
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ,ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Οπ 'Αρ. 646 τής 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Συμβάσεως της Βιέννης τοΰ 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων 

(Κυρωτικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 40 τοΰ 1968 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΤΗΣ Β1ΕΝΝΗΣ ΤΟΥ 1961 
ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν 

Επειδή κατά τήν 18ην 'Απριλίου 1961, έγένετο έν Βιέννη ή περί Δι ΠροοΙμιον. 
πλωματικών Σχέσεων Σύμδασις' 

Και επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεως αύτοΰ ύπ* 
άρ. 6410 και ήμερομηνίαν 2 Μαρτίου 1967, απεφάσισε τήν προσυπογρα-
φήν και προσχώρησιν εις τήν άνω Σύμβασιν : 

Διά ταΰτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως Συνοπτικός 
της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων (Κυρωτικός) Νό- τίτλος, 
μος τοΰ 1968. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη άν Ερμηνεία, 
τίθετος Μννοια— 

«Σύμ6ασις» σημαίνει τήν περί Διπλωματικών Σχέσεων Σύμδα
σιν τήν γενομένη ν έν Βιέννη τήν 18ην 'Απριλίου 1961. 

3. Ή Σύμβασις, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται εις τον έπισυ- κύρωσιςτης 
νημμένον Πίνακα και ή εις αυτήν προσχώρησις τής Κυπριακής Δήμο- Συμβάσεως. 
κρατίας διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰνται. Πίναξ. 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ , 

ΑΝΑΠΟΛΟΥΝΤΑ δτι άπό των αρχαίων χρόνων οί λαοί δλων των εθνών ανε
γνώρισαν την Ιδιότητα των διπλωματικών αντιπροσώπων, 

ΕΧΟΝΤΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ τους σκοπούς καΐ τάς αρχάς τοΰ Καταστατικού Χάρ
του τών 'Ηνωμένων 'Εθνών άναφορικώς προς τήν κυρίαρχον Ισότητα των Κρα
τών, τήν διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας και τήν καλλιέργειαν 
ψιλικών σχέσεων μεταξύ εθνών, 

ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑ δτι μία διεθνής Σύμβασις έπί της διπλωματικής επικοινω
νίας, τών προνομίων καί τών ασυλιών θά συνέβαλλεν ε'ις τήν άνάπτυξιν φιλικών 
σχέσεων μεταξύ εθνών, ανεξαρτήτως τών διαφερόντων μεταξύ των συνταγμα
τικών καί νομικών συστημάτων των, 

ΚΑΤΑΝΟΟΥΝΤΑ δτι δ σκοπός τών προνομίων καί ασυλιών τούτων δέν είναι 
δπως ώφεληθώσιν άτομα άλλ' δπως έξασφαλισθή ή αποτελεσματική έκτέλεσις 
τών λειτουργιών διπλωματικών αποστολών ώς άντιπροσωπευουσών Κράτη, 

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

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ώς ακολούθως : 

"Αρθρον 1. 
Διά τους σκοπούς της παρούοτ(ς Συμβάσεως οί ακόλουθοι δροι κέκτηνται 

τάς κατωτέρω άποδιδομένας αύτοΐς εννοίας : 
(α) Ό «αρχηγός της αποστολής» εΐναι το πρόσωπον το έντεταλμένον ύπό 

του διαπιστεύοντος Κράτους δπως ενεργή ύπό τήν ιδιότητα ταύτην. 
(β) Τά «μέλη της αποστολής» εΐναι ό αρχηγός της αποστολής και τά μέλη 

του προσωπικού τής αποστολής. 
(γ) Τά «μέλη του προσωπικού τής αποστολής» είναι τά μέλη τοΰ διπλωμα

τικού, του διοικητικού καί τεχνικού και τοΰ υπηρετικού προσωπικού τής 
; αποστολής. 

(δ) Τά «μέλη τοΰ διπλωματικού προσωπικού» είναι τά έχοντα διπλωματι
κήν Ιδιότητα μέλη τοΰ προσωπικού τής αποστολής. 

(ε) Ό «διπλωματικός πράκτωρ» είναι ό αρχηγός τής αποστολής ή μέλος 
του διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής. 

(στ) Τά «μέλη τοΰ διοικητικού και τεχνικού προσωπικού» είναι τά μέλη τοΰ 
προσωπικού τής αποστολής τά απασχολούμενα είς τήν διοικητικήν καί 
τεχνικήν ύπηρεσίαν τής αποστολής. 

(ζ) Τά .«μέλη τοΰ ύπηρετικοΰ προσωπικού» είναι τά έχ« τή υπηρεσία τής 
αποστολής διατελούντα μέλη του προσωπικού τής αποστολής. 

(η) Ό «Ιδιωτικός υπηρέτης» είναι πρόσωπον διατελοΰν έν τή 'ιδιωτική υπη
ρεσία μέλους τής αποστολής τό όποιον δέν είναι υπάλληλος τοΰ διαττι
στεύοντος Κράτους. 

(θ) Οί «χώροι τής αποστολής:^ είναι τά κτίρια ή τμήματα κτιρίων καί τοΰ 
συνεχόμενου γηπέδου, ατινα, ασχέτως ιδιοκτήτου, χρησιμοποιούνται 
διά τους σκοπούς τής αποστολής, περιλαμβανομένης τής κατοικίας τών 
αρχηγών τής αποστολής. 

"Αρθρον 2. 
Ή καθιέρωσις διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κρατών καί μονίμων διπλω

ματικών αποστολών γίνεται δι' αμοιβαίας συναινέσεως. 
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"Αρθρον 3. 
1. Αϊ λειτουργίαι της διπλωματικής αποστολής συνίστανται, μεταξύ άλλων, 

εις,— 
(α) αντιπροσώπευση.· του διαπιστεύοντος Κράτους παρά τω Κράτει παρ' 

ώ ή διαπίστευσις* 
(β) προστασίαν εντός του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους των συμφερόντων 

του διαπιστεύοντος Κράτους και των υπηκόων του εντός των ύπό των 
διεθνούς δικαίου επιτρεπομένων ορίων' 

(γ) διαπραγμάτευση μετά της Κυβερνήσεως του παρ' ώ ή διαπίστευσις 
Κράτους' 

(δ) έξακρίδωσιν, δι* δλων των θεμιτών μέσων, τών συνθηκών και εξελί
ξεων εντός του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους και άναφοράν έπ' αυτών 
προς τήν Κυδέρνησιν του διαπιστεύοντος Κράτους' 

(ε) καλλιέργειαν φιλικών σχέσεων μεταξύ του διαπιστεύοντος Κράτους 
και του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους και άνάπτυξιν τών μεταξύ των 
οικονομικών, πνευματικών και επιστημονικών σχέσεων. 

2. Ουδέν τών έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων δύναται νά έρμη
νευθή ώς άπαγορεΰον τήν άσκησιν προξενικών αρμοδιοτήτων ύπό διπλωματι
κής αποστολής. 

"Αρθρον 4. 
1. Τό διαπιστευον Κράτος δέον νά βεβαιωθή δτι τό πρόσωπον τό όποιον προ

τίθεται νά διαπίστευση ώς άρχηγόν τής αποστολής παρά τω Κράτει παρ* ω ή 
διαπίστευσις, έ'τυχε τής εύαρέστου αποδοχής του Κράτους τούτου. 

2. Τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος δέν υποχρεούται νά αιτιολόγηση προς 
τό διαπιστευον Κράτος τήν άρνησιν εύαρέστου αποδοχής. 

"Αρθρον 5. 
1. Τό διαπ.στευον Κράτος δύναται, κατόπιν, δεούσης κοινοποιήσεως προς τά 

ενδιαφερόμενα παρ' οΐς ή διαπίστευσις Κράτη νά διαπίστευση Μνα άρχηγόν 
τής αποστολής ή νά τοποθέτηση μέλος του διπλωματικού προσωπικού, αναλό
γως τής περιπτώσεως, εις Κράτη πλείονα του ενός, πλην έάν εν τών παρ' οΤς 
ή διαπίστευσις Κρατών ήθελε ρητώς άντιταχθή εις τούτο. 

2. "Οταν τό διαπιστευον Κράτος διαπιστεύη ϊνα άρχηγόν αποστολής είς £να 
ή πλείονα άλλα Κράτη, δύναται νά έγκαταστήση διπλωματικήν αποστολήν 
διευθυνομένην ύπό προσωρινού επιτετραμμένου είς ^καστον τών Κρατών ένθα 
ό αρχηγός τής αποστολής δέν έχει τήν μόνιμον διαμονήν του. 

3. 'Αρχηγός αποστολής ή μέλος του διπλωματικού προσωπικού τής αποστο
λής δύναται νά άντιπροσωπεύη τό διαπιστευον Κράτος είς πάντα διεθνή όργα
νισμόν. 

"Αρθρον 6. 
Δύο ή πλείονα Κράτη δύνανται νά διαπιστεύωσι τό αυτό πρόσωπον ύπό τήν 

Ιδιότητα αρχηγού αποστολής είς άλλο Κράτος πλην έάν τό παρ* ώ ή διαπίστευ
σις Κράτος ήθελεν άντιταχθή είς τούτο. 

"Αρθρον 7. 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών "Αρθρων 5, 8, 9 καΐ 11, τό διοπτιστευον 

Κράτος δύναται νά διορΡζη κα\ ' Ιδίαν έκλογήν τά μέλη του προσωπικού τής 
αποστολής. "Οσον άφορα τους στρατιωτικούς, ναυτικούς ή αεροπορικούς ακο
λούθους," τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος δύναται νά απαίτηση δπως τά ονό
ματα των τω ύποβληθώσιν έκ τών προτέρων προς έγκρισιν. 

"Αρθρον 8. 
1. Τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής δέον νά £χωσι κατ* 

αρχήν τήν ίθαγένειαν του διαπιστεύοντος Κράτους. 
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2. Τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού της άποοτολής δέν δύνανται νά 

διορίζωνται μεταξύ προσώπων εχόντων την ίθαγένειαν του παρ' ώ ή διαπίστευ
σα; Κράτους ειμή τη συγκαταθέσει του Κράτους τούτου, ή δποία δύναται κατά 
πάντα χρόνον να άνακληθή. 

3. To παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτος δύ\αται νά επιφύλαξη υπέρ έαυτοΟ παρό
μοιον δικαίωμα δσον άφορα τους πολίτας τρίτου Κράτους οΐτινες δέν είναι 
ωσαύτως πολΐται του διαπιστεύοντος Κράτους. 

"Αρθρον 9. 
1. Τό παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτος δύναται κατά πάντα χρόνος καί άνευ 

υποχρεώσεως δπως αιτιολόγηση την άπόφασίν του νά καθίστα γνωστόν προς 
τό διοπτιστεΟον Κράτος δτι Ο αρχηγός της αποστολής ή παν μέλος του διπλω
ματικού προσωπικού της αποστολής είναι πρόσωπον μη άρεστόν, ή δτι πάν 
άλλο μέλος του προσωπικού της αποστολής δέν είναι παραδεκτόν. Τό διαπι
στεΟον Κράτος έν τοιαύτη περιπτώσει είτε ανακαλεί τό έν λόγω πρόσωπον είτε, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, θέτει τέρμα εις τάς παρά τη αποστολή αρμοδιό
τητας του. Πρόσωπον τ ι δύναται νά κηρυχθή μή άρεστόν ή μή παραδεκτόν πρό 
της άφίξεώς του είς τό έδαφος του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους. 

2. "Εάν τό διοπτιστεΟον Κράτος άρνήται ή παραλείπη νά εκτέλεση εντός ευ
λόγου προθεσμίας τάς υποχρεώσεις, δι' ών επιβαρύνεται συμφώνως προς τήν 
παράγραφον 1 του παρόντος "Αρθρου, τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος δύναται 
νά άρνηθή δπως αναγνώριση εις τό έν λόγω πρόσωπον τήν ιδιότητα του μέλους 
της αποστολής. 

"Αρθρον 10. 
1. Είς τό Ύπουργεΐον τών Εξωτερικών τοΟ παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους, 

ή είς otov άλλο Ύπουργεΐον ήθελε συμφωνηθή, κοινοποιοΟνται— 
(α) ό διορισμός τών μελών τής αποστολής, ή άφιξις καΐ οριστική άναχώ

ρησίς των ή ό τερματισμός τών αρμοδιοτήτων των έ ν τή αποστολή· 
(δ) ή άφιξις κα ι οριστική άναχώρησις προσώπου ανήκοντος είς τήν οίκο

γένειαν μέλους τής αποστολής ως καί, έάν συντρέχη λόγος, τό γεγονός 
δτι πρόσωπον τ ι καθίσταται ή παύει νά εΐναι μέλος τής οικογενείας 
μέλους τινός τής αποστολής' 

(γ) ή άφιξις καί οριστική άναχώρησις Ιδιωτικών υπηρετών έν τή υπηρεσία 
τών έν τω ανωτέρω έδαφίω (α) προσώπων, ώς κα(, έάν συντρέχη λό
γος, τό γεγονός δτι έγκαταλείπουσι τήν ύπηρεσίαν τών ρηθέντων προ
σώπων' 

(δ) ή πρόσληψις καί άπόλυσις προσώπων διαμενόντων έν τω παρ* ώ ή δια
πίστευσις Κράτει ώς μελών τής αποστολής ή ώς ιδιωτικών υπηρετών 
δικαιουμένων είς προνόμια καί ασυλίας. 

2. Όσάκις είναι δυνατόν δίδεται ωσαύτως προηγουμένη κοινοποίησις περί 
τής άφίξεως καί οριστικής αναχωρήσεως. 

"Αρθρον 11. 
1. Ελλε ίψε ι ρητής συμφωνίας περί τής εις προσωπικόν δυνάμεως τής απο

στολής, τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος δύναται νά απαίτηση, δπως ή δύναμις 
αΰτη διατηρηθή εντός τών κατά τήν κρίσιν του θεωρουμένων λογικών καί κα
νονικών ορίων, λαμβανομένων ύπ* δψιν τών περιστάσεων καί συνθηκών αΐτινες 
έπικρατοΰσιν είς τό Κράτος τοΰτο, καί τών αναγκών τής έν λόγω αποστολής. 

2. Τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος δύναται επίσης, εντός παρομοίων ορίων 
και άνευ διακρίσεως, νά άρνηθή δπως δεχθή μέλη του προσωπικού ανήκοντα 
είς ώρισμένην κατηγορίαν. 

