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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' Άρ. 1258 της 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

'Ό περί της Συμβάσεως της Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων (Κυρωτι-
κός) ιΝόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ίς την έιπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 7 του 1976 . -

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΙΝ ΤΗΣ βΙΕΝΝΗΣ 
ΠΕΡΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως της Συνοπτικός 
Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1976. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν ιέκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Σύμ'βασις» σημαίνει την περί Προξενικών Σχέσεων Σύμβασιν 
την γενομένη ν έν Βιέννη την 24η ν Άπρϋλίου 1963 της όποιας το 
κεΐμενον έν τω Άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις.τό.Πρώτον.Μέ
ρος του Πίνακος και (έν μεταφράσει ε'ις την Έλληνι'κήν εις τό Δεύ πίναξ. 
τερον ίΜέρος του Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτΐθέμενον κεί=· 
■μενον. . . . : . . . . . ' . : _ 

3. Ή Σύμβασις, εις την οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής Κύρωσις 
Δημοκρατίας απεφασίσθη δια της ύπ'.αριθμόν 12.161 και. ή'μέρομη Συμβάσεως, 
νίαν 8 Μαρτίου, 1973, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δια 
του παρόντος Νόμου κυρουται. 

(51) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Vienna (Convention on Consular Relations 

The States Parties to the present Convention, 
Recalling that consular relations have been established between peoples since 

ancient times, 
Having in mind the Purposes and Principles of the Charter of the United 

Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of inter
national peace and security, and the promotion of friendly relations among nations, 

Considering that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse 
and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations which 
was opened for signature on 18 April 1961, 

Believing that an international convention on consular relations, privileges 
and immunities would also contribute to the development, of friendly relations 
among nations; irrespective of their differing constitutional and social systems, 

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is.not to benefit 
individuals but to ensure the efficient performance of functions by consular posts 
on behalf of their respective States, 

Affirming that the rules of customary international law continue to govern 
matters not expressly, regulated by the provisions of the present Convention, 

Have agreed as follows : 
^Article .!.„._

 ' ·: [ \ Definitions . ' 
.1 . For the purpose of the present Convention, the following expressions shall 

have the meanings hereunder assigned to them : ,. 
(a) "Consular post" means any consulategeneral, consulate, viceconsulate 

or consular agency; 
(b) "Consular district" means the area;assigned to a consular post for 

the exercise of consular functions; 
(c) " Head of consular post" means the person charged with the duty 

of acting in that capacity; 
(d) "Consular officer" means any person, including the head of a con

sular post, entrusted in that capacity with the exercise of consular 
functions; 

(e) " Consular employees" means any person employed in the adminis
trative or technical service of a consular post; 

(f) "Member of the service.staff" means any person employed in the 
'domestic serVioe of a consular post; 

(g) "Members of the consular post" means consular officers, consular 
■·"=■ employees and members of the service staff; , . 
(h) "Members of the consular staff" means consular officers, o'ther than 

the head of a consular post, consular employees and members of the 
service staff; 

(i) " Member of the private staff " means a person who is employed ex
clusively in the private service of a member of the consular post; 

. (j) " Consular premises " means the buildings or parts of buildings and 
the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used exclusively 
for the purposes of the consular post; 

(k) " Consular archives" includes all the papers, documents, correspon
dence, books, films, tapes and registers of the consular post, together 
with the cyphers and codes, the cardindexes and any article or fur
niture intended for their protection or safekeeping. 

■ # 
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2. Consular officers are of two categories, namely career consular officers and 
honorary consular officers. The provisions of Chapter Π of the present Conven
tion apply to consular posts headed by career consular officers; the provisions 
of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular officers. 

3. The particular status of members of the consular posts who are. nationals 
or permanent residents of iChe receiving State is governed by article 71 of the 
present Convention. 

Chapter I.—CONSULAR RELATIONS EST GENERAL 
Section I.—ESTABLISHMENT AM) CONDUCT 

OF CONSULAR RELATIONS 
Article 2 

Establishment of consular relations 
1. The establishment of consular relations between States takes place by 

mutual consent. 
2. The consent given to the establishment of diplomatic relations between 

two States implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of con
sular relations. 

3. The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the 
severance of consular relations. 

Article 3 
Exercise of consular functions 

Consular functions are exercised by consular posts. They are also exercised 
by diplomatic missions in accordance with the provisions of the present Con
vention. 

Article 4 
Establishment of a consular post 

1. A consular post may be established in the territory of the receiving State 
only with that State's consent. 

2. The seat of the consular post, its classification and the consular district 
shall be established by the sending State and shall be subject to the approval of 
the receiving State. 

3. Subsequent changes, in the seat of the consular post, its classification or 
the consular district may be made by the sending State only with the consent of 
the receiving State. 

4. The consent of the receiving State shall also be required if a consulate
general or a consulate desires to open a viceconsulate or a consular agency in 
a locality other than that in which it is itself established. 

5. The prior express consent of the receiving State shall also be required 
for the opening of an office forming part of an existing consular post elsewhere 
than at the seat thereof. 

Article 5 
Consular functions 

Consular functions consist in : 
(a) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and 

of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the 
limits permitted by international law; 

(b) Furthering the development of commercial, economic, cultural and 
scientific relations between the sending State and the receiving State 
and otherwise promoting friendly relations between them in accor
dance With the provisions of the present Convention; 
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(c) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the 
. . . commercial, economic, cultural and scientific life of the receiving State, 
.._■.'·, reporting thereon to the Government of the sending State and giving 

,:... ^information to .'persons interested ;: .'.· 
(d) Issuing passports and travel documents to nationals of the sending 

State, and visas or appropriate documents to persons wishing to travel 
to the sending State; 

(e) Helping and assisting nationals, both individuals and bodies corporate, 
of the sending State;' 

(f) Acting as notary and civil registrar and in capacities of a similar kind, 
and performing certain functions of an adjninistrative nature, provided 
that there is nothing contrary thereto in 'the laws and regulations of 
the receiving State; 

(g) Safeguarding the interests of nationals, both individuals and bodies 
corporate, of the sending State in cases of succession mortis causa 
in the territory of tiie receiving 'State, in accordance with the laws 
and regulations of the receiving State; 

(h) Safeguarding, within the limits imposed by the laws and regulations 
of the receiving State, the interests of minors and other persons lacking 
full capacity who are nationals of the sending State, particularly 

. where any guardianship or trusteeship is required with respect to such 
persons; 

(i) Subject to the practices and procedures obtaining in the receiving 
State, representing or arranging appropriate representation for nationals 
of the sending State before the tribunals and other authorities of the 

....... ; receiving State, for the purpose of obtaining, in accordance with the 
laws and regulations of the receiving 'State, provisional measures for 
ithe preservation of the rights and interests of these nationals, where, 
because of absence or any other reason, such nationals are unable 
at the proper time to assume the defence of their rights and interests; 

(j) Transmitting judicial and extrajudicial documents or executing letters 
rogatory or commisions to take evidence for the courts of the sending 
State in accordance with international agreements in force or, in the 
absence of such international agreements, in any other manner com
patible with the laws and regulations of the receiving State; 

(k) Exercising rights of supervision and inspection provided for in the 
laws and regulations of the sending State in respect of vessels having 
the nationality of the sending State, and of aircraft registered in that 
State, and in respect of their crews; 

. (1) Extending assistance to vessels and aircraft mentioned in subparagraph 
(k) of this article and to their crews, taking statements regarding the 
voyage of a vessel, examining and stamping the ship's papers, and, 
without prejudice to the powers of the authorities of the receiving 
State, conducting investigations into any incidents which occurred 
during the voyage, and settling disputes of any kind between the 
master, the officers and the seamen in so far as this may be authorized 
by the laws and regulations of the sending State; 

(m) Performing any other functions entrusted to a consular.post by the 
sending State which are not prohibited by the laws and regulations of 
the receiving State or to which no objection is taken by the receiving 
State or which are referred to in the international agreements in force 
between the sending State and the receiving State. 

Article 6 
Exercise of consular functions outside ithe consular district 

A consular officer may, in special circumstances, with the consent of the 
receiving State, exercise his functions outside his consular district. 
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Article 7 
Exercise of consular funotions in a third State 

The sending State may, after notifying the States concerned, entrust a con
*' ;sular post established in a particular State with the exercise of consular functions 

in another State, unless there is express objection by one of the States concerned. 
Article 8 

*> Exercise of consular functions on behalf of a third State 
Upon appropriate notification to the receiving State, a consular post of the 

sending State may, unless the receiving State objects, exercise consular functions 
in the receiving State on behalf of a third State. 

. Article 9 
Classes of heads of consular posts 

1. Heads of consular posts are divided into four classes, namely: 
* , (a) ConsulsGeneral; 

(b). Consuls; 
 <c) ViceConsuls; 

(d) Consular agents. 
2. Paragraph 1 of this article in no way restricts the right of any of the 

Contracting Parties to fix the designation of consular officers other than the heads 
of consular posts. 

Article 10 
^ Appointment and admission of heads of consular posts 

1. Heads of consular posts are oppoirited by the sending State and are 
admitted to the exercise of their functions by the receiving State. 

"2. Subject to the provisions of the present Convention, the formalities for 
*' the appointment and for the admission of the head of a consular post are deter

mined by the laws, regulations and usages of the sending State and of tfhe receiving 
State respectively. 

^ Article 11 
The consular commission or notification of appointment 

1. The head of a consular post shall be provided by the sending State with 
a document, in the form of a commission or similar instrument, made out for 
each appointment, certifying his capacity and showing, as a general rule, his full 
.name, his category and class, the consular district and the seat of the consular 
post. 
• · ■ ·. 2. The sending State shall transmit the commission or similar instrument 
through the diplomatic or other appropriate channel to the Government of the 
State in whose territory the head of a consular post is to exercise his functions. 

3. If the receiving State agrees, the sending State may, instead of a com
mission or similar instrument, send to the receiving State a notification containing 
the particulars required by paragraph 1 of this article. 

Article 12 ·'■■ :  :  : ' ; ·"· ■■'■ 
The exequatur 

1. The head of a consular post is admitted to the exerciseof his functions 
by an authorization from the receiving State termed an exequatur, whatever the 

ψ form of this authorization. 
2. A State which refuses to grant an exequatur is not obliged to give to the 

sending State reasons for such refusal. 
3. Subject to the provisions of articles 13 and 15, the head of a consular 

post shall not enter upon his duties until he has received an exequatur. 
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Article 13 
Provisional admission of heads of consular posts 

Pending delivery of the exequatur, the head of a consular post may be 
admitted on a provisional basis to the exercise of his functions. In that case, the 
provisions of the present Convention shall apply. 

