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Ό περί Προξενικής Συμβάσεως τοϋ 1981 μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τοϋ Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διά 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 19. του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡ03ΕΝΙΙΚΗΝ ΣΥΜ6ΑΣΙΝ ΤΟΥ 1981 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
Ή Βουλή των Άντιπροισώττων ψηφίιζει ώς ακολούθως· : 
1 Γ Ό παρών Νόμος θα ιάναφέιρηται ώς ό περί Προξενικής Συιμδά- Συνοπτικός 

σίεως του 19811 μεταξύ της Κυβ,ερνήοιεως της Κυπριακής Δηΐμοΐκιραιτίας τίτλος. 
και του ΚρατικοΟ Συμβουλίου τής Λαϊκής Δηιμοίκρατίας τής Βουλ
γαρίας (ΐΚυρωτυκός) Νόιμος του 1982. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός 'εάν εκ του κειμένου προκύτττη διά Ερμηνεία, 
φόρος 'έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την ύποϊγ(ραψεΐοιαν έν Λευκωσία τήν 24ην 
Μαρτίου, 1981 Προξενυκήν Σύμβααιν 'μεταξύ τής ίΚυίβί&ρνήιοΐεως 
τής Κυπριακής Δη:μοικ'ρατίας ;καΙ του ΚρατυκοΟ Συμβουλίου τής 
Λαϊκής Δηίμοικρατίας τής (Βουλγαρίας, την οποίαν τό 'Yntoypiyi
ικόν Σομβοόλιον ένέκρινιε διά τής 'Αποφάσεως του ύπ' αρ. 15.5ι10 
ικαι ήιμεροιμηνίαν 30η ν Δεικιείμβιρίου, 1976. 

3 Ή Σύμβασις, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται ©Ίς τον έπισυ- κύρωσις 
νη'μμένον Πίνακα, διά του -παρόντος Νοιμου κυιρουται. Συμβάσεως. 

ΠΙναξ. 

' Π Ι Ν Α Ξ 
(ΗΑρθίρον 3) ' ■ ■ 

ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΙΚΥΠ Ρ IiAKH Σ ΔΗΜΟΚ Ρ AT Ι ΑΣ! 
'ΚΑΙ.. 

ΤΗΣ ΛΑΙίΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
'Ή Κυδ&ρνηισις τής Κυπριακής Δηιμοικρατίας καΐ τό Κρατικόν Συιμ-

βούλιον τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βοολγαρίας, 
Έ ν τή επιθυμία των να ιροθΙμίσουν τάς προξενυκάς των σχ&οιεις και 

να ισυΐμδάλουν εΐίς την περαιτέρω άνάπτυξιν των ψιλικών ιοίχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών ιέιτί τη βάοίει των γενικών παραδεδεγμένων 
αρχών του διεθνούς δικαίου καΐ εκείνων αΐτινες περιελήφθησαν εις 
τήν Τελική ν Πραξιν τής Διασκέψεως επί τής Ευρωπαϊκής Άοΐ(}κχλείας 
και Συνεργασίας καΐ ειδικώς επί τών αρχών τής ικυριάίρχου ίσότη-
τος τών 'κρατών, τής έδαφίίκής άκεραι στητός και <μή επεμβάσεως ε'ΐς 
τάς έσωτερικάς υποθέσεις. 
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'Απεφάσισαν να συνομολογήσουν την παροΰσαν Προξενικήν Σύμ
βασιν <και προ τούτο, ωρισαν ώς πληρεξουσίους αυτών: 

Ή Κυΐβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας: 

Το Κρατικόν Συιμβούλιον της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγα
ρίας: 

οιτινες, άφρΰ άντήίλλαξάν τά πληρεξούσια αυτών έγγραφα 'ευρεθέντα 
'εν ιπλήίρεί',ιτάξ,ίει,! 
.. ΛΣυινειφ.ώ.νηισιαν,'ώς ακολούθως : . . 

. ΜΕΡΟΣ Ι 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
'"Αρθρον 1( 

Π, ιΔιά τους σκοπούς της' παρούσης Συμβάσίεως, οί κάτωθι ιανιαφε
ρόιμενιόιι·δριοιΐ' κέικτηνται τάς ακολούθους ιέννοίας!:( 
... Γ. (ία)ί «ίΠροξενεΐον» σημαίνει γενικό ν πριοιξ&νιεΐσν,, προξενεΐον, ύπο

προξενεΐον ή; προξενικόν πρακτορείο ν' 
ί((3): ι«ιπροξενική 'τϊ&ριφέρέια» σημαίνει την περιοχήν ήτις παρα

' χωρεΐται εις προξενεΐον δια την άσκηοιν προξενικών καθη
. κόντω ν* 

•,"'i(iy')i «ιάρχη;γός προξενείου» σημαίνει γενικόν πρόξενον, πρόξενον, 
..' .. Ίύποπρόξενον η πιροξενικόν πράκτορα είς τον όποιον έχει 

' .άνατεβη* να ενεργή ύπό την 'Ιδιότητα ταύτην' 
)(ίδ)ι '«προξενικός λειτουργός» σημαίνει παν πρόσωπον, περυλαμ

ίβανοιμένου του άρχηίγοΰ προξενείου, εις το όποιον έχει άνα
τε!θη ή άσκησις προξενικών καθηκόντων. Ό όριοΐμός οΰτος 

■'.' ΐπίερυλαμβάνει ωσαύτως και πριόοωπα αποιστελλόμενα πατά 
·... (τώ προ'ξενείω δι' ι&ξάσκη,'σιν ,εΐίς προξενικά θέματα' 

ν '(ε)! !<<ΐπίροξενικός υπάλληλος» σηιμαίνέι παν πρόσωπον όπερ εκτε
λεί διοικητικά, τεχνικά ή έτερα καθή'κοντα ε'ις το προξενεΐον" 

(ίοιτ)Ι «μέΧος προξενείου» σημαίνει οιίανδήποτε προξενικόν λίειτοορ
tyovi |η: πιροίξενικόν. υπάλληλο ν"* 

.... '.(ιζ) .«μέλος της οικογενείας» σημαίνει την σύζυγον τοΟ μέλους 
ίπροξενείου, χα τέκνα και τους γοΜεΐς αύτοΰ, ώς και τους 
Ιγονεΐς της συζύγου αύτοΰ εφ' δσον τά τοιαύτα πρόσωπα 
άποτελοΰν ίμερος τοΰ οίκου αύτου' 

(η.) «προξενικοί χώ'ροι» σηιμαίνέι κτίρια η τιμήματα κτιρίων, περι
λαμβανομένης; >καΙ της κατοικίας τοΰ 'Αρχηγού τοΰ προξε
νείου, καθώς επίσης τους :βοηΙθητικούς χώρους οίτινες χρησι
μοποιούνται · αποκλειστικώς διά τους σκοπούς τοΰ προιξε
νείου, ανεξαρτήτως ταυ1, ποίος είναι ό ιδιοκτήτης αυτών" 

'(θ!); '«προξενικά αρχεία» σημαίνει πάντα τά έγγραφα, την ύπη
ρεσιακήν άλληλογραφίαν, τά βιβλία, τάς ταινίας ή 'μαγνητο
ταινίας, τά μητρώα τοΰ προξενείου, ώς καΐ το ύλικόν άπο
κρυπτογιραΐφήίσίεως, «ί\άρχειοθήκαι και τά αντικείμενα τά 

. . ; · " " προο'ριζό'μενά διά την ασφαλή φύλαξίν των' 
··". ι(ι)" «πλοϊον του άποστέλλοντος κράτους» σηιμαίνέι πάν πλοΐον 

Ιπλ&ον νομίμως υπό. την σημαίαν τοΰ εν λόγω κράτους, άπο
• κλεισμένων τών πολεμικών πλοίων"' 

■ (κ) '«αεροσκάφος τοΰ άποστέλλοντος κράτους» σημαίνει πάν άε
Ίρόσκάφος, εξαιρουμένων τών στρατιωτικών τοιούτων, έγγε

:'■'■·' γραμμ&νον εΐίς το έν λόγω κϊράτος συμφώνως προς την νομο'
θεοίαν αύτοΰ και φέρον τά διακριτικά αύΐτοΰ" 
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2. Ποίλΐται τοΰ άποιστέλλοντος κράτους είναι εκείνα τ α πρόσωπα 
άτινα >κεκτηνται τήν εθνικότητα του εν λ ό γ ω κράτους συΐμφώνως προς 
την νιοιμοίθ'&σίοσν αύτοΰ. · ■  .  , . . , . 

β. "Ως νομικά πρόσωπα τοΰ άποστέλλοντος κράτους θεωρούνται 
υπό τοΰ δεχόμενου κράτους εκείνα άτινα ουνεστήθηισαν συμφώνως 
προς την νοίμοθεσίαν του άποστέλλοντος· κράτους. 

Μ Ε Ρ Ο Σ II 
ΕΠΚιΑΘΙΙΔ,ΡΥ'Σ ΙιΣ Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ε Ι Ω Ν , ΔΙιΟΡ Ι ιΣΜΟΣ:. 