"Αρθρον 12. 
Τό διαπίστευαν Κράτος δέν δύναται, άνευ προηγουμένης ρητής συγκαταθέ

σεως του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους, νά εγκαθιστά γραφεία αποτελούντα 
τμήματα της αποστολής είς τόπους άλλους ή εκείνους £νθα είναι εγκατεστη
μένη αυτή αϋτη ή αποστολή. 
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"Αρθρον 13. 
1. Ό αρχηγός της άιτοστολής θεωρείται άναλαβών τα καθήκοντα του έν τω 

παρ' ώ ή διαπίστευσις Κρατεί είτε άφ' δτου παρουσίασε τά διαπιστευτήρια του 
είτε άφ* δτου έκοινοποίησε τ ή ν άφιξίν του καΐ άντίγραφον των διαπιστευτηρίων 
του υπεβλήθη εις τό Ύπουργεϊον τών Εξωτερικών του παρ' ώ ή διαπίστευσις 
Κράτους ή εϊς οίον άλλο Ύπουργεϊον ήθελε συμφωνηθή, συμφώνως προς την 
εις τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος ίσχύουσαν πρακτικήν, ήτις δέον νά έφαρ
μόζηται κατά τρόπον δμοιόμορφον. 

2. Ή σειρά παρουσιάσεως τών διαπιστευτηρίων ή αντιγράφου τούτων προσ
διορίζεται έκ της ημερομηνίας και ώρας άφίξεως του αρχηγού της αποστολής. 

"Αρθρον 14. 
1. ΟΙ αρχηγοί αποστολής διαιρούνται εις τρεις τάξεις, ήτοι— 

(α) τήν τών πρέσβεων ή νουντσίων διαπεπιστευμένων παρά τοις άρχηγοίς 
Κρατών καΐ τών άλλων αρχηγών αποστολών τών εχόντων άντίστοιχον 
βαθμό ν* 

(δ) τήν τών απεσταλμένων, ύπουργών ή έντερνουτσίων διαπεπιστευμένων 
παρά τοις άρχηγοϊς Κρατών 

( γ ) τήν τών επιτετραμμένων διαπεπιστευμένων παρά τοις Ύπουργοϊς τών 
"Εξωτερικών 

2. Έκτος καθ' δσον άφορα είς τό προβάδισμα και τό πρωτόκολλον, ουδεμία 
διάκρισις γίνεται μεταξύ τών αρχηγών αποστολών ώς έκ τής τάξεως των. 

"Αρθρον 15. 
Τά Κράτη συμφωνουσι περί τής τάξεως, είς τήν οποίαν δέον νά άνήκωσιν ol 

αρχηγοί τών αποστολών των. 

"Αρθρον 16. 
1. ΟΙ αρχηγοί αποστολής λαμβάνουσι σειράν έ\τός έκαστης τάξεως αναλό

γως τής ημερομηνίας και ώρας αναλήψεως τών αρμοδιοτήτων των συμφώνως 
προς τό άρθρον 13. 

2. Αί μεταβολαί αί έπιφερόμεναι είς τά διαπιστευτήρια αρχηγού αποστολής, 
αΐτινες δέν επάγονται μεταβολάς τάξεως, δέ ν θίγουσι τήν σειράν προβαδίσμα
τος του. 

3. Τό παρόν "Αρθρον δέν επηρεάζει ο'ιονδήποτε £θος άποδεκτόν ύπό του παρ* 
ώ ή διαπίστευσις Κράτους ώς προς τήν σειράν προβαδίσματος του αντιπροσώπου 
της 'Αγ ίας "Έδρας. 

"Αρθρον 17. 
Ή σειρά προβαδίσματος τών μελών του διπλωματικού προσωπικού τής απο

στολής κοινοποιείται ύπό του αρχηγού τής αποστολής είς τό Ύπουργεϊον τών 
Εξωτερικών ή είς οΐον άλλο Ύπουργεϊον ήθελε συμφωνηθή. 

"Αρθρον 18. 
"Η είς £καστον Κράτος ακολουθητέα διαδικασία διά τήν άποδοχήν τών αρχη

γών αποστολής δέον νά είναι ομοιόμορφος ώς προς έκάστην'τάξιν. 

"Αρθρον 19. 
1. Έ ά ν χηρεύη ή θέσις αρχηγού τής αποστολής ή έάν ό αρχηγός τής απο

στολής κωλύεται νά άσκή τά καθήκοντα του, προσωρινός επιτετραμμένος ενερ
γε ί προσωρινώς ώ,ς αρχηγός τής αποστολής. Τό δνομα του προσωρινού επιτε
τραμμένου κοινοποιείται εΤτε ύπό τοΟ άρχηγοΟ τής αποστολής εΓτε, έν ή περι
πτώσει κωλύεται ούτος νά τό πράξη, ύπό τοό Υπουργείου τών Εξωτερικών του 
διαπιστεύοντος Κράτους είς τό Ύπουργεϊον τών Εξωτερικών του παρ* ώ ή δια
πίστευσις Κράτους ή είς οΐον άλλο Ύπουργεϊον ήθελε συμφωνηθή. 
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2. Έ ν ή περιπτώσει ουδέν μέλος του διπλωματικού προσωπικοί) της αποστο
λής ευρίσκεται εντός του παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτους, μέλος τ ι του διοικη
τικού ή τεχνικού προσωπικού δύναται, τη συγ καταθέσει του παρ' ώ ή διαπίστευ
σις Κράτους, νά ύποδειχθή ύπό του διαπιστεύοντος Κράτους, ίνα διευθύνη τάς 
τρέχουσας διοικητικός υποθέσεις της αποστολής. 

"Αρθρον 20. 
Ή αποστολή καΐ ό αρχηγός της δικαιούνται νά τοποθετώσι τήν σημαίαν και 

τό Εμβλημα του διαπιστεύοντος Κράτους έπί των χώρων τής αποστολής, περι
λαμβανομένης τής κατοικίας τοΟ αρχηγού τής αποστολής, και έπί των μεταφο
ρικών μέσων αύτου. 

"Αρθρον 21. 
1. Τό παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτος οφείλει είτε νά διευκολύνη τήν έπί τοΰ 

εδάφους του άπόκτησιν, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν του, ύπό του διαπιστεύ
οντας Κράτους των αναγκαίων δια τήν άποστολήν του χώρων είτε νά βοηθή τό 
διαπιστεΟόν Κράτος, βπως τούτο έπιτύχη κατ' άλλον τρόπον ενδιαιτήματα. 

2. 'Οφείλει επίσης, έάν είναι άναγκαΐον, νά βοηθή τάς άποστολάς δπως έπι
τύχωσι προσήκοντα ενδιαιτήματα διά τά μέλη των. 

"Αρθρον 22. 
1. Οι χώροι τής αποστολής είναι απαραβίαστοι. Δέν επιτρέπεται εις πρό

σωπα ενεργούντα έκ μέρους τοΟ παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους νά ε'ισέρχων
ται έν αύτοΐς είμή τη συγκαταθέσει του αρχηγού τής αποστολής. 

2. Τό παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτος έχει τήν είδικήν ύποχρέωσιν νά λαμβάνη 
πάντα τά προσήκοντα μέτρα ίνα έμποδίση δπως οι χώροι τής αποστολής κατα
ληφθώσιν ή ύποστώσιν ζημίας, δπως ή ειρήνη τής αποστολής διαταραχθή ή ή 
αξιοπρέπεια της ύποστή μείωσιν. 