Article 14 
Notification to the authorities of the consular district 

As soon as the head of a consular post is admitted even provisionally to 
the exercise of his functions, the receiving State shall immediately notiify the 
competent authorities of the consular district. It shall also ensure that the neces
sary measures are taken to enable the head of a consular post to carry out the 
duties of his office and to have the (benefit of the provisions of the present 
Convention. 

: Article 15 
Temporary exercise of the functions of the head of a consular post 

1. If the head of a consular post is unable to carry out his functions or the 
position of head of consular post is vacant, an acting head of post may act 
provisionally as head of the consular post. 

2. The full name of the acting head of post shall be notified either by the 
diplomatic mission of the sending State or, if that State has no such mission in 
the receiving State, by the head of the consular post, or, if he is unable to do 
so, by any competent authority of the sending State, to the Ministry for Foreign 
Affairs of the receiving State or to the authority designated by that Ministry. As 
ageneral rule, this notification shall be given in advance. The receiving State 
may make the admission as acting head of post of a person who is neither a 
diplomatic agent nor a consular officer of the sending State in the receiving State 
conditional oil its consent. 

' 3 . The competent authorities of the receiving State shall afford assistance 
and protection to the acting head of post. While he is in charge of the post, 
the provisions of the present Convention shall apply to him on the same basis 
as to the head of the consular post concerned. The receiving State shall not, 
however, be obliged to grant to an aoting head of post any facility, privilege or 
immunity which the head of the consular post enjoys only subject to conditions 
riot fulfilled by the acting head of post. 

4. When, in the circumstances referred to in paragraph 1 of this article, a 
member of the diplomatic staff of the diplomatic mission of the sending State 
in the receiving State is designated by the sending State as an acting head of 
post, he shall, if the receiving State does not object thereto, continue to enjoy 
diplomatic privileges and immunities. 

Article 16 
Precedence as between head of consular posts 

1. Heads of consular posts shall rank in each class according to the date 
of the grant of the exequatur, 

2. If, however, the head of a consular post before obtaining the exequatur 
is admitted to the exercise of his functions provisionally, his precedence shall be 
determined according to the date of the provisional admission; this precedence 
shall be maintained after the granting of the exequatur. 

3. The order of precedence as between two or more heads of consular posts 
who obtained the exequatur or provisional admission on the same date shall be 
determined according to the dates on which their commissions or similar instru
ments or the notifications referred to in paragraph 3 of article 11 were presented 
to the receiving State. 
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4. Acting heads of posts shall rank after all heads of consular posts and, as 
between themselves; they shall.rank according to the dates, on which they assumed 
their functions as acting heads of posts as indicated in the notifications given 
under paragraph 2 of article 15. , i 
' : 5. Honorary consular officers, who are heads of consular posts shall rank in 

each class 'after, career heads of° consular posts, in the order and according to 
the rules laid down in the foregoing paragraphs. " \ r 

6. Heads of consular posts shall have precedence over consular officers not 
having that status. .'  . . ' . .  ■ · 
'.■·—;·.:■■.■ \ : i "   : ' . ' . ■""■ Article 17 ■·' ". .·■'· "■■■:.■ 

Performance of diplomatic acts, by consular officers 
Λ JI. in a State where the sending State has no diplomatic mission and is not 
represented by a diplomatic mission of a third State, a consular officer may, with 
the consent of the receiving State, and without affecting his consular status, be 
authorized to perform diplomatic acts. The performance of such acts by a con
sular officer shall not confer upon him any right to claim diplomatic privileges 
and immunities. ..V.° \ 

2. A consular officer may, after notification addressed to the receiving State, 
act as representative of .the sending State to any intergovernmental organization. 
When so acting, he shall be entitled to enjoy any privileges and immunities 
accorded to such a representative by customary international law or by inter
national agreements,;.'· however, in respect of the performance by him of any 
consular function, he shall not be entitled to any greater immunity from jurisdic
tion.than that to which a consular officer is entitled under the present Convention; 

Article 18  ' ,  .  ■ 
Appointment of the same person by two or more Slates : 

• .■..·, . ; *·■·; ·:_·■·  a s a consular officer °: \ .;·· 
Two or more States may, wMi the consent of the receiving State, appoint 

the same person as a consular officer in that State. 

*   :· >* ■ ; Article 19 
Appointment of memlbers of consular staff 

1. Subject to the provisions of articles 20, 22 and 23, the sending State may 
freely appoint the members of the consular staff. 

2. The full name, category and class of ail consular officers, other than the 
head of a consular post, shall be notified by the sending State to the receiving 
State in sufficient time for the receiving State, if it so wishes, ito exercise its 
rights under paragraph 3 of article 23. 
·':'- . '3. The sending State may, if required by its laws and regulations, request 
the receiving State to grant an exequatur to a consular officer other than the 
head;of a consular post. 

4.^The receiving State, may, if required by its laws and regulations, grant 
an exequatur to a consular officer other than the head of a consular post., 

Article 20 
'.'··.'.'.  Size of the consular staff 

.·* In the absence of an express agreement as to the size of the consular staff, 
the "receiving State may require that the size of the staff be kept within limits 
considered by it to ibe reasonable and normal, having regard to circumstances 
and conditions.in the consular district and to the needs of the particular consular 
post ' " . ' . ' . ■ 
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Article 21 
Precedence as between consular officers of consular post 

The order of precedence as between the consular officers of a consular post 
and any change thereof shall be notified by the diplomatic mission of the sending 
State or, if that State has no such mission in the receiving State, by the head 
of the consular post, to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State 
or to the authority designated by that Ministry. 

Article 22 
Nationality of consular officers 

1. Consular officers should, in principle, have the nationality of the sending 
State. 

2. Consular officers may not be appointed from among persons having the 
nationality of the receiving State except with the express consent of that State 
which may be withdrawn at any time. 
". 3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals 
of a third State who are not also nationals of the sending State. 

Article 23 
Persons declared non grata 

il. The receiving State may at any time notify the sending State that a 
consular officer is persona non grata or that any other member of the consular 
staff isnot acceptable. In that event, the sending State shall, as the case may be, 
either recall the person concerned or terminate his functions with the consular 
post. : 

2.1f the sending State refuses or fails within a reasonable time to""carry out 
its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may, as the 
case may be, either withdraw the exequatur from the person concerned or cease 
to consider him as a member of the consular staff. 

3. A person appointed as a member of a consular post may be declared 
unacceptable before arriving in the territory of the receiving State or, if already 
in the receiving State, before entering on his duties with the consular post. In any 
such case, the sending State shall withdraw his appointment. 

4. In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3 of this article, the receiving 
State is not obliged to give to the sending State reasons for its decision. 

Article 24 
Notification to the receiving State of appointments, 

arrivals and departures 
1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or the authority 

designated by that Ministry shall be notified of: 
(a) The appointment of members of a consular post, their arrival after 

appointment to the consular post, their final! departure or the termi
nation of their functions and any other changes affecting their status 
that may occur in the course of their service with the consular post; 

(b)* The arrival,and final departure of a person belonging to the family 
".,'.,.'. of a member of a consular post forming part of his household and, 

where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be 
such a member of the family; 

(c) The arrival and final departure of members of the private staff and, 
where appropriate, the termination of their service as such; 

(d) The engagement and discharge of persons resident in the receiving 
State as members of a consular post or as members of the private 
staff entitled to privileges and immunities. 

2. When possible, prior notification or arrival and final departure shall also 
be given. 



59 Ν. 7/76 

Section II—END OF CONSULAR FUNCTIONS 
Article 25 

Termination of the functions of a member of a consular post 
The functions of a member of a consular post shall come to an end i n t e r 

a l i a : 
(a) On notification by the sending State to the receiving State that his 

functions have come to an end; 
(fo) On withdrawal of the exequatur; 
(c) On notification by the receiving State to the sending State that the 

rebdiving State has ceased to consider him as a member of the consular 
staff. 

Article 26 
Departure from the territory of the receiving State 

The receiving State shall, even in case of armed conflict, grant to members 
of the consular post and members of the private staff, other than nationals of 
the receiving State, and to members of their families forming part of their house
holds irrespective of nationality, the necessary time and facilities to enable them 
to prepare their departure and to leave at the earliest possible moment after 
the termination of the functions of the members concerned. In particular, it 
shall, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport 
for themselves and their property other than property acquired in the receiving 
State the export of which is prohibited at the time of departure. 

Article 27 
Protection of consular premises and archives and of the interests 

of the sending State in exceptional circumstances 
1. In the event of the severance of consular relations between two States: 

(a) The receiving State shall, even in case of armed conflict, respect and 
protect the consular premises, together with the property of the consular 
post and the consular archives; 

(b) The sending State may entrust the custody of the consular premises, 
together with the property contained therein and the consular archives, 
to a third State acceptable to the receiving State; 

(c) The sending State may entrust the protection of its interests and those 
of its nationals to a third State acceptable to the receiving State. 

2. In the event of the temporary or permanent closure of a consular post, 
the provisions of subparagraph (a) of paragraph 1 of this article sftially apply. 
In addition: 

(a) If the sending State, although not represented in the receiving State 
by a diplomatic mission, has another consular post in the territory 
of that State, that consular post may be entrusted with the custody 
of the premises of the consular post which has been closed, together 
with the property contained therein and the consular archives, and, 
with the consent of the receiving State, with the exercise of consular 
functions in the district of that consular post; or 

(b) If the sending State has no diplomatic mission and no other consular 
post in the receiving State, the provisions of subparagraphs (b) and 
(c) of paragraph 1 of this article shall apply. 
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Chapter II.—FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
RELATING TO CONSULAR POSTS, CAREER CONSULAR 

OFFICERS AND OTHER MEMBERS OF A CONSULAR POST 
Section I.—FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

RELATING TO A CONSULAR POST 

Article 28 
Facilities for the work of the consular post 

The receiving State shall accord. full facilities for the performance of the 
functions of the consular post. 

Article 29 
Use of national flag and coat of arms 

1. The sending State shall have the right to the use of its national flag 
and coat of arm's in the receiving State in accordance with the provisions of 
this article. 

2< The national flag of the sending State may be flown and its coat of 
arms displayed on the building occupied by the consular post and at the entrance 
door thereof, on the residence of the head of the consular post and on his means 
of transport when used on official business., 

3. In the exercise of the right accorded by this article regard shall be had 
to the laws, regulations and usages of the receiving State. 