' ΚΑΙ ΑΝ'ΑΙΚΑΒΣ ΓΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΙΝΐΕΓΩίΝ / 
"Αρθρον 2 

Hw ιΓΤροξενεΐον δύναται νά έγκαθΊδρυθή εν τω δεχοιμένω 'κράτει 
μόνον τη αυγικαταθέοίει του έν λ ό γ ω κράτους. 

2. 'Ή έδρα του προξενείου, ή τάξις αύτοΰ και ή προξενική· περίr 
φέρεια, καθώς και ιό αριθμός των ίμείλών του προξενείουι θα 'Καθορί
ζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του άπΌίστέλιλοντος και τοΰ δεχό
μενου κράτους. 

"Αρθρον 3 
•1. Ορό του διορισμού αρχηγού πρόξενε ίου τινός, τό άποιστέλλον 

Κράτος πρέπει νά εξασφάλιση μέσω της διπλωιματικής όδοΰ την 
συγκοττάθεσιν του δεχόμενου κράτους δια τον διορισμόν τοΰ συγκε
κριμένου προσώπου ως άρχηγοΰ τοΰ προξενείου. 

2. Το άποστέλλον κράτος θ α διαΐβιβάση μέσω της διπλωματικής 
αύτοΰ αποστολής προς το Ύπουιργεΐον Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν του δεχόμενου 
Κιράτους το προξενικό ν δ ίπλωμα ή έτερον παρεμφερές εγγραιφον 
περί τοο διοιρισμοΟ του ά ρ χ η γ ο ΰ του προξενείου. Το προίξενικόν δί
π λ ω μ α η το έτερον παρεμφερές εγγίραφον δέον νά περιέχουν το 
ονοιμα του άρχηίγοΰ τοΟ προξενείου, την τάξιν αύτου, την προξενι
κήν περίιφέρειαν εντός της όποιας θα άοΐκή τά καθήκοντα του καΐ 
την ΐεδραν τοΟ προξενείου1. 

13. 'Μετά την παρουσίασιν τοΰ προξενικού διπλώματος ή έτερου 
παρεμφερούς ε γ γ ρ ά φ ο υ περί του διοιριοίμοΰ άρχηιγοΰ του προξίε
ν,&ίου, τό δεχόμενον κράτος θά έίκδώση εις αυτόν, τό ταχύτερον δυ
νατόν, το εκτελεστή ριον ή έ'τέραν έξοοσιοΐδότηισιν. 

4. Ό αρχηγός προξενείου δύναται νά άναλάδη τήν άσκησιν των 
καθηκόντων του μετά τήν ύπό τοΰ δεχόμενου κράτους §κδοίσιν εις 
αυτόν του έκτελεστηιρίου ή ετέρας έξουσιοδοτήσΕως. 

δ. Τό δεχόιμενον ·κράτος δύναται νά χορήγηση εις τον ά ρ χ η γ ό ν 
προίξενείου προσωρινή ν 'άναγνώρισιν έπιτρέπουσαν εις αυτόν νά 
άσκήιση τά καθήκοντα του ιμεχίρις ότου 'έ'κδοθή εις αυτόν τό έκτειλε
οιτήιριον (η έ τ ε ρ α έξουσιοδότη.σις. ' · . " ' ■ 

6. "Αμέσως μετά τήν χορήγηισιν αναγνωρίσεως, έστω και προσω
ρινής, αϊ άρμόδιαι άρχαΐ τοΰ δεχόμενου κράτους δέον νά λάβουν 
πάν άναγκαΐον μέτρον ώστε νά καταστή δυνατόν ε ις τον άρχηγόν 
τοΰ προξενείου νά άσκηση . τά καθήκοντα του. 

"Αρθρον 4 
1. *Έάν δι' οιονδήποτε λόγον ό αρχηγός προξενείου αδύνατη νά 

έ'κτελή τ ά καθήκοντα του, ή εάν ή θέσις αύτου. .κενωθή τό άποσίτέλ
λον κράνος δύναται νά ανάθεση εις τίνα λειτουργόν τοΰ αύτοΰ ή 
ετέρου προξενείου !έν τω δεχομένω κράτει, ή.ε ις τι μέλος τοΰ διπλω
■ματικοΰ προσωπικού1 της διπλωματικής αποστολής εν τώ·.δεχομένω 
κράτει, τήν προσωρινήν άοΐκησιν των καθηκόντων άρχηγοΰ τοΰ προ
ξενείου. Τό ονοιμα τοΰ εν λ ό γ ω προΐσώπου δέον νά γνωστοποιηθή. εκ 
των προτέρων εις τό Ύπουιργεΐον Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν τοΰ δεχόμενου κρά
τους διά της διπλωματικής ιδδαΰ. 
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2, Το πρόσωπον ©ίς το όποιον έχει άνατεθή ή προσωρινή άσκηοις 
των καθηκόντων, αρχηγού προξενείου θά άπολαύη των προβλεπο
μένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως δΐευικολύνοϊεων, προινομΐων 'και 
ασυλιών ώς ό αρχηγός προξενείου. 

3. Ή εις μέλος του διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής 
ότΓΓαστολής του ό^οσίτέλλοντος κράτους άνάθεισις προξενικών καθη
κόντων συμφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος "ΑρίθΙρου 
ουδόλως περιορίζει τά προνόμια καΐ τάς ασυλίας τάς οποίας το 
μέλος τούτο δικαιούται δυνάμει της διπλωίματικής του Ιδιότητος. 

"Αρθρον 5 
'Βροξί&νικός λειτουργός δύναται να είναι μόνον υπήκοος του άηχο

στέλλοντας κράτους. 

"Aipj&pov 6 
Έιίς το ΎπαυρΥΐεΐον Εξωτερικών του δ&χοιμένου κράτους, δέον να 

γνωστοποιούνται ύπό του άποιοιτέλλοντος κράτους διά της διπλω
ματικής ιόδούΐ :( 

!(α)ι Ό διορισμός :με;λών του προξενείου, πλην του αρχηγού προ
ξενείου, ή άφιξίς των μετά τόν διορισμό ν των, ή οριστική 
άναχώρησίς των ή ό τερματισμός των καθηκόντων των, ώς 
.και απασκχι αί μεταβολα! αϊ έπηιρεάζουισαι την κατάσιτασίν 
των διαρκούσης της απασχολήσεως των ειίς το προξενεΐον" 

(β) ή άφιξις .καΐ ό'ριοίτική! άναχώρησις μέλους της οικογενείας 
Ιμέλους τινός του προξενείου, καθώς επίσης ό χρόνος καΐθ' 
Ιδν ατομόν τι καθίσταται ή παύει νά είναι μέλος της οικο
γενείας" 

(Ύ) Α. π,ρόσληψις ή άπόλυσις προσώπων, μονίμων κατοίκων του 
δεχοιμένου κράτους, ώς 'μελών του προξενείου. 

"Αρθιρον 7 
1. Αί άρμό'διαι άρχαί του δεχόμενου κράτους θά εκδίδουν ατελώς 

εις εκαστον πιροξενικόν λειτουιργόν €γ γράφο ν τι πιστοποιούν την 
ταυτότητα ικαί τόν ιβαθίμόν αύτου. 

2. Αί διατάξεις της παραγράφου 1 θά έφαρμόζωνται ωσαύτως και 
επί των προξενικών ύπαλίλιήλων,, ύπό την προϋπόβεσυν δμως δτι τά 
πρόσωπα ταΟτα δεν είναι ύπή'κοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του δεχοιμέ
νου κράτους. 

3. Αί διατάξεις του παρόντος "Αρθρου θά έφαρμόζωνται ωσαύτως 
καΐ έπί των μελών της οικογενείας τών μελών του προξενείου, ατινα 
διαμένουν μετ' αυτών. 

"Αρθρον 8 
Το δεχόμενον κράτος δύναται, οποτεδήποτε και άνευ υποχρεώ

σεως παροχής αιτιολογίας διά την άπόφασίν του, νά γνωστοποίηση 
εις το άποστέλλον κράτος μέσω της διπλωματικής όδου δτι το εκδο
θέν εις τόν άρχηγόν του προξενείου έκτελεστήριον ή ετέρα έξουσιο
δότησις έχει άνακληθή ή δτι έτερον μέλος του προξενείου θεωρείται 
άνεπιθύμητον. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει το άποστέλλον κράτος υπο
χρεούται νά άνακαλέση το ένδιαφερόμενον πρόσωπον εάν έχη ήδη 
αναλάβει τά καθήκοντα του. Έάν τό άποστέλλον κράτος παράλειψη 
εντός ευλόγου χρόνου νά εκπλήρωση τήν ύποχρέωσιν ταύτη ν, τό 
δεχόμενον κράτος δύναται νά παύση νά άναγνωρίζη τοϋτο ώς μέλος 
του προξενείου. 
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ΜΕΡΟΣ III 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑΙ 

"Αρθρον 9 
ΐ. Το δεχόμενον κράτος δέον να έξασφαλίζη πάσαν διευκόλυνσιν 

είς το προξενεΐον δια την έκτέλεσιν των λειτουργιών των και δέον 
να λαμβάνη παν αναγκαίο ν μέτρον ώστε νά καταστή δυνατόν εις τά 
μέλη του προξενείου νά έκπληροΰν τά καθήκοντα των και νά απο
λαύουν τών προβλεπομένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως διευκο
λύνσεων, προνομίων καΐ ασυλιών. 