3. ΟΊ χώροι τής αποστολής, ή έπίπλωσίς των και τά λοιπά έπί τούτων ευρι
σκόμενα είδη, ως και τά μεταφορικά μέσα τής αποστολής, χαίρουσιν ασυλίας 
έξ έρεύνης, έπιτάξεως, κατασχέσεως ή εκτελεστικών μέτρων. 

"Αρθρον 23. 
1. Τό διαπιστεΰον Κράτος και ό αρχηγός τής αποστολής απαλλάσσονται 

δλων τών εθνικών, τοπικών ή δημοτικών φόρων και τελών έπι τών χώρων τής 
αποστολής τών οποίων είναι Ίδιοκτήται ή μισθωταί, έφ' δσον δέν πρόκειται περί 
φόρων ή τελών άντιπροσωπευόντων άμοιβήν διά παρασχεθείσας ε'ιδικάς υπη
ρεσίας. 

2. Ή έν τω παρόντι "Αρθρω προβλεπομένη απαλλαγή έκ φορολογίας δέν 
τυγχάνει εφαρμογής έπί φόρων και τελών καταβλητέων, συμφώνως προς τήν 
νομοθεσίαν του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους, ύπό προσώπων τά όποια συμ
βάλλονται μετά του διαπιστεύοντος Κράτους ή μετά του αρχηγού τής απο
στολής. 

"Αρθρον 24. 
Τά αρχεία και έγγραφα τής αποστολής είναι απαραβίαστα έν παντί χρόνω 

και οπουδήποτε ευρισκόμενα. 
"Αρθρον 25. 

Τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος παρέχει πάσας τάς ευκολίας διά τήν άσκη
σιν τών λειτουργιών τής αποστολής. 

"Αρθρον 26. 
Τηρουμένων τών νόμων και κανονισμών του οί οποίοι άφορώσιν ε'ις ζώνας 

είς τάς οποίας ή είσοδος απαγορεύεται ή ρυθμίζεται διά λόγους εθνικής ασφα
λείας, τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος εξασφαλίζει είς πάντα τά μέλη τής 
αποστολής έλευθερίαν μετακινήσεως και κυκλοφορίας έπί τοδ εδάφους του. 
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"Αρθρον 27. 
1. Τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος επιτρέπει και προστατεύει την έλευθέραν 

έπικοινωνίαν της αποστολής δι* δλους τους υπηρεσιακούς σκοπούς. Επικοι
νωνούσα μετά της Κυβερνήσεως ως και μετά των λοιπών αποστολών και προ
ξενείων του διαπιστεύοντος Κράτους, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, ή απο
στολή δύναται \ά χρησιμοποιή πάντα τά προσήκοντα μέσα επικοινωνίας, περι
λαμβανομένων τών διπλωματικών ταχυδρόμων και των διά κωδικός ή κρυπτο
γραφημένων μηνυμάτων. Ούχ ήττον ή αποστολή δέν« δύναται νά εγκαθιστά 
ή νά χρησιμοποιή συσκευήν ραδιοπομπού ειμή τη συγκαταθέσει του παρ' ώ ή 
διαπίστευσις Κράτους. 

2. Ή επίσημος αλληλογραφία της αποστολής είναι απαραβίαστος. Ό δρος 
«επίσημος αλληλογραφία» δηλοΐ πάσαν άλληλογραφίαν σχετικήν προς τήν 
άποστολήν καΐ προς τάς λειτουργίας αυτής. 

3. Ό διπλωματικός σάκκος δέν δύναται νά άνοιχθή οϋτε νά κατάκρατηθή. 
4. Τά συνιστώντα τον διπλωματικόν σάκκον δέματα όφείλουσι νά φέρωσιν 

ορατά εξωτερικά σήματα ενδεικτικά του χαρακτήρος των και δέν δύνανται 
νά περιλαμβάνωσιν ειμή μόνον διπλωματικά έγγραφα ή αντικείμενα προοριζό
μενα δι" ύπηρεσιακήν χρήσιν. 

5. Ό διπλωματικός ταχυδρόμος ό όποιος δέον νά εΐναι εφοδιασμένος δι' επι
σήμου έγγραφου πιστοποιούντος τήν ιδιότητα του και προσδιορίζοντος τον 
αριθμόν τών συνιστώντων τόν διπλωματικόν σάκκον δεμάτων, προστατεύεται 
έν τη ασκήσει τών καθηκόντων του ύπό τοΟ παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους. 
'Απολαύει τοΟ απαραβίαστου του προσώπου του και δέν υπόκειται εις οιασδή
ποτε μορφής σύλληψιν ή κράτησιν. 

6. Τό διαπιστευον Κράτος ή ή αποστολή δύναται νά διορίζη είδικοϋς διπλωμα
τικούς ταχυδρόμους. Είς τοιαύτας περιπτώσεις αί διατάξεις της παραγράφου. 
5 του παρόντος "Αρθρου θά τυγχάνωσιν ωσαύτως εφαρμογής, ύπό τήν έπιφύ
λαξιν δτι αϊ έν αύτη μνημονευόμενοι άσυλίαι θά παύωσι νά εφαρμόζονται άφ* ής 
ό ταχυδρόμος θά Ιχη επιδώσει τόν ύπό τήν φροντίδα του διπλωματικόν σάκκον 
είς τόν παραλήπτην, 

7. Ό διπλωματικός σάκκος δύναται νά παραδοθή είς τόν κυβερνήτην εμπο
ρικού αεροσκάφους προσγειοθησομένου. είς έγκεκριμένον αερολιμένα εισόδου. 
Ό κυβερνήτης οδτος δέον νά είναι έφωδιασμένος δι* επισήμου έγγραφου δει
κνύοντος τόν αριθμόν τών συνιστώντων τόν σάκκον δεμάτων, άλλα δεν θεωρεί
ται ώς διπλωματικός ταχυδρόμος. Ή αποστολή δύναται νά άποστείλη Μν τών 
μελών της ΐνα παραλαβή άπ' ευθείας και ελευθέρως τόν διπλωματικόν σάκκον 
έκ τών χειρών του κυβερνήτου του αεροσκάφους. 

"Αρθρον 28. 
Τά έν τη ενασκήσει τών υπηρεσιακών καθηκόντων της εισπραττόμενα ύπό 

της αποστολής τέλη και δικαιώματα απαλλάσσονται παντός τέλους καΐ φόρου. 

"Αρθρον 29. 
Τό πρόσωπον του διπλωματικού πράκτορος είναι απαραβίαστοι. Δέν υπό

κειται οδτος είς οίασδήποτε μορφής σύλληψιν ή κράτησιν. Τό παρ' ώ ή διαπί
στευσις Κράτος μεταχειρίζεται τούτον μετά του προσήκοντος σεβασμού και 
λαμβάνει πάντα τά κατώλληλα μέτρα προς παρεμπόδισιν πάσης προσβολής 
κατά του προσώπου, της ελευθερίας και αξιοπρέπειας αύτοΰ. 