"" Article 30 
Accommodation 

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory 
in accordance with its laws and regulationis, by the sending State of premises 
necessary for its consular post or assist the latter in obtaining accommodation 
in some other way. 

2. It shall also, where necessary, assist the consular post in obtaining suitable 
accommodation for its members. 

Article 31 
_ . · o 
Inviolability of the consular premises 

1. Consular premises shall be inviolable to the extent provided in this article. 
2. The authorities of the receiving State shall not enter that part of the 

consular premises which is used exclusively for the purpose of the work of the 
consular post except with the consent of the head of the consular post or of his 
designee or of the head of the diplomatic mission of the sending State. The 
consent of the head of the consular post may, however, be assumed in case of 
fire or other disaster requiring prompt protective action. 

3. Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, the receiving 
State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the consular 
premises against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the 
peace of the consular post or impairment of its dignity. 

4. The Consular premises, their furnishings, the property of the consular post 
and its means of transport shall be immune from any form of requisition for 
purposes of national defence or public utility. If expropriation is" necessary for 
such purposes, all possible steps shall be taken to avoid impeding the performance 
of consular functions, and prompt, adequate and effective compensation shall be 
paid to the sending State. 
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Article 32 
Exemption from taxation of consular premises 

1. Consular premises and the residence of the career head of consular post 
* of which the sending State or any person acting on its behalf is the owner or 

lessee shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes 
whatsoever, other than such as represent payment for specific services rendered., 

2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this article 
4 shall not supply to such dues and taxes if, under the law of the receiving State, 

they are payable by the person who contracted with the sending State or with 
the person acting on its behalf. 

Article 33 
Inviolability of the consular archives and documents 

The consular archives and documents shall be inviolable at all times and 
wherever they may be. 

* Article 34 
Freedom of movement 

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is 
prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall 
ensure freedom of movement and travel in its territory to all members of the 
consular post. 

Article 35 
Freedom of communication 

Φ_ 1. The receiving State shall permit and protect freedom of communication 
on the part of the consular post for all official purposes., In communicating 
with the Government, the diplomatic missions and other consular posts, wherever 
situated of the sending State, the consular post may employ all appropriate mean's, 

^ including diplomatic or consular couriers, diplomatic or consular bags and mes
sages in code or cypher. However, the consular post may install and use a 
wireless transmitter only with the consent of the receiving State., 

2. The official correspondence of the consular post shall be inviolable. Official 
correspondence means all correspondence relating to the consular post and its 
functions.; 

3. The consular bag shall be neither opened nor detained. Nevertheless, if 
the competent authorities of the receiving State have serious reason to believe that 
the bag contains something other than the correspondence, documents or articles 
referred to in paragraph 4 of this article, they may request that the bag be 
opened in their presence by an authorized representative of the sending State. 
If this request is refused by the authorities of the sending State, the bag shall be 
returned to d'ts place of origin. 

4. The packages constituting the consular bag shall bear visible external 
marks of their character and may contain only official correspondence and docu
ments or articles intended exclusively for official use. 

5. The consular courier shall be provided with an official document indicating 
his status and the number of packages constituting the consular bag. Except 
with the consent of the receiving State he shall be neither a national of the 
receiving State, nor, unless he is a national of the sending State, a permanent 
resident of the receiving State. In the performance of his functions he shall be 
protected by the receiving State. He shall enjoy personal inviolability and shall 

*" not be liable to any form of arrest or detention. 
6. The sending State, its diplomatic missions and its consular posts may 

designate consular couriers ad hoc. In such cases the provisions of paragraph 
5 of this article shall also apply except that the immunities therein mentioned 
shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the 
consular bag in his charge. 
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7. A consular bag may be entrusted to the captain of a ship or of a com

mercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be 
provided with an official document indicating the number of packages constituting 
the bag, but he shall not be considered to be a consular courier. By arrange
ment with the appropriate local authorities, the consular post may send one of 
its members to take possession of the bag directly and freely from the captain 
of the ship or of the aircraft. 

Article 36 
Communication and contact with nationals of the sending State 

1. With a view to facilitating the exercise of consular functions reflating to 
nationals of the sending State; 

(a) Consular officers shall be free to communicate with nationals of the 
sending State and to have access to tiiem. Nationals of the sending 
State shall have the same freedom with respect to communication with 
and access to consular officers of the sending State; 

'(b) If he so requests, the competent authorities of the receiving State 
shall, without delay, inform the consular post of the sending State 
if, within its consular district, a national of that State is arrested or 
committed to prison or to custody pending trial or is detained in any 
other manner. Any communication addressed to the consular post 
by the person arrested, in prison, custody or detention shall also be 
forwarded by the said authorities without delay. The said authorities 
shall inform the person concerned without delay of his rights under 
this subparagraph; 

(c) Consular officers shall have the right to visit a national ofthe sending 
State who is in prison, custody or detention, to converse and corres
pond with him and to arrange for his legal representation. They shall 
also have the right to visit any national of the sending State who is 
in prison, custody or detention in their district in pursuance of a 
judgement., Nevertheless, consular officers shall refrain from taking 
action on behalf of a national who is in prison, custody or detention 
if he expressly opposes such action., 

2. The rights referred to in paragraph 1 of this article shall be exercised 
in conformity with the laws and regulations of the receiving State, subject to the 
proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to 
be given to the purposes for which the rights accorded under this article are 
intended.: 

Article 37 
Information in cases of deaths, guardianship or 'trusteeship, 

wrecks and air accidents 
If the relevant information is available to the competent authorities of the 

receiving State, such authorities shall have the duty : 
(a) In the case of the death of a national of the sending State, to inform 

without delay the consular post in whose district the death occurred; 
(b) To inform the competent consular post without delay of any case 

where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the 
interests of a minor or other person lacking full capacity who is a 
national of the sending State. The giving of this information shall, 
however, be without prejudice to the operation of the laws and 
regulations of the receiving State concerning such appointments; 

(c) If a vessel, having the nationality of the sending State, is wrecked 
or runs aground in the territorial sea or internal waters of the 
receiving State, or if an aircraft registered in the sending State suffers 
an accident on the territory of the receiving State, to inform without 
delay the consular post nearest to the scene of the occurrence. 
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Article 38 
Communication with the authorities of the receiving State 

In the exercise of their functions, consular officers may address: 
(a) The competent local authorities of their consular district; 
(b) The competent central authorities of the receiving State if and to the 

extent that this is allowed by the laws, regulations and usages of the 
receiving State or by the relevant international agreements. 

Article 39 
Consular fees and charges 

1. The consular post may levy in the territory of the receiving State the 
fees and charges provided by the laws and regulations of the sending State for 
consular acts., 

2. The sums collected in the form of the fees and charges referred to in 
paragraph 1 of this article, and the receipts for such fees and charges, shall be 
exempt from all dues and taxes in the receiving State., 

Section II.—FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
RELATING TO CAREER CONSULAR OFFICES AND OTHER 

MEMBERS OF A CONSULAR POST 
Article 40 

Protection of consular officers 
The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall 

take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or 
dignity. 

Article 41 
Personal inviolability of consular officers 

1. Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, 
except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent 
judicial authority. 

2. Except in the case specified in paragraph 1 of this article, consular officers 
shall not be committed to prison or be liable to any other form of restriction 
on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect. 

3. If criminal proceedings are instituted against a consular officer, he must 
appear before the competent authorities., Nevertheless, the proceedings shall be 
conducted with the respect due to him by reason of his official position and, 
except in the case specified in paragraph 1 of this article, in a manner which 
will hamper the exercise of consular functions as little as possible., When, in 
the circumstances mentioned in paragraph 1 of this article, it has become neces
sary to detain a consular officer, the proceedings against him shall be instituted 
with the minimum of delay. 

Article 42 
Notification of arrest, detention or prosecution 

In the event of the arrest or detention, pending trial, of a member of the 
consular staff, or of criminal proceedings being instituted against him, the 
receiving State shall promptly notify the head of the consular post. Should the 
latter be himself the object of any such measure, the receiving State shall notify 
the sending State through the diplomatic channel. 

Article 43 
Immunity from jurisdiction 

1. Consular officers and consular employees shall not be amenable to the 
jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving State in 
respect of acts reformed in t)he exercise of consular functions. 
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2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not, however, apply 
in respect of a civil action either: 

(a) Arising out of a contract concluded by a consular officer or a 
consular employee in which he did not contract expressly or impliedly 
as an agent of the sending State; or 

(b) By a third party for damage arising from an accident in the receiving 
State caused by a vehicle, vessel or aircraft. 

Article 44 
Liability to give evidence 

1. Members of a consular post may be called upon to attend as witnesses 
in the course of judicial or administrative proceedings.j A consular employee or 
a member of the service staff shall not, except in the cases mentioned in para
graph 3 of this article, decline to give evidence.; If a consular officer should 
decline to do so, no coercive measure or penalty may be applied to him. 

2. The authority requiring the evidence of a consular officer shall avoid 
interference with the performance of his functions. It may, when possible, take 
such evidence at his residence or at the consular post or accept a statement from 
him in writing., 

3. Members of a consular post are under no obligation to give evidence 
concerning matters connected with the exercise of their functions or to produce 
official correspondence and documents relating thereto. They are also entitled 
to decline to give evidence as expert witnesses with regard to the law of the 
sending State., 

Article 45 
Waiver of privileges and immunities 

1. The sending State may waive, with regard to a member of the consular 
post, any of the privileges and immunities provided for in articles 41, 43 and 44. 

2. The waiver shall in all cases be express, except as provided in paragraph 
3 of this article, and shall be communicated to the receiving State in writing. 

3. The initiation of proceedings by a consular officer or a consular employee 
in a matter where he might enjoy immunity from jurisdiction under article 43 
shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any 
counterclaim directly connected with the principal claim. 

4. The waiver of immunity from jurisdiction for the purposes of civil or 
administrative proceedings shall not be deemed to imply the waiver of immunity 
from the measures of execution resulting from the judicial decision; in respect 
of such measures, a separate waiver shall be necessary., 

Article 46 
Exemption from registration of aliens and residence permits 

1. Consular officers and consular employees and members of their families 
forming part of their households shall be exempt from all obligations under the 
laws and regulations of the receiving State in regard to the registration of aliens 
and residence permits. 

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not, however, apply 
to any consular employee who is not a permanent employee of the sending State 
or who carries on any private gainful occupation in the receiving State or to any 
member of 'the family of any such employee. 