2. Το δεχόμενον κράτος οφείλει νά μεταχειρίζεται τά μέλη του 
προξενείου μετά του προσήκοντος σεβασμού καΐ νά λαμβάνη τά 
κατάλληλα μέτρα προστασίας του προσώπου, της ελευθερίας καΐ 
της αξιοπρέπειας αυτών. 

"Αρθρον 10 
1. Ό εθνικός θυρεός του άποστέλλοντος κράτους, όμοΰ μετά της 

επιγραφής του προξενείου εις την γλώσσαν του άποστέλλοντος καΐ 
του οεχο'μένου κράτους, δύναται νά τοποθετήται έπί τών προξενικών 
χώρων και" της κατοικίας του αρχηγού του προξενείου. 

2. Ή σημαία του άποστέλλοντος κράτους δύναται νά άναπετάται 
έπί τών προξενικών χώρων και της κατοικίας του αρχηγού του προ
ξενείου. 

3. Ή σημαία του άποστέλλοντος κράτους δύναται νά άναπετάται 
έπί τών υπηρεσιακών μεταφορικών μέσων του αρχηγού του προ
ξενείου. 

"Αρθρον 11 
1. Το άποστέλλον κράτος έχει το δικαίωμα, συμφώνως προς τήν 

νομοθεσίαν τοΰ δεχόμενου κράτους, νά αποκτά, ένοικιάζη ή χρησι
μοποιή γήπεδα, κτίρια ή τμήματα κτιρίων, νά κατασκευάζη κτίρια 
και βελτιώνη γήπεδα, άτινα είναι αναγκαία ώς προξενικοί χώροι 
ή ώς κατοικίαι τών μελών του προξενείου. Προς τούτο το δεχόμενον 
κράτος οφείλει νά παρέχη συνδρομήν είς το άποστέλλον κράτος 
οποτεδήποτε παραστή ανάγκη. 

2. Αϊ διατάξεις της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσουν το άποστέλ
λον κράτος της υποχρεώσεως τηρήσεως τών περί πολεοδομίας και 
οίκήσεως νόμων και κανονισμών τοΰ δεχόμενου κράτους τών Ισχυόν
των είς την περιοχήν ένθα ευρίσκονται τά σχετικά ακίνητα. 

"Αρθρον 12 
1. Το δεχόμενον κράτος ύποχρεοΰται νά έξασφαλίζη προστασίαν είς 

τους προξενικούς χώρους. Οι προξενικοί χώροι δέον νά χρησιμοποι
ούνται διά σκοπούς συνάδοντας προς την φύσιν και τάς αρμοδιότητας 
τοΰ προξενείου. 

2. Οι προξενικοί χώροι, ή κατοικία του αρχηγού τοΰ προξενείου 
και αϊ κατοικίαι τών μελών τοΰ προξενείου είναι απαραβίαστοι. Αϊ 
άρχαί τοΰ δεχόμενου κράτους δεν δύνανται νά εισέρχονται εντός 
τών προξενικών χώρων, της κατοικίας τοΰ αρχηγού τοΰ προξενείου 
ή τών κατοικιών τών μελών τοΰ προξενείου άνευ της συγκαταθέσεως 
τοΰ άρχηγοΰ τοΰ προξενείου, τοΰ επικεφαλής της διπλωματικής απο
στολής τοΰ άποστέλλοντος κράτους ή προσώπου τινός 'δεόντως εξου
σιοδοτημένου ύφ' ενός τούτων. 

"Αρθρον 13 
1. Οι προξενικοί χώροι καθώς και τά μεταφορικά μέσα τοΰ προ

ξενείου δεν υπόκεινται εις οιασδήποτε μορφής έπίταξιν. Έάν διά τάς 
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άνάγκας εθνικής αμύνης ή διά δημοσίαν ανάγκην καθίσταται απα
ραίτητος ή άπαλλοτρίωσις, αί άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου κρά
τους, συμφώνως προς την νομοθεσίαν αύτοΰ, οφείλουν νά λάβουν 
πάν μέτρον προς αποφυγήν παρακωλύσεως της εκτελέσεως τών προ
ξενικών καθηκόντων και νά καταβάλουν ταχέως άνάλογον και πρα
γματικήν άποζημίωσιν ε'ις το άποστέλλον κράτος. 

2. ΑΙ διατάξεις της παραγράφου 1 θά έφαρμόζωνται ωσαύτως και 
επί τών μεταφορικών μέσων τών μελών του προξενείου, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι ή διάταξις αϋτη θά καλύπτη μόνον εν δχημα δι' 
εκαστον πρόσωπον και εφ' δσον τά πρόσωπα ταΰτα δεν είναι υπή
κοοι τοΰ δεχόμενου κράτους. 

"Αρθρον 14 
Τα προξενικά άρχεΐα είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνον και 

οπουδήποτε και εάν εύρίσκωνται ταΰτα. 
"Αρθρον 15 

1. Το προξενεΐον δικαιούται νά έπικοινωνή μετά της Κυβερνήσεως 
του, μετά τών διπλωματικών αποστολών και μεθ' έτερων προξενείων 
του άποστέλλοντος κράτους οπουδήποτε και εάν εύρίσκωνται. Προς 
τούτο το προξενεΐον δύναται νά χρησιμοποιή άπαντα τά συνήθη μέσα 
επικοινωνίας, περιλαμβανομένων τών κρυπτογραφημάτων, τών 
διπλωματικών ή προξενικών ταχυδρόμων, τών διπλωματικών ή προ
ξενικών σάκκων. "Οσον άφορα εις τήν χρησιμοποίηση/ τών δημοσίων 
μέσων επικοινωνίας θά ισχύουν τά αυτά τιμολόγια καί δροι διά το 
προξενεΐον ως. και διά τήν δίπλωματικήν άποστολήν. Ίο προξενεΐον 
δύναται νά εγκαθιστά και χρησιμοποιη πομπόν ασυρμάτου μόνον τη 
συγκατάθεσε ι τοΰ δεχόμενου κράτους. 

2. Ή υπηρεσιακή αλληλογραφία τοΰ προξενείου, ανεξαρτήτως τών 
χρησιμοποιηθέντων μέσων επικοινωνίας, καθώς καί οι προξενικοί 
σάκκοι ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι φέρουν ευκρινή εξωτερικά σημεία 
περί τοΰ υπηρεσιακού των χαράκτηρος, θά είναι απαραβίαστοι καί 
δεν δύνανται νά κατακρατηθούν κάί ανοίγουν ύπό τών άρχων τοΰ 
δεχόμενου κράτους. 

3. Ό προξενικός ταχυδρόμος τοΰ. άποστέλλοντος κράτους, δστις 
φέρει έπίσημον εγγραφον έμφαΐνον τήν ιδιότητα του καί τον αριθμόν 
τών έμπιστευθέντων είς αυτόν ταχυδρομικών δεμάτων, θά άπολαύη 
εις τήν έπικράτειαν τοΰ δεχόμενου κράτους τών αυτών δικαιωμάτων, 
προνομίων καί ασυλιών ώς καί οι διπλωματικοί ταχυδρόμοι. Το 
αυτό ισχύει επίσης διά τον ε'ιδικόν (ad hoc) προξενικόν ταχυδρόμον, 
πλην τοΰ δτι τά δικαιώματα, προνόμια καί άσυλίαι αύτοΰ ώς ταχυ
δρόμου θά παύουν άμα τη παραδώσει τοΰ προξενικού σάκκου εϊς 
τόν παραλήπτην. 

4. Το προξενεΐον δύναται νά εξουσιοδότηση εν τών μελών αύτοΰ 
δπως παραλαβή από ή παραδώση είς τόν Κυβερνήτην αεροσκάφους 
ή τόν πλοίαρχον πλοίου τοΰ άποστέλλοντος κράτους προξενικόν 
σάκκον, τηρών τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας. 

"Αρθρον 16 
Τά μέλη τοΰ προξενείου καί τά μέλη τών οικογενειών των άτινα 

διαμένουν μετ' αυτών απολαύουν τοΰ προσωπικοΰ απαραβίαστου. 
Ταΰτα δεν υπόκεινται είς οιασδήποτε μορφής σύλληψιν ή κράτησιν. 

"Αρθρον 17 
1. Οι προξενικοί λειτουργοί καί τά μέλη τών οικογενειών των 

άτινα διαμένουν μετ' αυτών εξαιρούνται της δικαιοδοσίας τοΰ δεχό
μενου κράτους, εξαιρέσει της αστικής δικαιοδοσίας της αναφερομέ
νης είς: 
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(α)· Άστικάς αξιώσεις δια προσωπικήν άκίνητον περιουσίαν κει
μένην εν τή επικράτεια του δεχόμενου κράτους και εφ' δσον 
δεν κατέχουν αυτήν δια λογαριασμόν του άποστέλλοντος 
'κράτους χάριν προξενικών σκοπών 

(β)ι αξιώσεις άφορώσας εις κληρονομικήν διαδοχήν εις την 
οποίαν ό προξενικός λειτουργός ή υπάλληλος είναι ένδια
φερόμενον πρόσωπον ώς εκτελεστής, διαχειριστής κληρο
νόμος εκ του νόμου ή εκ διαθήκης ή κληροδόχος δι' ίδιον 
λογαριασμόν και ουχί δια λογαριασμόν τοΰ άποστέλλοντος 
κράτους* 

(γ)ι αξιώσεις προκύπτουσας εκ συμβολαίων συναφθέντων ύπ' 
αυτών, δυνάμει τών όποιων οδτοι δεν έχουν αναλάβει αμέ
σως ή εμμέσως όποχρέωσιν ώς αντιπρόσωποι του άποστέλ
λοντος κράτους' 

(δ)· αξιώσεις διά ζημίας προξενηθείσας εις τρίτον πρόσωπον εν 
τω δεχομένω κράτει κατόπιν αυτοκινητικού δυστυχήματος. 