"Αρθρον 30. 
1. Ή Ιδιωτική κατοικία τοΰ διπλωματικού πράκτορος απολαύει του αύτοϋ 

απαραβίαστου καΐ της αυτής προστασίας ώς οι χώροι τής αποστολής. 
2. "Ωσαύτως άπολαύουσι του απαραβίαστου τά έγγραφα, ή αλληλογραφία 

καΐ πλην ώς προνοείται ύπό τής παραγράφου 3 του "Αρθρου 31, τά άγαθσ 
αύτοΟ. 
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"Αρθρον 31. 
1. Ό διπλωματικός πράκτωρ χαίρει ασυλίας έκ της ποινικής δικαιοδοσίας 

του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους. Χαίρει ωσαύτως ασυλίας έκ της αστικής 
και διοικητικής δικαιοδοσίας πλην των περιπτώσεων— 

(α) εμπραγμάτου αγωγής άφορώσης εις ίδιωτικόν άκίνητον κείμενον έπί 
του εδάφους του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους, έκτος έά\· 6 διπλω
ματικός πράκτωρ κατέχη τοΰτο δια λογαριασμόν τοΰ διαπιστεύοντος 
Κράτους διά τους σκοπούς της αποστολής* 

(β) αγωγής άφορώσης είς κληρονομίαν εις την οποίαν ό διπλωματικός 
πράκτωρ έμ^σνί<..< αι ώς εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής, κληρο
νόμος ή κληροδόχος, ώς Ιδιώτης και ουχί έν ονόματι του διαπιστεύον
τος Κράτους" 

(γ ) αγωγής άφορώσης είς οιανδήποτε έπαγγελματικήν ή έμπορικήν δρα
στηριότητα, άσκουμένην υπό του διπλωματικού πράκτορος έν τω παρ' 
ώ η διαπίστευσις Κράτει έκτος των επισήμων καθηκόντων του. 

2. Ό διπλωματικός πράκτωρ δέν υποχρεούται νά κατάθεση ώς μάρτυς. 
3. Ουδέν έκτελεστικόν μέτρον δύναται νά ληφθή έναντι διπλωματικού' πρά

κτορος, πλην των έμπιπτουσών είς τάς υποπαραγράφους (α ) , (δ) κάΙ (γ) τής 
παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου περιπτώσεων και ύπό τόν δρον δπως τά 
τοιαύτα μέτρα δύνανται νά ληφθώσι χωρίς νά προσδληθή τό άπαραδίαστον τοΰ 
προσώπου ή της κατοικίας του. 

4. Ή ασυλία διπλωματικού πράκτορος έκ τής δικαιοδοσίας τοΰ παρ' ώ ή 
διατίστευσις Κράτους δέν απαλλάσσει τούτον τής δικαιοδοσίας τοΰ διαπιστεύον
τος Κράτους. 

"Αρθρον 32. 
1. Τό διοπτιστεΰον Κράτος δύναται νά παραιτηθή τής έκ δικαιοδοσίας ασυλίας 

διπλωματικών πρακτόρων κάί προσώπων χαιρόντων ασυλίας δυνάμει τοΰ άρ
θρου 37. 

2. Ή παραίτησις δέον νά είναι πάντοτε ρητή.. 
3. Ή έ'ναρξιο διαδικασίας ύτό διπλωματικού πράκτορος ή ύπό προσώπου 

χαίροντος ασυλίας έκ δικαιοδοσίας δυνάμει τοΰ "Αρθρου 37 αποκλείει τοΰτον 
του νά έ'πικαλεσθή άσυλίαν έκ δικαιοδοσίας ώς προς πάσαν ανταγωγή.ν αμέ
σως συνδεομένην προς τήν κυρίαν άπαίτησιν. 

4. "Η παραίτησις άπό τής ασυλίας έκ δικαιοδοσίας δι ' άστικήν ή διοικητικήν 
άγωγήν δέν θεωρείται ώς επαγόμενη τήν άπό τής ασυλίας παραίτησιν ώς προς 
τά μέσα εκτελέσεως τής αποφάσεως διά τά όποια απαιτείται χωριστή παραί
τησις. 

"Αρθρον 33. 
1. Τηρουμένων τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τοΰ παρόντος "Αρθρου, ό 

διπλωματικός πράκτωρ άπαλλάττεται, ώς προς τάς παρεχομένας είς τό διαπι
στεΟον Κράτος υπηρεσίας, τών περί κοινωνικών ασφαλίσεων διατάξεων αΤτινες 
ενδέχεται νά 1σχύωσιν έν τω παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτει. 

2. Ή έν τη παραγράφω 1 τοΰ παρόντος "Αρθρου προβλεπομένη απαλλαγή 
εφαρμόζεται ομοίως είς Ιδιωτικούς ύπηρέτας οΐτινες εύρ'σκονται εις τήν άπο
κλειστικήν ύπηρεσίαν διπλωματικού πράκτορος, ύπό τόν δρον δτι— 

(α) δέν εΐναι υπήκοοι του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους ή δέν £χουσι τήν 
μόνιμον διαμονήν των έν αύτω' και 

(β) δέν υπόκεινται εις τάς διατάξεις περί κοινωνικών ασφαλίσεων αΐτινες 
ενδέχεται νά Ισχύωσιν έν τω διαπιστεύοντι Κράτει ή έν Τρίτω Κράτει. 

3. Ό διπλωματικός πράκτωρ ό όποιος έΎει είς τήν ύπηρεσίαν αυτού πρό
σωπα έίς τά όποια ή έν τή παραγράφω 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου προβλεπομένη 
απαλλαγή δέν εφαρμόζεται, οφείλει νά τηρή τάς υποχρεώσεις τάς οποίας αί 
περί κοινωνικών ασφαλίσεων διατάξεις τοΰ παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους 
έπιβάλλουσιν είς έργοδότας. 
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4. Ή έν ταϊς παραγράφοις 1 και 2 τοϋ παρόντος "Αρθρου προβλεπομένη 
% απαλλαγή δέν αποκλείει τήν έκουσίαν συμμετοχήν εις τό σχέδιον κοινωνικών 

ασφαλίσεων του παρ* ώ ή διαπ(στευσις Κράτους, έφ' δσον ή τοιαύτη συμμετοχή 
επιτρέπεται υπό του Κράτους τούτου. 

5. At διατάξεις του παρόντος "Αρθρου δέν θίγουσι τάς σχετικάς προς τάς 
4 κοινωνικάς ασφαλίσεις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίας αΐτινες συνήφθησαν 

προγενεστέρως, οϋτε έμποδίζουσι τήν μεταγενεστέραν σύναψιν τοιούτων συμ
φωνιών. 

"Αρθρον 34. 
Ό διπλωματικός πράκτωρ είναι άπηλλαγμένος δλων τών προσωπικών ή* έπί 

ακινήτων φόρων καΐ τελών, εθνικών, τοπικών ή δημοτικών, εξαιρέσει— 
(α) έμμεσων φόρων φύσεως τοιαύτης ώστε νά είναι συνήθως ενσωματω

μένοι είς τήν τιμήν εμπορευμάτων ή υπηρεσιών" 
(S) φόρων καΐ τελών έπί Ιδιωτικών ακινήτων ευρισκομένων έπί του εδά

φους του παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτους, έκτος έάν 6 διπλωματικός 
πράκτωρ τά κατέχη διά λογαριασμόν τού διαπιστεύοντος Κράτους δια 
τους σκοπούς της αποστολή ς' 

(γ) φόρων έπί πάσης φύσεως κληρονομιάς οί όποιοι εισπράττονται υπό 
του παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτους, τηρουμένων δμως τών διατάξεων 

*> της παραγράφου 4 του άρθρου 39. 
(δ) φόρων και τελών έπί Ιδιωτικών είσοδημάτων εχόντων τήν πηγήν αυτών 

έν τω παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτει και φόρων έπί κεφαλαίου έπενδυ
θέντος είς έμπορικάς επιχειρήσεις κειμένας έν τω παρ* ω ή διαπίστευσις 
Κράτει" 

(ε) τελών εισπραττομένων ε'ις άμοιβήν διά παρασχεθείσας είδικάς ύπη
» ρεσίας' 

(στ) δικαιωμάτων έγγραφης, δικαστικών δικαιωμάτων ή άλλων συναφών, 
δικαιωμάτων ύποθηκεύσεως και τελών χαρτοσήμου, καθ* δσον άφορα 
εις ακίνητα, τηρουμένων δμως τών διατάξεων του "Αρθρου 23. 

