός λειτουργός θα δικαιούται νά έπικοινωνή
Ετά τοΟ πληρώματος τών πλοίων του άποστέλλοντος κράτους, νά έπισκέΓεται αυτούς, νά έλέγχη καΐ έπιβεβαιοΐ τά έγγραφα τοΟ πλοίου όμου μεθ'
ωνδήποτε έγγραφων σχετικών προς τό φορτίον και γενικώς νά λαμβάνη
έτρα διά τήν τήρησιν τής ναυτιλιακής νομοθεσίας και τών κανονισμών του
ίτοστέλλοντος κράτους.
"Ανευ επηρεασμού τής αρμοδιότητος τών αρχών τοΟ δεχόμενου κράτους,
προξενικός λειτουργός δικαιούται ωσαύτως νά λαμβάνη τά αναγκαία
ίτρα προς δισσφάλισιν τής τηρήσεως τής τάξεως καΐ πειθαρχίας έπί τοΟ
Ι,οίου.
3. Έ ά ν πλοΐον του άποστέλλοντος κράτους ναυαγήση, προσάραξη ή άλλως
ρς ύποστη βλάβην εντός εθνικών ή χωρικών υδάτων του δεχόμενου
)άτους, αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΟ έν λόγω κράτους οφείλουν άνευ καθϋστερήίως νά γνωστοποιήσουν τούτο είς τό άρμόδιον προξενεΐον του άποστέλλονις κράτους και νά παράσχουν πληροφορίας άναφο/3ΐκώς προς τά ληφθέντα
ίτρα διά τήν προστασίαν και διάσωσιν του πλοίου, του πληρώματος, τών
ίιβατών, του φορτίου, τοΟ εξοπλισμού και τών εφοδίων. ΑΙ άρχαί τοΟ δεχο•νου κράτους οφείλουν ωσαύτως νά παράσχουν είς τόν προξενικόν λειτουρ|>ν τήν άναγκαίαν βοήθειαν κατά τήν λήψιν τών απαιτουμένων μέτρων
>νεπεία του ναυαγίου, τής προσαράξεως ή τής βλάβης τοΟ πλοίου. Καθ* ήν
ΐτασιν επιτρέπεται τούτο ύπό της νομοθεσίας καΐ τών κανονισμών τοΟ δεχοΙνου κράτους, αϊ άρμόδιαι άρχαί του έν λόγω κράτους θά καλούν τόν προνικόν λειτουργόν νά παρευρίσκεται εις οιανδήποτε έρευναν προς διαπίίωσιν τής αιτίας τής βλάβης, της προσαράξεως ή τής ναυαγήσεως.
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά άπαιτη παρά τών αρμοδίων άρχων
ιυ δεχόμενου κράτους δπως λαμβάνουν, ή συνεχίσουν νά λαμβάνουν, μέτρα
ά τους έν τή προηγουμένη παραγράφω καθοριζόμενους σκοπούς.
4. Είς πάσαν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό Ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος βλαντος, προσαράξαντος ή ναυαγήσαντος πλοίου ή έτερον πρόσωπον δικαιούινον νά ενεργή διά λογαριασμόν αυτών αδυνατεί νά λάβη τά αναγκαία
τρα διά τό πλοΐον, τό φορτίον και τά εφόδια, ό προξενικός λειτουργός
καιουται νά προβή διά λογαριασμόν αυτών είς τάς τοιαύτας διευθετήσεις.
;
προξενικός λειτουργός δύναται ωσαύτως νά λάβη τοιαύτα μέτρα έν σχέσει
)ός οιαδήποτε εμπορεύματα ανήκοντα εις οιονδήποτε όπήκοον του άποστέλ!ντος κράτους και προερχόμενα έκ φορτίου ή εφοδίων κομισθεντων εντός
Ιιένος ή ευρεθέντων έπί ή πλησίον της ακτής ή έπί τοΟ προσαράξαντος ή
Ιυανήσαντος πλοίου. Ουδείς τελωνειακός δασμός θά επιβάλλεται έπί προεράξαντος ή ναυαγήσαντος πλοίου του άποστέλλοντος κράτους ή έπί τοΟ
ιρτίόυ ή τών εφοδίων αύτου, Καθώς και τών αντικειμένων τών ανηκόντων
.ς ύπήκοον του άποστέλλοντος κράτους και προερχομένων έκ τοΟ βλαβέν'c, προσαράξαντος ή ναυαγήσαντος πλοίου, έκτος έάν παραδοθοσν προς
,ησιν ή κατανάλωσιν έν τω δεχομένω κράτει.
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5. ΕΙς πάοαν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αύται προτίθενται εντός τών
ορίων της αρμοδιότητος των νά λάβουν* μέτρα κατασχέσεως ή εκτελέσεως ή
νά διεξαγάγουν tρευναν έπί τίνος πλοίου του άποστέλλοντος κράτους» αϊ
άρμόδιαι άρχα'ι τοΟ δεχόμενου κράτους οφείλουν νά γνωστοποιούν τούτο έκ
των προτέρων είς τό προξενεΐον του άποστέλλοντος κράτους ώστε ό προξε
νικός λειτουργός νά δυνηθη νά παρευρίσκεται. Έ ά ν , λόγω του επείγοντος
του θέματος, δέν ήτο δυνατόν νά γνωστοποιηθώ τοΟτο είς τό προξενεΐον καί
προξενικός λειτουργός δέν παρευρέθη, αϊ άρμόδιαι άρχαΐ του δεχόμενου
κράτους οφείλουν άνευ καθυστερήσεως νά πληροφορήσουν τό προξενεΐον περί
των ληφθέντων μέτρων. ΑΊ άρχαί του δεχόμενου κράτους Οφείλουν, επι
προσθέτως, νά γνωστοποιούν εις τό προξενεΐον πασαν περίπτωσιν κατά τήν
οποίαν σδται προτίθενται νά ανακρίνουν μέλος τι του πληρώματος.
ΑΊ διατάξεις της παρούσης παραγράφου δέν εφαρμόζονται είς οίονδήποτε
διενεργούμενον τελωνειακόν ή ύγειονομικόν δλεγχον ή Ιλεγχον διαβατηρίων.
6. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται, συμφωνως προς τήν νομοθεσίαν
του άποστέλλοντος κράτους, νά δέχεται οίανδήποτε δήλωσιν καί νά έκδίδη
οίονδήποτε πιστοποιητικόν άναφορικώς προς—
(α) τήν έγγραφήν ή τήν διαγραφήν πλοίου τινός έκ του νηολογίου του
άποστέλλοντος κράτους'
(β) τήν άγοράν πλοίου τινός προοριζομένου νά έγγραφη έν τω νηολο
γίω του άποστέλλοντος κράτους f\ τήν πώλησιν είς τήν άλλοδαπήν
οιουδήποτε πλοίου εγγεγραμμένου είς τό έν λόγω νηολόγιον*
(γ) τήν θέσιν είς ύπηρεσίαν ή τήν άπομάκρυνσιν έκ της υπηρεσίας πλοίου
εγγεγραμμένου είς τό νηολόγιον τοΟ άποστέλλοντος κράτους"
(δ) τήν άπώλειαν ή οιανδήποτε βλάβην τήν οποίαν υπέστη πλο'ιον έγγε
γραμμένον είς τό νηολόγιον τοΟ άποστέλλοντος κράτους.
"Αρθρον 22
Καθήκοντα άφορώντα είς τήν πολιτικήν άερσπορίαν
1. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά άσκη τά δικαιώματα έλεγχου καί
εξετάσεως τά προβλεπόμενα ύπό της νομοθεσίας καί των κανονισμών του άπο
στέλλοντος κράτους άναφορικώς προς αεροσκάφη εγγεγραμμένα είς τό κράτος
τούτο καί τό πλήρωμα των καθ* ήν έκτασιν επιτρέπεται τοΟτο υπό της νομοθε
σίας και των κανονισμών τοΟ δεχόμενου κράτους. Ό προξενικός λειτουργός
δύναται ωσαύτως νά παρέχη βοήθειαν εις τό πλήρωμα αυτών.
2. 'Οσάκις έγγεγραμμένον τι αεροσκάφος τοΟ άπσστέλλοντος κράτους ύποστη
βλάβην έν τη επικράτεια του δεχόμενου κράτους, αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΟ έν
λόγω κράτους οφείλουν άνευ καθυστερήσεως νά γνωστοποιήσουν π©ρ! τούτου
τό πλησιέστερον προς τόν τόπον Ενθα έπήλθεν ή βλάβη προξενεΐον.
"Αρθρον 23
Έκτέλεσις έτερων προξενικών καθηκόντων
Ύπό τήν αΤρεσιν δτι τό δεχόμενον κράτος, κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως,
παρέχει τήν συγκοπάθεσίν του ή δέν ένίσταται είς τοΟτο, ό προξενικός λειτουρ
γός δύναται ωσαύτως νά έκτελεΐ καθήκοντα ανατιθέμενα είς τούτον ύπό του
άποστέλλοντος κράτους πλην τών έν τη παρούση Συμβάσει καθοριζομένων
τοιούτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I I
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ/ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΑΙΑΙ
"Αρθρον 24
Διευκολύνσεις χορηγούμεναι είς τό ττροξΕνεΐον καί τά μέλη του
Ι. Τό δεχόμενον κράτος θά χορηγη πδσαν διευκόλυνσιν άναγκαίαν διά τήν
ύπό τοΟ προξενείου έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του καί θά λαμβάνη τά άναγ
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καϊα μέτρα τά έξασφαλίζοντα εις τά μέλη τοΰ προξενείου την δυνατότητα εκτε
λέσεως των καθηκόντων των καθώς και την άπόλαυσιν τών προνομίων και ασυ
λιών των οφειλομένων εις ταΟτα δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως.
2. Τό δεχόμενον κράτος θα έκτείνη έπί του προξενικού λειτουργού τόν όφει
λόμενο.ν εις αυτόν σεβασμόν και θά προβη εις παν κατάλληλον διάβημα προς
παρεμπόδισιν πάσης επιθέσεως κατά του προσώπου, ελευθερίας και αξιοπρέ
πειας αύτοΰ.
ΜΕΡΟΣ Ι
"Αρθρον 25
Χρήοις τοΰ θυρεού" και της σημαίας
1. Ό θυρεός του άποστέλλονιος κράτους όμοΰ μετά της επιγραφής της ύπο
δηλούσης τό προξενεΐον είς την γλώσσαν τοΰ κράτους τούτου καί τοΟ δεχόμενου
κράτους δύναται νά τεθή έπί τοΟ προξενείου.
2. Ή εθνική σημαία τοΰ άποστέλλοντος κράτους δύναται νά άναπετάται έπί
τοΰ προξενείου καί της κατοικίας τοΰ άρχηγοΰ τοΰ προξενείου καθώς καί έπί
τών μεταφορικών μέσων τών χρησιμοποιουμένων ύπ* αύτοΰ έν σχέσει προς τήν
έκτέλεσιν τών υπηρεσιακών αύτοΰ καθηκόντων.
3. Έν τη ασκήσει τών δυνάμει τοΰ παρόντος "Αρθρου παρεχομένων δικαιω
μάτων δέον νά λαμδάνωνται ύπ' όψιν ή νομοθεσία, οι κανονισμοί καί τά έθιμα
τοΰ δεχόμενου κράτους.
"Αρθρον 26