2. Ουδέν μέτρον εξαναγκασμού δύναται να ληφθή εναντίον τών 
εν παραγράφω 1 αναφερομένων προσώπων, πλην ε'ις τάς περιπτώ
σεις τών υποπαραγράφων (α), (β) και '(δ), νοουμένου δτι τα εν 
λόγω μέτρα δεν. θά προσβάλλουν το άπαραβίαστον τοΰ προσώπου 
και της'κατοικίας αυτών. 

3. Όί προξενικοί υπάλληλοι και αϊ οίκογένειαί των θά απολαύουν 
ασυλίας έναντι της ποινικής δικαιοδοσίας τοΰ δεχόμενου κράτους, 
επιπλέον οδτοι απολαύουν ασυλίας έναντι της αστικής και διοικη
τικής δικαιοδοσίας τοΰ δεχόμενου κράτους και δεν υπόκεινται εις 
οιαδήποτε μέτρα εξαναγκασμού εν τω δεχομένω κράτει εν σχέσει 
προς οιανδήποτε πραξιν γενομένην εν τη εκτελέσει τών υπηρεσιακών 
των καθηκόντων. 

4. ΑΙ 'διατάξεις τής ανωτέρω παραγράφου 3 δεν εφαρμόζονται 
ε'ις άστικάς διαδικασίας εναντίον τοΰ προξενικοΰ υπαλλήλου— 

((α) προκύπτουσας εκ συμβολαίων άτινα έγένοντο ύπ' αύτοΰ 
και διά την ύπογραφήν τών όποιων 'δεν ένήργήσεν αμέσως 
ή εμμέσως διά λογαριασμόν τοΰ άποστέλλοντος κράτους* 

(β) έγειρομένων ύπό τρίτων προσώπων άναφορικώς προς 
ζημίας προκληθείσας κατόπιν δυστυχήματος εν τω δεχομένω 
κράτει ε'ις το όποιον ένεπλάκησαν μεταφορικά μέσα. 

"Αρθρον 18 
1. Το άποστέλλον κράτος δύναται νά παραιτηθή τής έναντι τής 

δικαιοδοσίας τοΰ δεχόμενου κράτους ασυλίας τών μελών τοΰ προ
ξενείου καΐ τών διαμενόντων μετ' αυτών μελών τών οικογενειών 
των. Ή τοιαύτη παραίτησις δέον πάντοτε νά δηλόΰται εγγράφως. 
Παραίτήσις άπό τής δικαιοδοτικής ασυλίας εν σχέσει προς άστικήν 
διάδικασίαν δεν θά θεωρήται ώς έξυπακούουσα και παραίτησιν άπό 
τής ασυλίας εν σχέσει προς τήν έκ'τέλεσιν τής αποφάσεως, διά την 
οποίαν απαιτείται Ιδιαιτέρα παραίτησις. 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην μέλος τι τοΰ προξενείου ή μέλος τι τής 
οικογενείας αύτοΰ, το όποιον διαμένει μετ.' αύτοΰ, προβάλλει άπαί
τησιν ε'ις ύπόθεσιν ώς προς τήν οποίαν τοΰτο απολαύει δι'καιοδοτι
κής ασυλίας δυνάμει τοΰ "Αρθρου 17 τής παρούσης Συμβάσεως, 
τοΰτο δεν δικαιούται νά έπικαλεσθή τήν άσυλίαν έν σχέσει προς 
οιανδήποτε άνταπαίτησιν αμέσως συνδεομένην προς τήν κυρίαν 
άπαίτησιν. 

"Αρθρον 19 
1. Ό προξενικός λειτουργός δεν ύποχρεοΰται νά παράσχη μαρ

τυρίαν ώς μάρτυς ενώπιον δικαστηρίου ή έτερων αρμοδίων άρχων 
τοΰ δεχόμενου κράτους.' 
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2. Ό προξενικός υπάλληλος δύναται να κληθή να παράσχη μαρ
τυρίαν ώς μάρτυς ενώπιον δικαστηρίων ή ετέρων αρμοδίων άρχων 
του δεχόμενου κράτους. Οδτος δικαιούται νά άρνηθή νά παράσχη 
μαρτυρίαν άναφορικώς προς θέματα σχετιζόμενα προς τα υπηρε
σιακά του καθήκοντα. Ουδέν έξαναγκαστικόν μέτρον δύναται νά 
ληφθή ή έφαρμοσθή κατά του προξενικού υπαλλήλου δια νά έξα
ναγκασθη νά έμφανισθή ενώπιον δικαστηρίου και παράσχη μαρτυ
ρίαν. 

3. Αί διατάξεις του παρόντος "Αρθρου εφαρμόζονται ωσαύτως καΙ 
είς τά μέλη των οικογενειών των μελών του προξενείου άτινα δια
μένουν μετ* αυτών. 

"Αρθρον 20 
Το δεχόμενον κράτος θα έξαιρή τά μέλη του προξενείου, ώς και 

τά μέλη τών οικογενειών των άτινα διαβιούν μετ' αυτών, της υπο
χρεώσεως προσφοράς υπηρεσιών αναγκαστικού χαράκτηρος, ώς 
επίσης οιωνδήποτε ετέρων δημοσίων ή στρατιωτικών υποχρεώσεων. 

"Αρθρον 2Τ 
 Τά μέλη του προξενείου και τά διαβιοΰντα μετ' αυτών μέλη τών 
οικογενειών των εξαιρούνται δλων τών υποχρεώσεων αΐτινες προ
βλέπονται ύπό της νομοθεσίας του δεχόμενου κράτους άναφορικώς 
προς την έγγραφήν, τάς αδείας παραμονής και αλλάς παρεμφερείς 
διατυπώσεις Ισχύουσας διά τους αλλοδαπούς. 

"Αρθρον 22 
1. Τά μέλη τοΰ προξενείου εξαιρούνται δλων τών φόρων και επι

βαρύνσεων υπό του δεχόμενου κράτους έν σχέσει προς τον μισθόν 
τον λαμβανόμενον παρά του άποστέλλοντος κράτους. 

2. Τά μέλη τοΰ προξενείου και τά διαβιοΰντα μετ' αυτών μέλη 
τών οικογενειών των εξαιρούνται της πληρωμής δλων τών τελών 
καΙ φόρων, εθνικών, τοπικών ή κοινοτικών, περιλαμβανομένων τών 
τελών καΙ φόρων έπι τής ανηκούσης είς αυτά κινητής περιουσίας. 

3. Ή έν παραγράφω 2 προβλεπομένη έξαίρεσις δεν Ισχύει άνα
φορικώς προς:* 

(α) Τους έμμεσους φόρους οϊτίνες κανονικώς περιλαμβάνονται 
είς τήν τιμήν τών αγαθών καΙ υπηρεσιών 

(β) τους φόρους και τά τέλη τά επιβαλλόμενα έπι ιδιωτικής 
ακινήτου περιουσίας ευρισκομένης, έν τη επικράτεια του 
δεχόμενου κράτους, πλην ώς προβλέπεται έν τω "Αρθρω 23' 

(γ) τους φόρους κληρονομιάς και τους φόρους επί τη μεταβι
βάσει εμπραγμάτων δικαιωμάτων, οΐτινες επιβάλλονται υπό 
τοΟ δεχόμενου κράτους, πλην ώς προβλέπεται έν τώ "Αρ
θρω 26* 

(δ), τά τέλη και τους φόρους παντός είδους επί του ιδιωτικού 
είσοδήματος πηγάζοντος έν τω δεχομένω κράτει" 

(ε): τάς επιβαρύνσεις αΐτινες εισπράττονται έναντι παροχής 
ειδικών υπηρεσιών 

(στ) τά τέλη και τους φόρους επί τών συναλλαγών και τών 
εγγράφων, περιλαμβανομένων κρατικών τελών παντός 
είδους εισπραττομένων λόγω τών τοιούτων συναλλαγών, 
'εξαιρέσει τών φόρων και επιβαρύνσεων διά τάς οποίας 
προβλέπεται απαλλαγή δυνάμει του "Αρθρου 23 τής παρού
σης Συμβάσεως.ι 

4. Τά μέλη του προξενείου, άτινα απασχολούν πρόσωπα τών 
οποίων τά ημερομίσθια και ol μισθοί δεν εξαιρούνται τής πληρώ
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μη ς φόρου εισοδήματος εν τω δεχομένω κράτει, δέον νά τηρούν τάς 
διατάξεις της νομοθεσίας του δεχόμενου κράτους αναφορικός προς 
τάς υποχρεώσεις των εργοδοτών δι' εΐσπραξιν των φόρων εισοδή
ματος. 