* "Αρθρον 35. 
Τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος άπαλλάττει τους διπλωματικούς πράκτο

ρας έξ υποχρεώσεων διά παροχήν πάσης προσωπικής υπηρεσίας και δημοσίας 
υπηρεσίας οιασδήποτε φύσεως, ως και έκ στρατιωτικής φύσεως υποχρεώσεων 
ως τών σχετικών προς επιτάξεις και προς τήν παροχήν εισφορών και στρατιω
τικών καταλυμάτων. 

"Αρθρον 36. 
1. Συμφώνως προς οίους νόμους και κανονισμούς ήθελε τοΰτο εφαρμόσει, 

τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος επιτρέπει τήν εΐσοδον και χορηγεί άπαλλαγήν 
έκ τελωνειακών δασμών, φόρων και συλ^αφών τελών άλλων ή τελών αποθηκεύ
σεως, μεταφοράς και τελών δι' ανάλογους υπηρεσίας έπί— 

(α) ειδών προοριζομένων διά τήν έπίσημον χρήσιν της αποστολής' 
(S) ειδών προοριζομένων διά τήν προσωπικήν χρήσιν διπλωματικού πράκτο

ρος ή συγκατοικούντων μελών τής οικογενείας του, περιλαμβανομένων 
ειδών προοριζομένων διά τήν έγκατάστασίν του. 

2. At προσωπικά! άποσκευαί διπλωματικού πράκτορος είναι άπηλλαγμέναι 
ϊ επιθεωρήσεως, έκτος έάν υφίστανται σοβαροί λόγοι διά νά πιστεύηται δτι 

περιέχουσιν είδη μή απολαύοντα τών έν τη παραγράφω 1 του παρόντος "Αρθρου 
♦ μνημονευομένων απαλλαγών ή είδη τών οποίων ή είσαγωγή ή εξαγωγή απαγο

ρεύεται ύπό του νόμου ή ελέγχεται ύπό τώ ν περί Καθάρσεως («Καραντίνας») 
Κανονισμών του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους. Έν τοιαύτη περιπτώσει, ή έπι
θεώρησις γίνεται μόνον έπί παρουσία του διπλωματικού πράκτορος ή του εξου
σιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 
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"Αρθρον 37. 
1. Τά συ γ κάτοικου ντα μετ' αυτού* μέλη της οικογενείας διπλωματικού πρά

κτορος χαίρουσι των έν τοΐς "Αρθροις 29 Μως 36 καθοριζομένων προνομίων και 
ασυλιών έφ' δσον ταύτα δέν είναι υπήκοοι του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους. 

2. Τά μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της αποστολής, ώς και 
τά αντιστοίχως συγκατοικοΟντα μετ' αυτών μέλη τών οίκογενειών των χαίρου
σιν, έφ* δσον δέν είναι υπήκοοι του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους ή δέν εχωσιν 
έν αύτώ μόνιμον διαμονήν, τών έν τοΐς "Αρθροις 29 ε"ως 35 καθοριζομένων προ
νομίων καΐ ασυλιών πλην του δτι ή έν τη παραγράφω \ του "Αρθρου 31 καθο
ριζομένη ασυλία έξ αστικής και διοικητικής δικαιοδοσίας του παρ' ώ ή διαπί
στευσις Κράτους δέν εφαρμόζεται εις πράξεις εκτελεσθείσας έκτος τής ασκή
σεως τών καθηκόντων των. Χαίρουσιν επίσης τών έν τή παραγράφω 1 του "Αρ
θρου 36 καθοριζομένων προνομίων δσον άφορα εις είδη εισαχθέντα κατά τόν 
χρόνον τής εγκαταστάσεως αυτών. 

3. Μέλη τοΰ υπηρετικού προσωπικού τής αποστολής άτινα δέν είναι υπήκοοι 
του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους ή δέν έχουσιν έν αύτώ τήν μόνιμον διαμονήν 
των, χαίρουσιν ασυλίας διά πράξεις εκτελεσθείσας έν τή ασκήσει τών καθη
κόντων των, απαλλαγής άπό τελών και φόρων επί τών αποδοχών τάς οποίας 
λαμβάνουσι διά τάς υπηρεσίας των καΐ τής έν τω "Αρθρω 33 διαλαμβανομένης 
απαλλαγής. 

4. ' Ιδιωτικοί ύπηρέται τών μελών τής αποστολής, έφ' δσον δέν είναι υπήκοοι 
του παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτους ή δέν έχωσι τήν μόνιμον διαμονήν των έν 
αύτω, απαλλάσσονται τελών καΐ φόρων έπί τών αποδοχών τάς οποίας λαμβά
νουσι διά τάς υπηρεσίας των. 'Από πασών τών λοιπών απόψεων δύνανται να 
χαίρωσι προνομίων καΐ ασυλιών καθ' δ μέτρον είναι δεκτόν ύπό του παρ' ώ ή 
διαπίστευσις Κράτους. Ούχ ήττον, δμως, τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος 
οφείλει νά άσκή τήν δικαιοδοσίαν του έπί τών προσώπων τούτων κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε νά μή έπηρεάζη υπέρ τό δέον τήν ένάσκησιν· τών λειτουργιών τής 
αποστολής. 

"Αρθρον 38. 
1. Διπλωματικός πράκτωρ έχων τήν Ιθαγένειαν του παρ' ώ ή διαπίστευσις 

Κράτους ή μόνιμον έ ν αύτώ διαμονήν χαίρει ασυλίας έκ δικαιοδοσίας και απα
ραβίαστου μόνον δι ' επισήμους πράξεις εκτελεσθείσας έν τή ενασκήσει τών 
καθηκόντων του, έκτος έάν πρόσθετα προνόμια και άσυλίαι Ιχωσι παρασχεθή 
ύπό τοΟ παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτους. 

2. Τά λοιπά μέλη τοΟ προσωπικού τής αποστολής,, καί Ιδιωτικοί ύπηρέται 
οϊτινες είναι υπήκοοι τοΟ παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους ή έ"χουσι τήν μόνιμον 
διαμονήν των έν αύτώ χαίρουσι προνομίων καί ασυλιών, μόνον καθ' δ μέτρον τό 
Κράτος τούτο αναγνωρίζει. Ούχ ήττον, δμως, τό παρ' ω ή διαπίστευσις Κράτος 
οφείλει νά άσκή τήν δικαιοδοσίαν του έπί τών προσώπων τούτων κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε νά μή έπηρεάζη υπέρ τό δέον τήν ένάσκησιν τών λειτουργιών τής 
αποστολής. 