Διευκολύνσεις διά τήν απόκτησιν προξενικών
χώρων καιί οικιών διά τά μέλη τοΰ προξενείου
Ί ο δεχόμενον κράτος θά διευκολύνη, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν του,
τήν απόκτησιν ύπό τοΰ άποστέλλοντος κράτους τών αναγκαίων προξενικών
χώρων ή θά παρέχη δοήθειαν είς τό άποοτέλλον κράτος διά τήν απόκτησιν
τοιούτων χώρων έπί τη βάσει οιασδήποτε ετέρας μορφής κατοχής.
Τό δεχόμενον κράτος θά παρέχη ωσαύτως βοήθειαν είς τό προξενεΐον διά τήν
απόκτησιν καταλλήλων οικιών διά τά μέλη του.
"Αρθρον 27
Άπαραβίαστον τών τψοξενικών χώρων καί της
κατοικίας τοΰ άρχηγοΰ τοΰ προξενείου
Ι. Οί προξενικοί χώρυι καί ή κατοικία τοΰ άρχηγοΰ τοΰ προξενείου εΐναι
απαραβίαστοι.
2. Αϊ άρχαί τοΰ δεχόμενου κράτους δέν δύνανται νά είσέρχωνται εντός τών
προξενικών χώρων εκτός κατόπιν συγκαταθέσεως τοΰ άρχηγοΰ τοΰ προξενείου
τοΰ άποστέλλοντος κράτους, τοΰ άρχηγοΰ της διπλωματικής αποστολής τοΰ
κράτους τούτου ή τοΰ προσώπου τοΰ υποδεικνυομένου ύφ' ενός τών προσώπων
τούτων. Προκειμένου περί τής κατοικίας τοΰ άρχηγοΰ τοΰ προξενείου ή είσοδος
απαγορεύεται άνευ τής συγκαταθέσεως αύτοΰ ή τής συγκαταθέσεως τοΰ άρχη
γοΰ της διπλωματικής αποστολής τοΰ άποστέλλοντος κράτους.
3. Τό δεχόμενον κράτος οφείλει νά λάβη πάν άναγκαϊον μέτρον υπέρ τής
ασφαλείας τών προξενικών χώρων καί τής παρακωλύσεως βιαίας εισόδου ή
βλάβης τών προξενικών χώρων καθώς καί πάσης ενεργείας συνεπαγόμενης
ενόχλησα/ ή μείωσιν τής αξιοπρέπειας τοΰ προξενείου.
4. Οί προξενικοί χώροι, τά μεταφορικά μέσα καί πάσα έτερα περιουσία χρησι
μοποιούμενη διά τους σκοπούς τών προξενικών δραστηριοτήτων, άνβξαρτήτως .
τής κυριότητος αυτών, δεν θά υπόκεινται είς οίαδήττοτε μέτρα έπιτάξεως, κατά
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σχέσεως ή εκτελέσεως' τα μεταφορικά μέσα δεν θα υπόκεινται εις έ'ρευναν υπό
των άρχων του δεχόμενου κράτους έξωθι των προξενικών χώρων έκτος κατόπιν
της συγκαταθέσεως του άρχηγοΰ της διπλωματικής αποστολής.
"Αρθρον 28
Δημοσιονομικοί άτιαλΚαγαι των προξενικών χώρων, τών οικιών
τών προξενικών λειτουργών και τών μετοάφορικών μέσων
Ι. Κτίρια κατά κυριότητα ή κατόπιν ενοικιάσεως κατεχόμενα ύπό του απο
στέλλοντας κράτους και χρησιμοποιούμενα δια τους σκοπούς τών προξενικών
δραστηριοτήτων ή ώς κατοικία τών προξενικών λειτουργών απαλλάσσονται τών
φόρων ή έτερων επιβαρύνσεων οίουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων τών εθνι
κών περιφερειακών, επαρχιακών ή δημοτικών τελών, πλην της πληρωμής τελών
^ν σχέσει προς είδικάς παρεχόμενος υπηρεσίας.
2. Προκειμένου περί ενοικιαζόμενης περιουσίας ύπό του άποστέλλοντος
κράτους, ή δημοσιονομική απαλλαγή δεν θά καλύπτη φόρους ή επιβαρύνσεις
αϊ όποΤαι δυνάμει της νομοθεσίας του δεχόμενου κράτους δέν βαρύνουν τους
ενοίκους.
3. ΑΊ έν τη παραγράφω (1) προβλεπόμεναι άπαλλαγαί θά καλύπτουν ωσαύ
τως τ ά μεταφορικά μέσα τα όποια ανήκουν κατά κυριότητα είς τό άποστέλλον
κράτος και χρησιμοποιούνται διά τήν έκτέλεσιν προξενικών δραστηριοτήτων.
"Αρθρον 29
Άπαραβίαστον προξενικών αρχείων
Τά προξενικά αρχεία είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνον και οπουδήποτε
και έάν εύρίσκωνται.
"Αρθρον 30
Ελευθερία επικοινωνίας
1. Τό δεχόμενον κράτος θά χορηγή διευκολύνσεις είς τά προξενεία του άπο
στέλλοντος κράτους διά τήν έλευθέραν έπικοινωνίαν των μετά της κυβερνήσεως
των και της διπλωματικής αποστολής ή έτερων προξενείων του έν λόγω κράτους
έν τώ δεχομένω κράτει ή έν οίωδήποτε έτέρω κράτει. Προς τούτο τό προξενεΐον
δύναται νά χρησιμοποιή άπαντα τ ά δημόσια μέσα επικοινωνίας* δύναται νά
κάμη χρήσιν διπλωματικών ή προξενικών σάκκων, απλής γλώσσης ή κρυπτο
γραφίας. Έ ν τούτοις, τό προξενεΐον δύναται νά εγκαθιστά ή χρησιμοποιή ραδιο
τηλεγραφικήν συσκευή ν μόνον κατόπιν προηγουμένης συγκαταθέσεως του δεχό
μενου κράτους.
2. Ή υπηρεσιακή αλληλογραφία του προξενείου εΐναι απαραβίαστος.
«'Υπηρεσιακή αλληλογραφία» σημαίνει πασαν άλληλογραφίαν σχετικήν
προς τό προξενεΐον και τάς αρμοδιότητας του.
3. Ό προξενικός σάκκος δέν δύναται νά άνοιχθή ή παρακρατηθή. Έ ν τούτοις
οσάκις αί άρμόδιαι άρχαΐ τόυ δεχόμενου κράτους έχουν σοβαρούς λόγους νά
πιστεύουν δτι ό προξενικός σάκκος περιέχ€ΐ έτερα αντικείμενα πλην τής αλλη
λογραφίας, τών έγγραφων, ή τών αντικειμένων τών αναφερομένων έν παρα
γράφω (4) του παρόντος "Αρθρου, αΟται δύνανται νά απαιτήσουν δπως ό προ
ξενικός σάκκος έπιστραφή είς τόν τόπον προελεύσεως του.
4. Ό προξενικός σάκκος και τά συστατικά αύτου μέρη θά σφραγίζονται, θά
φέρουν φυσική ν έξωτερικήν ένδειξιν περί του χαρακτήρος των κ α ι θά περιέχουν
μόνον τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν, έγγραφα κ α ι αντικείμενα αποκλειστι
κώς προοριζόμενα δι' ύπηρεσιακήν χρήσιν του προξενείου.
5. Ό προξενικός ταχυδρόμος θά εφοδιάζεται δι* υπηρεσιακού έγγραφου
έμφαίνοντος τήν ίδιότητά του και τόν αριθμόν τών δεμάτων τ ά όποια αποτελούν