"Αρθρον 23 
\. Οι προξενικοί χώροι, ή κατοικία τών μελών του προξενείου, τα 

γήπεδα, ύπό την προϋπόθεσιν δτι ανήκουν ή ενοικιάζονται υπό του 
άποστέλλοντος κράτους ή ύπό φυσικού ή νομικού προσώπου ενερ
γούντος δια λογαριασμόν του έν λόγω κράτους, καθώς, και αί 
συναλλαγαί καΙ τα έγγραφα τα σχετικά προς την άπόκτησιν της 
έν λόγω περιουσίας, θά εξαιρούνται οιωνδήποτε φόρων ή έτερων 
παρομοίων επιβαρύνσεων

2. Αί διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν διά την πληρω
μήν παρεχομένων ειδικών υπηρεσιών. 

"Αρθρον 24 
Το άποστέλλον κράτος απαλλάσσεται της πληρωμής οιωνδήποτε 

τελών και φόρων έπί εμπραγμάτου περιουσίας ευρισκομένης έν τη 
επικράτεια τού δεχόμενου κράτους, ήΐτις ανήκει εις το κράτος τούτο 
ή χρησιμοποιήται ύπ' αύ'τοΰ, καθώς και όταν αποκτάται ή τοιαύτη 
περιουσία. 

"Αρθρον 25 
1. "Απαντα τά αντικείμενα, περιλαμβανομένων τών μηχανοκινή

των οχημάτων, άτινα προορίζονται διά ύπηρεσιακήν χρήσιν του προ
ξενείου εξαιρούνται τών τελωνειακών δασμών κατά την αυτήν 
έκτασιν ώς και τά αντικείμενα άτινα προορίζονται διά ύπηρεσιακήν 
χρήσιν της διπλωματικής αποστολής. 

2. Οι προξενικοί λειτουργοί και τά διαμένοντα μετ' αυτών μέλη 
τών οικογενειών των εξαιρούνται του τελωνειακού ελέγχου. 

3. Τά μέλη τού προξενείου, καθώς και τά διαμένοντα μετ' αυτών 
μέλη τών οικογενειών των, εξαιρούνται τής πληρωμής τελωνειακών 
δασμών κατά τήν αυτήν έκτασιν ώς και αί αντίστοιχοι κατηγορίαι 
τού προσωπικού τής διπλωματικής αποστολής. 

4. Έ ν τη παραγράφω 3 τού παρόντος "Αρθρου ή φράσις «αντί
στοιχος κατηγορία τού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής» 
σημαίνει τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού οσάκις αναφερό
μεθα εις προξενικούς λειτουργούς, και τά μέλη τού διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού οσάκις αναφερόμεθα εις προξενικούς υπαλ
λήλους. 

5. Αί διατάξεις τών παραγράφων 1 και 3 τού παρόντος "Αρθρου 
δεν ισχύουν διά τά τέλη φυλάξεως, αποθηκεύσεως και μεταφοράς 
τών εισαγομένων ή εξαγομένων αντικειμένων. 

"Αρθρον 26 

Ουδείς κρατικός, περιφερειακός ή τοπικός φόρος η άλλη έπιβά
ρυνσις θά επιβάλλεται εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως κινητής περι
ουσίας αποβιώσαντος μέλος τού προξενείου η μέλους τής οικογε
νείας αυτού εφ' δσον ή ύπαρξις τής τοιαύτης περιουσίας έν τω 
δεχομένω κράτει ώφείλετο αποκλειστικώς είς τήν έκεΐ παρουσίαν 
τού αποβιώσαντος ύπό τήν ιδιότητα του ώς μέλους τού προξενείου 
ή ώς μέλους της οικογενείας αύτοΰ. 

"Αρθρον 27 
Το δεχόμενον κράτος θά διασφαλίζη είς τά μέλη τού προξενείου, 

καθώς και είς τά διαμένοντα μετ' αυτών μέλη τής οικογενείας των, 
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την έλευθερίαν διακινήσεως των εντός της επικρατείας του,, εξαι
ρέσει των περιοχών εκείνων εις τάς οποίας ή είσοδος απαγορεύεται 
ή περιορίζεται δια λόγους εθνικής ασφαλείας. 

"Αρθρον 28 
Τα 'μέλη τοϋ προξενείου και τα μέλη των οικογενειών των οφεί

λουν να τηρούν τήν νομοθεσίαν του δεχόμενου κράτους άναφορικώς 
προς τήν άσφάλισιν έναντι αστικής ευθύνης διά ζημίας προξενου
μένας εις τρίτα πρόσωπα κατά τήν χρησιμοποίησα/ μηχανοκινήτων 
οχημάτων: 

"Αρθρον 29 
Οι προξενικοί υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών των προ

ξενικών λειτουργών καΙ υπαλλήλων τα διαμένοντα μετ' αυτών, οΐτι
νες είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του δεχόμενου κράτους, δέν 
απολαύουν τών προνομίων και ασυλιών τών προβλεπομένων εν τη 
παρούση Συμβάσει, πλην τών εν παραγράφω 2 καΙ 3 του "Αρθρου 
19 αναφερομένων. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

"Αρθρον 30 
Σκοπός του προξενικού λειτουργού θά είναι ή ένίσχυσις τών φιλι

κών σχέσεων μεταξύ τών δύο':; χωρών, ή διευκόλυνσις της αναπτύ
ξεως τών οικονομικών, εμπορικών, επιστημονικών και τουριστικών 
σχέσεων μεταξύ αυτών και ή προστασία τών δικαιωμάτων και συμ
φερόντων του άποστέλλοντος κράτους κα! τών υπηκόων .αύτου και 
τών νομικών προσώπων. 

"Αρθρον 31 
1. Έν τη >άσκήσει τών καθηκόντων αύτοΰ ό προξενικός λειτουρ

γός δύναται .νά απευθύνεται προφορικώς ή γραπτώς προς— 
(α) Τάς αρμοδίας τοπικάς αρχάς της προξενικής περιφερείας 

του* 
(β) τάς αρμοδίας κεντρικάς αρχάς του δεχόμενου κράτους, έφ' 

όσον τούτο επιτρέπεται ύπό τών νόμων και εθίμων του δεχό
μενου κράτους. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται, τη συγκαταθέσει του δεχό
μενου κράτους, νά άσκηση προξενικά καθήκοντα έκτος τών ορίων 
τής προξενικής αύτου περιφερείας. 

"Αρθρον 32 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται, συμφώνως προς τήν .νομο

θεσίαν του δεχόμενου κράτους, νά έκπροσωπή ενώπιον τών δικα
στηρίων ή έτερων άρχων του δεχόμενου κράτους τους υπηκόους του 
'άποστέλλοντος κράτους, περιλαμβανομένων καΙ τών, νομικών προ
σώπων, 'κα! νά λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα ώστε νά εξασφαλί
ζεται νομική ύπεράσπισις οσάκις οι υπήκοοι οδτοι, ένεκα απουσίας 
ή ετέρου λόγου, δέν είναι εις θέσιν νά αναλάβουν εγκαίρως τήν 
προστασίαν τών ιδίων αυτών δικαιωμάτων καΙ συμφερόντων. 

2. Ή έν παραγράφω (1) αναφερομένη έκπροσώπη'σις τερματίζεται 
άφ' ής στιγμής ό εκπροσωπούμενος διόρίση τον οίκεΐον αύτου άντι
πρόσωπον ή άναλάβη αυτοπροσώπως τήν ύπεράσπισιν τών δικαιω
μάτων και συμφερόντων του. 
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"Αρθρον 33 
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται— 

(α),. Νά έκδίδη, παρατείνη, "άκυροι ή προβαίνη εις ετέρας τρο
ποποιήσεις εις τα διαβατήρια ή άλλα παρόμοια έγγραφα 
των υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους' ' 

(β) νά έκδίδη θεωρήσεις. 

"Αρθρον 34 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται— 

(α): Νά καταγραφή υπηκόους του άποστέλλοντος κράτους' 
'(β)! νά "δέχεται αιτήσεις άναφορικώς ιτρός υπηκοότητα' 
(γ) νά καταχωρη και λαμβάνη 'κοινοποιήσεις και έγγραφα 

σχετικά προς γεννήσεις καΐ θανάτους ύπηκόων του άπο
στέλλοντος κράτους* 

(δ); νά τέλη γάμους συμφώνως *πρός την νομοθεσίαν του άπο
στέλλοντος κράτους, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αμφότερα τ ά 
'μέρη είναι υπήκοοι του 'άποστέλλοντος κράτους' 

(ε) νά δέχεται αιτήσεις άφορώσας εις τό γαμικόν καθεστώς τών 
υπηκόων τοΟ άττοστέλλοντος κράτους. 

2. Ό προξενικός λειτουργός θά πληροφορώ τάς αρμοδίας αρχάς 
του δεχόμενου κράτους περί της γενομένης έν τω προξενείω κατα
χωρήσεως γεννήσεων, γάμων και θανάτων υπηκόων του άποστέλλον
τος κράτους, έάν οϋτω άπαιτη ή νομοθεσία του δεχόμενου κράτους. 