Article 47 
Exemption from work permits 

1. Members of the consular post shall, with respect to services rendered for 
the sending Starts, be exempt from any obligations in regard to work permits 
imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employ
ment of foreign labour. 
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2. Members of the private staff of consular officers and of consular employees 
shall, if they do not carry on any other gainful occupation in the receiving 
State, be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this article. 

Article 48 
Social security exemption 

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, members of the 
consular post with respect to services rendered by them for the sending State, 
and members of their families forming part of their households, shall be exempt 
from social security provisions which may be in force in the receiving State., 

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall apply 
also to members of the private staff who are in the sole employ of members 
of the consular post, on condition: 

(a) That they are not nationals of or permanently resident in the receiving 
State; and 

(b) That they are covered by the social security provisions which are in 
force in the sending State or a third State. 

3. Members of the consular post who employ persons to whom the exemption 
provided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the 
obligations which the social security provisions of the receiving State impose 
upon employers., 

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this ariticle Shall 
not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving 
State, provided that such participation is permitted by that State. 

Article 49 
Exemption from taxation 

1. Consular officers and consular employees and members of their families 
forming part of their households shall be exempt from all dues and taxes, personal 
or real, national, regional or municipal, except: 

(a) Indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price 
of goods or services; 

(b) Dues or taxes on private immovable property situated in the territory 
of the receiving State, subject to the provisions of article 32; 

(c) Estate, succession or inheritance duties, and duties on transfers, levfed 
by the receiving State, subject to the provisions of paragraph (b) of 
article 51 ; 

(d) Dues and taxes on private income, including capital gains, having 
its source in the receiving State and capital taxes relating to invest
ments made in commercial or financial undertakings in the receiving 
State; 

(e) Charges levied for specific services rendered; 
(f) Registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duties, 

subject to the provisions of article 32. 
2. Members of the service staff shall be exempt from dues and taxes on the 

wages which they receive for their services. 
3. Members of the consular post who employ persons whose wages or salaries 

are not exempt from income tax in the receiving State shall observe the obliga
tions which the laws and regulations of that State impose upon employers con
cerning the levying of income tax. 
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Article 50 
Exemption from customs duties and inspection 

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations 
as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, 
taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar 
services on: 

(a) Articles for the official use of the consular post; 
(b) Articles for the personal use of a consular officer or members of his 

family forming part of his household, including articles intended for 
his establishment. The articles intended for consumption shall not 
exceed the quantities necessary for direct utilization by the persons 
concerned. 

2. Consular employees shall enjoy the privileges and exemptions specified in 
paragraph 1 of this article in respect of articles imported at the time of first 
installation. 

3. Personal baggage accompanying consular officers and members of their 
families forming part of their households shall be exempt from inspection. It 
may be inspected only if there is serious reason to believe that it contains articles 
other than those referred to in subparagraph (b) of paragraph 1 of this article, 
or articles the import or export of which is prohibited by the laws and regula
tions of the receiving State or which are subject to its quarantine laws and regu
lations. Such inspection shall be carried out in the presence of the consular 
officer or member of his family concerned. 

Article 51 
Estate of a member of the consular post 

or of a member of Ms family 
In the event of the death of ia member of the consular post or of a member 

of his family forming part of his household, the receiving State: 
(a) Shall permit the export of the movable property of the deceased, 

with the exception of any such property acquired in the receiving 
State the export of which was prohibited at the time of his death; 

(b) Shall not levy national, regional or municipal estate, succession of 
inheritance duties, and duties on transfers, on movable property the 
presence of which in the receiving State was due solely to the presence 
in that State of the deceased as a member of the consular post or 
as a member of the family of a member of the consular post. 

Article 52 
Exemption from personal services and contributions 

The receiving State shall exempt members of the consular post and members 
of their families forming part of their households from all personal services, from 
all pubic service of any kind whatsoever, and from military obligations such as 
those connected with requisitioning, military contributions and billeting. 

Article 53 
Beginning and end of consular privileges and immunities 

1. Every member of the consular post shall enjoy the privileges and immunities 
provided in the present Convention from the moment he enters the territory of 
the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, 
from the moment when he enters on his duties with the consular post. 

2. Members of the family of a member of the consular post forming part 
of 'his household and members of his private staff shall receive the privileges and 
immunities provided in the present Convention from the date from which he 
enjoys privileges and immunities in accordance with paragraph 1 of this article 



67 Ν. 7/76 

or from .the date of their entry into the territory of the receiving State or from 
the date of their becoming a member of such family or private staff, whichever 
is the latest. 

3. When the functions of a member of the consular post have come to an 
Γ endi his privileges and immunities and those of a member of his family forming 

part of Ms household or a member of his private staff shall normally cease at 
the moment when the person concerned leaves the receiving State or on the expiry 
of a reasonable period in which to do so, whichever is the sooner, but shaM 

i subsist until that tine, even in case of armed conflict. In the case Of the persons 
referred to in paragraph 2 of this article, their privileges and immunities shall 
come to an end when they cease to belong to the household or to be in the 
service of a member of the consular post provided, however, that if such person's 
intend leaving the receiving State within a reasonable period thereafter, their 
privileges and immunities shall subsist until the time of their departure. 

4. However, with respect to acts performed by a consular officer or a con
sular employee in the exercise of his functions, immunity from jurisdiction shall 

* continue to subsist without limitation of time. 
5. In the event of the death of a member of the consular post, the members 

of his family forming part of his household shall continue to enjoy the privileges 
and immunities accorded to them until they leave the receiving State or until 
the expiry of a reasonable period enabling them to do so, whichever is the 
sooner. 

Article 54 
Obligations of third States 

1. If a consular officer passes through or is in the territory of a third State, 
^ which has granted him a Visa, if a visa was necessary, while proceeding to take 

up or return to his post or when returning to the sending State, the third State 
shall accord to him all immunities provided for by the other articles of the present 
Convention as may be required to ensure his transit or return. The same shall 

^ apply in the case of any member of his family forming part of his household 
enjoying such privileges and immunities who are accompanying the consular 
officer or traveling separately to join him or to return to the sending State. 

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, 
third States Shall not hinder the transit through their territory of other members 
of the consular post or of members of their families forming part of their 
households. 

3. Third States shall accord to official correspondence and to o!ther official 
communications in transit, including messages in code or cypher, the same 
freedom and protection as the receiving State lis bound to accord under the present 
Convention. They shall accord to consular couriers Who have been granted a 
visa, if a visa was necessary, and to consular bags in transit, the same inviola
bility and protection as the receiving State is bound to accord under the present 
Convention. 

4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this article 
shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and 
to official communications and to consular bags, whose presence in the territory 
of the third State is due to force majeure. 

Article 55 
Respect for the laws and regulations of the 

receiving State 
1. Without prejudice to their privilege's and* immunities, it is the duty of all 

persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regula
tions of ithe receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal 

* affairs of that State. 
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2. The consular premises shall not be used in any manner incompatible with 
the exercise of consular functions. 

3. The provisions of paragraph 2 of this article shall not exlude the possi
bility of office's of other institutions or agencies being installed in part of the 
building lin which the consular premises are situated, provided that the premises 
assigned to them are separate from those used by the consular post. In that 
event, the said offices shall not, for the purposes of the present Convention, be 
considered to form part of the consular premises. 

Article 56 
Insurance against third party risks 

Members of the consular post shall comply with any requirement imposed 
by the laws and regulations of the receiving State in respect of insurance against 
third party risks arising from the use of any vehicle, vessel or aircraft. 

Article 57 
Special provisions concerning private 

gainful occupation 
1. Career consular officers shall not carry on for personal profit any profes

sional or commercial activity in the receiving State. 
2. Privileges and immunities provided in this chapter shall not be accorded: 

'(a) To consular employees or to members of the service staff who carry 
on any private gainful occupation in the receiving State; 

>(b) To members of the family of a person referred to in subparagraph 
(a) of this_ paragraph or .to. members of Msprivate staff; 

(c) To members of the family of a member of a consular post who them
selves carry on any private gainful occupation in the receiving State. 

Chapter ΠΙ.JREGIME RELATING TO HONORARY CONSULAR 
OFFICERS AND CONSULAR POSTS HEADED BY 

SUCH OFFICERS 
Article 58 

General provisions relating to facilities, 
privileges and immunities 

1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 .and 39 paragraph 3 of article 54 
and paragraphs 2 and 3 of article 55 shall apply to consular posts headed by 
an honorary consular officer. In addition, the facilities, privileges and immunities 
of such consular posts shall be governed by articles 59, 60, 61 and 62. 

2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of article 44, articles 45 and 53 and 
paragraph 1 of article 55 shall apply to honorary consular officers. In addition, 
the facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed 
by articles 63, 64, 65, 66 and 67. 

3. Privileges and immunities provided in the present Convention shall not be 
accorded to members of the family of an honorary consular officer or of a con
sular employee employed at a consular post headed by an honorary consular 
officer. 

4. The exchange of consular bags between two consular posts headed by 
honorary consular officers in different States shall not be allowed without the 
consent of the two receiving States concerned. 

Article 59 
Protection of the consular premises 

The receiving State shall take such steps as may be necessary to protect 
the consular premises of a consular post headed by an honorary consular officer 
against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of 
the consular posit or impairment of its dignity. 
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Article 60 
Exemption from taxation of consular premises 

1. Consular premises of a consular post headed by an honorary consular 
officer of which the sending State is the owner or lessee shall be exempt from 

ϊ all national, regional or municipal dues and taxes whatsoever, other than such 
as represent payment for specific services rendered. "■ 

2. The exemption from taxation referred to in paragraph 1 of this article 
. Shall not apply to such dues and taxes if, under the laws and regulations of the 
■ receiving State, they are payable by tihe person who contracted with the sending 

State. 
Article 61 

Inviolability of consular archives and documents ; 
The consular archives and documents of a consular post headed by ah 

honorary consular officer shall be inviolable at all times and wherever they mdy 
be, provided that they are kept separate from other papers and documents and, 

. in particular, from the private correspondence of the head of a consular post and 
of any person working With him, and from the materials, books or documents 
relating to their profession or trade. 

Article 62 
Exemption from customs duties 

The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as 
it may adopt, permit entry of, and grant exemption from all customs duties, tax'es, 
and related charges other than charges for storage, cartage and similar services 
on the following articles, provided that they are for the official use of a con

4 sular post headed by an honorary consular officer: coats of arms, flags, sign
boards, seals and stamps, books, official printed matter, office furniture, office 
equipment and similar articles supplied by or at the instance of the sending 
State to the consular post. 