Ν. 39/79

648

τον προξενικών σάκκον. Ό προξενικός ταχυδρόμος δεν δύναται νά εΐναι υπή
κοος ή κάτοικος τοΰ δεχόμενου κράτους. "Ο προξενικός ταχυδρόμος θά προστα
τεύεται ύπο του δεχόμενου κράτους κατά τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του,
θά άπολ«ύη τοΰ προσωπικού απαραβίαστου καΐ δέν θά υπόκειται είς σύλληψιν
οιασδήποτε μορφής ή είς οιαδήποτε έτερα μέτρα περιορισμού ή στερήσεως της
προσωπικής του ελευθερίας.
"Αρθρον 31
Επικοινωνία μεθ* υπηκόων του άπσστέλλοντος
κράτους καί προστασία αυτών
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται εντός της προξενικής του περιφε
ρείας νά έπικοινωνή μετά τών υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους, νά επισκέ
πτεται ·αύτούς, νά συμδουλεύη αυτούς καί, οσάκις παρουσιασθή περίπτωσις, νά
προδαίνη είς τά αναγκαία διαδήματα διά τήν παροχήν νομικής αρωγής κάί
εκπροσωπήσεως ενώπιον τών δικαστηρίων.
Οι υπήκοοι τοΰ άποστέλλοντος κράτους δύνανται νά επικοινωνούν μετά τοΟ
προξενικού λειτουργού και νά έπισκέπτωνται αυτόν.
2. Αί άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου κράτους οφείλουν άνευ καθυστερήσεως
νά πληροφορούν το προξενεΐον τοΟ άποστέλλοντος κράτους οσάκις έν τη προξε
νική τούτου περιφέρεια συλληφθή ή ύποδληθή είς οιασδήποτε ετέρας μορφής
στέρησιν τής ελευθερίας ή περιορισμόν τής προσωπικής έλευθ=ρίας υπήκοος
του έν λόγω κράτους.
3. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά δέχεται άλληλογραφίαν ή έτέραν
κοινοποίησιν παρά τίνος υπηκόου ό όποιος συνελήφθη, υπεβλήθη =1ς σίασδήποτε
ετέρας μορφής στέρησιν τής ελευθερίας ή περιορισμόν τής προσωπικής ελευθε
ρίας, νά έπικοινωνή καί επισκέπτεται τούτον τό συντσμώτερον δυνατόν.
4. Είς πάσαν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν υπήκοος τοΰ* άποστέλλοντος κρά
τους εκτίει ποινήν φυλακίσεως, ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά έπικοι
νωνή καί επισκέπτεται τούτον.
5. Τά έν παραγράφοις (3) καί (4) του παρόντος "Αρθρου αναφερόμενα δι
καιώματα θά άσκώνται συμφώνως προς τήν ναμοθεσίαν καί τους κανονισμούς
του δεχόμενου κράτους έν σχέσει προς τήν έπικοινωνίαν καί τάς επισκέψεις είς
πρόσωπα υποβαλλόμενα είς οιασδήποτε μορφής στέρησιν τής ελευθερίας.
6. Αί άρμόδιαι άρχαί τοΟ δεχόμενου κράτους οφείλουν νά πληροφορούν τόν
ύπήκοον τοΟ άποστέλλοντος κράτους περί τών δυνάμει του παρόντος "Αρθρου
χορηγουμένων είς τούτον δικαιωμάτων επικοινωνίας.
"Αρθρον 32
Ελευθερία διακινήσεως
Τηρούμενης τής νομοθεσίας καί τών κανονισμών του δεχόμενου κράτους άνα
φορικώς προς τάς περιοχάς ή είσοδος εντός τών οποίων απαγορεύεται ή υπό
κειται είς ειδικούς κανόνας διά λόγους εθνικής ασφαλείας ή δηιμοσίου συμφέ
ροντος, τό δεχόμενον κράτος οφείλει νά λαμβάνη μέτρα διασφαλίζοντα τήν ελευ
θερίαν κινήσεως τών μελών του προξενείου εντός τής επικρατείας του.
"Αρθρον 33
Προξενικά δικαιώματα καί τέλη
.ν.
1. Τό προξενεΐον δικαιούται νά είσπράττή έν τω δεχσμένω κρφίει τά δικαιώ
ματα καί τέλη τά καθοριζόμενα δυνάμει. της νομοθεσίας καί τών Κανονισμών
του άποστέλλοντος κράτους είς αντάλλαγμα παρεχομένων. προξενικών υπη
ρεσιών.
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2. Γα δυνάμει της, π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ( Ι ) , τοΰ παρόντος "Αρθρου εισπραττόμενα
δ ι κ α ι ώ μ α τ α και τέλη θα άπαλλάσσων rra οΙωνδήποτε φόρων ή επιβαρύνσεων
cv τω δεχομένω κράτει.
ΜΕΡΟΣ