3. Αϊ διατάξεις τών υποπαραγράφων (γ) και (δ) της παραγρά
φου 1 δεν απαλλάσσουν τό ενδιαφερόμενο ν πρόσωπον της υποχρεώ
σεως τηρήσεως τών διατυπώσεων άτινας άπάιτεΐ ή νομοθεσία του 
δεχόμενου κράτους. 

"Αρθρον 35 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται— 

(α). Νά δέχεται ικαΐ πιστοποιη δηλώσεις υπηκόων του άποστέλ
λοντος κράτους, καθώς καΙ νά έκδίδη εις αυτούς τά ανά
λογα έγγραφα' 

(β) νά συντάσση, έπικυρόϊ κα ι φυλάσση διατάξεις τελευταίας 
βουλήσεως καΙ έτερα 'έγγραφα μονομερών δικαιοπραξιών 
υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους'

1 

(γ)
1 νά πιστοποιη ύπογραφάς υπηκόων του άποστέλλοντος 

κράτους** 
(δ); νά έπικυροΐ παν είδος εγγράφου 'εκδιδομένου υπό τών 

άρχων του 'άποστέλλοντος ή του δεχόμενου κράτους, καθώς 
κα ι νά πιστοποιη αντίγραφα κα ι 'αποσπάσματα τοιούτων 
έγγραφων 

(ε) νά μεταφράζη έγγραφα και νά πιστοποιη τήν άκρίβειαν τών 
μεταφράσεων" . . . " 

(στ)! νά συντάσση και 'έπικυροΐ πράξεις και συμβόλαια συνομο
λογούμενα υπό υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους, υπό 
τήν προϋπόθεσα/ δτι αϊ 'έν λόγω πράξεις και τά συμβόλαια 
δέν αντίκεινται προς τήν νομοθεσίαν τόΰ δεχόμενου κράτους 
κα ι δέν αφορούν ε'ις την άπάκτησιν ή τον τερματισμόν 
δικαιωμάτων 'επί ακινήτων ευρισκομένων εν τώ δεχομένω 
κράτει ' 

(ζ): νά συντάσση 'καΙ έπικυροΐ πράξεις καΙ συμβόλαια, ανεξαρ
τήτως της ύπηκοότητος τών συμβαλλομένων μερών, εφ* 
δσον αϊ τοιαΰται πράξεις κα ι τά συμβόλαια αφορούν μόνον 
εις εμπράγματα δικαιώματα υφιστάμενα έν τω δεχομένω 
κράτει ή αφορούν είς δικαιώματα άτινα θά νομιμοποιηθούν 

. είς τό 'έν λόγω κράτος
 ;

καϊ ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δέν 
αντίκε ινται προς τήν νομοθεσίαν του δεχόμενου κράτους. 
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2. Αϊ έν παραγράφω 1 του παρόντος "Αρθρου καθοριζόμενοι πρά
ξεις και έγγραφα, άφοϋ πιστοποιηθούν ή επικυρωθούν ύπό του προ
ξ'ενικοΟ λειτουργού τού άποστέλλοντος κράτους, θα έχουν έν τω 
δεχομένω κράτει το αυτό κύρος καί ίσχύν ως καί τά έγγραφα τά 
πιστοποιούμενα ή Ιέπικυρούμενα ύπό των δικαστηρίων ή έτερων αρ
μοδίων ά'ρχών του δεχόμενου κράτους. Αϊ άρχαϊ του δεχόμενου 
κράτους,"έν τούτοις, είναι ύποχρεωμέναι να αναγνωρίζουν το κύρος 
των προειρημένων έγγραφων μόνον καθ' ην έκτασιν ταύτα δεν συγ
κρούονται προς τήν νομοθεσίαν αύτου. 

"Αρθρον 36 
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται να δέχεται αντικείμενα, χρή

ματα και έγγραφα προς ασφαλή φύλαξιν από και δια υπηκόους 
του άπσστέλλοντος κράτους, έφ' όσον τούτο ;δέν αντίκειται προς τους 
νόμους τού δεχόμενου κράτους. 

Τά ούτω δι'δόμενα προς ασφαλή φύλαξιν αντικείμενα δύνανται να 
εξαχθούν ,έκ του δεχόμενου κράτους μόνον 'έφ' δσον τούτο δεν αντι
βαίνει προς τους νόμους τού κράτους τούτου. ■ . . , 

"Αρθρον 37 
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται να έπι'δίδη δικαστικά " και 

έτερα eyypcc<pa εϊς υπηκόους του άποστέλλοντος κράτους. 
"Αρθρον 38 

1. Αϊ άρχαϊ τού δεχόμενου κράτους θά'γνωστοποιούν εγγράφως 
είς το προξενεΐον τάς περιπτώσεις καθ' ας παρίσταται ανάγκη συ
στάσεως κηδεμονίας ή επιτροπείας υπηκόου τού 'άποστέλλοντος 
κράτους, όστις δεν είναι είς ήλικίαν ή είς θέσιν νά ενεργή δικαιο
πραξίας. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται, είς θέματα αναφερόμενα είς 
την παράγραφον 1, νά έπικοινωνή ιμετά των αρμοδίων άρχων του 
δεχόμενου κράτους και συγκεκριμένως δύναται νά προτείνη κατάλ
ληλον πρόσωπον διά τό λειτούργημα τού κηδεμόνος ή !του επι
τρόπου. 

"Αρθρον 39 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά έπικοινωνή μεθ' οιου

δήποτε υπηκόου του άποστέλλοντος κράτους, νά παρέχη εϊς αυτόν 
συνδρσμήν ή συμβουλάς καί, οσάκις παρίσταται ανάγκη, νά έξα
σφαλίζη ε'ις αυτόν·νομικήν συνδρομήν. Έάν υπήκοος τού άποστέλ
λοντος κράτους έπιθυμή νά έπισκεφθή τον προξενικόν λειτουργόν 
ή νά έλθη είς έπαφήν >μετ' αυτού καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον, τό 
δεχόμένον κράτος κατ' ού'δένα τρόπον δύναται νά περιορίση τήν 
δυνατότητα^τοΰ έν λόγω υπηκόου νά εϊσέλθη είς τό προξενεΐον τού 
άποστέλλοντος κράτους. 

2. Αϊ αρχαΙ τού δεχόμενου κράτους οφείλουν νά συντρέχουν τον 
προξενικόν λειτουργόν οσάκις έπιζητή πληροφορίας περί προσώπων 
υπηκόων τού άποστέλλοντος κράτους, ώστε ό προξενικός λειτουρ
γός νά δύναται νά συναντηθή καί έπικοινωνήση μετά των έν λόγω 
υπηκόων. 

"Αρθρον 40 
1. Αϊ άρμόδιαι άρχαϊ τού δεχόμενου κράτους οφείλουν εντός τριών 

ήμερων νά πληροφορούν τό προξενεΐον τού άποστέλλοντος κράτους 
περί πάσης περιπτώσεως συλλήψεως, κρατήσεως ή οιασδήποτε μορ
φής στερήσεως της ελευθερίας υπηκόου τού άποατέλλοντος κράτους. 
Αϊ έν λόγω άρχαϊ υποχρεούνται νά διαβιβάζουν αμέσως πάσας τάς 
κοινοποιήσεις τού υπηκόου τούτου προς τό προξενεΐον. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά επισκέπτεται ύπήκοον 
τού άποστέλλοντος κράτους όστις τελεΐ υπό συλληψιν, κράτησιν ή 
ύφ' οίανδήποτε έτέραν μορφήν στερήοεως της προσωπικής έλευθε
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ρίας, να συνομιλη και άλληλογραφη μετ' αύτοΰ και να διευθετη νο
μικήν άρωγήν εις αυτόν. Οδτος δικαιούται ωσαύτως να επισκέπτεται 
ύπήκοον του άποστέλλοντος κράτους όστις εκτίει ποινήν φυλακίσεως. 

3. Αί αρμόδια ι άρχαί τοϋ δεχόμενου κράτους υποχρεούνται νά 
πληροφορούν τους υπηκόους τοΰ άποστέλλοντος κράτους περί όλων 
των δικαιωμάτων άτινα χορηγούνται εις αυτούς δυνάμει της παρού
σης Συμβάσεως. 

4. Τά εν τω παρόντι "Αρθρω διαλαμβανόμενα δικαιώματα θά 
άσκώνται συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς του δεχό
μενου κράτους, ύπό την προϋπόθεσα/, όμως, ότι οι εν λόγω νόμοι 
και. κανονισμοί, δεν εκμηδενίζουν τά τοιαύτα δικαιώματα. , 

"Αρθρον 41ι 
1. Αί άρμόδιαι άρχαί του δεχόμενου κράτους θά πληροφορούν 

τό ταχύτερον δυνατόν το προξενεΐον τιερί του θανάτου οιουδήποτε 
υπηκόου του άποστέλλοντος κράτους και θά διαβιβάζουν είς τούτο 
πληροφορίας περί της κληρονομικής περιουσίας, των κληρονόμων 
και των κληροδόχων, καθώς και περί τοΰ ανοίγματος της κληρο
νομικής περιουσίας εν τω δεχομένω κρατεί οσάκις κληρονόμος ή 
κληροδόχος είναι υπήκοος τοΰ άποστέλλοντος κράτους. Αί άρμό
διαι άρχαί. τοΰ δεχόμενου κράτους θά πληροφορούν ωσαύτως τό 
προξενεΐον περί της υπάρξεως διαθήκης τινός. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά έκπροσωπή τους υπη
κόους τοΰ άποστέλλοντος κράτους ενώπιον των άρχων τοΰ δεχό
μενου κράτους συμφώνως προς την νομοθεσίαν τούτου είς διαδι
κασίαν επικυρώσεως διαθηκών, έτι και εάν δεν είναι εξουσιοδοτη
μένος προς τούτο, εφ' όσον οί 'εν λόγω υπήκοοι, λόγω απουσίας ή 
δι' οιονδήποτε έτερον βάσιμον λόγον, δεν είναι είς θέσιν νά προ
στατεύσουν τά δικαιώματα και συμφέροντα των εγκαίρως. 