"Αρθρον 39. 
1. Παν πρόσωπον δικαιούμενον προνομίων καί ασυλιών απολαύει αυτών άφ' ής 

εισέρχεται είς τό έδαφος του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους Ινα μεταβή είς την 
θέσιν του ή, έάν ήδη ευρίσκεται έπί του εδάφους τούτου, άφ* ής ό διορισμός του 
έκοινοποιήθη είς τό Ύπουργεΐον τών 'Εξωτερικών ή εις οίον άλλο Ύπουργεΐον 
ήθελε συμφωνηθή. 

2. "Οταν at αρμοδιότητες προσώπου χαίροντος προνομίων καί ασυλιών τερ
ματισθώσι, τά προνόμια καί αϊ άσυλίαι αύται κανονικώς λήγουσι κατά τήν 
στιγμήν καθ* ήν τό πρόσωπον τοΟτο εγκαταλείπει τήν χώραν, ή κατά τήν έκ
πνοήν ευλόγου προς τοΟτο προθεσμίας, έξακολουθοΟσιν δμως νά υφίστανται 
μέχρι τοΟ έν λόγω χρόνου, Ιστω κα ί έν περιπτώσει ένοπλου ρήξεως. Ούχ ήττον 
δμως, ή έκ δικαιοδοσίας ασυλία εξακολουθεί νά υφίσταται ώς προς πράξεις 
του προσώπου τούτου εκτελεσθείσας έν τη ασκήσει τών αρμοδιοτήτων του ώς 
μέλους της αποστολής. 
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3. Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τινός της αποστολής, τά μέλη της οικογε

νείας του έξακολουθουσι να χαίρωσι τών προνομίων και ασυλιών εις τάς οποίας 
δικαιούνται μέχρι της εκπνοής ευλόγου προθεσμίας δια την άναχώρησίν των 
έκ τής χώρας. 

4. Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τινός τής αποστολής το όποιον δέν είναι 
υπήκοος του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους ή έάν δέν έχη έν αύτω την μόνιμον 
διαμονήν του, ή μέλους τινός τής οικογενείας του συγκατοικούντος μετ' αύτοΰ, 
τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος επιτρέπει την άποκόμισιν τής κινητής περιου
σίας του αποθανόντος, εξαιρουμένης εκείνης ή οποία απεκτήθη έν τή χώρα και 
τής όποιας απαγορεύεται κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου του ή εξαγωγή. Δέν 
επιβάλλεται φόρος έφ' οιασδήποτε φύσεως κληρονομιάς έπί κινητών τών οποίων 
ή εντός του παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτους ϋπαρξις ώφείλετο αποκλειστικώς εις 
τήν έν αύτω παρουσίαν του αποθανόντος ώς μέλους τής αποστολής ή μέλους 
τής οίκογενείας μέλους τινός τής αποστολής. 

"Αρθρον 40. 
1. Έάν ό διπλωματικός πράκτωρ διασχίζη τό έ'δαφος ή ευρίσκεται έπί του εδά

φους, τρίτου Κράτους τό όποιον τω παρέσχε θεώρησιν διαβατηρίου, έν ή περι
πτώσει ή θεώρησις αϋτη άπητεΐτο, ένώ μετέβαινε διά νά άναλάβη, ή διά νά έπι
στρέψη εις τήν θέσιν του ή ένώ έπέστρεφεν ε'ις τήν χώραν του, τό τρίτον Κράτος 
παρέχει αύτω τό άπαραβίαστον και τοιαύτας ετέρας ασυλίας οΤαι δυνατόν νά 
άπαιτηθώσι προς έξασφάλισιν τής διελεύσεως ή επιστροφής του. Τό αυτό 
Ισχύει καΐ διά τά απολαύοντα προνομίων ή ασυλιών μέλη τής οικογενείας του, 
άτινα συνοδεύουσι τόν διπλωματικόν πράκτορα ή ταξιδεύουσι κεχωρισμένως 
διά νά τόν συναντήσωσι ή διά νά έπιστρέψωσιν εις τήν χώραν των. 

2. Ύπό συνθήκας παρόμοιας προς τάς καθοριζομένας έν τή παραγράφω 1 του 
παρόντος "Αρβρου, τρίτα Κράτη δέν επιτρέπεται νά παρεμποδίζωσι τήν διέλευ
σιν μελών του διοικητικού και τεχνικού ή υπηρετικού προσωπικού αποστολής 
και μελών τών οικογενειών των διά τώ ν εδαφών των. 

3. Τά τρίτα Κράτη παρέχουσιν είς τήν έπίσημον άλληλογραφίαν και τάς λοι
πάς έν διελεύσει επισήμους επικοινωνίας, περιλαμβανομένων τών διά κωδικός 
ή κρυπτογραφικών μηνυμάτων, τήν αυτήν έλευθερίαν και προστασίαν οΐαν παρέ
χει τω παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος. Είς τους διπλωματικούς ταχυδρόμους 
εις τους όποιους παρεσχέθη θεώρησις διαβατηρίου, έάν αϋτη άπητεΐτο, και είς 
τους διπλωματικούς σάκκους έ ν διελεύσει τά τρίτα Κράτη παρέχουσι τό αυτό 
άπαραβίαστον και τήν αυτήν προστασίαν ως τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος 
υποχρεούται νά παρέχη. 

4. Αί συμΦώνως προς τάς παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος "Αρθρου υπο
χρεώσεις τρίτων Κρατών εφαρμόζονται ομοίως είς τά αντιστοίχως είς τάς πα
ραγράφους ταύτας μνημονευόμενα πρόσωπα, ώς και είς τάς επισήμους επικοι
νωνίας και τους διπλωματικούς σάκκους, τών όποιων ή παρουσία έπί του εδά
φους τοΟ τρίτου Κράτους οφείλεται εις άνωτέραν βίαν. 

"Αρθρον 41. 
1. "Ανευ επηρεασμού τών προνομίων και ασυλιών των, πάντα τά χαίροντα 

τούτων πρόσωπα έχουσι την ύποχρέωσιν νά σέβωνται τους νόμους και κανονι
σμούς του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους. "Εχουσιν επίσης τήν ύποχρέωσιν νά 
μή άναμιγνύωνται είς τάς έσωτερικάς υποθέσεις του Κράτους τούτου. 

2. Πασών τών μετά του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους διαχειριζομένων επι
σήμων υποθέσεων, τών ανατεθειμένων είς τήν αποστολή ν ύπό του διαπιστεύον
τος Κράτους, ή διαχείρισις γίνεται μετά του Υπουργείου τών Εξωτερικών του 
Κράτους τούτου ή μέσω του Υπουργείου τούτου ή οίου άλλου Υπουργείου ήθε
λε συμφωνηθή. 

3. Οι χώροι τής αποστολής δέον δπως μή χρησιμοποιούνται κατά τρόπον άσυμ
βίβαστον προς τάς λειτουργίας τής αποστολής, ώς αύται εκτίθενται είς τήν 
παρουσαν Σύμβασιν ή είς άλλους κανόνας του γενικού διεθνούς δικαίου ή είς 
ιδιαιτέρας συμφωνίας Ισχύουσας μεταξύ του διαπιστεύοντος και τοΟ παρ' ώ ή 
διαπίστευσις Κράτους. 
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"Αρθρον 42. 
Ό διπλωματικός πράκτωρ δέν άσκεΐ έν τω παρ' ώ ή δια'πίστευσις Κράτει δρα

στηριότητα έπαγγελματικήν ή έμπορικήν προς ίδιον όφελος. 