II

Άρθρον 34
Δικαιαδοτική ασυλία και προσωπικόν ά π α ρ α β ί α σ τ ο ν
τοϋ α ρ χ η γ ο ύ του προξενείου και των μελών της ο ι κ ο γ ε ν ε ί α ς του
Ι. Ό α ρ χ η γ ό ς του προξενείου δεν υπόκειται εις την ποινικήν, άστί'κήν ή
διοικητικήν δικαιοδοσίαν τοΰ δεχόμενου κράτους, πλην άοτικής α γ ω γ ή ς :
(α) προκυπτούσης Γ κ συμβολαίου συναφθέντος ύπ' αύτοΰ και εϊς το όποιον
δεν συνεβλήθη ρητώς ή σιωπηρώς δια λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ν του άποστέλλοντος
κράτους'
(Ρ) ί γ ε ι ρ ο μ έ ν η ς ύπό τρίτου μέρους έν σχέοει προς ζη'μίας συνεπεία δυστυ
χήματος εν τώ δεχομένω κράτει προκληθέντος ύπό οχήματος, πλοίου
ή αεροσκάφους.
2. Ιό πρόσωπον τοϋ α ρ χ η γ ο ύ του προξενείου εΐναι ά π α ρ α β ί α σ τ ο ν . Ουδέν
ί ξ α ν α γ ^αστικό ν μέτρυν δύναται να λη<|>θή κατ* αύτου έκτος δπου τυγχάνουν
ε φ α ρ μ ο γ ή ς αϊ διατάξεις τών υ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω ν ( α ) ή (β) και δ π ο υ ή έκτέλεσις
δύναται νά πραγματοποίηση άνευ προσβολής τοΟ α π α ρ α β ί α σ τ ο υ του προσώπου
και τήι; κατοικίας αύτου.
3. ΐ ά μέλη της οικογενείας τοΰ α ρ χ η γ ο ύ τοΰ προξενείου απολαύουν α σ υ λ ί α ς
έναντι τής ποινικής δικαιοδοσίας κ α θ ώ ς και τοΰ προσωπικού α π α ρ α β ί α σ τ ο υ έν
τώ δεχομένω κράτει, νοουμένου δτι είναι α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς υπήκοοι του άποστέλ
λοντος κράτους, δέν εΐναι μόνιμοι κάτοικοι του δεχόμενου κράτους και δέν
ασχολούνται εις Ιδιωτικόν έπι κέρδει έ π ά γ γ € λ μ α έν αύτω.
"Αρθρον 35
Δικαιοδοτική α σ υ λ ί α καΐ προσωπικόν ά π α ρ α β ί α σ τ ο ν
τών μελών τοΰ προξενείου
Ι. Ί α μέλη τοΰ προξενείου δέν υπόκεινται είς τήν δικαιαδοσίαν τών δικαστικών
κα'ι διοικητικών ά ρ χ ω ν τοΰ δεχόμενου .κράτους έν σχέσει π ρ ο ς π ρ ά ξ ε ι ς ένεργου
μένας υπό τήν ύπηρρσιακήν των ιδιότητα.
2. ΑΊ διατάξεις τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (1) τοΟ παρόντος "Αρθρου δέν τυγχάνουν,
έν τούτοις, ε φ α ρ μ ο γ ή ς είς άστικήν ά γ ω γ ή ν :
(ά) προκύπτουσαν έκ συμβολαίου συναφθέντος ύπό τίνος μέλους τοΰ προ
ξενείου και εις τό όποιον δέν συνεβλήθη ρητώς ή σιωπηρώς δ ι α λ ο γ α 
ριασμόν τοΰ άποστέλλοντος κράτους'
(Ρ) έγειρομένης ύπό τρίτου μέρους έν σχέσει προς ζημίας συνεπεία δυστυ
χήματος έν τώ δεχομένω κράτει προκληθέντος ύπό οχήματος, πλοίου
ή αεροσκάφους.
3. Έ ν σχέσει προς πράξιν έκτελουμένην ά λ λ ω ς ή ύπό τήν ύπηρεσιακήν αυτών
Ιδιότητα, οί προξενικοί λειτουργοί δέν δύνανται νά συλληφθοΰν ή ύποβληθοΰν
είς οιασδήποτε ε τ έ ρ α ς μορφής στέρηση/, της ελευθερίας ή περιορισμόν τής
προσωπικής ελευθερίας, έκτος έάν οδτοι κατηγορούνται ύπό τίνος α ρ μ ο δ ί α ς
α ρ χ ή ς τοΰ δεχόμενου κράτους δ ι ά σοβαρόν τι α δ ί κ η μ α ή ?χουν καταδικασθη
δ ι ά . τ ε λ ε σ ι δ ί κ ο υ δικαστικής α π ο φ ά σ ε ω ς .
4. Κατά τ ά ς διατάξεις τοΰ παρόντος "Αρθρου, «σοβαρόν αδίκημα» σημαίνει
πάσαν πράξιν ένεργηθεΐσαν έκ προθέσεως καΐ συνετιαγομένην ποινήν στερητικήν
τής ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών κ α τ ά τήν νομοθεσίαν τοΰ δεχόμενου
κράτους.
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Οσάκις κινείται ποινική διαδικασία κατά τίνος προξενικού λειτουργού,
οφείλει να έμφανισθή ένο'ίπιον των αρμοδίων άρχων του δεχόμενου κρά
Έν τούτοις, ή διαδικασία δέον νά διεξάγεται μετά τού σεβασμού του
>μένου είς τον προξενικόν λειτουργόν δυνάμει της επισήμου ιδιότητος
στε νά αποφεύγεται κατά το δυνατόν ή παρακώλυσις της εκπληρώσεως
αθηκόντων του. Είς τάς περιπτώσεις της παραγράφου (3) του παρόντος