3. Ό προξενικός λειτουργός εντός της περιφερείας τοΰ οποίου 
κείται ή κληρονομική περιουσία δύναται— 

(α)ι ·Νά ζητήση παρά των αρμοδίων άρχων τοΰ δεχόμενου κρά
τους νά λάβουν μέτρα άτινα προβλέπονται ύπό της νομο^ 
θεσίας τούτου διά την συντήρησιν και προστασίαν της κλη
ρονομικής περιουσίας' 

(β) νά παρακολούθηση αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου 
. τήν σύνταξιν τοΰ. καταλόγου και τήν σφράγισιν της περι

ουσίας και νά συνέχιση τήν άρξαμένην προς τοΰτο διαδι
κασίαν. 

4. 'Εάν μετά τήν συμπλήρωσιν τής διαδικασίας επικυρώσεως εν 
τη επικράτεια ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, ή κινητή κληρο
νομική περιουσία ή τό προϊόν εκ τής πωλήσεως κινητών και ακινή
των υπόκειται είς πάράδοσιν είς κληρονόμους ή κληροδόχους διαμέ
νοντας έν τη επικράτεια τοΰ ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους και 
εάν ούτοι άδυνοπτοΰν νά παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντι
προσώπου τήν κληρονομικήν περιου'σίαν, τότε αΰτη ή τό εκ της 
πωλήσεως αυτής προϊόν θά παραδίδεται ε'ις τον προξενικόν λειτουρ
γόν συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ δεχόμενου' κράτους. 

5. Έάν υπήκοος τις τοΰ άποστέλλοντος κράτους, όστις δεν 
κατοικεί εν τω δεχομένω κράτει, ιάποβιώση είς τό κράτος τοΰτο, τά 
μεταφερόμενα ύπ' αύτοΰ αντικείμενα, εκτός εκείνων άτινα άπεκτή
θησαν έν τω δεχομένω κράτει και ή εξαγωγή των οποίων έχει άπα
νορευθή κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου, θά παραδίδωνται είς τον 
προξενικόν λειτουργόν άνευ οιωνδήποτε διατυπώσεων. > 

"Αρθρον 42 
Ό προξενικός λειτουργός δυκαιοΰται νά παράσχη παντός είδους 

βοήθειανείς τά πλοία τοΰ άποστέλλοντος κράτους και τό πλήιρωμα 
αυτών οσάκις εύρίσκωνται είς τά χωρικά ή τά εσωτερικά ύδατα τοΰ 
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δεχόμενου κράτους. Οδτος δύναται να λαμβάνη παν μέτρον διά την 
είφαρμογήν των περί ναυτιλίας νόμων και κανονισμών του άποιστέλ
λοντος κράτους. Προς τούτο οδτος δύναται να ανέρχεται έπΐ των 
πλοίων του άποστέλλοντος κράτους, ό δέ πλοίαρχος και το πλήρω
μα δύνανται νά έπ^κέπτωνται αυτόν σομφώνως πιρος τους κανονι
σμούς τους Ισχύοντας εις τον λιμένα τού δεχόμενου κράτους. 

"Αρθρον 43 
1. "Ανευ επηρεασμού των δικαιωμάτων των άρχων του δεχόμενου 

κράτους, ό προξενυκός λειτουργός δικαιούται— 
!(α); |Νά άνακρίνη τόίν πλοίίαρχον η οΙονδήποτε μέλος του πλη

ΐρώίματος πλοίου του άποοίτέλλοντος κράτους, να έξετάζη, 
νά δέχεται καΐ να πιστοιπαιη τα έγγραφα του πλοίου, να 
ιλαμβάνη πληίραφορίας εν σχέσει προς τον πλουν και να 
προιβαίνη εάς άλλας ένείργείάς προς διευκολύνουν της εισό
δου, παραμονής η

4 άναχωιρήισεως του πλοίου' 
Ι (β) να έπιλύη διαφοιράς 'μεταξύ του πλοιάρχου και παντός 

Ιμέλους του πληρώματος, περιλαμβανομένων διάφορων σχε
τικών προς τάς ισυμίβάσεις ναυτολογήσιεως καΐ τους όρους 
'εργασίας' 

,(γ) νά λαμβάνη μέτρα οχετιικά προς την πρόσληψιν καΐ άπό
Ιλυισιν τοΟ πλοιάρχου καΐ των μελών του πληιρώ'ματος' 

)(δ)Ι νά λαμβάνη μέτρα προς εξασφάλισα/ νοοοίκοιμειακής περι
θάλψεως ή επαναπατρισμού τού πλοιάρχου ή τών 'μελών 
του πληιρώίματος του' πλοίου* 

Ι (ε) νά δέχεται, συντάσση f\ πιστοποιη οιανδήποτε δήλωσιν ή 
έτερον ναυτιλιακαν εγγίραφον προΦλεπόμενον ύπό της νοιμο
Θεσίας του άποστέλλοντος κράτους* 

'(στ)! νά λαμβάνη πληΐροιφοιρίας κα ι καταχωρηθείς γενο'μένας υπό 
του πλοιάρχου αναφορικώς προς γεννήσεις καΐ θανάτους 
Ιέπ,ί του πλοίου, καθΙώς καΐ διατάξεις τελευταίας βουλήσεως 
ιγενοιμένας κατά την διάρκειαν του πλου' 

ι (ζ), νά παρέχη πασαν βοήθειαν εις τον πλοίαρχο ν ή τά μέλη 
του πληρώμοττος κατά τάς υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίου 
(η έτερων αρμοδίων άρχων του δεχόμενου κράτους. 

"Αρθρον 44 
Π. ^Οσάκις τά δικαστήρια ή ετεραι άρμόδιαι άρχαι τοΟ δεχοιμένου 

κράτους προτίθενται νά λάβουν οΊαδήποτε έξαναγικαστικά ιμέτρα ή 
νά αρχίσουν οιίανδήποτε έπίσηιμον άνάκοισιν επί πλοίου του άποστέλ
λοντος κράτους εόρισίκοιμένου εντός τών χωρικών υδάτων του δεχό
μενου κράτους, αδται οφείλουν νά ειδοποιήσουν σχετιΐκώς τον άρμό
διον προξενικόν λειτουργόν. Ή τοιαύτη ειίδοποΐηισίς δέον νά παρέ
χεται έγικαίιρως ώστε ο προξενικός λειτουργός νά δυνηθη νά παρευ
ρίσκεται κατά την διενέργειαν τών πράξεων τούτων. Έάν δ προξενι
κός λειτουργός f\ ό αντιπρόσωπος αύτου δεν ήδυνήθή νά παρακο
λούθηση τάς εν λόγω πράξεις, αί άρμόδιαι άρχαΐ του δεχόμενου 
κράτους οφείλουν νά παράσχουν είς τούτον, κατόπιν αΐτήοιεώς του, 
πλήιρεις λεπτοιμείρείας περί τών γενοίμένων ενεργειών κα ι τών λα
β όντων χώραν γεγονότων

2. Αί διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου εφαρ
μόζονται ωσαύτως καΐ εΐ'ις περιπτώσεις καθ' άς παρίσταται ανάγκη 
διά τάς αρμοδίας λιμενικάς αρχάς δπως ανακρίνουν τόν πλοίίαρχον 
ή μέλος του πληρώματος ή έπιβάτην του άττοστέλλοντος κράτους εις 
την ξηράν. 

β. ίΓΙλήν εάν τούτο ζητηίθη υπό του πλοιάρχου ή του προξενικού* 
λειτουργοί), αϊ δικαστικά! ή έτεροι άρμόδιαι άρχα ι του δεχόμενου 
κράτους δέν θά επεμβαίνουν εις τάς έσωτείρικάς υποθέσεις του 
πλοίου είς θέματα σχέσεων 'μεταξύ τών 'μελών του πληρώιματος, τους 
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δρους εργασίας, την πειίθαρχίαν καΐ λοιπάς δραστηριότητας εσωτε
ρικής τάξεως, έφ' δσον ή ηρεμία, ή άοϊφάλεια και ή νομοθεσία τοΰ 
δεχόμενου κράτους δεν παραβιάζονται. 

4, ΑΙ διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου 
δεν αφορούν,, εντούτοις, ε'ις τους συνήίθ'εις τελωνειακούς καΙ ύγειο
νοίμυκούς ελέγχους ή τους έλεγχους διαβατηρίων ή είΐς την διάσωσιν 
άνθίρωπίνης ζωής έν θαλασσή, την πρόληφιν της θαλάσσιας ρυπάν
σεως ή €ΐίς έτέιρας διρασιτηρυότητας άναλαμβανοιμένας κατ' αΐτησιν 
ή τη συγικαταιθέοίει τοΰ πλοιάρχου. 

