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Ο περί ΠροΕενικής Συμβάσεως του 1980 μεταξύ της Κυβερνήσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κα ι της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Πολωνίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως 
ε ις την Επίσημον Εφημερίδα της 'Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρβρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Αριθμός 9 του 1983 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΤΟΥ 1980 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ

Τ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Λ Α Ί Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑ

Τ Ι Α Σ ΤΗΣ Π Ο Λ Ω Ν Ι Α Σ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα «ναφέρηται ως ο περί Προξενικής Συμβά

σεως του 1980 μεταξύ της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρα
τ ίας κα ι της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1983. 

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σηΐμαίνει την υπόγραφείσαν εν Λευκωσία την 3ην 
Ιουλίου, 1980 Προξενικήν Σύμβασιν μεταξύ της Κυβερνήσεως της 
•Κυπριακής Δημοκρατίας κα ι της Κυβερνήσεως της Λαϊκής Δημο
κρατίας της Πολωνίας, την οποίαν το Υπουρνικόν Συιμβούλιον ενέ
κρινε διά της Αποφάσεως του υπ* αρ. 15.510 κα ι ημερομηνίαν 
30ήν Δεκεμβρίου, 1976. 

3. Η Σύμβασις, της οποίας το κείμενον εκτίθεται εις τον επισυνημ
μένόν πίνακα, διά του παρόντος Νόμου κυρούται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
(Άρθρον 3) 

Π ΡΟΞΕΝ1ΚΗ ΣΎΜΒ Α Σ Ι Σ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
' . - 'ΚΑΙ- "'■. ■ 

Τ Η Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΉΣ ΛΑ Γ Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
■.■■■''■■■■·■··'■·''···· Τ Η Σ (ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

, Η Κυβέρνησες της Κυπριακής 4 ^ i H i p P ^
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Κύρωσις 
Συμβάσεως 
ΠΙναξ. 
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σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών επί τη βάσει των γενικώς παρα
δεδεγμένων αρχών του διεθνούς διικαίου, ως είναι ωσαύτως και άι 
περιληφθείσαι τοιαύται εις την Τελυκήν Πράξιν της Διασκέψεως επί 
της Ευρωπαϊκής Ασφαλείας και Συνεργασίας, 

Απεφάσισαν να συνομολογήσουν την παρούσαν προξενικήν Σύμ
βασιν και προς τούτο διώρισαν ως πληρεξουσίους αυτών: 

Η Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας: 
ιτον κ. Γεώργιον ΠΕΛΑΓΙΑΣ, Γενικόν Διευθυντήν 

του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Η Κυβέρνησις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας: 

τον κ. Josef CZYREK, Πρώτον Αναπληρωτή ν 
ΐτου Υπουργείου Εξωτερικών, 

οδτίνες αφού αντήλλαξαν τα πληρεξούσια αυτών έγγραφα, ευρεθέν
τα εν πλήρει τάξει, ουνεφώνησαν ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΙΑΊΟΝ Ι 
ΌΡΙΣΙΑΟΙ 
Άρθρον 1 

(1) Διό: τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως οι κάτωθι ανα

φερόμενοι όροι κέκτηνται τας ακολούθους εννοίας: 
(α) «Προξενική Αρχή» σημαίνει γενικόν προξενείον, προξενείον, 

υποπροξενείον και προξενικών πρακτορείον' 
(β) «Προξενική περιφέρεια» σημαίνει την περιφέρειαν εντός της 

οποίας η προξενική αρχή δικαιούται να ασκή προξενικά 
νκαθήικοντα' 

(γ ) «Αρχηγός της Προξενικής Αρχής» σημαίνει το πρόσωπον 
το εντείταλ'μένον προσηκόντως διά να ενεργή υπό την ιδιό
τητα ταύτην" 

(δ) «Προξενικός λειτουργός» σημαίνει το πρόσωπον, περιλαμ
βανομένου του αρχηγού της Προξενικής Αρχής, το εντεταλ
Ιμένον να ασκή προξενικά καθήκοντα' ο ορισμός ούτος περι
λαμβάνει και πρόσωπα τοποθετημένα παρά τη Προξενική 
ιΑρχή δι' ειδδκεοσιν εις προξενικά θέματα' 

(ε) «'Προξενικός υπάλληλος» σημαίνει το πρόσωπον όπερ εκτε
λεί διοικητικά, τεχνικά ή υπηρετικά καθήκοντα παρά τη 
Προξενική Αρχή, καθώς και εσωτερικάς υπηρεσίας παρ* 
αυτή" 

(στ) «ιμέλος της Προξενικής Αρχής» σημαίνει οιονδήποτε προξ&
νικόν λειτουργόν και οιονδήποτε μέλος του προξενικού προ
σωπικού* 

(ζ) «μέλος του ιδιωτικού προσωπικού» σημαίνει το πρόσωπον 
Ho οποίον οπιασχολείται αποκλειστικώς έις την ιδιωτικήν 
υπηρβσίαν μέλους της Προξενικής Αρχής' 

(η) .«^»^^.της'θΐκογενε^χς».,.οημά(νει,.την σύζργον μέλους της 
Προξενικής Αρχής, τα τέκνα και τους γονείς αυτού και της 
ιρύζύγρυ του, εφ' όσον τα τοιαύτα πρόσωπα ανήκουν εις 
frov οίκον του 'μέλους της Προξενικής Αρχής και συντηρούν
ται υπ'αυτού* 

(θ) «προξίενί'κοί χώροι* οημαίνει Ητίρια,ή T ^ i t t t d Κτιρίων ως 
και τα συνεχόμενα προς αυ1:α'τ^ ΧΡΤ**1" 
/μοποιούνται απτοκλειστΒκώς δ« ί προξενικούς σκοπούς/ ανε-
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ξαρτήτως του ποίος είναι ο ιδιοκτήτης αυτών περιλαμβά
νουν δε και τα κτίρια άτινα χρησιμοποιούνται ως κατοικία 
ιτου Αρχηγού της Προξενικής Αρχής" 

(ι) «προξενικά αρχεία» περιλαμβάνουν άπαντα τα έγγραφα, 
την αλληλογραφίαν, τα βιβλία, τας ταινίας ή μαγνητοται
νίας Και τα μητρώα του προξενείου, ομού μετά του υλικού 
αποκρυπτογραφήισεως, fcov ευρετηρίων και παντός αντικει
μένου ή επίπλου προοριζομένου διά την προστασίαν ή την 
φύλαξιν αυτών* 

(ικ) «υπηρεσιακή αλληλογραφία» οη'μαίνει πάοαν αλληλογρα
φίαν σχετικήν προς την Προξενυκήν Αρχήν και τα καθήικον
!τα αυτής* 

(λ) «ττλρίον του αποστέλλοντος Κράτους» σημαίνει παν πλωτόν 
μέσον, εξαιρουμένων των πολεμικών πλοίων, όπερ νσμίιμως 
φέρει την σημαίαν του αποστέλλοντος Κράτους και είναι 
νηολσγημένον εν αυτώ' 

(ιμ) «αεροσκάφος του αποστέλλοντος Κράτους» σημαίνει παν 
ιπολιτικόν αεροσκάφος νομίμως φέρον τα διακριτικά σημεία 
της εθνικότητος και της εγγραφής του εν τω αποστέλλοντι 
Κράτει, 

(2) Αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αι τυγχάνουσαι εφαρ
μογής επί υπηκόων του αποστέλλοντος Κράτους, τυγχάνουν ωσαύ
τως εξ ίσου εφαρμογής και επί νομικών προσώπων άτινα ^δημιουρ
γήθησαν συμφώνως προς τους εν ισχύι νόμους και κανονισμούς του 
αποστέλλοντος 'Κράτους* 

ΚΕΦΑΛΑION Π 
ΕΓΚΑΘΓΔΡΥΣΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

'Αρθρον 2 
(1) Η Προξενική Αρχή δεν δύναται να εγκαθιδρυθή εν τω δεχο

μένω Κράτει ειμή μόνον τη συγκαταθέσιει του Κράτους τούτου. 
(2) Η έδρα της Προξενικής Αρχής, η νομική κατάστασις αυτής 

και η προξενική περιφέρεια καθορίζονται υπό του αποστέλλοντος 
Κράτους και υπόκεινται εις την έγκρισιν του δεχόμενου Κράτους. 

Άρθρον 3 
(1) Ο Αρχηγός της Προξενικής Αρχής δεν δύναται να αναλάβη 

την άσκησιν των καθηκόντων του ειμή μόνον αφού παρουσίαση το 
προξενικόν αυτού δίπλωμα και αφού λάβη το υπό του δεχόμενου 
Κράτους χορηγούμενον βκτελεατήριον. 

(2) Το προξενικόν δίπλωμα διαβιβάζεται υπό του αποστέλλΌντος 
Κράτους προς το Υπουργείον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους 
μέσω της διπλωματικής οδού. 

(3) Εν τω προξενικώ διπλώμάτι αναφέρονται το όνομα, επώνυμον 
και ο βαθμός του Αρχηγού της Προξενικής Αρχής, καθώς και η προ
ξενική περιφέρεια και η έδρα της Προξενικής Αρχής. 

(4) Εν αναμονή της χορηγήσεως του βκτελεοτηρίου, το δεχόιμενον 
Κράτος δύναται να επιτρέψη εις τον Αρχηγόν της Προξενικής Αρχής 
την ©κτέλίεσιν των καθηκόντων*του υπό προσωρινήν ιδιότητα. Εν 
τοιαύτη ιβερνητώσει αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως τυγχό? 