* Article 63 
Criminal proceedings 

If criminal proceedings are instituted against an honorary consular officer, 
he must appear before the competent authorities. Nevertheless, the proceedings 
shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position 
and, except when he is under arrest or detention, in a manner which will hamper 
the exercise of consular functions as little as possible. When it has become neces
sary to detain an honorary consular officer, the proceedings against him shall 
be instituted with the minimum of delay. 

Article 64 
Protection of honorary consular officers Ξ 

The receiving State is under a duty to accord to an honorary consular officer 
such protection as may be required by reason of his official position. 

Article 65 
Exemption from registration of aliens 

and residence permits '. 
Honorary consular officers, with the exception of "those who carry on^ for 

personal profit any professional or commercial activity in the receiving State, shall 
be exempt from all obligations under the laws and regulations of the receiving 

+ State in regard to the registration of aliens and residence permits. 
Article 66 .: 

Exemption and taxation 
# An honorary consular officer shall be exempt from all dues and taxes on the 

remuneration and emoluments which he receives from the sending State in respect 
of the exercise of Consular functions. 
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Artide 67 
Exemption from personal services and contributions 

The receiving State shall exempt honorary consular officers from all personal 
services and from all public services of any kind whatsoever and from military 
obligations such as those conneoted with requisitioning, military contributions and 
billeting. 

Article 68 
Optional character of tihe institution of honorary 

consular officers 
Each State is free to decide whether it will appoint or receive honorary con

sular officers. 
Chapter IV.—GENERAL PROVISIONS 

Article 69 
Consular agents who are not heads of consular po'sts 

1. Bach State is free to decide whether it will establish or admit consular 
agencies conducted by consular agents not designated as heads of consular post 
by the sending State. 

2. The conditions under Which the consular agencies referred to in paragraph 
1 of this article may carry on their activities and the privileges and immunities 
which may be enjoyed by 'the consular agents in Charge of them shall be deter
mined by agreement between 'the sending State and the receiving State. 

Article 70 
Exercise of consular functions by diplomatic missions 

1. The provisions of the present Convention apply also, so far as the context 
permits, to 'the exercise of consular functions by a diplomatic mission.: 

2. The names of members of a diplomatic mission assigned to the consular 
section or otherwise charged with the exercise of the consular functions of the 
mission shall be notified to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State 
or to the authority designated by that Ministry. 

3. In the exercise of consular functions a diplomatic mission may address : 
(a) The local authorities of the consular district; 
'(b) The central authorities of the receiving State if this is allowed by the 

laws, regulations and usages of the receiving State or by relevant 
international agreements. 

4. The privileges and immunities of the members of a diplomatic mission 
referred to en paragraph 2 of this article Shall continue to be governed by the 
rules of international law concerning diplomatic relations. 

Article 71 
Nationals or permanent residents 

of the receiving State 
1. Except in so far as additional facilities, privileges and immunities may 

be granted by the receiving State, consular officers who are nationals of or per
manently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from juris
diction and personal inviolability in respect of official acts performed in the exer
cise of their functions and the privilege provided in paragraph 3 of article 44. 
So far as these consular officers are concerned, the receiving State shall likewise 
be bound by the obligations laid down in article 42. If criminal proceedings are 
instituted against such a consular officer, the proceedings Shall, except when he 
is under arrest or 'detention, be conducted in a manner which Will hamper the 
exercise of consular functions as little as possible. 

2. Other members of the consular post who are nationals of or permanently 
resident in tihe receiving State and members of their families, as well as members 
of the families of consular officers referred to in paragraph 1 of this article, shall 
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enjoy facilities, privileges and immunities only in so far as these are granted to 
them by the receiving State. Those members of the families of members of the 
consular post and those members of the private staff who are themselves nationals 
of or permanently resident in the receiving State Shall likewise enjoy facilities, 
privileges and immunities only in so far as these are granted to them by the 
receiving State. The receiving State shall, however, exercise its jurisdiction over 
those persons in such a way as not to hinder unduly the performance of the 
functions of the consular post. 

Article 72 
Nondiscrimination 

1. In the application of the provisions of the present Convention the receiving 
State shall not discriminate as between States. 

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place: 
(a) Where the receiving State applies any of the provisions of the present 

Convention restridtively because of a restrictive application of that 
provision to its consular posts in the sending State; . 

(b) Where by custom or agreement 'States extend to each other more 
favourable treatment than is required by the provisions of the present 
Convention. 

Article 73 
Relationship between the present Convention 

and other international agreements 
1. The provisions of the present Convention shall not affect other international 

agreements in force as between States Parties to them. 
2. Nothing in the present Convention shall preclude States from concluding 

international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying 
the provisions thereof. 

Chapter V.^FINAL PROVISIONS 
Article 74 
Signature 

The present Convention shall be open for signature by all States Members 
of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the 
Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by 
the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, 
as follows until 31 October, 1963, at the Federal Ministry for Foreign Affairs of 
the Republic of Austria and subsequently, until 31 March, 1964, at the United 
Nations Headquarters in New York., 

Article 75 
Ratification 

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratifi
cation shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations., 

Article 76 
Accession 

The present Convention shall remain open for accession by any State 
belonging to any of the four categories mentioned in article 74. The instruments 
of accession shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations. 

Article 77 
Entry into force 

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following 
the date of deposit of the twentysecond instrument of ratification or accession 
with the SecretaryGeneral of the United Nations. 

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit 
of the twentysecond instrument of ratification or accession, the Convention shall 
enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument 
of ratification or accession. 
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Article 78 
Notification by the SecretaryGeneral 

The SecretaryGeneral of the United Nations shall inform all States belonging 
to any of the four categories mentioned in article 74: 

(a) Of signatures to the present Convention and of tihe deposit of instru
menifis of ratification or accession, in accordance with articles 74, 75 
and 76; 

(b) Of the date on which the present Convention will enter into force, 
in accordance with article 77. 

Article 79 
Authentic texts 

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the 
SecretaryGeneral of the United Nations, who shall send certified copies thereof 
to all States belonging to any of the four categories mentioned in article 74. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly 
authorized thereto by their respective Governments, have signed the present 
Convention. 

Done at Vienna, this twentyfourth day of April, one thousand nine hundred 
and sixtythree. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Σύμβασις της Βιέννης περί των Προξενικών Σχέσεων 

Τά Κράτη Μέρη εν τη παρούση Συμβάσει, 
Έπαναφέροντα εις την μνήμην των το γεγονός δτι προξενικά! σχέσεις 

έχουν έγκαθιδρυθή μεταξύ τών λαών από αρχαιοτάτων χρόνων, 
"Εχοντα ύπ' όψιν τους σκοπούς και τάς αρχάς του* Χάρτου τών Ηνωμένων 

Εθνών τάς άφορώσας είς την κυρίαρχον ισότητα τών Κρατών, εις την διατή
ρησιν της διεθνούς ειρήνης καΐ ασφαλείας καΐ εις την άνάπτυξιν φιλικών σχέ
σεων μεταξύ τών εθνών, 

Λαβόντα ύπ' όψιν δτι ή Διάσκεψις τών Ηνωμένων Εθνών επί τών Διπλωμα
τικών Έ>παφών καΐ 'Ασυλιών υιοθέτησε την Σύμβασιν της Βιέννης περί τών 
Διπλωματικών Σχέσεων ή όποια ήνοίχθη προς υπογραφή ν την 18ην 'Απριλίου 
1961, 

Πιστεύοντα δτι μία διεθνής σύμβασις περί τών προξενικών σχέσεων, προ
νομίων καΐ ασυλιών θα συνέβαλλε ωσαύτως εις τήν άνάπτυξιν φιλικών σχέ
σεων μεταξύ τών εθνών, ανεξαρτήτως τών διαφορετικών αυτών συνταγματικών 
καΐ κοινωνικών συστημάτων, 

'Αναγνωρίζοντα δτι ό σκοπός τών τοιούτων προνομίων κα ι ασυλιών δεν 
συνίσταται είς το νά ώφελήση άτομα άλλ' είς το νά εξασφάλιση τήν ίκανοποιη
τικήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων τών προξενικών άρχων εν ονόματι τών οικείων 
αυτών Κρατών, 

Έπιβεβαιοϋντα δτι οί κανόνες του εθιμικού διεθνούς δικαίου συνεχίζουν 
νά διέπουν τά μή ρητώς ρυθμιζόμενα ζητήματα ύπό τών διατάξεων της παρού
σης Συμβάσεως, 

Συνεφώνησαν ως ακολούθως: 
"Αρθρον 1 
Όρισμοι 

1. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, αϊ ακόλουθοι εκφράσεις 
θά §χουν τάς κάτωθι άποδιδομένας εις ταύτας εννοίας: 

(α) «Προξενική αρχή» σημαίνει οιονδήποτε γενικόν προξενεΐον, προ

ξενεΐον, ύποπροξενεΐον ή προξενικόν πρακτορεΐον 
(β) «Προξενική περιφέρεια» σημαίνει τήν περιοχήν τήν ύπαγομένην εις 

τίνα προξενικήν αρχήν διά τήν άσκησιν τών προξενικών καθηκόντων 
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(γ) «'Αρχηγός της προξενικής αρχής» σημαίνει το πρόσωπον το έπι
φορτισμένον δια του καθήκοντος όπως ενεργή ύπό την Ιδιότητα ταύ
την* 

(δ) «Προξενικός λειτουργός» σημαίνει παν πρόσωπον, περιλαμβανομένου 
του αρχηγού τής προξενικής αρχής, έντεταλμένον ύπό την ιδιότητα 
ταύτην δια την άσκησιν των προξενικών καθηκόντων" 

(ε) «Προξενικός υπάλληλος» σημαίνει παν πρόσωπον άπασχολούμενον 
εις την διοικητικήν ή τεχνικήν ύπηρεσίαν προξενικής τίνος αρχής' 

(στ) «Μέλος του υπηρετικού προσωπικού» σημαίνει παν πρόσωπον άπα
σχολουμενον εις την ύπηρετικήν έργασίαν προξενικής τίνος αρχής' 

(ζ) «Μέλη τής προξενικής αρχής» σημαίνει τους προξενικούς λειτουρ
γούς, τους προξενικούς υπαλλήλους και τα μέλη του υπηρετικού 
προσωπικού' 

(η) «Μέλη του προξενικού προσωπικού» σημαίνει τους προξενικούς λει
τουργούς, πλην τοΰ αρχηγού τής προξενικής αρχής, τους προξενι
κούς υπαλλήλους και τά μέλη του υπηρετικού προσωπικού' 

(θ) «Μέλος τοΰ ιδιωτικού προσωπικού» σημαίνει το πρόσωπον το άπα
σχολουμενον αποκλειστικώς εις την ίδιωτικήν ύπηρεσίαν μέλους τι
νός τής προξενικής αρχής' . 