<υυ, οσάκις προξενικός τις λειτουργός συλλαμβάνεται, κρατείται ή ύπο
ται είς οιασδήποτε ετέρας μορφής στέρησιν της ελευθερίας ή περιορισμόν
>οσωπικής ελευθερίας ή κατ' αύτου διαδικασία δέον νά κινηθη μετά της
ττης καθυστερήσεως.
Ίς πάσαν περίπτωσιν κατά την οποίαν μέλος τι τοΟ προξενείου υποβάλ
εις οιασδήποτε μορφής στέρησιν της ελευθερίας ή κινείται ποινική διαδι
κατ' αύτοΰ, αί άρμόδιαι άρχαί τοΟ δεχόμενου κράτους οφείλουν αμέσως
]ροφορουν περί τούτου τον άρχηγόν του προξενείου.
"Αρθρον 36
Παροχή μαρτυρίας και συμπ'λήρωσις εξετάσεως
χ μέλη του προξενείου δύνανται νά κληθούν νά παράσχουν μαρτυρίαν
πυρές είς δικαστική ν ή διοικητικήν διαδικασίαν. 'Εάν ό προξενικός λει
ς άρνηθη νά συμμορφωθη εις τοιαύτην κλήσιν, ουδέν έξαναγκαστικόν
δύναται νά ληφθη κατ' αύτου καΐ ουδεμία ποινή δύναται νά έπ'.βληθη
τον.
ροξενικοί υπάλληλοι ή τά μέλη του υπηρετικού προσωπικού του τροξε
3έν δικαιούνται νά αρνηθούν νά συμμορφωθούν προς τοιαύτην κλήσιν
εις περιπτώσεις έ'νθα αί διατάξεις της παραγράφου (3) του παρόντος
■υ τυγχάνουν εφαρμογής.
αρχή τοΰ δεχόμενου κράτους ή οποία ζητεϊ την μαρτυρίαν προξενικού
>γοΰ ή του προξενικού υπαλλήλου οφείλει νά άποφεύγη νά παρακωλύη
:λήρωσιν των καθηκόντων των. Ή αρχή δύναται νά λαμβάνη τήν τοιαύτην
ίαν παρά του προξενικού λειτουργού είς τό προξενεϊον ή ε'ις τήν κατοι
ύ προξενικού λειτουργού ή νά δέχεται τήν έ'γγραφον αύτου κατόθεσιν.
: μέλη του
ικώς προς
ντων ή νά
: προς τά

προξενείου δικαιούνται νά αρνηθούν νά παράσχουν μαρτυρίαν
οιονδήποτε θέμα εντός του πλαισίου των υπηρεσιακών των
προσκομίσουν άλληλογραφίαν ή έτερα υπηρεσιακά έ'γγραφα
υπηρεσιακά των καθήκοντα.

καλούμενοι νά παράσχουν μαρτυρίαν προξενικοί λειτουργοί δικαιούνται
>υν διαβεβαίωσιν αντί του δρκου έτι και έν τη περιπτώσει κατά τήν
προβλέπεται τοιούτο καθήκον ύπό της νομοθεσίας του δεχόμενου
μέλη του προξενείου δεν θά καλούνται νά παράσχουν μαρτυρίαν ύπό
αητα εμπειρογνωμόνων.
"Αρθρον 37
'Απαλλαγή από πρσσωπικάς υπηρεσίας
>, και 'λοιπάς υποχρεώσεις
Λη του προξενείου απαλλάσσονται έν τω δεχομένω κράτει της ύπο
Λς προσφοράς οιασδήποτε εθνικής υπηρεσίας και οιωνδήποτε καθη
είς τάς ένοπλους δυνάμεις, δημοσίας υπηρεσίας οιουδήποτε είδους καθώς
•νδήποτε αντί τούτων εισφορών. Ταύτα απαλλάσσονται ωσαύτως πασών
.άμει της νομοθεσίας και των κανονισμών του δεχόμενου κράτους ύπο
ων έν σχέσει προς τήν έγγραφήν αλλοδαπών και τήν άδειαν διαμονής
όεχομένω κράτει.
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Αρθρον 38
Τελωνειακά! άπαλλαγαί
1. Το δεχόμενον κράτος θά χορηγη διά της νομοθεσίας και των κανονισμών
αύτοϋ άδειαν εισαγωγής και άπαλλ.αγήν από οιουσδήποτε τελωνειακούς δα
σμούς, φόρους ή παρόμοιας επιβαρύνσεις οιουδήποτε είδους διά τά αντικείμενα
τά όπυϊα προορίζονται :
(α) οι' ύπηρεσιακήν χρήσιν του προξενείου*
(β) διά προσωπικήν χρήσιν των προξενικών λειτουργών, περιλαμβανο
μένων τών αντικειμένων διά την ί.γκατάστασίν των. Τά καταναλωτικά
είδη δεν δύνανται νά υπερβαίνουν τάς αναγκαίας ποσότητας διά την
άμεσσν χρήσιν ύπό τών ενδιαφερομένων προσώπων.
Αϊ τοιαυται άπαλλαγαί δεν περιλαμβάνουν τάς δαπανάς αποθηκεύσεως, μετα
φοράς και έτερων παρομοίων υπηρεσιών.
2. Οί προξενικοί υπάλληλοι καί τ ά μέλη του υπηρεσιακού προσωπικού του
προξενείου θ ά απολαύουν τών προνομίων καί α π α λ λ α γ ώ ν τών προβλεπομένων
ν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) (β) τοΟ π α ρ ό ν τ ο ς "Αρθρου ά ν α φ ο ρ ι κ ώ ς π ρ ο ς αντικείμενα
τ α γ ό μ ε ν α έν σχέσει π ρ ο ς την πρώτην αυτών έ γ κ α τ ά σ τ α σ ι ν .