' νουν εφαρμογής ere* αυτού.  : 
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Άρθρον 4 
Το δεχάμενον Κράτος δύναται, ocva πάσαν στιγμήν και άνευ παρο* 

χής επεξηγήσεων περί του λόγου της αποφάσεως του, να πληροφό
ρηση εγγράφως το αποστέλλον Κράτος μέσω της διπλωματικής 
οδού ότι προτίθεται να ανακαλέση το εις τον Αρχηγόν της Προξενι
κής Αρχής χορηγηθέν εκτελεστή ρ ιο ν ή ετέραν άδειαν ή ότι μέλος τι 
της Προξενικής Αρχής είναι ανεπιθύμητον. Εν τοιαύτη περιπτώσει το 
αποστέλλον Κράτος οφείλει να ανακαλέση το ενδιαφεράμενον πρό
σωπον ή να τερματίση τα καθήκοντα του παρά τη Προξενική Αρχή. 
Εάν το αποστέλλον Κράτος παράλειψη να εκπλήρωση εντός ευλόγου 
χρόνου την υποχρέω'σιν ταύτην, το δεχάμενον Κράτος δύναται, προ
κειμένου περί του Αρχηγού της Προξενικής Αρχής, να ανακαλέση 
το εκτελεστήριον ή ετέραν άδειαν ή, προκειμένου περί ετέρου μέλους 
της Προξενικής Αρχής, να αρνηθή την περαιτέρω αναγνώρισιν 
τούτου υπό την ιδιότητα ταύτην. 

Άρθρον 5 
(1) Εάν δι* οιονδήποτε λόγον ο Αρχηγός της Προξενικής Αρχής 

αδύνατη να εκτελή τα καθήκοντα του ή εάν η θέσις αυτού κενωθή 
προσωρινώς, το αποστέλλον Κράτος δύναται να ανάθεση είς τίνα 
προξενικόν λειτουργόν της περί ης πρόκειται Προξενικής Αρχής 
ή ετέρας τινός Προξενικής Αρχής αυτού εν τω δεχσμένω Κράτει, 
ή είς τίνα μέλος του διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής 
αυτού αποστολής εν τω δεχομένω Κρατεί, την προσωρινήν διεύθυνσιν 
των προξενικών υποθέσεων. Το όνομα, του τοιούτου προσώπου δέον 
να γνωστοποιήται βκ των προτέρων εις το Υπουργείον Εξωτερικών 
του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Το προσωρινώς τεθέν επικεφαλής της Προξενικής Αρχής πρό
σωπον θα απολαύη των αυτών δικαιωμάτων, διευκολύνσεων, προνο
μίων και ασυλιών οίάι χορηγούνται εις τον Αρχηγόν της Προξενικής 
Αρχής δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως. 

(3) Εάν μέλος τι του διπλωματικού προσωπικού της διπλωμα
τικής αποστολής του αποστέλλοντος Κράτους τεθή προσωρινώς επι
κεφαλής της Προξενικής Αρχής δυνάμει της παραγράφου (1) του 
παρόντος άρθρου, τα διπλωματικά αυτού προνόμια και αι ασυλίαι 
ουδόλως επηρεάζονται. 

Άρθρον 6 
(1) Εις το Υπουργείον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους ή 

εις την υπ* αυτού υποδειχθείσαν αρχήν δέον να γνωστοποιώνται: 
(α) ο διορισμός μελών της Προξενικής Αρχής, η άφιξίς των 

μετά τον διορισμόν των παρά τη Προξενική Αρχή, η ορι
στική αναχώρησίς των ή ο τερματισμός των καθηκόντων 
των και οίαιδήποτε έτεραι μεταδολαί επηρεάζόυσαι το υπη
ρεσιακόν των καθεστώς αίτινες δυνατόν να επέλθουν κατά 
την διάρκειαν της υπηρεσίας των παρά τη Προξενική Αρχή' 

(β) η άφιξις και οριστική αναχώρησις προσώπου τινός ανή
κοντος εις την οικόγένέίαν και διαμένοντος εις τον οίκον 
μέλους της Προξενικής Αρχής, ως και το γεγονός ότι το 
εν λόγω πρόσωπον καθίσταται ή παύει να είναι μέλος της 
οικογενείας αυτού' 

(γ) ή άφιξις και οριστική αναχώρησις" μελών του ιδιωτικού 
προσωπικού καί, εφ* όσον λάβη χώραν, ο τερματισμός της 
υπηρεσίας των υπό την ιδιότητα τοίύτην' 



653 Ν. 9/83 

(δ) η πρόσληψις και αιτόλυσις προσώπων κατοικούντων εν τω 
δεχομένω Κρατεί ως μελών της Προξενικής Αρχής ή ως 
μελών του ιδιωτικού προσωπικού δικαιουμένων να απο
λαύουν προνομίων και ασυλιών. 

(2) Οσάκις τούτο είναι δυνατόν η άφιξις και η οριστική αναχώ
ρησις δέον ωσαύτως να γνωστοποιήται εκ των προτέρων. 

Άρθρον 7 
(1) Το Υπουργείον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους θα εκδίδη 

ατελώς προς απαντάς τους προξενικούς λειτουργούς δελτίον ταυτό
τητος επιβεβαιούν την ταυτότητα και ιδιότητα των. 

(2) Αι διατάξεις της παραγ. (1) του παρόντος άρθρου εφαρμό
ζονται εξ ίσου και επί των προξενικών υπαλλήλων και του ιδιω
τικού προσωπικού, υπό την προϋπόθεσιν ότι τα εν λόγω πρόσωπα 
δεν είναι υπήκοοι του δεχόμενου Κράτους ή κάτοικοι τούτου. 

(3) Αι παράγ. (1) και (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
αναλόγως και επί των μελών της οικογενείας. 

Άρθρον 8 
Ως προξενικός λειτουργός δύναται να υπηρέτη μόνον ο υπήκοος 

του αποστέλλοντος Κράτους, όστις δεν είναι ούτε υπήκοος αλλ' ούτε 
και, μόνιμος κάτοικος του δεχόμενου Κράτους. 

Άρθρον 9 
Ευθύς ως ο Αρχηγός Προξενικής τίνος Αρχής γίνη δεκτός, έστω 

και προσωρινώς διά την άσκησιν των καθηκόντων του, το δεχό
μενον Κράτος οφείλει να πληροφόρηση αμέσως τας αρμοδίας αρχάς 
της προξενικής περιφερείας. Τούτο θα εξασφαλίζη ωσαύτως ότι θα 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστή δυνατόν εις τον 
Αρχηγόν της Προξενικής Αρχής να εκπληροί τα καθήκοντα του 
λειτουργήματος του και να απόλαύη της μεταχειρίσεως της προ
βλεπομένης υπό των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑ! 

Άρθρον 10 
(1) Το δεχόμενον Κράτος υποχρεούται να παρέχη εις την Προξε

νικήν Αρχήν πάσαν αναγκαίαν διευκόλυνσιν διά την εκπλήρωσιν 
των προξενικών καθηκόντων και να προβαίνη εις την λήψιν των 
αναγκαίων μέτρων ώστε τα μέλη της Προξενικής Αρχής να δύναν
ται να ασκούν τας υπηρεσιακάς των δραστηριότητας και να απο
λαύουν των προβλεπομένων υπό της παρούσης Συμβάσεως προνο
μίων και ασυλιών. 

(2) Το δεχόμενον Κράτος οφείλει να μεταχειρίζεται τους προξε
νικούς λειτουργούς μετά του προσήκοντος σεβασμού και να λαμ
βάνη τα κατάλληλα μέτρα εξασφαλίσεως της προστασίας του προ
σώπου, της ελευθερίας και της αξιοπρεπείας αυτών. 

Άρθρον 11 
(1) Το δεχόμενον Κράτος οφείλει να παρέχη υποστήριξα/ και 

βόήθειάν προς το αποστέλλον Κράτος διά την απόκτησιν προξε
νικών χώρων και στέγης διόί τα μέλη της Προξενικής Αρχής. 

(2) Συμφώνως πρ<&; .'Τους* νομικούς κανονισμούς; του δεχόμενου 
Κρότίους, το άποστελλον"'Κf&i% fi&ittfcyya αποκτά, ενοικιάζη ή 
χ^ήοίμοποιή προξενικούς; χώί^οός'νάι ό^γην διά τα μέλη της 
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Προξενικής Αρχής, υπό τον όρον ότι ούτοι είναι υπήκοοι του απο
στέλλοντος Κράτους και δεν κατοικούν μονίμως εν τω δεχομένω 
Κρατεί. 

Άρθρον* 12 
(1) Ο εθνικός θυρεός του αποστέλλοντος Κράτους και η όνο

μασία της Προξενικής Αρχής δύνανται να τοποθετηθούν επί του 
προξενικού κτιρίου και επί της κατοικίας του Αρχηγού της Προξε
νικής Αρχής εις την γλώσσαν του αποστέλλοντος και του δεχόμενου 
Κράτους. 

(2) Η σημαία του αποστέλλοντος Κράτους δύναται να αναπε
τάται επί του προξενικού κτιρίου και επί της κατοικίας του Αρχη
γού της Προξενικής Αρχής. 

(3) Ο Αρχηγός της Προξενικής Αρχής δύναται να τοποθετή'την 
σημαίαν του απόστέλλοντος Κράτους επί των οχημάτων των χρησι
μοποιουμένων υπ* αυτού διά τα υπηρεσιακά καθήκοντα. 

Άρθρον 13 
(1) Οι προξενικοί χώροι και τα διαμερίσματα των προξενικών 

λειτουργών είναι απαραβίαστα. Αι αρχαί του δεχόμενου Κράτους 
δεν δύνανται να εισέρχονται εντός των προξενικών χώρων και των 
διαμερισμάτων των προξενικών λειτουργών άνευ της συγκαταθέ» 
σεως του Αρχηγού της Προξενικής Αρχής, του επικεφαλής της 
διπλωματικής αποστολής του αποστέλλοντος Κράτους ή του προ
σώπου του εξουσιοδοτημένου υφ' ενός των προσώπων τούτων. 

(2) Το δεχόμενον Κράτος οφείλει να διασφαλίζη την προστασίαν 
των προξενικών χώρων. Οι προξενικοί· χώροι δύνανται να χρησι
μοποιούνται μόνον διά σκοπούς συμβιβαζομένους προς την φύσιν 
και τα καθήκοντα της Προξενικής Αρχής. 