"Αρθρον 43. 
Αϊ αρμοδιότητες διπλωματικού πράκτορος τερματίζονται, έν άλλοις— 

(α) δια της προς τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος κοινοποιήσεως τοΰ δια
πιστεύοντος Κράτους δτι αί αρμοδιότητες του διπλωματικού πράκτο
ρος έληξαν 

(β) διά της προς τό διαπιστευον Κράτος κοινοποιήσεως ύπό του παρ' ώ 
ή διαπίστευσις Κράτους δτι τό πρώτον τών Κρατών τούτων, συμφώνως 
προς την παράγραφον 2 του άρθρου 9, αρνείται νά άναγνωρίση τόν δι
πλωματικόν πράκτορα ώς μέλος της αποστολής. 

"Αρθρον 44. 
Τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος οφείλει, έτ ι και έν περιπτώσει ενόπλου ρή

ξεως, νά παράσχη διευκολύνσεις ϊνα καταστή δυνατή ή άναχώρησις, τό ταχύ
τερον δυνατόν, προσώπων χαιρόντων προνομίων κα ι ασυλιών, μή εχόντων τήν 
Ίθαγένειαν του παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους, ώς και μελών τών οικογενειών 
τών προσώπων τούτων, ανεξαρτήτως ιθαγενείας. 'Υποχρεούται ιδία έάν παρα
στή ανάγκη νά θέση εις τήν διάθεσίν των τά αναγκαία διά τά πρόσωπα ταύτα 
και διά τά αγαθά των μεταφορικά μέσα. 

"Αρθρον 45. 
Έάν διακοπώσιν αί μεταξύ δύο Κρατών διπλωματικαΐ σχέσεις ή έάν απο

στολή τις άνακληθή οριστικώς ή προσωρινώς— 
(α) τό παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτος υποχρεούται, έτι καΐ έν περιπτώσει 

ένοπλου ρήξεως, νά σεβασθή και νά προστατεύση τους χώρους της 
αποστολής μετά της περιουσίας καΐ τών αρχείων της' 

(β) τό διαπιστευον Κράτος δύναται νά έμπιστευθή τήν φύλαξιν τών χώρων 
της αποστολής μετά τής περιουσίας και τών αρχείων της είς τρίτον 
Κράτος άποδεκτόν ύπό του παρ' ςί,.ή διαπίστευσις Κράτους" 

(γ) τό διαπιστευον Κράτος δύναται νά έμπιστευθή τήν προστασίαν τών 
συμφερόντων του και τών συμφερόντων τών πολιτών του είς τρίτον 
Κράτος άποδεκτόν ύπό τοΟ παρ' ώ ή διαπίστευσις Κράτους. 

"Αρθρον 46. 
Τη προηγουμένη συγκαταθέσει του παρ' ώ ή διαπίστευσίς Κράτους και έπί τη 

αιτήσει τρίτου Κράτους μή άντιπροσωπευομένου έν τω Κράτει τούτω, δύναται 
τό διαπιστευον Κράτος νά άναλάβη τήν προσωρινήν προστασίαν τών συμφερόν
των του τρίτου Κράτους και τών πολιτών, του. 

"Αρθρον 47. 
1. Έν τή εφαρμογή τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως τό παρ' ώ ή δια

πίστευσις Κράτος δέν θά ποιήται διάκρισιν μεταξύ Κρατών. 
2. Δέν θεωρείται, έν τούτοις, δτι λαμβάνει χώραν διάκρισις— 

(α) δταν τό παρ* ώ ή διαπίστευσις Κράτος έφαρμόζη περιοριστικώς οιαν
δήποτε τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως ένεκα του δτι αϋτη 
εφαρμόζεται περιοριστικούς έναντι τής αποστολής του έ ν τω διαπιστεύ
οντι Κράτει . 

(β) δταν δυνάμει εθίμου ή συμφωνίας τά Κράτη παρέχωσιν άλλήλοις με
ταχείρισιν εύνοϊκωτέραν τής ύπό τών διατάξεων τής παρούσης Συμβά
σεως απαιτουμένης. 
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"Αρθρον 48. 
Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι προσιτή προς ύπογραφήν ύφ' δλων των Κρα

τών Μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών ή οιασδήποτε των ειδικευμένων οργανώσεων 
ή τών συμβαλλομένων Μερών του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου και 
ύφ* οιουδήποτε άλλου Κράτους καλουμένου ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών 
Ηνωμένων Εθνών δπως καταστή συμβαλλόμενον Μέρος τής Συμβάσεως, ως 
ακολούθως : μέχρι τής 31ης 'Οκτωβρίου 1961 είς το Όμοσπονδιακόν Ύπουρ
γεΐον 'Εξωτερικών Αυστρίας, ακολούθως δε και μέχρι τής 31ης Μαρτίου 1962 
είς τά έν Νέα 'Υόρκη Κεντρικά Γραφεία τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 49. 
Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν. ΑΊ πράξεις τροποποιήσεως 

κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 50. 
Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη προσιτή προς προσχώρησιν ύφ' οιουδή

ποτε Κράτους υπαγομένου εις οιανδήποτε τών έν τω "Αρθρω 48 αναφερομένων 
τεσσάρων κατηγοριών. ΑΊ πράξεις προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τω Γε
νικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 51. 
1. Ή Ισχύς τής παρούσης Συμβάσεως άρχεται τήν τριακοστήν ήμέραν μετά 

τήν ήμερομηνίαν καταθέσεως της εικοστής δευτέρας πράξεως επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

2. Δι ' εκαστον Κράτος έπικυροΰν τήν Σύμβασιν ή προσχωρούν είς αυτήν μετά 
τήν κατάθεσιν τής εικοστής δευτέρας πράξεως επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, 
ή ισχύς τής Συμβάσεως άρχεται τήν τριακοστήν ήμέραν μετά τήν ύπό του Κρά
τους τούτου κατάθεσιν τής πράξεως επικυρώσεως ή προσχωρήσεως του. 

"Αρθρον 52. 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων "Εθνών κοινοποιεί ε'ις άπαντα τά Κρά

τη τά όποΐα υπάγονται είς οίοα/δήποτε τών έν τω "Αρθρω 48 αναφερομένων 
τεσσάρων κατηγοριών— 

(α) τάς ύπογραφάς εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν και τάς καταθέσεις πρά
ξεων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, συμφώνως προς τά "Αρθρα 48, 
49 και 50* 

(β) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, συμ
φώνως προς το "Αρθρον 51. 

"Αρθρον 53. 
Το πρωτότυπον τής παρούσης Συμβάσεως, τής οποίας τά εις τήν Σινική ν, Ά γ 

γλικήν, Γαλλικήν. Ρωσσικήν καΐ 'Ισπανικήν κείμενα είναι εξ ϊσου αυθεντικά, 
κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ό όποιος απο
στέλλει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτού εί.ς άπαντα τά Κράτη τά όποΐα υπάγον
τα ι ε'ις οιανδήποτε τών,έν τω "Αρθρω 48 αναφερομένων τεσσάρων κατηγοριών. 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΑΡΤΥΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ο'ι υποφαινόμενοι Πληρεξούσιοι, 
δεόντως έπί τούτω έξουσιοδοτηθέντες ύπό τών αντιστοίχων Κυβερνήσεων των, 
υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ, σήμερον δεκάτη ν όγδόην ήμέραν του 'Απριλίου του 
έτους χίλια έννεακόσια έξήκοντά εν. 

("Επονται α'ι ύπογραφαί). 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