κ
Kf.

ΑΊ π ρ ο σ ω π ι κ α ί άποσκευαί τών προξιενικών λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν καί τών μελών τών
'ενειών των α ϊ συνοδευόμενοι 6π* αυτών θ ά όττιαλλάσσωνται του τελωνεια
λ έ γ χ ο υ . Αί άποσκευαί δύνανται ν ά ερευνώνται μόνον έάν υφίστανται
>ί λ ό γ ο ι υποψίας δτι τό περιεχόμενόν των περιλαμβάνει αντικείμενα
τ ά αναφερόμενα έν π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) (β) του π α ρ ό ν τ ο ς "Αρθρου ή άντι
' ά ό π ο ι α δυνάμει τής νομοθεσίας και τών κανονισμών του δεχόμενου
'παγορεύεται ν ά ε ί σ α χ ί ο ΰ ν ή εξαχθούν ή ύ π α β ά λ λ ο ν τ α ι είς λοιμοκά

θα|.
...ς πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν ή έρευνα θά διενεργήται έν τη παρου
σία >ο ενδιαφερομένου προξενικού λειτουργού ή του μέλους τής οικογενείας
αύτοΰ.
"Αρθρον 39
Δημοσιονομικοί άπαλλαγαί
Τ. Οι προξενικοί λειτουργοί καί υπάλληλοι θά απαλλάσσωνται πάντων τών
εθνικών, περιφερειακών καί δημοτικών φορών ή έτερων προσωπικών ή εμπρα
γμάτων επιβαρύνσεων, έκτος :
(α) Τών έμμεσων φόρων οί όποιοι κανονικώς ένσωματοΰνται είς τήν τιμήν
τών εμπορευμάτων ή τών υπηρεσιών'
(β) άνευ επηρεασμού τών διατάξεων του "Αρθρου 28, τών φόρων ή έτερων
παρομοίων επιβαρύνσεων οιουδήποτε είδους έΐΐί ακινήτου περιουσίας
κειμένης έν τή επικράτεια του δεχόμενου κράτους"
(γ) άνευ επηρεασμού τών διατάξεων του "Αρθρου 40(β), τών φόρων ή
έτερων παρομοίων επιβαρύνσεων οίουδήποτε είδους έπί κληρονομιών
ή έφ* οιασδήποτε μεταβιβάσεως περιουσίας'
(δ) τών φόρων ή έτερων παρομοίων επιβαρύνσεων έφ* οιουδήποτε είσοδή
ματος κτηθέντος έν τω δεχομένω κρατεί, εξαιρέσει είσοδημάτων προερ
χομένων εξ απολαύων ύπό μορφή ν αποζημιώσεως διά τά υπηρεσιακά
των καθήκοντα"
(ε) άνευ επηρεασμού τών διατάξεων τοΟ "Αρθρου 28, τών δικαστικών
τελών, τών τελών έγγραφης, κατ^χχωρήσεως καί ύποθηκεύσεως ως καί
τών ταχυδρομικών τελών.
2. Τά μέλη του υπηρετικού προσωπικού θά απαλλάσσωνται οίωνδήποτε φόρων
ως προς άπολαυάς ύπό μορφήν αποζημιώσεων διά τήν ύπηρεσιακήν των δρα
στηριότητα.
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3. Τά μέλη τοΰ προξενείου τά ατιασχολοΰντα πρόσωπα των οποίων οι μισθοί
ή τά ημερομίσθια δεν απαλλάσσονται του φόρου εΙσοδήματος έν τω δεχομένω
κρατεί οφείλουν να τηρούν τάς υποχρεώσεις τάς οποίας ή νομοθεσία καΐ οι
κανονισμοί του έν λόγω κράτους επιβάλλουν έν σχέσει προς τόν φόρον εισο
δήματος.
"Αρθρον 40
Α π α λ λ α γ ή χορηγούμενη έν περιπτώσει
θανάτου μέλους του προξενείου
Έ ν περιπτώσει θανάτου μέλους του προξενείου, τό δεχόμενον κράτος:
(α) θ α έπιτρέπη την εξαγωγή ν της κινητής περιουσίας τοΟ αποβιώσαντος,
εξαιρέσει οιασδήποτε τοιαύτης περιουσίας κτηθείσης έν τω δεχομένω
κράτει ή εξαγωγή της οποίας άπηγορεύθη κατά τήν ήμερομηνίαν του
θανάτου*
(β) θά άπαλλάσση τήν κινητήν κληρονομικήν περιουσίαν παντός φόρου ή
παρόμοιας επιβαρύνσεως οίουδήποτε είδους Οπό τόν δρον δτι ή τοιαύτη
περιουσία εύρίσκετο έν τη έπικρατέία του δεχόμενου κράτους αποκλει
στικώς λόγω της έχεΐ παρουσίας τοΟ αποβιώσαντος 6π6 τήν προξενικήν
αύτου Ιδιότητα.
"Αρθρον 41
.
Έξαίρεσις έκ τής κοινωνικής ασφαλίσεως