Άρθρον 14 
Τα προξενικά αρχεία είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνον και 

οπουδήποτε και εάν ευρίσκονται ταύτα; 
Άρθρον 15 

Οι προξενικοί χώροι, τα έπιπλα και λοιπή περιουσία της Προξε
νικής Αρχής, καθώς επίσης τα μεταφορικά μέσα αυτής, δεν δύναν
ται να αποτελέσουν το αντικείμενον οιασδήποτε επιτάξεως διά 
σκοπούς εθνικής αμύνης ή δημοσίας ωφελείας. 

Άρθρον 16 
(1) Η Προξενική Αρχή έχει το δικαίωμα να επικοινωνή μετά της 

Κυβερνήσεως αυτής, μετά των διπλωματικών αποστολών και ετέρων 
προξενικών αρχών του αποστέλλόντος Κράτους οπουδήποτε και εάν 
ευρίσκονται. Η Προξενική Αρχή δύναται να χρησιμοποιή; άπαντα τα 
συνήθη μέσα επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των διπλωματικών 
και προξενικών ταχυδρόμων/των διπλωματικών και προξενικών 
σάκκων, των κωδίκων και των κρυπτογραφημάτων. Η εγκατάστασις 
και λειτουργία σταθμού ασυρμάτου υπόκειται εις την έγκρισιν του 
δεχόμενου Κράτους. Όσον αφορά εις την χρησιμοποίηση/ των δη
μοσίων μέσων επικοινωνίας, t o διά τοις Προξενικάς Αρχάς εφαρ* 
μοστέον τιμολόγιον θά είναι το αυτό ως τα των διπλωματικών απο
στολών. 

(2) Η υπηρεσιακή αλληλογραφία της Προξενικής Αρχήςί και οι 
προξενικοί σάκκοι είναι βΕπαραβίαστοι ^ a i / | ^ g o ^ a y r a i p̂Ose να 
ανοίγονται' ofa'SKf; K&qkpcn&y^cci υπό. των άρχωντου δεχόμενου 
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Κράτους. Οι προξενικοί σάκκοι δέον να περιέχουν μόνον υπηρεσιακά 
έγγραφα ή αντικείμενα προοριζόμενα δι* υπηρεσιακήν χρήσιν. 

(3) Ο προξενικός ταχυδρόμος δέον να εφοδιάζεται δι* υπηρε
σιακού τινός εγγράφου εμφαίνοντος την ιδιότητα του και τον 
αριθμόν των εμπιστευθέντων εις αυτόν ταχυδρομικών δεμάτων. 
Ούτος δέον να είναι υπήκοος του αποστέλλοντος Κράτους και ουχί 
κάτοικος του δεχόμενου Κράτους. Εις τούτον θα χορηγώνται υπό 
του δεχόμενου Κράτους τα αυτά δικαιώματα, προνόμια και ασυ
λίαι των οποίων απολαύει και ο διπλωματικός ταχυδρόμος του 
αποστέλλοντος Κράτους. Τούτο ωσαύτως ισχύει και διά τον ειδικόν 
προξενικόν ταχυδρόμον πλην του ότι τα δικαιώματα, προνόμια και 
ασυλίαι αυτού ως ταχυδρόμου θα παύουν άμα τη παραδώσει του 
προξενικού σάκκου εις τον παραλήπτην. 

(4) Ο προξενικός σάκκος δύναται ωσαύτως να παραδοθή εις τον 
κυβερνήτην αεροσκάφους τινός ή εις τον πλοίαρχον πλοίου τινός. 
Ο κυβερνήτης ή ο πλοίαρχος δέον να εφοδιάζεται διά τίνος υπηρε
σιακού εγγράφου εμφαίνοντος τον αριθμόν των εμπιστευθέντων εις 
αυτόν προξενικών σάκκων' ουχ* ήττον ούτοι δεν θεωρούνται προξε
νικοί ταχυδρόμοι. Η Προξενική Αρχή δύναται να ανάθεση είς τίνα 
μέλος αυτής να παραλαμβάνη ή να παραδίδη προξενικούς σάκκους 
από και εις τον κυβερνήτην αεροσκάφους ή τον πλοίαρχον πλοίου 
τινός του αποστέλλοντος μετά της προσηκούσης τηρήσεως των σχε
τικών κανονισμών ασφαλείας. 

Άρθρον 17 
(1) Οι προξενικοί λειτουργοί εξαιρούνται της ποινικής, αστικής 

και διοικητικής δικαιοδοσίας του δεχόμενου Κράτους. Ούτοι απο
λαύουν του απαραβίαστου του προσώπου των κάι δεν δύνανται να 
συλληφθούν, κρατηθούν ή στερηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον της 
ελευθερίας των και δεν υπόκεινται εις εξαναγκαστικά μέτρα λαμβα
νόμενα υπό του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Οι προξενικοί υπάλληλοι εξαιρούνται της ποινικής, αστικής 
και διοικητικής δικαιοδοσίας του δεχόμενου Κράτους διά πράξεις 
εκτελοομένας εν τη ασκήσει των καθηκόντων των. Ούτοι δεν δύναν
ται να συλληφθούν, κρατηθούν ή στερηθούν καθ* οιονδήποτε τρόπον 
της ελευθερίας των ειμή εν περιπτώσει σοβαράς παραβιάσεως του 
νόμου τιμωρουμένης κατά την ναμοθεσίαν του δεχόμενου Κράτους 
διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών ή διά αυστηροτέρας τινός 
ποινής και επί τη βάσει της εκτελέσεως της αποφάσεως ήτις έχει το 
κύρος του δεδικασμένου (res judicata)) διά την, τοιαύτην κατηγορίαν 
αδικημάτων. 

(3) Εν περιπτώσει ποινικής διώξεως προξενικού υπαλλήλου ή 
συλλήψεως, κρατήσεως ή στερήσεως καθ* οιονδήποτε τρόπον της 
ελευθερίας αυτού, αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφεί
λουν αμελλητί να πληροφορήσουν σχετικώς τον Αρχηγόν της Προ
ξενικής Αρχής/ 

(4) Οσάκις κινηθή ποινική διαδικασία κατά τίνος προξενικού 
υπαλλήλου, αύτη δέον να διεξάγεται μετά του οφειλομένου σεβα
σμού, ταχέως και κατά τρόπον κωλύοντα κατά το δυνατόν ολιγώ
τερον την εκτέλεσιν των καθηκόντων του υπαλλήλου παρά τη̂  Προ
ξενική Αρχή. 

(5) At διατάξεις των παραγ. (1) και (2) δεν τυγχάνουν εφαρμο
γής εν περιπτώσει αστικών διαδικασιών: 

(α) προκυπτουσών εξ υποχρεώσεων δυνάμει συμβάσεως την 
οποίαν το μέλος της Πρί^ενικής Αρχής δεν συνήψε, αμέσως 
ή εμμέσως, ως φαιπρόσώπος του αποστέλλοντος Κράτους* 
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(β) αφορωσών εις ιδιωτική ν ακίνητον περιουσίαν εν τώ δεχ*> 

μένω Κράτει, υπό τον όρον ότι αύτη δεν χρησιμοποιείται 
διά λογαριασμών του αποστέλλοντος Κράτους διά προξενι
κούς σκοπούς" 

(γ) εγειρσμένων υπό τρίτου τινός προσώπου αξιούντος αποζη
ιμιώσεις διά ζημίας προξενηθείσας εν τω δεχομένω Κράτει 
υπό οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους' 

(δ) αφορωσών εις κληρονομικήν διαδοχήν εις τας οποίας το 
μέλος της Προξενικής Αρχής ενεργεί ιδιωτικώς ως κληρο
νόμος, κληροδόχος, εκτελεστής διαθήκης ή διαχειριστής κλη
ρονομιάς και ουχί ως αντιπρόσωπος του αποστέλλοντος 
Κράτους.. 

Άρθρον 18 
(1) Τα μέλη της Προξενικής Αρχής δύνανται να κληθούν να εμφο:

νισθούν ως μάρτυρες κατά την διάρκειαν δικαστικών ή διοικητικών 
διαδικασιών. Ο προξενικός υπάλληλος ή το μέλος του υπηρετικού 
προσωπικού δεν δύνανται να αρνηθούν να παράσχουν μαρτυρίαν, 
ειμή μόνον εις τας περιπτώσεις τας μνημονευομένας εν τη παρα
γράφω (3) του παρόντος άρθρου. Εάν προξενικός τις λειτουργός 
αρνηθή να πράξη τούτο, ουδέν εξαναγκαστι·κόν μέτρον ή ποινή δύνα
ται να εφαρμοσθή κατ* αυτού. 

(2) Η αιτούσα την μαρτυρίαν προξενικού τίνος λειτουργού αρχή 
οφείλει να αποφεύγη την παράκώλυσιν της εκτελέσεως τω καθηκόν
των αυτού. Οσάκις τούτο είναι δυνατόν, αύτη δύναται να λαμδάνη 
την τοιαύτην μαρτυρίαν εις την κατοικίαν αυτού ή εις την Προξενικήν 
Αρχήν ή να δέχεται την έγγραφον αυτού κατάθεσιν. 

(3) Τα μέλη της Προξενικής Αρχής δεν υποχρεούνται να παρά
σχουν μαρτυρίαν επί θεμάτων σχετικών προς την άσκησιν των καθη
κόντων των ή να προσκομίσουν υπηρεσιακήν αλληλογραφίαν και 
έγγραφα σχετικά προς αυτήν. Ούτοι δικαιούνται ωσαύτως να αρνη
θούν να παράσχουν μαρτυρίαν ως εμπειρογνώμονες μάρτυρες επί 
του δικαίου του αποστέλλοντος Κράτους. 