(ι) «Προξενικοί χώροι» σημαίνει τά κτίρια ή τμήματα τών κτιρίων και 
ό βοηθητικός ε'ις ταύτα χώρος, ανεξαρτήτως τοΰ ποιος εΐναι δ ιδιο
κτήτης, τά όποια χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς διά τους σκοπούς 
τής προξενικής αρχής" 

(ια) «Προξενικά άρχεΐα» περιλαμβάνει άπαντα τά έγγραφα, την άλλη
λογραφίαν, τά βιβλία, τάς ταινίας, τάς μαγνητοταινίας και τά βιβλία 
καταχωρήσεων τής προξενικής αρχής, ομού μετά τών υλικών κρυ
πτογραφήσεως και τών κωδίκων, τά δελτία τοΰ ευρετηρίου, ως και 
παν άντικείμενον ή επιπλον προωρισμένον διά την προστασίαν και 
την διατήρησίν των. 

2. Οι προξενικοί λειτουργοί διακρίνονται εις δύο κοπηγορίας, ήτοι άφ' 
ενός μεν, είς έμμισθους προξενικούς λειτουργούς, άφ' ετέρου δέ, εις επίτιμους 
προξενικούς λειτουργούς. Αϊ διατάξεις τοΰ Κεφαλαίου 11 τής παρούσης Συμ
βάσεως εφαρμόζονται επί τών προξενικών άρχων τών διευθυνομένων ύπό εμμί
σθων προξενικών λειτουργών αϊ διατάξεις τοΰ Κεφαλαίου 111 διέπουν τάς 
προξενικάς αρχάς τάς διευθυνομένας ύπό επίτιμων προξενικών λειτουργών. 

 3. Ή ιδιάζουσα κατάστασις τών μελών τών προξενικών άρχων, άτινα 
εΐναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι τοΰ δεχόμενου Κράτους, διέπεται ύπό τοΰ 
άρθρου 71 τής παρούσης Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 1 
ΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Μέρος Ι .ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
"Αρθρον 2 

Έγκαθίδρυσις προξενικών σχέσεων 
1..Ή έγκαθίδρυσις προξενικών σχέσεων μεταξύ Κρατών ενεργείται δι' 

αμοιβαίας συγικαταθέσεως. 
2. Ή δοθείσα συγκατάθεσις διά την εγκαθίδρυσα/ διπλωματικών σχέσεων 

μεταξύ δύο Κρατών έξυπακούει, έκτος αντιθέτου δηλώσεως, την συναίνεσιν 
διά την έγκαθίδρυσιν προξενικών σχέσεων. 

3. Ή διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως 
τήν διακοπην τών προξενικών σχέσεων. 

"Αρθρον 3 
"Ασκησις τών προξενικών καθηκόντων 

Τά προξενικά καθήκοντα ασκούνται ύπό τών προξενικών άρχων. 'Ασκούν
ται ωσαύτως ύπό τών διπλωματικών αποστολών συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τής παρούσης Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 4 
Έγκαθίδρυσις προξενικής αρχής 

• ■ 1. Ή προξενική αρχή δεν δύναται νά έγκαθιδρυθή επί του εδάφους του 
δεχόμενου Κράτους ειμή μόνον τη συγκαταθέσει του Κράτους τούτου. 

2. Ή εδρά της προξενικής αρχής, ή τάξις αυτής καΐ ή προξενική περιφέ
ρεια καθορίζονται ύπό του άποστέλλοντος Κράτους καΐ υπόκεινται είς τήν 
Μγκρίσιν του δεχόμενου Κράτους. 

3. Μεταγενέστεραι τροποποιήσεις ώς προς τήν έδραν τής προξενικής αρ
χής, τήν τάξιν αυτής ή τήν προξενικήν περιφέρείαν δεν δύνανται νά έπενεχθουν 
όπό του άποστέλλοντος Κράτους ειμή μόνον τή συγκοτταθέσει του δεχόμενου 
Κράτους. 

4. Ή συγ'κατάθεσις του δεχόμενου Κράτους απαιτείται ωσαύτως οσάκις 
γενικόν προξενεΐον ή προξενεΐον έπιθυμή νά συστήση ύποπροξενεΐον ή προξε
νικόν πρακτορεΐον εις έτερον μέρος εκείνου εις το όποιον τούτο είναι έγκατε
στη'μένον. 

5. Ή προηγουμένη ρητή συγκατάθεσις του δεχόμενου Κράτους απαιτε ίται 
ωσαύτως διά τήν σύστασιν γραφείου αποτελούντος μέρος υφισταμένης προξε
νικής αρχής είς έτερον μέρος ή είς τήν εδροη/ αυτής. 

"Αρθρον 5 
Προξενικά καθήκοντα 

Τά προξενικά καθήκοντα συνίστανται — 
(α) ε'ις τήν προστασίαν έν τω δεχομένω Κράτει των συμφερόντων του 

άποστέλλοντος Κράτους κα ι των υπηκόων αύτου, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, εντός τών ύπό του διεθνούς δικαίου επιτρεπομένων ορίων 

(β) εις τήν προώθησιν τής αναπτύξεως εμπορικών, οικονομικών, πολι
τιστικών και επιστημονικών σχέσεων μεταξύ του άποστέλλοντος Κρά

■ τους καΐ του δεχόμενου Κράτους και τήν κατά πάντα άλλον τρόπον 
προαγωγήν τών φιλικών μεταξύ αυτών σχέσεων έν τω πλαισίω τών 
διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως' 

(γ) είς τήν έξακρίβωσιν, δι ' δλων τών θεμιτών μέσων, τών δρων κα ι τής 
εξελίξεως τής εμπορικής, οικονομικής, πνευματικής και επιστημο
νικής ζωής του Κράτους τής διαμονής, αναφερόντες συναφώς προς 
τήν Κυβέρνησιν του άποστέλλοντος Κράτους και παρέχοντες πλη
ροφορίας είς τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα' 

(δ) είς τήν εκδοσιν διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων εις τους 
υπηκόους του άποστέλλοντος Κράτους, ωσαύτως τήν παροχήν θεω
ρήσεων διαβατηρίων ή προσηκόντων εγγράφων είς πρόσωπα επι
θυμούντα νά μεταβούν είς το άποστέλλον Κράτος' 

(ε) είς τήν παροχήν βοηθείας κα ι συνδρομής είς τους υπηκόους, φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, του άποστέλλοντος Κράτους' 

(στ) τήν διενέργειαν συμβολαιογραφικών και ληξιαρχικών πράξεων, ώς 
και ετέρων παρόμοιας φύσεως πράξεων και τήν άσκησιν ώρισμένων 
καθηκόντων διοικητικής φύσεως, νοουμένου δτι ταύτα δέν αντίκε ινται 
προς τους νόμους κα ι κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους* 

(ζ) είς τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων τών υπηκόων, φυσικών κα ι 
νομικών προσώπων, του άποστέλλλοντος Κράτους είς τάς περιπτώ
σεις διαδοχής αιτ ία θανάτου έν τω έδάφει του δεχόμενου Κράτους, 
συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς του άποστέλλοντος 
Κράτους' 

(η) είς τήν διαφύλαξιν, εντός τών ύπό τών νόμων και κανονισμών του 
δεχόμενου Κράτους καθοριζομένων ορίων, τών συμφερόντων τών 
ανηλίκων και λοιπών προσώπων στερουμένων τής πλήρους ικανό
τητος, υπηκόων του άποστέλλοντος Κράτους, ιδία οσάκις τά πρό
σωπα ταύτα άπαιτήται νά τεθούν ύπό κηδεμονίαν ή έπιτροπείαν' 
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(θ) εις την αντιπροσώπευσα/, υπό την επιφύλαξα/ της πρακτικής και των 
εν ίσχύϊ διαδικασιών εντός τοΟ δεχόμενου Κράτους, των υπηκόων 
του άποστέλλοντος Κράτους ή την διευθέτησα/ εξασφαλίσεως προσ
ηκούσης εκπροσωπήσεως τούτων ενώπιον τών δικαστηρίων κα ι άλ
λων αρχών του δεχόμενου Κράτους προς τον σκοπόν τής λήψεως, 
συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς του Κράτους τούτου, 
προσωρινών μέτρων δια την διασφάλισα/ τών δικαιωμάτων και συμ
φερόντων τών εν λόγω υπηκόων, οσάκις λόγω απουσίας των ή δι ' 
οιονδήποτε άλλον λόγον, ούτοι αδυνατούν νά υπερασπισθούν κατά 
τον προσήκοντα χρόνον τα δικαιώματα και συμφέροντα των 

.. (ι) εις την διαβίβασα/ δικαστικών και εξώδικων εγγράφων ή την έκτέ
λεσιν τών δικαστικών παρακλήσεων ή εντολών προς λήψιν μαρτυ
ρίας διά τά δικαστήρια τοΰ άποστέλλοντος Κράτους συμφώνως προς 
τάς εν Ίσχύϊ διεθνείς συμφωνίας ή, εν ελλείψει τοιούτων συμφωνιών, 
καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον συμβιβαζόμενον προς τους νόμους 
και κανονισμούς του Κράτους διαμονής' 

(ια) ε'ις την άσκησιν τών δικαιωμάτων εποπτείας και ελέγχου, τών προ
βλεπομένων 6πό τών νόμων' και κανονισμών τοΰ άποστέλλοντος 
Κράτους, επί τών πλοίων τών εχόντων την Ίθαγένειαν του άποστέλ
λοντος Κράτους και επί τών εγγεγραμμένων ε'ις το Κράτος τούτο 
αεροσκαφών, ως καΐ έπι τών πληρωμάτων των' 

:(.ιβ) ε'ις την παροχήν βοηθείας, προς τά εν ύποπαραγράφω ( ια) του 
παρόντος άρθρου μνημονευόμενα πλοΐα και αεροσκάφη και προς 
τά πληρώματα τούτων, εις την λήψιν αναφορών σχετιζομένων προς 
τον πλουν του πλοίου, είς τήν έξέτασιν και θεώρησιν τών εγγράφων 
του πλοίου καί, επιφυλασσομένων τών εξουσιών τών άρχων του δεχό
μενου Κράτους, ε'ις τήν διεξαγωγήν ερευνών εν σχέσει προς οιον
δήποτε συμβάν κατά τήν διάρκειαν του ταξιδιού καί εις τήν διευ
θέτησα/ πάσης φύσεως διαφορών μεταξύ του πλοιάρχου, τών αξιω
ματικών καί τών ναυτών, καθ' δ μέτρον τούτο επιτρέπεται όπό τών 
νόμων καί κανονισμών του άποστέλλοντος Κράτους' 

( ιγ ) ε'ις τήν άσκησιν οιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατιθεμένων είς 
τήν προξενική ν αρχήν ύπό του άποστέλλοντος Κράτους, τά όποια 
δεν άπocγopεύovται υπό τών νόμων καί κανονισμών του δεχόμενου 
Κράτους ή εν σχέσει προς τά όποια ουδεμία ενστασις εγείρεται ύπό 
του Κράτους τούτου ή τά όποια αναφέρονται εις τάς εν ίσχύϊ διε
θνείς συμφωνίας μεταξύ του άποστέλλοντος Κράτους καί του δεχό
μενου Κράτους. 