■

■

1. Τηρουμένων των διατάξεων τής παραγράφου (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου,
τά μέλη του προξενείου έν σχέσει προς υπηρεσίας παρασχεθείσας ύπ* αυτών
διά τό άποστέλλον κράτος θά εξαιρούνται των περί κοινωνικής ασφαλίσεως
διατάξεων των τυχόν ισχυουσών έν τω δεχομένω κράτει.
2. Ή έν παραγράφω (1) του παρόντος "Αρθρου προβλεπομένη έξαίρεσις θά
εφαρμόζεται ωσαύτως και είς τά μέλη του υπηρετικού προσωπικού τά όποΐα
απασχολούνται αποκλειστικώς ύπό μελών τοΰ προξενείου, ύπό τόν δρον δτι
ταύτα :
(α) δεν είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του δεχόμενου κράτους" και
(β) καλύπτονται ύπό τών περί κοινωνικής ασφαλίσεως διατάξεων τών
Ισχυουσών έν τω άποστέλλοντι κράτει ή έν τινι τρίτω κράτει.
3. Μέλη τοΰ προξενείου τά όποΐα άπασχολοΰν πρόσωπα είς τά όποΐα δέν
εφαρμόζεται ή έν παραγράφω (2) τοΰ παρόντος "Αρθρου προβλεπομένη έξαί
ρεσις οφείλουν νά τη ρουν τάς υποχρεώσεις τάς οποίας at περί κοινωνικής ασφα
λίσεως διατάξεις τοΰ δεχόμενου κράτους επιβάλλουν είς τους έργσδότας.
4. Ή έν ταΐς παραγράφοις (1) και (2) τοΰ παρόντος "Αρθρου προβλεπομένη
έξαίρεσις δέν θά άπσκλείη τήν έθελοντικήν συμμετοχήν είς τό σύστημα κοινω
νικής ασφαλίσεως τοΰ δεχόμενου κράτους, νοουμένου δτι ή τοιαύτη συμμετοχή
επιτρέπεται ύπό τοΰ έν λόγω κράτους.
"Αρθρον 42
Εξαιρέσεις έκ τών προνομίων καί ασυλιών
1. Τά δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως παρεχόμενα προνόμια καί άσυλίαι δέν
θά καλύπτουν προξενικούς υπαλλήλους καί μέλη τοΰ ύπηρετικοΰ προσωπικού
τοΰ προξενείου, οι όποιοι είναι υπήκοοι τοΰ δεχόμενου κράτους ή υπήκοοι μέν
τοΰ άποστέλλοντος κράτους άλλα μονίμως κατοικοΰντες έν τω δεχομένω
κράτει" ούτοι θά απολαύουν μόνον τών προνομίων καί άσυλ|φν τών παρεχο
μένων δυνάμει της παραγράφου (1) τοΰ "Αρθρου 35 καί τής π^Χίνράφου (3)
του "Αρθρου 36. ·
<