Άρθρον 19 
(.1) Το αποστέλλον Κράτος δύναται να παραιτηθή των εν άρθροις 

17 και 18 προβλεπομένων προνομίων και ασυλιών. Η τοιαύτη παραί
τησις δέον να δηλούται ρητώς δι' εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν 
και να ανακοινούται εγγράφως προς το δεχόμενον Κράτος. 
. (2) Η υπό τίνος μέλους της Προξενικής Αρχής απολαύοντος δικαι
οδοτικής ασυλίας έναρξις διαδικασίας αποκλείει εις τούτον την 
δυνατότητα επικλήσεως δυκαιοδατί'κής ασυλίας εν σχέσει προς πάσαν 
ανταπαίτησιν αμέσως συνδεσμένην προς την κυρίαν απαίτησιν. 

(3) Παραίτησις από της δικαιοδοτικής ασυλίας εν σχέσει προς 
διαδιχασίαν τινά δεν θεωρείται ως εξυπακούουσα και παραίτησιν 
από της ασυλίας εν σχέσει προς την εκτέλεσιν της αποφάσεως ως 
προς την οποίαν απαιτείται ιδιαιτέρα παραίτησις. 

Άρθρον 20! 

Το δεχόμενον Κράτος οφείλει να (xmxXKactar\ τα μέλη της Προξε
νικής Αρχής, ως και τα μέλη των οικογενειών των των συνοικούν
των μετ* αυτών, της υποχρεώσεως παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
ή, υπηρεσιών προς το δημόσιον οιασδήποτε φύσεως; των στρατιωτι
κών υποχρεώσεων ως είναι αι σχετικαί προς την επίταξιν, τας στρα
τιωτικάς, συνεισφοράς και την παροχήν καταλυμάτων εις στρατιώ
^ίΚθύ§''

: ';<iSy-'-. '-,:.' .,.y' 
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Άρθρον 21 

Τα μέλη της Προξενικής Αρχής δεν υπόκεινται εις τας υπό των 
κανονισμών του δεχόμενου Κράτους επιβαλλομένας υποχρεώσεις 
δυνάμει των οποίων πρόσωπα άτινα δεν είναι υπήκοοι του δεχόμενου 
Κράτους απαιτείται να εγγραφούν και να λάβουν άδειαν παραμονής. 

Άρθρον 22 
(1) Το δεχόμενον Κράτος δεν δύναται να επιβάλλη οιουσδήποτε 

κρατικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς φόρους ή έτερα τέλη επί— 
(α) των προξενικών χώρων και των διαμερισμάτων των μελών 

της Προξενικής Αρχής εφ' όσον αποκτώνται υπό του απο
στέλλοντος Κράτους ή ενοικιάζονται διά λογαριασμόν αυτού 
ή χρησιμοποιούνται υπ* αυτού. Τούτο ισχύει ωσαύτως και 
διά την απάκτησιν των ειρη μένων ακινήτων εφ' όσον το απο
στέλλον Κράτος αποκτά ταύτα αποκλειστικώς διά προξε
νικούς σκοπούς" 

(β) της αποκτήσεως, ιδιοκτησίας, κατοχής ή χρήσεως κινητής 
περιουσίας του αποστέλλοντος Κράτους αποκλειστικώς διά 
τους σκοπούς της Προξενικής Αρχής. 

(2) Αι διατάξεις της παραγ. (1) δεν ε<*χχρμόζονται επί των πλη
ρωμών διά παρεχομένας υπηρεσίας. 

Άρθρον 23 
(1) Οι προξενικοί λειτουργοί και προξενικοί υπάλληλοι, καθώς 

και τα μέλη των οικογενειών των των συνοικούντων μετ' αυτών, 
απαλλάσσονται πάντων των κρατικών, περιφερειακών, δημοτικών, 
προσωπικών ή εμπραγμάτων τελών και φόρων, πλην— 

(α) των εμμέσων φόρων οιουδήιτοτε είδους οίτινες κανονικώς 
ενσωματούνται εις την τιμήν των αγαθών και υπηρεσιών' 

(β) των τελών ή φόρων εττί της ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας 
ευρισκομένης εν τω δεχσμένω Κρατεί, υπό την επηφύλαξιν 
των διατάξεων του άρθρου 22' 

(γ) του φόρου κληρονομιών και των μεταβιβαστικών τελών των 
επιβαλλομένων υπό του δεχόμενου Κράτους, υπό την επι
φύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 25(β) κατωτέρω' 

(δ) των τελών και των φόρων επί του ιδιωτικού εισοδήματος, 
περιλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών κερδών, έχοντος 
την πηγήν του εν τω δεχομένω Κράτει, ως και των κεφαλαι
ουχικών φόρων εν σχέσει προς επενδύσεις γενομένας εις 
εμπορικάς ή οικονομικάς επιχειρήσεις εν τω δεχομένω 
Κράτει* 

(ιε) των επιβαρύνσεων των επιβαλλομένων διά παρεχομένας 
ειδικάς υπηρεσίας" 

(στ) των δικαστικών τελών, των τελών εγγραφής και υποθηκεύ
σεως ως και των ταχυδρομικών τελών, υπό την επιφύλαξιν 
των διατάξεων του άρθρου 22. 

(2) Τα μέλη του υπηρετικού προσωπικού οηταλλάσονται των τελών 
και φόρων επί του μισθού τόν οποίον λαμβάνουν διά τας υπηρεσίας 
των. 

(3) Τα μέλη της Προξενικής Αρχής άτινα απασχολούν πρόσωπα 
των οποίων ο μισθός ή τα ημερομίσθια δεν απαλλάσσονται του φόρου 
εισοδήματος εν τω δεχομένω Κράτει, οφείλουν να τηρούν τας υπο
χρεώσεις άτινας επιβάλλουν οι νόμοι και κανονισμοί too εν λόγω 
Κράτους επί των υπαλλήλων αναφορικώς προς την επιβολήν και 
είσπραξιν του φόρου εισοδήματος. 



Ν. 9/83 658 

ζ Άρθρον 24 

.. (1) Συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς αυτού, το δεχό
μενον Κράτος θα επιτρέπη την εισαγωγήν και εξαγωγήν αντικειμέ
νων και θα χορηγή απαλλαγήν εκ πάντων των τελωνειακών δασμών, 
φόρων και λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων, πλην των τελών αποθη
κεύσεως, μεταφοράς και παρεμφερών υπηρεσιών εν σχέσει προς— 

(α) αντικείμενα διά την Υπηρεσιακήν χρήσιν της Προξενικής 
APX!fc' 

(β) αντικείμενα διά προσωπική ν χρήσιν των προξενικών λειτουρ
γών ή των μελών της οικογενείας των των συνοικούντων 
μετ' αυτών, περιλαμβανομένων αντικειμένων προοριζομέ
νων διά την εγκατάστασίν των. 

(2) Ο όρος «αντικείμενα» περιλαμβάνει και τα μεταφορικά μέσα. 
(3) Τα εν παραγ. (1) απαριθμούμενα αντικείμενα απαλλάσσονται 

του τελωνειακού ελέγχου κατά την αυτήν έκτασιν ως και τα αντι
κείμενα τα προοριζόμενα δι* υπηρεσιακήν χρήσιν του Διπλωματικού 
προσωπικού του αποοτέλλοντος Κράτους. 

(4) Οι προξενικοί υπάλληλοι απολαύουν των προνομίων και απαλ
λαγών των προβλεπομένων εν τη υποπαραγ. (1)(β) του παρόντος 
άρθρου εν σχέσει προς αντικείμενα εισαγόμενα κατά τον χρόνον 
της αρχικής αυτών εγκαταστάσεως. 

Άρθρον 25 
Εν περιπτώσει θανάτου μέλους τινός της Προξενικής Αρχής ή 

μέλους της οικογενείας αυτού συνοικούντος μετ* αυτού, το δεχό
μενον Κράτος οφείλει — 

(α) νά επιτρέπη την εξαγωγήν της κινητής περιουσίας του απο
βιώσαντος, εξαιρέσει. της περιουσίας της αποκτηθείσης εν 
τω δεχομένω Κράτει της οποίας η εξαγωγή έχει απαγο
ρευθή κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού" 

(β) να μη επιβάλλη κρατικά, περιφερειακά ή δημοτικά τέλη 
επί μεταβιβάσεως κινητής περιουσίας ή επί κληρονομικής 
διαδοχής κινητής περιουσίας η ύπαρξις της οποίας εν τω 
δεχομένω Κράτει ωφείλετο αποκλειστικώς εις την εκεί πα
ρουσίαν του αποβιώσαντος ως μέλους της Προξενικής Αρ
χής ή ως μέλους της οικογενείας αυτού. 

Άρθρον 26 
Τα μέλη της Προξενικής Αρχής και τα μέλη της οικογενείας αυτών 

απολαύουν ελευθερίας διακινήσεως εν τω δεχομένω Κράτει, πλην 
των περιοχών εκείνων εντός των οποίων η είσοδος και παραμονή 
απαγορεύεται συμφώνως προς τους νομικούς κανονισμούς του δεχό
μενου Κράτους. 

Άρθρον 27 
(1) Το μέλος της Προξενικής Αρχής όπερ είναι είτε υπήκοος είτε 

μόνιμος κάτοικος του δεχόμενου Κράτους δεν απολαύει των εν τη 
παρούση Συμβάσει εκτιθεμένων διευκολύνσεων, προνομίων και ασυ
λιών πλην ως προβλέπεται εν τη παραγ. (1) του άρθρου 18. 

(2) Η παράγ. (1) εφαρμόζεται κατ* ακολουθίαν και επί του μέ
λους της οικογενείας μέλους τινός της Προξενικής Αρχής, όπερ είναι 
είτε υπήκοος είτε μόνιμος κάτοικος του δεχόμενου Κράτους. 