"Αρθρον 6 
"Ασκησις προξενικών καθηκόντων έκτος τής προξενικής περιφερείας 
Εις είδικάς περιστάσεις, προξενικός τις λειτουργός δύνοτται, τη συγκατα

θέσει του δεχόμενου Κράτους, νά άσκηση τά καθήκοντα του εκτός τής προξε
νικής αύτου περιφερείας. 

"Αρθρον 7 
 "Ασκησις προξενικών κοΦηκόντων εν τρίτω Κράτει 

Το αποστέλλον Κράτος δύναται, κατόπιν γνωστοποιήσεως προς τά ενδια
φερόμενα Κράτη καί ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ουδέν εξ αυτών αντιτ ίθεται 
περί τούτου ρητώς, νά άναθέση εις προξενικήν τ ίνα αρχήν εγκατεστημένη ν 
είς ώρισμένον τ ι Κράτος τήν άσκησιν προξενικών καθηκόντων είς έτερον Κράτος. 

"Αρθρον 8 
"Ασκησις προξενικών καθηκόντων διά λογαριασμόν τρίτου Κράτους 
Κατόπιν προσηκούσης γνωστοποιήσεως προς το δεχόμενον Κράτος καί 

ύπό τήν προϋπόθεσιν δτ ι τούτο δεν ένίσταται, προξενική τις αρχή του άποστέλ

λοντος Κράτους δύναται νά άσκή προξενικά καθήκοντα εις το δεχόμενον Κρά

τος διά λογαριασμόν τρίτου τινός Κράτους. 
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"Αρθρον 9 
Τάξεις των αρχηγών των προξενικών άρχων 

1. Οι αρχηγοί τών προξενικών αρχών κατατάσσονται ε'ις τεσσάρας τά
ξεις, δηλονότι: 

(α) Γενικοί Πρόξενοι' 
(β) Πρόξενοι' 
(γ) Ύποπρόξενοι' 
(δ) Προξενικοί πράκτορες. 

2. Ή παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου κατ' ούδένα τρόπον περιορίζει 
το δικαίωμα ενός οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών νά καθορίζη την 
όνομασίαν τών προξενικών λειτουργών πλην τών αρχηγών τών προξενικών 
άρχων. 

"Αρθρον 10 
Διορισμός και αποδοχή τών αρχηγών τών προξενικών άρχων 

1. Οι αρχηγοί τών προξενικών άρχων διορίζονται ύπό του άποστέλλοντος 
Κράτους και γίνονται αποδεκτοί διά τήν άσκησιν τών καθηκόντων των ύπό 
του δεχόμενου Κράτους. 

2. Τηρουμένων τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, αϊ διατυπώσεις 
διά τον διορισμόν και τήν άποδοχήν του αρχηγού προξενικής τίνος αρχής καθο
ρίζονται αντιστοίχως ύπό τών νόμων, κανονισμών και εθίμων του άποστέλλον
τος Κράτους καΐ του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 11 
Προξενικόν δίπλωμα ή γνωστοποίησις διορισμού 

1. Ό αρχηγός τής προξενικής αρχής εφοδιάζεται ύπό του άποστέλλοντος 
Κράτους δι' έγγραφου, ύπό τύπον διπλώματος ή παρομοίου εγγράφου, καταρτι
ζομένου δι' εκαστον διορισμόν, βεβαιοΰντος τήν Ιδιότητα του και έμφαίνοντος, 
κατά γενικόν κανόνα, το δνομα και έπώνυμον αύτοϋ, τήν κατηγορίαν καΐ τήν 
τάξιν αύτου, την προξενικήν περιφέρειαν και τήν εδραν τής προξενικής αρχής. 

2. Το άποστέλλον Κράτος διαβιβάζει το εν λόγω δίπλωμα ή το παρόμοιον 
εγγραφον διά τής διπλωματικής ή δι' άλλης καταλλήλου όδου προς τήν Κυ
βέρνησιν του Κράτους επί του εδάφους του όποιου ό αρχηγός τής προξενικής 
αρχής πρόκειται νά άσκηση τά καθήκοντα του. 

3. Έάν το δεχόμενον Κράτος σύμφωνη είς τούτο, το άποστέλλον Κράτος 
δύναται νά άποστείλη προς το δεχόμενον Κράτος, αντί του διπλώματος ή πα
ρομοίου έγγραφου, μίαν γνωστοποίησιν περιέχουσαν τάς ύπό τής παραγρά
φου 1 του παρόντος άρθρου άπαιτουμένας λεπτομέρειας. 

"Αρθρον 12 
Το έκτελεστήριον εγγραφον 

1. Ό αρχηγός τής προξενικής αρχής γίνεται αποδεκτός διά τήν άσκησιν 
τών καθηκόντων του κατόπιν αδείας έκ μέρους του δεχόμενου Κράτους καλού
μενης «έκτελεστήριον εγγραφον», οιοσδήποτε καΐ έάν εΐναι ό τύπος τής αδείας 
ταύτης. 

2. Το Κράτος το όποιον αρνείται νά χορήγηση έκτελεστήριον εγγραφον 
δεν υποχρεούται νά ανακοίνωση είς το άποστέλλον Κράτος τους λόγους τής 
τοιαύτης αρνήσεως. 

3. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών άρθρων 13 και 15, ό αρχηγός 
τής προξενικής αρχής δεν δύναται νά άναλάβη τά καθήκοντα του πρό τής λή
ψεως του έκτελεστηρίου εγγράφου. 
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"Αρθρον 13 
Προσωρινή αποδοχή αρχηγών προξενικών άρχων 

Έν αναμονή της παραδόσεως του έκτελεστηρίου εγγράφου, ό αρχηγός 
της προξενικής αρχής δύναται να γίνη αποδεκτός επί προσωρινής βάσεως δια 
την άσκησιν τών καθηκόντων του. Έν τή περιπτώσει ταύτη, αϊ διατάξεις τής 
παρούσης Συμβάσεως είναι έφαρμοστέαι. 

"Αρθρον 14 
Γνωστοποίησις προς τάς αρχάς τής προξενικής περιφερείας 

Ευθύς ως ό αρχηγός τής προξενικής αρχής γίνη αποδεκτός, έστω και προσ
ωρινώς, διά την άσκησιν τών καθηκόντων του, το δεχόμενον Κράτος θά πλη
ροφόρηση αμέσως τάς αρμοδίας αρχάς τής προξενικής περιφερείας. Ωσαύτως 
τούτο θέλει εξασφαλίζει δτι έχουν ληφθή τά αναγκαία μέτρα ώστε να καταστή 
δυνατόν είς τον άρχηγόν τής προξενικής αρχής νά έκπληροΐ τά καθήκοντα τοΰ 
λειτουργήματος του και νά άπολαύη τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 15 
Προσωρινή άσκησις τών καθηκόντων του αρχηγού 

τής προξενικής αρχής 
1. Έάν ό αρχηγός τής προξενικής αρχής αδύνατη νά έκπληροΐ τά καθή

κοντα του ή έάν ή θέσις του άρχηγοΟ τής προξενικής αρχής διατελή κενή, εΐς 
αναπληρωτής διευθυντής τής αρχής δύναται νά ενεργή προσωρινώς ως αρχηγός 
τής προξενικής αρχής. 

2. Τό δνσμα και έπώνυμον του αναπληρωτού διευθυντού γνωστοποιείται 
εϊτε ύπό τής διπλωματικής αποστολής του άποστέλλοντος Κράτους είτε, ελλεί
ψει διπλωματικής αποστολής του Κράτους τούτου είς τό δεχόμενον Κράτος, 
ύπό του αρχηγού τής προξενικής αρχής, ή είς περίπτωσιν καθ' ην οδτος αδυνα
τεί νά πράξη οϋτω, 6φ* οιασδήποτε αρμοδίας αρχής του άποστέλλοντος Κράτους, 
είς τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους ή είς την ύποδειχθεΐσαν 
αρχήν ύπό του Υπουργείου τούτου. Κατά γενικόν κανόνα, ή γνωστοποίησις 
αυτή δέον δπως δίδεται έκ τών προτέρων. Τό δεχόμενον Κράτος δύναται νά 
εξάρτηση τήν αποδοχή ν προσώπου τινός, ως αναπληρωτού διευθυντού, δπερ 
δεν είναι ούτε διπλωματικός αντιπρόσωπος οΰτε προξενικός λειτουργός του 
άποστέλλοντος Κράτους είς τό δεχόμενον Κράτος, έκ τής εξασφαλίσεως τής 
συναινέσεως τούτου. 

3. Αϊ άρμόδιαι άρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά παρέχουν άρω
γήν και προστασίαν είς τον άναπληρωτήν διευθυντήν τής αρχής. Έ ν δσω 
οδτος διευθύνει τήν αρχήν, αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως εφαρμό
ζονται δι' αυτόν επί τής αυτής βάσεως ως αδται εφαρμόζονται και διά τον 
άρχηγόν τής ενδιαφερόμενης προξενικής αρχής. Τό δεχόμενον Κράτος, έν 
τούτοις, δέν υποχρεούται νά παρέχη είς τον άναπληρωτήν διευθυντήν τής 
αρχής οιανδήποτε διευκόλυνσιν, προνόμιον ή άσυλίαν, άτινα απολαύει ό αρχη
γός τής προξενικής αρχής μόνον ύπό προϋποθέσεις, τάς οποίας δέν πληροί 
ό αναπληρωτής διευθυντής τής αρχής. 