"ΑρθΙρον 49 
(1. ΊΕάν πλοΐον του αποστέλλοντας κράτους ναυαγήση, έξωκείλη 

ή ύττοστή οιανδήποτε έτερον άβαρίαν εντός των χωρικών ή εσωτε
ρικών υδάτων του δεχοίμένου 'κράτους, ή οσάκις οίίονδή'ποτιε άντι
κείμ&νον άνήικον ει'ις το τοιούτο πλοΐον ή αποτελούν μέρος του φορ
τίου αύτου, ή οιονδήποτε άντικείμενον αποτελούν μέρος του φορ
τίου ο'ιουδήποτε ναυαγήσαντος πλοίου, δπιερ ανήκει εις το άποστέίλ
λον κράτος ή είς ύπήκοον αύτου, εύρεθή έν τω δεχοιμένω κράτει, 
αϊ άρμόοιαι άρχάΐ του δεχόμενου κράτους οφείλουν, το ταχύτερον 
δυνατόν, να πληροφορήσουν σχετικώς τον προξενικόν λειτουργόν. 
Ωσαύτως οφείλουν νά πληροφορήσουν τοΰ'τον περί τών ληφθέντων 
μέτιρων διασώσεως του πλοίου, τών έπι τοΰ πλοίου ανθρωπίνων 
ζωών, τοΰ φσρτίου καΐ άλλης περιουσίας επί τοΰ πλοίου κα! άλλων 
αντικειμένων αποτελούντων μέρος τοΰ φορείου του και άποχωρι
σθέντων έκ τοΰί πλοίου

2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά παρέχη πάσαν δοήιθειαν 
είίς το έν λόγω πλοΐον, τά μέλη, τοΰ πληιρώίματός του· καΐ τους έπι
βάτας. Προς τοΰιτο δύναται νά έπικαλεσθη τήν βοήθειιαν τών αρμο
δίων άρχων τοΰ δεχόμενου κράτους. Αδται οφείλουν νά παράσχουν 
την βοήθΙειαν την άπαιτουμένην διά τά ιμέτρα τά αναληφθέντα ύπ' 
αύτοΰ. 

3. Έ ν περιπτώσει απουσίας οιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτη
μένου νά προίβή είς τοιαύτας ενεργείας, ό προξενικός λειτουργός 
βά θεωρήται ως εξουσιοδοτημένος νά προιβή ©ίς τήν λήψιν τών αΰίτών 
μέτιρων άτινα θά ήδύναντο νά ληφθοΰν ΰπΓ αύτοΰ τούτου' του πλίριο
κτή'τουΐ ιάνοοφσρυκώς πΐρός— 

)(α) Πλοΐον τοΰ άποστέλλοιντος κράτους, το φαρίτίον τούτου ή 
οιονδήποτε άντικείΟμενον άνηίκον εΐ'ις τοΰτσ f\ άττοτελσΰν 
μέρος τοΰ φορτίου του, οπειρ άπεχωίρίσίθη του πλοιίου, ή| 

ί'(β)ί το φοιρτίον ή οιίονδήποτε άντικεΐμενον αποτελούν μέρος τοΰ 
Ιφοιρτίου οιουδήποτε ναυαγήσαντος πλοίου, το όποιον άντι
ικεί'μενον ή φορτίόν είναι πείριουσία τοΰ ό^οιστέλιλοντος 
ίκοάτους η ύπηίκόου τινός τούτου καΐ το 'όποιον εύρεθή1 είίς 
τά χωρικά ή εσωτερικά ΰδατα τοΟ δεχόμενου κράτους ή 
μετεφέρθη εις τίνα λιμένα τοΰ έν λόγω κράτους. 

4. Ουδείς τελωνειακός δασμός ή έτέιρα παρόμοια έπιβάρυνσις δύ
ναται νά ειίσπραχθίη έν τη 'έπίικρατίε'ία τοΰ δει/οιμένου κράτους διά 
ναυαγήσαν πλοΐον και το φοιρτίον τούτου, υπό τόν δρον δτι δεν παρα
δίδονται προς χρήσΊν εις τό κράτος τοΰτο. 

^ "Αρθρον 46 
Ailδιατάξεις τών "Αρθρων 42, 43, 44 'και 45 εφαρμόζονται ωσαύ

τως και είς πολιτικά άείροιοΐκάφη τοΰ ά^οστέλλοντος κράτους, 
"Αρθρον (47 

1. Τό προξενεΐον δύναται, έναντι τής παροχής προξενικών υπηρε
σιών, νά ε'ιοίπράττη έν τη επικράτεια τοΰ δεχοιμένόυ κράτους δικαιώ
ματα και ετέρας πληρώ μάς καθοριιζοιμένας ύπό τής νοίμοθίεσίας τοΰ 
άποστέλλοντος κράτους. 

2. Τά 'έν παραγράφω 1 αναφερόμενα δικαιώματα και πληρώμαί 
εξαιρούνται παντός φόρου και επιβαρύνσεως έν τω δέχομένω κράτίει. 



Ν. 19/82 622 

"Αρθίρον 48 
Πέραν των έν f̂j παρούση Συμβάσει προβλεπομένων καθηκόντων, 

ό π,ραξενυκος λειτουργός δύναται ωσαύτως να έκτιελή και έτερα 
καθήκοντα ανατιθέμενα .ειίς τούτον υπό του όνίΓοίοΐτέλλοντος κράτους, 
Οπό τόν ορον δτι ταοτα. δεν συγκρούονται προς τήν νομοθεσίαν τοΰ 
δεχόμενου κράτους. 

ΜΕΡΟΣ 'V 
ΓΕΝΙΚΑ Ι ΙΚΑΙ ΤΕΙΛΓΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 49 
Το προξενεΐον δύναται να ασίκη προξενικά καθήκοντα έν τω δ&χο

μενω κράτει διά λαγαριασμόν τρίτης τινός ..χώιρας τη συγκαταθΙέσει 
του ιδεχοιμένου ικράτσυς.. 

"Αρθρον 50 
1. At διατάζεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται ωσαύτως 

και εΐίς τα προιξίενικά τμή^ματα των διπλωιματιικών αποστολών. 
..2.1 Τα ονόματα των 'μελών της διπλωματικής αποστολής, εΐίς τά 
όποια ανετέθη! ή έκτέλεοις προξενικών καθηκόντων, δέον νά γνωοίτο
πσιώνται ε'ις το ΎπουΙργεΐον Εξωτερικών του δεχο!μένου κίράτους. 

3. Τά έν παραγράφω 1 αναφερόμενα μέλη, τής διπλωματικής απο
στολής " θά συνεχίσουν νά απολαύουν των προνοίμίων και ασυλιών 
τών χορηγουμένων εις αυτά λόγω της διπλωματική ς των 'Ιδιότητος. 

"Αρθρον 51 
"Απαντα τά πρόσωπα άτυνα απολαύουν προνομίων και ασυλιών 

δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως υποχρεούνται, άνευ επηρεασμού 
τών έν λόγω προνομίων και ασυλιών, νά τηρούν τους νόμους και 
κανονισμούς του δειχοιμένου κράτους, περιλαμίβανοΐμένωιν τών κανο
νισμών τροχαίας και άοιφαλύσεως μηχανοκινήτων όχηιμάτων, καθώς 
καΐ της ύποίχρεώσεως όπως απέχουν νά επεμβαίνουν εΐίς τάς έσωτε
ρικάς υποθέσεις του δειχομένου κράτους. 

"Αρθρον 52 
1..Ή, παρούσα Σύμβασις υπόκειται ειίς έπικύρωοιν. Αΰτη θά αριχί

ση Ισχύουσα μετά παρέλευΐσΊΐν τριάκοντα ήιμειρών από της ήιμεροιμη
ν.ίας ανταλλαγής τών έγγραφων επικυρώσεως, ήτις θά πραγματο
ποιηΐθή έν. Σόφια. 

12. Ή παρούσα Σύμβασις συνομολογείται δι' αόριστον διάρκειαν. 
Αϋτη; δύναται νά καταγγελθή διά γνωστοπο>ιήσεως γενομένης ύίψ' 
έκατ&ρου τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. Έν τοιαύτη περι
πτώσει ή Σύμβασις θά παώση Ισχύουσα μετά παρέλευσιν εξ μηνών 
από τής;ημερομηνίας της καταγγελίας αυτής. 

•ΕΙ.Σ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩίΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι 
τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μίερών υπέγραψαν τήν παρούσαν 
Σύμβα.σιν καΐ §θεσαν έπ' αυτής τάς, σφραγίδας των. 

ΈΓΈΝΕΤΟ έν Λευκωσία τήν 24ην Μαρτίου, 19811 εις τρία αντίγρα
φα ειίς τήν Έλληνικήν, Βουλγαρικήν και Άγγλικήν γλώοισαν, πάντων 
τών κειμένων τούτων εχόντων τήν αυτήν ίοίχύν. 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟ ΙΚΡΑΤΙΚΟΝ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΗΣ ΛΑΤΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 

Έτυττώθη έν τ φ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