659 Ν. 9/83 

ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ IIV 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Άρθρον 28 
Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται — 

(α) να αντιπροσωπεύη τα δικαιώματα και συμφέροντα του απο
στέλλοντος Κράτους, των υπηκόων αυτού και των νομικών 
αυτού προσώπων 

(β) να συμδάλλη εις την ανάπτυξιν οικονομικών, πολιτιστικών 
και επιστημονικών σχέσεων μεταξύ του αποστέλλοντος και 
του δεχόμενου Κράτους και να προάγη τον τουρισμόν μεταξύ 
των δύο Κρατών" 

(y) να προάγη κατά διαφόρους τρόπους την ανάπτυξιν φιλικών 
.σχέσεων μεταξύ του αποστέλλοντος και του δεχόμενου Κρά
τους, 

Άρθρον 29 
(1) Ο προξενικός λειτουργός δύναται να ασκή τα προξενικά αυτού 

καθήκοντα μόνον εντός της προξενικής περιφερείας. Η εκτός της 
προξενικής περιφερείας άσκησις προξενικών καθηκόντων χρήζει εν 
εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει της προηγουμένης συγκαταθέσεως 
του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Εν τη ασκήσει των προξενικών αυτού καθηκόντων ο προξενικός 
λειτουργός δύναται να απευθύνεται— 

(α) προς τας αρμοδίας τοπικάς αρχάς του δεχόμενου Κράτους' 
(β) προς ' τας αρμοδίας κεντρικός αρχάς του δεχόμενου Κρά

τους, εφ* όσον τούτο επιτρέπεται υπό των νόμων, κανονι
σμών ή εθίμων του εν λόγω Κράτους ή υπό διεθνών συμ
φωνιών. 

Άρθρον 30 
(1) Ο προξενικός λειτουργός κέκτηται δικαίωμα, συμφώνως προς 

τους νομικούς κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους, να εκπροσωπή 
τους υπηκόους του αποστέλλοντος Κράτους, ενώπιον των δικαστηρίων 
και ετέρων αρχών του δεχόμενου Κράτους ή να προδαίνη εις δια
βήματα διά την προσήκουσαν εκπροσώπησίν των προς λήψιν μέτρων 
προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εν λόγω υπη
κόων οσάκις, λόγω απουσίας ή ετέρας σοβαράς αιτίας, ούτοι δεν 
είναι εις θέσιν να προστατεύσουν εγκαίρως τα δικαιώματα και συμ
φέροντα των. Τούτο ισχύει ωσαύτως και διά νομικά πρόσωπα του 
αποστέλλοντος Κράτους. 

(2) Η εν παραγ. (1) αναφερομένη εκπροσώπησις τερματίζεται 
κατά την στιγμήν καθ* ην ο εκπροσωπούμενος διορίζει τον πληρε
ξούσιον αυτού ή αναλαμβάνει αυτοπροσώπως την προστασίαν των 
ιδίων αυτού δικαιωμάτων και συμφερόντων. 

Άρθρον 31 
Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται— 

(α) να προβαίνη εις καταγραφήν των υπηκόων του αποστέλ
λοντος Κράτους* ; 

(β) να δέχεται αιτήσεις ή να παραδίδη έγγραφα επί θεμάτων 
υπηκόότητος, τηρουμένων των νομικών κανονισμών του απο
στέλλοντος .Κρατρυς* 
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(γ) να εκδίδη, τροποποιή, on/ανεοί ή ακυροί διαβατήρια ή έτερα 

ταξιδιωτικά έγγραφα διά τους υπηκόους του αποστέλτ 
λοντος Κράτους* 

(δ) να εκδίδη θεωρήσεις. 

Άρθρον 32 
(1) Ο Αρχηγός της Προξενικής Αρχής δικαιούται να τελή γάμους 

εφ* όσον τα εις γάμου κοινωνίαν ερχόμενα πρόσωπα είναι υπήκοοι 
του αποστέλλοντος Κράτους και ουχί ταυτοχρόνως και υπήκοοι του 
δεχόμενου Κράτους. Η Προξενική Αρχή θα κοινοποιή εις τας αρμο
δίας αρχάς του δεχόμενου Κράτους πάντας τους τελούμενους 
γάμους εφ* όσον τούτο προβλέπεται υπό των νόμων και κανονισμών 
του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν να γνω
στοποιούν αμέσως εις τον προξενικόν λειτουργόν του αποστέλλοντος 
Κράτους τον τελεσθέντα γάμον υπηκόου τινός του αποστέλλοντος 
Κράτους παραδίδουσαι, αυτεπαγγέλτως και ατελώς, εις τον προξε
νικόν λειτουργόν αντίγραφον του πιστοποιητικού γάμου ή ετέρας 
επισήμου αποδείξεως του γάμου. 

(3) Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται να τηρή μητρώα γεν
νήσεων, γάμων και θανάτων των υπηκόων του αποστέλλοντος Κρά
τους και να εκδίδη τα προς τούτα κατάλληλα έγγραφα. Εν τούτοις 
οι υπήκοοι του αποστέλλοντος Κράτους δεν απαλλάσσονται της υπο
χρεώσεως τηρήσεως των νόμων και κανονισμών των ισχυόντων εν 
τω δεχομένω Κράτει αναφορικώς προς την καταχώρησιν γεννήσεων, 
γάμων και θανάτων. 

(4) Τη αιτήσει της Προξενικής Αρχής αι αρμόδιαι αρχαί του δεχό
μενου Κράτους θα αποστέλλουν εις αυτήν, ταχέως και ατελώς, δι' 
υπηρεσιακούς σκοπούς αντίγραφα και αποσπάσματα μητρώων αστι
κής καταστάσεως των υπηκόων του αποστέλλοντος Κράτους. 

Άρθρον 33 
(1) Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται— 

(α) να δέχεται, καταχωρή και πιστοποιή δηλώσεις υπηκόων 
του αποστέλλοντος Κράτους" 

(β) να δέχεται, καταχωρή, πιστοποιή και φυλάσση διατάξεις 
τελευταίας βουλήσεως και έτερα έγγραφα εν σχέσει προς 
νομικάς πράξεις υπηκόων του απόστέλλοντος Κράτους αίτι
νες ενεργώνται συμφώνως προς τους νόμους του εν λόγω 
Κράτους* 

(γ) να καταχωρή, πιστοποιή και φυλάσση έγγραφα περί νομι
κών συναλλαγών μεταξύ υπηκόων του αποστέλλοντος 
Κράτους, εξαιρέσει των νομικών συναλλαγών αναφορικώς 
προς την δημιουργίαν, μεταβίβασιν ή κάτάργησιν τίτλων 
ιδιοκτησίας ακινήτου περιουσίας κειμένης εν τω δεχομένω 
Κράτει" 

(δ) να πιστοποιή τας επί εγγράφων, υπογραφάς υπηκόων του 
αποστέλλοντος Κράτους* 

(ε) να πιστοποιή αντίγραφα εγγράφων ή αποσπάσματα εγγρά
φων" 

(στ) να μεταφράζη ή πιστοποιή μεταφράσεις εγγράφων" 
(ζ) να επικυροί έγγραφα εκδιδόμενα υπό αρμοδίων αρχών του 

δεχόμενου ή του αποστέλλοντος Κράτους" . 
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(η) να επικυροί συμβάσεις, οιαδήποτε και εάν είναι η υπηκο
ότης των συμβαλλομένων μερών, εφ* όσον αύται αφορούν 
εις αντικείμενα ή δικαιώματα εν τω αποστέλλοντι Κρατεί 
και πρόκειται να παράξουν νομικάς συνεπείας μόνον εις 
το εν λόγω Κράτος" 

(θ) να εκδίδη πιστοποιητικά προελεύσεως εμπορευμάτων' 
(ι) να αναρτά εις τους προξενικούς χώρους ανακοινώσεις επί 

παντός θέματος σχετικού προς δικαιώματα, υποχρεώσεις 
και συμφέροντα των υπηκόων του αποστέλλοντος Κράτους' 

(κ) να εκτελή ετέρας συμβολαιογραφικός πράξεις ανατιθέ
μενος εις τούτον υπό του αποστέλλοντος Κράτους, εφ* όσον 
τούτο δεν αντίκειται προς τους νομικούς κανονισμούς του 
δεχόμενου Κράτους. 

2. Τα συμφώνως προς την παράγ. (1) του παρόντος άρθρου 
καταχωρούμενα, πιστοποιούμενα ή επικυρούμενα υπό του προξε
νικού λειτουργού έγγραφα κέκτηνται εν τω δεδομένω Κρατεί την 
αυτήν νομικήν ισχύν ως εάν ταύτα εξεδίδοντο υπό των αρμοδίων 
αρχών του δεχόμενου Κράτους, νοουμένου ότι δεν αντίκεινται προς 
τους νόμους και κανονισμούς του εν λόγω Κράτους. 

Άρθρον 34 
1. Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται— 

(α) να δέχεται προς ασφαλή φύλαξιν έγγραφα, χρήματα και 
λοιπά αντικείμενα αξίας ανήκοντα εις υπηκόους του απο
στέλλοντος Κράτους' 

(β) να δέχεται ηαρά των αρχών του δεχόμενου Κράτους έγγρα
φα, χρήματα και λοιπά αντικείμενα αξίας απολεσθέντα υπό 
υπηκόων του αποστέλλοντος Κράτους διαρκούσης της παρα
μονής των εν τω δεχομένω Κρατεί προς τον σκοπόν επι
στροφής των εις τους ιδιοκτήτας των. 

2. Τα προς φύλαξιν παραληφθέντα αντικείμενα συμφώνως προς 
την παράγ. (1) δύνανται να εξαχθούν εκ του δεχόμενου Κράτους 
μόνον εάν τούτο δεν αντίκειται προς τους νομικούς κανονισμούς 
του Κράτους τούτου. 

Άρθρον 35 
Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται να διαδιβάζη δικαστικά και 

εξωδικαστικά έγγραφα ή αιτήσεις και εντολάς διά την λήψιν μαρ
τυρίας διά λογαριασμόν των δικαστηρίων του αποστέλλοντος Κρά
τους συμφώνως προς ισχύουσας διεθνείς συμφωνίας ή, εν ελλείψει 
τοιούτων διεθνών συμφωνιών, καθ* οιονδήποτε έτερον τρόπον σύμ^ 
φωνον προς τους νόμους και κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους. 