*
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2. Ια μίλη τής οικογένεια»; τών μελών ιοί) προξενείου θά απολαύουν ανα
λόγως ιών προνομίων τών f κτιινομένων εις τά τελευταία, υπό τον ">ρον δτι
ταύτα οέν εϊναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι τοΟ δεχσμένου κράτους και δέν
ασκούν οιανδήποτε ?.πι κέρδει δραστηριότητα έν τφ κράτει τούτω.
3. Ιό δεχόμενον κράτος οφείλει νά άσκη την δικαιοδοσίαν αύτου έπί των έν
τοϊς παραγράφοις (Ι) και (2) του παρόντος "Αρθρου μνημονευομένων προσώ
πων άνευ οιουδήποτε επηρεασμού της δραστηριότητος τοΟ προξενείου.
"Αρθρον 43
Παραίτησις onto των προνομίων και ασυλιών
Ι. Ιό άποστέλλον κράτος δύναται νά παραιτηθη των υπέρ των μελών του
προξενείου διά των Αρθρων 34, 35 και 36 παρεχομένων προνομίων και ασυλιών.
2. Ή τοιαύτη παραίτησις δέον είς πασαν περίπτωσιν νά είναι ρητή, πλην ώς
προβλέπεται έν παραγράφω (3) του παρόντος "Αρθρου, και νά κοινοποιήται
προς το δεχόμενον κράτος εγγράφως.
3. Ή ύπό τίνος μέλους τοΰ προξενείου κίνησις διαδικασίας έπί θέματος διά
τό όποιον ούτος απολαύει δικαιοδοτικής ασυλίας κατά τά "Αρθρα 34(1) και
35(1) θά άποκλείη είς αυτόν την δυνατότητα νά έπικαλεσθη δικαιοδοτικήν
άσυλίαν έν οχέσει προς ο'ιοτνδήποτε άνταπαίτησιν αμέσως συνδεομένην προς
την κυρίαν άπαίτησιν.
4. Μαραίτησις από της δικαιοδοτικής ασυλίας διά σκοπούς αστικής ή διοικη
τικής διαδικασίας δέν θά θεωρήται ώς έξυπακούουσα και παραίτησιν άπό της
ασυλίας έν σχέ'σει προς τά μέτρα εκτελέσεως τά απορρέοντα έκ της δικαστικής
αποφάσεως. Διά τά έν λόγω μέτρα απαιτείται Ιδιαιτέρα παραίτησις.
"Αρθρον 44
"Εναρξις και λήξις τών προνομίων και ασυλιών
Ι. Τά μέλη τοΰ προξενείου θά απολαύουν τών δυνάμει της παρούσης Συμ
βάσεως οφειλομένων είς αυτά προνομίων και ασυλιών άπό της στιγμής της
διαβάσεως τών συνόρων τοΟ δεχόμενου κράτους διά νά αναλάβουν τήν θέσιν
των ή, έάν εύρίσκωνται ήδη είς τό έν λόγω κράτος, άπό της στιγμής της αναλή
ψεως τών καθηκόντων των.
2. Τά μέλη τής οικογενείας τών μελών του προξενείου θά απολαύουν τών
δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως παρεχομένων προνομίων καΐ ασυλιών:
(α) άπό της στιγμής κατά τήν οποίαν ό προξενικός λειτουργός δικαιού
ται νά άπολαύη τών προνομίων και ασυλιών συμφώνως προς τήν
παράγραφον (1) του παρόντος "Αρθρου"
(β) έάν ταΰτα είσήλθον έν τω δεχομένω κράτει μετά τήν έν τη ανωτέρω
όποπαραγράφω (α) προβλεπομένην ήμερομηνίοα/, άπό της στιγμής
τής διαβάσεως τών συνόρων*
(γ) άπό της στιγμής κατά τήν οποίαν καθίστανται μέλη τής οικογενείας
μέλους τινός τοΟ προξενείου, έάν απέκτησαν τήν Ιδιότητα ταύτην
μετά τήν έν ταΐς υποπαραγράφοις (α) καΐ (β) προβλεπομένην ημε
ρομηνία ν.
3. 'Οσάκις ό διορισμός μέλους τινός τοΟ προξενείου τερματίζεται, τά προ
νόμια καΐ αϊ άσυλίαι τόσον αύτοΰ βσον καΐ τών μελών της οΙκογενείας του
παύουν άπό της στιγμής της αναχωρήσεως έκ τοΟ δεχόμενου κράτους.
Προκειμένου περί προξενικών υπαλλήλων και μελών τοΟ υπηρετικού προ
σωπικού* υπηκόων του δεχόμενου κράτους ή υπηκόων μέν του άποστέλλοντος
κράτους άλλα μονίμων κατοίκων του δεχόμενου κράτους, τά προνόμια και αϊ
άσυλίαι παύουν άμα τω τερματισμφ του διορισμού των.
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4. Τα προνόμια μελών των οικογενειών παύουν ωσαύτως από της στιγμής
κατά την οποίαν ταύτα παύουν νά. είναι μέλη της οικογενείας μέλους τινός
του προξενείου. Έ ν τούτοις, έάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αναλάβουν τήν
ύποχρέωσιν αναχωρήσεως έκ τής επικρατείας του δεχόμενου κράτους εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά ταΟτα, τά προνόμια θά συνεχίσουν νά
ισχύουν μέχρι της ημερομηνίας ταύτης.
5. Εις περίπτωσιν θανάτου μέλους τινός του προξενείου, τά μέλη της οικο
γενείας του θά συνεχίσουν νά απολαύουν τών προνομίων τών παρεχομένων
είς ταύτα δυνάμει τής Συμβάσεως μέχρι της στιγμής τής αναχωρήσεως των
έκ του δεχόμενου κράτους ή μέχρι τής παρελεύσεως ευλόγου προς τοΟτο
χρονικού διαστήματος.
6. Τά μέλη τοΟ Ιδιωτικού προσωπικού θά απολαύουν τών δυνάμει τής πα
ρούσης Συμβάσεως παρεχομένων δικαιωμάτων και διευκολύνσεων έφ* δσον
χρόνον άπασχολοΟνται υπό τήν τοιαύτην Ιδιότητα.
7. Ή δικαιοδοτική ασυλία θά συνέχιση νά παρέχεται απεριορίστως προς
τά μέλη του προξενείου έφ' δσον χρόνον εκτελούν τά υπηρεσιακά των καθή
κοντα.
"Αρθρον 45
Γνωστοποίησις αφίξεων και αναχωρήσεων
ΕΙς τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους δέον δπως γνω
στοποιήται :
(α) Ή άφιξις και οριστική άναχώρησις τών μελών τής οικογενείας μέ
λους τινός του προξενείου καί, οσάκις ούτως έχει ή περίπτωσις, τό
γεγονός δτι πρόσωπον τι καθίσταται ή παύει νά εΐναι μέλος τής έν
λόγω οίκογενείας'
(Ρ) ή άφιξις καί οριστική άναχώρησις τών μελών του ΙδιωτικοΟ προσω
πικοΟ καί, οσάκις ούτως έ*χει ή περίπτωσις, δ τερματισμός τής υπη
ρεσίας των ώς τοιούτων'
(γ) ή πρόσληψις καί άπόλυσις προσώπων κατοικούντων έν τω δεχομένω
κράτει, ώς προξενικών υπαλλήλων, μελών του υπηρετικού" προσω
πικού ή μελών του ιδιωτικού προσωπικού.
"Αρθρον 46
Τήρησις τής νομοθεσίας του δεχόμενου κράτους
1. "Ανευ επηρεασμού τών δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως παρεχομένων
προνομίων καί ασυλιών, τά πρόσωπα είς τά όποια παρέχονται ταΟτα υπέχουν
τήν ύποχρέωσιν σεβασμού τής νομοθεσίας του δεχόμενου κράτους καί απο
φυγής επεμβάσεως είς τάς έσωτερικάς υποθέσεις του έν λόγω κράτους.
2. Αί διευκολύνσεις, τά προνόμια καί αϊ άσυλίαι αί παρεχόμεναι είς τά
μέλη του προξενείου δέον νά μή χρησιμοποιώνται όπ* αυτών έκτος διά σκο
πούς εκτελέσεως τών υπηρεσιακών των καθηκόντων.
3. ΟΙ προξενικοί χώροι δέον νά μή χρησιμοποιώνται κατά τρόπον άσυμβί
βαστον προς τήν άσκησιν τών προξενικών αρμοδιοτήτων.
"Αρθρον 47
Άσφάλισις έναντι κινδύνων είς τρίτους
1: Μηχανοκίνητα οχήματα ανήκοντα είς τό άποστέλλον κράτος καί χρησι
μοποιούμενα δι* υπηρεσιακούς σκοπούς του προξενείου ή ανήκοντα είς τά
μέλη του προξενείου ή είς τά μέλη τών οίκογενειών τών δέον δπως εΐναι
επαρκώς ήσφαλισμένα έναντι κινδύνων είς τρίτους.
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2. Πλην έάν άλλως προβλέπη ή νομοθεσία τοΟ δεχόμενου κράτους, α'ι δια
τάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος "Αρθρου δέν θά εφαρμόζονται εις
τους προξενικούς υπαλλήλους, τ ά μέλη του υπηρετικού προσωπικού και τ ά
μέλη της οικογενείας των μελών του προξενείου τ ά όποια είναι υπήκοοι του
δεχόμενου κράτους ή μόνιμοι κάτοικοι αύτου.
ΚΕΦΑΛΑION Ι
ΤΕΛΙ ΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
"Αρθρον 48
Έπικύρωσις, έναρξις Ισχύος και κ α τ α γ γ ε λ ί α
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθη τ ά δέ έγγραφα επικυρώσεως θά
ανταλλαγούν έν Βουκουρεστίω τό συντομώτερον δυνατόν.
2. Ή Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ μετά παρέλευσιν τριάκοντα ήμερων άπό
της ημερομηνίας ανταλλαγής των έγγραφων επικυρώσεως κ α ι θά παραμείνη
έν Ισχύϊ μέχρι της παρελεύσεως Εξ μηνών άπό της ημερομηνίας κατά τήν
οποίαν εν των "Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ήθελε επιδώσει προς τό έτε
ρον έγγραφον είδοποίησιν περί της προθέσεως του νά τερματίση τήν Σύμ
βασιν.
Είς μαρτυρίαν τών ανωτέρω, ol αντίστοιχοι Πληρεξούσιοι υπέγραψαν τήν
Σύμβασιν καΐ έθεσαν έπ* αυτής τάς σφραγίδας των.
Έγένετο έν Λευκωσία τήν 27ην 'Οκτωβρίου, 1978, είς δύο πρωτότυπα, είς
τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν καΐ Ρουμανικήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κειμένων τούτων
όντων εξ Τσου αυθεντικών.
Δ ι ά τήν Κυπριακή ν
Δημοκρατίαν
ΑΜΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ

Δ ι ά τήν Σοσιαλιστικήν
Δημοκρατίαν της Ρουμανίας,
S
VA ILE GLIGA