'Άρθρον 36 
Αι άρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν αμελλητί να 

πληροφορούν τον προξενικόν λειτουργόν περί του εν τω δεχομένω 
Κρατεί επισυμβαίνοντος θανάτου υπηκόου τινός του αποστέλλοντος 
Κράτους και να αποστέλλη εις τούτον αντίγραφον του πιστοποιη
τικού θανάτου ατελώς. 

Άρθρον 37 
Αι άρμόδιαι άρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν να κοινο

ποιούν αμελλητί προς τον προξενικόν λειτουργόν πάντα τα ατυχή
ματα ή αδικήματα συνεπεία των οποίων υπήκοοι του αποστέλλοντος 
Κράτους υπέστησαν σοβαράς σωμάτικάς βλάβας. 
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Άρθρον 38 
1. Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν να γνω

στοποιούν εις τον προξενικόν λειτουργών πάσας τας γνωστάς λεπτο
μέρειας τας αφορώσας εις την κληρονομικήν περιουσίαν υπηκόου 
του αποστέλλοντος Κράτους, όστις αποθνήσκει εν τω δεχομένω 
Κράτει, ως και εις την ύπαρξιν διατάξεως τελευταίας βουλήσεως 
του αποβιώσαντος και την ύπαρξιν πιθανών κληρονόμων, κληρο
δόχων και προσώπων δικαιουμένων νομίμου μοίρας. 

2. Εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην εν σχέσει προς την έναρξιν δια
δικασίας επικυρώσεως διαθήκης εν τω δεχομένω Κράτει, ανεξαρ
τήτως της κατά τον χρόνον του θανάτου υπηκοότητος του αποβιώ
σαντος, υπήκοοι του αποστέλλοντος Κράτους δυνατόν να είναι κλη
ρονόμοι, κληροδόχοι ή πρόσωπα δικαιούμενα νομίμου μοίρας, αι 
αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν να πληροφορούν 
σχετικώς τον προξενικόν λειτουργόν. 

Άρθρον 39 
1. Οσάκις υπήκοος τι του αποστέλλοντος Κράτους κατέλειπε 

κληρονομικήν περιουσίαν εν τω δεχομένω Κράτει ή είναι κληρο
νόμος, κληροδόχος ή πρόσωπον δικαιούμενον νομίμου μοίρας εις 
διαδικασίαν επικυρώσεως διαθήκης, ανεξαρτήτως της κατά τον 
χρόνον του θανάτου υπηκοότητος του αποβιώσαντος, ο προξενικός 
λειτουργός δικαιούται να ζητήση παρά των αρμοδίων αρχών του 
δεχόμενου Κράτους να λάβουν μέτρα προς τον σκοπόν προστασίας, 
φυλάξεως και διαχειρίσεως της κληρονομικής περιουσίας. Ο προξε
νικός λειτουργός δύναται να μετέχη εις την εφαρμογήν των τοιού
των μέτρων συμφώνως προς τους νόμους του δεχόμενου Κράτους 
και δύναται να μεριμνά περί της εκπροσωπήσεως των κληρονόμων, 
κληροδόχων ή των δικαιουμένων νομίμου μοίρας προσώπων. 

2. Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται να ζητήση όπως η απο
τελούσα μέρος της κληρονομιάς περιουσία πωληθή και να πληρο
φορηθή ούτος περί της ημερομηνίας πωλήσεως ώστε να παρευρί
σκεται κατ' αυτήν, συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς 
του δεχόμενου Κράτους. 

3. Εν τη εκπληρώσει των δυνάμει της παραγ. (1) καθηκόντων ο 
προξενικός λειτουργός δύναται να έχη απ* ευθείας επαφάς μετά των 
αρμοδίων αρχών του δεχόμενου Κράτους. 

Άρθρον 40 
(1) Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται να δέχεται παρά των 

αρμοδίων αρχών του δεχόμενου Κράτους, μετά την περάτωσιν της 
διαδικασίας επικυρώσεως διαθήκης, την κινητήν περιουσίαν την απο
τελούσαν μέρος της κληρονομικής περιουσίας ή το ποσόν χρημάτων 
το εισπραχθέν εκ της πωλήσεως της κινητής ή ακινήτου περιουσίας 
προς τον σκοπόν διαβιβάσεως του εις υπήκοόν τίνα του αποστέλλον
τος Κράτους εφ' όσον ο υπήκοος ούτος είναι κληρονόμος, κληροδό
χος ή πρόσωπον δικαιούμενον νομίμου μοίρας, εκτός εάν ούτος είναι 
μόνιμος κάτοικος του δεχόμενου Κράτους ή μετέχη προσωπικώς ή 
μέσω αντιπροσώπου εν τη διαδικαίσία επικυρώσεως της διαθήκης. 

(2) Τα ενεργητικά στοιχεία της εν παραγ. (1) μνημονευομένης 
περιουσίας διαβιβάζονται εις τον προξενικόν λειτουργόν μόνον οσά
κις, συμφώνως προς τους νομικούς κανονισμούς του σεχοΐμένου Κρά
τους, αι υποχρεώσεις της κληροναμεκής περιουσίας και οι σχεΤίκοί 
προς αυτήν φόροι έχουν καταβληθή ή οσάκις η καταβολή των έχη 
εξασφαλισθή. 
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(3) Η μεταβίβασις και εξαγωγή των εν irocpocy. (1) μνηίμσνευΌ

μένων ενεργητικών στοιχείων προς τους δικαιούχους αυτών θα υπό
κειται εις τους νομικούς κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους. 

Άρθρον 41 
Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν να παραδί

δουν εις τον προξενικόν λείτουργόν χα προσωπικά αντικείμενα, χρή
ματα και αντικείμενα αξίας άτινα εγκαταλείπονται υπό τίνος υπη
κόου του αποστέλλοντος Κράτους όστις αποθνήσκει διαρκούσης της 
παραμονής του εν τω δεχαμένω Κράτει, εκτός εάν είναι δυνατή η 
παράδοσις τούτων είς τίνα εξουσιοδοτημένον πρόσωπον. 

(2) Η παράδοσις και εξαγωγή των εν παραγ. (1) μνημονευομέ
νων αντιικευμένων υπόκειται εις τους νό'μους και κανονισμούς του 
δεχσμένου (Κράτους. 

Άρθρον 42 
(1) Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους θα πληροφορούν 

εγγράφως τον προξενικόν λείτουργόν περί εικάστης περιπτώσεως 
καθ* ην είναι αναγκαίος ο διορισμός κηδειμόνος ή επιμελητού διά 
τίνα υπήκοον του αποστέλλοντος Κράτους κατοικούντα ή διαμένον
τα εν τω δεχσμένω Κράτει. 

ι(2) Ό προξενυκός λειτουργός δικαιούται να επικοινωνή μετά των 
αρμοδίων αρχών του δεχσμένου Κράτους επ* ευκαιρία του διορισμού 
κηδεμόνος ή επιμελητού διά τίνα υπήκοον του αποστέλλοντος Κρά
τους και να προτείνη κατάλληλα πρόσωπα προς διορισμόν ως κηδε
μόνας ή επυμελητάς. 

Άρθρον 43 
(1) Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται να επικοινωνή μεθ* οιου

δήποτε υπηκόου του απσστέλλοντος Κράτους, να βοηθή ή συμβου
λεύη αυτόν και εάν παραστή ανάγκη να παρέχη νσμικήν βοήθειαν 
εις αυτόν. Το δεχόμενον Κράτος δέον να μη περιορίζη καθ* οιονδή
ποτε τρόπον τας δυνατότητας επικοινωνίας των υπηκόων του απο
στέλλοντος Κράτους μετά της Προξενικής Αρχής ως και το δικαίω
μα εισόδου εις αυτήν. 

(2) Αι αρχαί του δεχσμένου Κράτους θα βοηθούν τον προξενικόν 
λείτουργόν εις την εξασφάλισαν πληροφοριών περί προσώπων εχόν
των την υπηκοότητα του απσστέλλοντος Κράτους, ούτως ώστε ο 
προξενικός λειτουργός να δύναται να επικοινωνή ή να συναντάται 
μετ* αυτών* 

Άρθρον 44 
(1) Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν αμελλητί 

να πληροφορούν την Προξενιικήν Αρχήν του αποστέλλοντος Κράτους 
περί οιασδήποτε κρατήσεως, συλλήψεως ή οιουδήποτε ετέρου περιο
ρισμού της προσωπικής ελευθερίας υπηκόου τινός του αποστέλλον
τος Κράτους. Η τοιαύτη πληροφορία δέον να διαβιβάζεται ουχί 
αργότερον της ^τετάρτης ημέρας μετά την εφαρμογή ν των εν λόγω 
μέτρων. Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν αμελ
λητί να διαβιβάζουν εις τον προορισμόν των τα μηνύματα άτινα το 
πρόσωπον τούτο απευθύνει εις την Προξενικήν Αρχήν. 

(2) Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται να επισκέπτεται, συνσμι
λή και αλληλογραφή μετά τίνος υπηκόου του αποστέλλοντος Κρά
τους όστις έχει κρατηθή, συλληφθή ή στερηθή καθ* οιονδήποτε τρό
πον της προσωπικής του ελευθερίας, καθώς επίσης να βοηθή τούτον 
εις την προετοιμασίαν της υπερασπίσεως του. Ο προξενικός λειτουρ
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γός δικαιούται επίσης να επισκέπτεται υπήκοόν τίνα του αποστέλ
λοντος Κράτους όστις εκτίει ποινήν φυλακίσεως. Αι αρμόδιαι αρχαί 
του δεχαμένου Κράτους θα χορηγούν εις τον προξενικόν λειτουργόν 
το δικαίωμα να επισκέπτεται τον εν λόγω υπήκοον ουχί αργότερον 
των ειττά ημερών από της κρατήσεως, συλλήψεως ή ετέρου περιορι
σμού της προσωποκής ελευθερίας του, εν συνεχεία δε να επισκέπτε
ται αυτόν κατ* εύλογα χρονιικά διαστήματα. 

(3) Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν να πλη
ροφορούν τά πρόσωπα εις τα οποία αφορούν αι διατάξεις του πα
ρόντος άρθρου περί των εις αυτά παρεχομένων δικαιωμάτων. 

(4) Τα εν τω παρόντι άρθρω καθοριζόμενα δικαιώματα δέον να 
οίσκούνται συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς του δεχοτ 
μένου Κράτους υπό τον όρον ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν εκμη
δενίζονται υπ* αυτών. 

Άρθρον 45 
(1) Εάν πλοίον του αποστέλλοντος Κράτους καταπλεύση εις λι

μένα ή έτερον μέρος αγκυροβολιάς εν τω δεχομένω Κράτει, ο αρμό
διος προξενικός λειτουργός δικαιούται να παρέχη πάσαν βοήθειαν 
και αρωγήν εις το πλοίον, το πλήρωμα και τους επιΦάτας τούτου 
και να ασκή τα καθήκοντα εποπτείας της εμπορικής ναυτιλίας δυ
νάμει των νόμων του απσστέλλοντος Κράτους. 

(2) Προς τούτο ο προξενικός λειτουργός δύναται, άνευ παρεμβά
σεως εκ μέρους των αρχών του δεχόμενου Κράτους— 

(α) να επιβιβασθή του πλοίου ευθύς ως συμπληρωθούν αι αναγ
ικαίαι διατυπώσεις κατά την άφιξιν* 

(β) να επικοινωνή μετά του πλοιάρχου ή οιουδήποτε μέλους 
»του πληρώματος' 

(γ) να δέχεται ετπισκέψεις του πλοιάρχου και παντός μέλους 
του πληρώματος, εκτός εάν αι αρχαί του δεχόμενου Κράτους 
ιτροβάλουν ένστασιν επί τη αιτιολογία ότι θα ήτο οοδύνατον 
'εις τον ενδιαφεράμενον πλοίαρχον ή μέλος του πληρώματος 
να επιστρέψη εις το πλοίον προ της αναχωρήσεως του. Εν 
(περιπτώσει τοιαύτης ενστάσεως αι χχρχαί του δεχόμενου 
ι Κράτους οφείλουν αμέσως να πληροφορήσουν σχετικώς τον 
προξενιικόν λειτουργόν. 

(3) Ο προξενικός λειτουργός δύνοτται να επικαλεσθή την βοή
θειαν των αρμοδίων αρχών του δεχσμένου Κράτους επί παντός θέ
ματος αφορώντος εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων του εν σχέσει 
προς πλοίον τι του αττσστέλλοντος Κράτους ή τον πλοίαρχον και το: 
μέλη του πληρώματος του εν λόγω πλοίου. Αι αρχαί οφείλουν να 
παρέχουν την ζητουμένην βοήθειαν εκτός εάν εις συγκεκριμένην τινά 
περίπτωσιν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να μη παρασχεθή αύτη. > 

Άρθρον; 46 
(1) Ο προξενικός λειτουργός ουκτηόύται— 

(α) να ανακρίνη τον πλοίαρχον και παν μέ^ος^ρυ πλήρωμα/· 
(τος πλοίου του οποιστέλλοντος Κρόττομς^να εξετάζη το _έγ%/ 
•γραφον του πλοίου, να λαμΦάνη αναφοράς εν σχέσει,προς 
ΐτον πλουν και τον προρρισμόν αρ^ό^^κάι γενικώς voc ^ίευ
κολύνη την άφιξιν, πάροίμονήν ^'^'(ΰρ^ώρησίν^ τ ^ ._ί|^^·ύ* 

(β) άνευ επηρεασμού των διατάξεων ; ι ^ 
διαφοράς μεταξύ του πλοιάρχου, και π ο ^ ό ς ^ j j ^ f ^ του 
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^πληρώματος, περιλαμβανομένων διαφορών εν σχέσει προς 
μισθούς και συμβάσεις ναυτολογήσεως' 

(7) να διευθετή τα της προσλήψεως και απολύσεως του πλοιάρ
χου ή οιουδήποτε μέλους του πληρώματος' 

(δ) να δέχεται, συντάσση ή εκδίδη οιανδήποτε δήλωσιν, πιστο
ποιητικό ν ή έτερον έγγροφρν σχετικό ν προς την εμπορική ν 
ναυτιλίαν προβλεπόμενον υπό των νόμων του οπτοστέλλον
ιτος Κράτους' 

(ε) να λαμβάνη καταθέσεις τκχρά του πλοιάρχου ή οιουδήποτε 
ιμέλους του πληρώματος συμφώνως προς τους νόμους του 
αποστέλλοντος Κράτους* 

(στ) να διευθετή την ιατρική ν περίθαλψιν, την παραμονήν εις 
νσσσκαμείον και τον επαναπατρισμό ν του πλοιάρχου ή οιου
δήποτε μέλους του πληρώματος του πλοίου' 

(ζ) να λαμβάνη μέτρα προς εφαρμογήν των περί εμπορικής 
ναυτιλίας νόμων του αποστέλλοντος Κράτους. 

(2) Ο προξενι'κός λειτουργός δύναται, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται 
υπό της νομοθεσίας του δεχόμενου Κράτους, να εμφανίζεται μετά 
του πλοιάρχου ή οιουδήποτε μέλους του πληρώματος του πλοίου 
ενώπιον των δικαστηρίων και αρχών του δεχόμενου Κράτους, να 
παρέχη εις αυτούς πάσαν βοήθειαν (περιλαμβανομένων διευθετή
σεων διά νομικήν αρωγήν) και νά ενεργή ως διερμηνεύς εις υπο
θέσεις μεταξύ αυτών και των εν λόγω δικαστηρίων και αρχών. 

Άρθρον 47 
(1) Αι δικαστί'καί αρχαί του δεχρμένρυ Κράτους δεν θα εκδικά

ζουν διαφοράς ως προς τους μισθούς και τας συμβάσεις ναυτολογή
σεως μεταξύ του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος πλοίου 
του αποοτέλλοντος Κράτους άνευ της εκ των προτέρων παροχής 
ειδοποιήσεως εις τον αρμόδιον προξενικόν λειτουργόν, αύται δε οφεί
λουν να αρνηθούν να εκληφθούν τοιούτων διαφορών εάν ενίσταται 
ο προξενικός λειτουργός. 

(2) Αι εν λόγω αρχαί δύνανται €ν τούτοις να ασκούν οιανδήποτε 
ετέρ€χν αστικήν δικαισδοσίαν ην κέκτηνται δυνάμει των νόμων του 
δεχόμενου Κράτους. 

Άρθρον 48 
(1) Οσάκις το δ«καστήριον ή έτεραι αρμόδιαι αρχαί του δεχαμέ

νου Κράτους προτίθενται να διεξαγάγουν οιανδήποτε ανάκρισιν mi 
πλοίου τινός του ρτϊίοστέλλσνιος Κράτους ή να λάβουν οιαδήποτε 
εξαναγκαστικά μέτρα (^ριλοίμφανρμένης της συλλήιμεως ή κρατή* 
σεως οιουδήποτε προσώπου ή της κατασχέσεως οιαάδήπρτε περιου
σίας), αύται οφείλουν ypc ειδοποιήσουν περί τούτου τον αρμόδιον 
προξενικόν λειτουργόν. Η τριαύτη ειδοποίησις δέον να παρέχεται 
εγκαίρως ώστε ο προξενιικός λειΐουργός ή ο οηττιπρόσωιτοί; oiurtpo 
να δυνηθή να παρευρίσκεται ή, εάν.τούτο ήθελεν απο$ειχθή αδύνα
τον λόγω του κοΛεπείγοντος της ,υτιοθέρεως, το ταχύτερρν δυνατόν 
μεταταύτα.. 

Εάν ο προξενικός λειτουργός δεν παρευρέθη ή δεν αν^προσω
πεύθη, αι ένδιαφερόμεναι αρχαί οφείλουν να παράσχουν ει^ Ρ ^ ν , 
κοίτόπιν αιτήσεως του, πλήρεις λεπτομΕρ:είας περί των λαβόντων 
χώραν γεγονότων. 
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(2) Αι διατάξεις της παραγ. (1) εφαρμόζονται ωσαύτως εις 
πάσαν περίπτωσιν καθ' ην αι αρμόδιαι λιμενικαί αρχαί προτίθενται 
να ανακρίνουν τον πλοίαρχον ή οιονδήποτε μέλος του πληρώματος 
εις την ξηράν. 

(3) Λι διατάξεις της παραγ. (1) και (2) δεν θα θεωρώνται ως 
θίγουσοα τας διατάξεις του άρθρου 44. 

Άρθρον 49 
(1) Τα δικαστήρια και αι λοιπαί αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου 

Κράτους δεν θα ασκούν την δικαιοδσσίαν των αναφορικός προς 
αδικήματα διαπραττάμενα επί πλοίου του οπτοστέλλοντος Κράτους 
εκτός εάν πρόκειται περί: 

(α) αδικηιμάτων διαπρΟττομένων υπό υπηκόου ή εναντίον υπη
κόου του δεχόμενου Κράτους ή υφ' οιουδήποτε ετέρου προ
ισώπου ή εναντίον του τοιούτου προσώπου, εφ* όσον τούτο 
ιδεν είναι μέλος του πληρώματος του πλοίου" 

(β) αδικηιμάτων κατά της ειρήνης και ασφαλείας του λιμένος 
ή των χωρικών υδάτων ή των εσωτερικών υΐδάτων του δε
χόμενου Κράτους' 

(y) αδικηιμάτων κατά παράβασιν των νόμων και ετέρων κανο
νισμών του δεχόμενου Κράτους σχετικώς προς την δημο
ισίαν υγείοα/, την αισφάλειαν ζωής εν θαλασσή, την μετανά
στευσα/, τα τελωνειακά θέματα, την ρύπανσιν της θαλάσσης 
ή την παράνομο ν εμπορίαν ναρκωτικών* 

(δ) αδικημάτων άτινα δυνάμει των νάμων του δεχόμενου Κρά
τους τιμωρούνται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών 
ή δι* αυστηροτέρας ιποινής. 

(2) Τα δικαστήρια και αι λοιπαί αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου 
Κράτους, εντούτοις, δύνανται να ασκούν δικαιοδοσίαν επί τίνος 
πλοίου του αποστέλλοντος Κράτους εις περίπτωσιν καθ' ην ο προ
ξενικός λειτουργός συγκατοπίθεται ή ζητά τούτο. 

Άρθρον 50 
(Λ) Οσάκις πλοίον του αποστέλλοντος Κράτους ναυαγήση, εξο

κείλη ή υπσστή οιανδήποτε ετέραν αδαρίαν εν τω δεχομένω Κράτει 
ή οσάκις οιονδήποτε οη^Γίκεδμενον on/ήκον εις το εν λόγω πλοίον ή 
οπτοτελούν μέρος του φορτίου αυτού ή οσάκις το φορτίον ναυαγή
σαντος πλοίου τρίτου τίνος Κράτους ανήκον εις ύπήκοον του απο
στέλλοντος Κράτους ευρέθη εν τω δεχομένω Κράτει ή μεταφερθή είς 
τίνα λιμένα του εν λόγω Κράτους, αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμε
νου Κράτους οφείλουν να πληροφορήσουν αμελλητί περί τούτου τον 
προξενυκόν λειτουργόν. 

(2) Αι αρμόδιαι αρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν να λαμ
βάνουν παν πρακτΐκόν μέτρον δια την οτσφάλειαν και διάσωσιν του 
ναυαγήσαντος πλοίου, των επί του πλοίου ευρισκομένων ανθρωπί
νων ζωών, του φορτίου και λοιπής περιουσίας, καθώς επίσης των 
οντικειμένων άτινα ανήκουν εις το πλοίον ή αποτελούν μέρος του 
φορτίου όπερ απεχωρίσθη του πλοίου. Τα συγκεκριμένα μέτρα 
δέον, ένθα είναι δυνατόν, να λαμβάνωνται €ν συνεργασία μετά του 
πλοιάρχου του πλοίου και του προξενικού λειτουργού ή του αντι
προσώπου του. 

(3) Εν ελλείψει οιουδήποτε ετέρου αρμοδίου προς τούτο προσώ
που (π.χ. του πλοιάρχου, του πλοιόκτήτου, του αντιπροσώπου αυτού 
ή των ενδιαφερομένων ασφαλιστών), α προξενικός Xtrto^py6<Ί&φ 



667 Ν. 9/83 

ρείται ως εξουσιοδοτημένος να προδαίνη, δια λογαριασμόν του 
πλοιοικτήτου, εις τας αυτάς διευθετήσεις εις οίας Θα ηδύνατο να 
πρσβή ο ίδιος ο πλοιοκτήτης εάν ήτο παρών εν σχέσει προς— 

(α) πλοίον του απσστέλλοντος Κράτους, το φορτίον αυτού ή 
οιονδήποτε αντικεύμενον ανήκον εις αυτό ή αποτελούν μέ
ρος του φορτίου αυτού όπερ απεχωρίσθη του πλοίου' ή 

(β) το φορτίον ή οιονδήποτε αντικείμενον οπτοτελούν μέρος του 
ιφορτίου ναυαγήσαντος πλοίου τρίτου τινός Κράτους, το 
οποίον ανήκει εις το αποστέλλον Κράτος ή είς τίνα υπή
\κοον αυτού και το οποίον ευρέθη επί ή πλησίον των ακτών 
του δεχόμενου Κράτους ή μετεφέρθη είς τίνα λιμένα του εν 
λόγω Κράτους. 

(4) Το πλοίον, το φορτίον, ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα του, 
αι προμήθειαι ή έτερα αντικείμενα εκ του πλοίου, υπό τον όρον ότι 
δεν διοίτίθενται προς χρήσιν ή κατανάλωσα/ εν τω δεχσμένω Κράτει, 
δεν υπόκεινται εις τελωνειακούς δασμούς ή ετέρους φόρους οιασδή
ποτε φύσεως επιβαλλόμενους επί τη εισαγωγή των. Εν τούτοις οι 
νόμοι και Κανονισμοί του δεχόμενου Κράτους περί προσωρινής απο
θηκεύσεως ©μπορευιμάτων εις την ξηράν θα τυγχάνουν εφαρμογής. 

Άρθρον 51 
(1) Ο προξενικός λειτουργός δικαιούται, τη συγ>καταθέσει του 

πλοιάρχου, να ε/πυσκέπτεται πλοίον οιασδήποτε σημαίας έχον προ
ορισμόν λιμένα του απσστέλλοντος Κράτους, προς τον σκσπόν λή
ψεως— 

(α) οιωνδήποτε πληροφοριών αναγκαίων διά την κατάρτισιν 
και έκδοσιν οιωνδήποτε εγγράφων απαιτουμένων δυνάμει 
της νομοθεσίας του αποοτέλλσντος Κράτους ως προϋπόθεσις 
εισόδου* ή 

(β) οιωνδήποτε λεπτομερειών απαιτουμένων υπό των αρμοδίων 
αρχών του αποστέλλοντος Κράτους αναφορικώς προς υγειο
νομικά και λοιπά θέματα. 

(2) Εν τη ασκήσει του εν παραγ. (1) αναφερομένου δικαιώματος, 
ό προξενικός λειτουργός οφείλει να ενεργή μετά πάσης δυνατής 
ταχύτητος ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρησις της αναχωρήσεως 
του πλοίου. 

Άρθρον 52 
Τηρουμένων των αναλογιών τα άρθρα 45 έως 51 της παρούσης 

Συμβάσεως εφαρμόζονται ωσαύτως και εις τα αεροσκάφη του απο
στέλλοντος Κράτους. 

ο 

Άρθρον 53 
Πέραν των εν τη παρούση Συμβάσει προβλεπομένων καθηκόντων, 

ο προξενικός λειτουργός δύναται να εκτελή και έτερα καθήκοντα 
υπό τον όρον ότι ταύτα δεν αντίκεινται προς τους νόμους και κανονι
σμούς του δεχόμενου Κράτους. 

Άρθρον 54 
Τη συγκαταθέσει του δεχόμενου Κράτους, η Προξενική Αρχή δύνα

ται να αοκή προξενικά καθήκοντα εν τω δεχομένω Κράτει δια λογα
ριασμόν τρίτου τινός Κράτους. 

Άρθρον 55 
(1) Η Προξενική Αρχή δύναται να εισπράττη τέλη και λοιπούς 

φόρους εντός της επικρατείας του δεχόμενου Κράτους διά παρεχο
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μένας προξενικάς υπηρεσίας συμφώνως προς τους νόμους και Κανο
νισμούς του αποστέλλοντος Κράτους. 

(2) Τα ούτω εισπραττόμενα ποσά δυνάμει της παραγ. (1) του 
παρόντος άρθρου απαλλάσσονται παντός τέλους και φόρου εν τω 
δεχσμένω Κράτει. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON V 
ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 56 
' Απαντα τα πρόσωπα τα απολαύοντα διευκολύνσεων, προνομίων 

και ασυλιών δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως υπέχουν, άνευ επη
ρεασμού των εν λόγω προνομίων και ασυλιών, την υποχρέωσιν τηρή
σεως των νόμων και κανονισμών του δεχόμενου Κράτους, περιλαμ
βανομένων των κανονισμών τροχαίας και των προνοιών περί ασφαλί
σεως μηχανοκινήτων οχημάτων, ως και την υποχρέωσιν μη επεμβά
σεως εις τας εσωτερικάς υποθέσεις του δεχόμενου Κράτους. 

Άρθρον 57 
(1) Αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται ωσαύ

τως εις τας προξενικάς δραστηριότητας της διπλωματικής αποστο
λής του αποστέλλοντος Κράτους. Τα δικαιώματα και καθήκοντα 
του προξενικού λειτουργού ως συνεφωνήθησαν εν τη παρούση Συμ
βάσει ισχύουν ωσαύτως και διά τα μέλη του διπλωματικού προσω
πικού της διπλωματικής αποστολής του αποστέλλοντος Κράτους· εις 
τα οποία ανετέθη η άσκησις προξενικών καθηκόντων. Τα ονόματα 
των εν λόγω διπλωματών δέον να γνωστοποιούνται εις το Υπουργείον 
Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Η άσκησις προξενικών καθηκόντων υπό τίνος μέλους του 
διπλωματικού προσωπικού της διπλωμοίτικής αποστολής δυνάμει της 
παραγ. (1) ουδόλως επηρεάζει τας διευκολύνσεις, προνόμια και 
ασυλίας των οποίων απολαύει ούτος λόγω της διπλωματικής του 
ιδιότητος. 

Άρθρον 58 
(1) Η παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις επικύρωσιν. Αύτη άρχεται 

ισχύουσα την 30ήν ημέραν από της ανταλλαγής των εγγράφων επι
κυρώσεως ήτις θέλει πραγματοποιηθή εν Βαρσοβία. 

(2) Η παρούσα Σύμβασις συνάπτεται δι' αόριστον διάρκειάν. 
Αύτη δύναται να τερματισθή κατόπιν ειδοποιήσεως επιδιδόμενης υφ' 
εκατέρου τών Συμβαλλομένων Μερών. Εν τοιαύτη περιπτώσει η 
παρούσα Σ ύμβασις θα λήξη εντός εξ . μηνών από της η μερομηνίας 
της τοιαύτης ειδοποιήσεως. 

Εγένετο εν Λευκωσία την 3ην ^υλίου 1980 εις δύο αντίγραφα, 
εκάστου εις την αγγλικήν και πολωνικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των 
κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών. 

Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι των 
Συμβαλλομένων Μερών υπέγραψαν την παρούσαν Σύμβασιν και 
έθεσαν επ* αυτής τας σφραγίδας των. 

Διά την Κυβέρνησιν της Διά την Κυβέρνησα/ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