4. Όσάκις, ύπό τάς μνημονευόμενος έν παραγράφω 1 του παρόντος άρ
θρου περιστάσεις, μέλος τι του διπλωματικού προσωπικού τής διπλωματικής 
αποστολής του* άποστέλλοντος Κράτους έν τω δεχομένω Κράτει ύποδεικνύηται 
ύπό του άποστέλλοντος Κράτους ως αναπληρωτής διευθυντής τής αρχής, οδτος 
θέλει εξακολουθεί, έφ' δσον τό δεχόμενον Κράτος δεν ένίσταται είς τούτο, 
απολαύων τών διπλωματικών προνομίων και ασυλιών. 

"Αρθρον 16 
Προβάδισμα μεταξύ τών αρχηγών τών προξενικών αρχών 

1. Οι αρχηγοί τών προξενικών άρχων λαμβάνουν σειράν έν εκάστη τάξει 
βάσει τής ημερομηνίας χορηγήσεως του έκτελεστηρίου έγγραφου. 
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2. Ούχ ήττον, εάν ό αρχηγός της προξενικής αρχής πριν ή λάβη το έκτε
λεστήριον εγγραφον, γίνεται αποδεκτός δια την άσκησιν των καθηκόντων του 
προσωρινώς, το προβάδισμα αύτου καθορίζεται βάσει τής ημερομηνίας της 
προσωρινής ταύτης αποδοχής" το προβάδισμα τούτο διατηρείται καΐ μετά -i 
την χορήγησιν του εκτελεστήρίου έγγραφου. 

3. Ή σειρά του προβαδίσματος μεταξύ δύο ή πλειόνων αρχηγών προξε
νικών αρχών οι όποιοι ετυχον του έκτελεστηρίου έγγραφου ή τής προσωρινής 
αποδοχής κατά την αυτήν ήμερομηνίαν, καθορίζεται βάσει τών ημερομηνιών ί 
καθ' ας τά προξενικά αυτών διπλώματα ή τά παρόμοια έγγραφα προσήχθησαν 
ή τής ημερομηνίας καθ' ην ή γνωστοποίησις ή προβλεπομένη έν παραγράφω 3 
του άρθρου 11 έγένετο προς το δεχόμενον Κράτος. 

4. Οι άναπληρωται διευθυντά! λαμβάνουν σειράν κατόπιν πάντων τών 
αρχηγών τών προξενικών αρχών καί, δσον άφορα μεταξύ τούτων, λαμβάνουν 
σειράν βάσει τών ημερομηνιών καθ' άς άνέλαβον τά καθήκοντα των ως άνα
πληρωταΐ διευθυντά!, ως αύται εμφαίνονται ε'ις τάς γενομένας γνωστοποιήσεις 
δυνάμει τής παραγράφου 2 του άρθρου 15. Φ-

5. Ο! επίτιμοι προξενικό! λειτουργό!, δντες αρχηγοί προξενικών άρχων, 
λαμβάνουν σειράν έν έκαστη τάξε ι κατόπιν τών εμμίσθων αρχηγών προξενι" 
κών αρχών, κατά την σειράν καί συμφώνως προς τους εκτιθεμένους εις τάς 
προηγουμένας παραγράφους κανόνας. 

6. Οί αρχηγοί τών προξενικών αρχών έχουν το προβάδισμα έναντι τών 
προξενικών λειτουργών οί όποιοι δεν έχουν την ιδιότητα ταύτην. 

"Αρθρον 17 
Ενέργε ια διπλωματικών πράξεων ύπό προξενικών λειτουργών ^ 

1. Έν Κράτει ένθα το άποστέλλον Κράτος δεν διατηρεί διπλωματικήν 
άποστολήν καί δεν αντιπροσωπεύεται ύπό διπλωματικής αποστολής τρίτου 
τινός Κράτους, εις προξενικός λειτουργός δύναται, τή συγκαταθέσει. του δεχό
μενου Κράτους καί μη θιγομένης τής προξενικής αύτου ιδιότητος, νά τω άνα ν 
τεθή ή (ενέργεια διπλωματικών πράξεων. Ή διενέργεια τοιούτων πράξεων 
ύπό προξενικού λειτουργού ουδέν παρέχει ε'ις τούτον δικαίωμα διεκδικήσεως 
διπλωματικών προνομίων καί ασυλιών. 

2. Προξενικός τις λειτουργός δύναται, κατόπιν γνωστοποιήσεως απευθυ
νόμενης προς το δεχόμενον Κράτος, νά ενεργή ως αντιπρόσωπος του άποστέλ
λοντος Κράτους παρ' οιαδήποτε διακυβερνητική οργανώσει. 'Ενεργών ύπό 
την ιδιότητα ταύτην, έχει δικαίωμα άπολαύσεως πάντων τών προνομίων καί 
ασυλιών τών παρεχομένων εις τοιούτον άντιπρόσωπον ύπό του εθιμικού διε
θνούς δικαίου ή ύπό διεθνών συμφωνιών' έν τούτοις, καθ' δσον άφορα ε'ις την 
ύπό τούτου ένέργειαν οιουδήποτε προξενικού καθήκοντος, οδτος δεν'δικαιού
τα ι ετεροδικίας πλέον εκτεταμένης εκείνης ής απολαύει προξενικός λειτουρ
γός δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 18 
Διορισμός του αύτου προσώπου ως προξενικού λειτουργού 

ύπό δύο ή πλειόνων Κρατών 
Δύο ή πλείονα Κράτη δύνανται, τή συγκαταθέσει τοΟ δεχόμενου Κράτους, 

νά διορίσουν το αυτό πρόσωπον ώς προξενικόν λειτουργόν έν τω Κράτει τούτω. 

"Αρθρον 19 
Διορισμός τών μελών του προξενικού προσωπικού 

1. Ύπό την επιφύλαξα/ τών διατάξεων τών άρθρων 20, 22 και 23, τό άπο * 
στέλλον Κράτος δύναται νά διορίζη κατά βούλησιν τά μέλη του προξενικού 
προσωπικού. 

2. Τό έπώνυμον καί όνομα, ή κατηγορία καί ή τάξις απάντων τών προξε
νικών λειτουργών πλην τοΟ αρχηγού τής προξενικής αρχής, θα γνωστοποιήται

 % 
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ύπό του άποστέλλοντος Κράτους είς το δεχόμενον Κράτος αρκούντως εκ τών 
προτέρων ώστε το δεχόμενον Κράτος νά δύναται, εάν έπιθυμή τούτο, να άσκή 
τά δικαιώματα του δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 23. 

3. Το άποστέλλον Κράτος δύναται, εφ' δσον τοΰτο άπαιτηται υπό τών 
νόμων και κανονισμών τούτου, νά αίτήσηται παρά του δεχόμενου Κράτους δπως 
χορήγηση έκτελεστήριον έγγραφον είς προξενικόν λειτουργόν έτερον η τον 
άρχηγόν της προξενικής αρχής. 

4. Το δεχόμενον Κράτος δύναται, εφ' δσον τοΰτο άπαιτηται ύπό τών νόμων 
και κανονισμών τούτου, νά χορηγή έκτελεστήριον έγγραφον είς προξενικόν 
λειτουργόν έτερον ή τον άρχηγόν της προξενικής αρχής. 

"Αρθρον 20 
Δύναμις του προξενικού προσωπικού 

Ελλε ίψε ι ρητής συμφωνίας ώς προς την δύναμιν τοΟ προξενικού προσω
πικού, το δεχόμενον Κράτος δύνοπαι νά άπαιτή δπως ή δύναμις αυτή διατηρή
τα ι εντός τών ορίων ότανα θεωρεί ευλόγα καΐ κανονικά, λαμβανομένων ύπ' όψιν 
τών περιστάσεων και τών συνθηκών εν τή προξενική περιφέρεια καΐ τών αναγ
κών τής συγκεκριμένης προξενικής αρχής. 

"Αρθρον 21 
Προβάδισμα μεταξύ προξενικών λειτουργών προξενικής τίνος αρχής 
Ή σειρά του προβαδίσματος μεταξύ τών προξενικών λειτουργών προξε

νικής τίνος αρχής και οιαδήποτε μεταβολή είς ταύτην γνωστοποιείται ύπό τής 
διπλωματικής αποστολής του άποστέλλοντος Κράτους ή, ελλείψει τοιαύτης 
αποστολής εν τω δεχομένω Κρατεί, ύπό του αρχηγού τής. προξενικής αρχής, 
είς το Ύπουργεΐον τών Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους ή είς τήν ύπο
δεικνυομένην ύπό του εν λόγω Υπουργείου αρχήν. 

"Αρθρον 22 
' Ιθαγένεια τών προξενικών λειτουργών 

1. Οι προξενικοί λειτουργοί θά έχουν, κατ' αρχήν, τήν ίθαγένειαν του 
άποστέλλοντος Κράτους. 

2. ΟΙ προξενικοί λειτουργοί δεν δύνανται νά διορίζωνται εκ προσώπων 
εχόντων τήν ίθαγένειαν του δεχόμενου Κράτους, ειμή κατόπιν ρητής συγκα
ταθέσεως του Κράτους τούτου, ή όποια δύναται άνά πάσαν στιγμήν νά άνακα
λήται. 

3. Το δεχόμενον Κράτος δύναται νά επιφύλαξη είς εαυτό το δικαίωμα, 
δσον άφορα είς υπηκόους τρίτου τινός Κράτους οί όποιοι δεν τυγχάνουν ωσαύ
τως υπήκοοι του άποστέλλοντος Κράτους. 

"Αρθρον 23 
Πρόσωπα κηρυττόμενα μή αρεστά 

1. Το δεχόμενον Κράτος δύναται άνά πάσαν στιγμήν νά πληροφορή το 
άποστέλλον Κράτος δτι προξενικός τις λειτουργός είναι πρόσωπον μή άρεστόν 
ή δτι οιονδήποτε έτερον μέλος τοΰ προξενικού προσωπικού δεν είναι άποδε
κτόν. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη, το άποστέλλον Κράτος, εϊτε θά άνακαλή το 
περί οδ πρόκειται πρόσωπον εϊτε θά το άπαλλάσση τών καθηκόντων του έν τή 
προξενική αρχή αναλόγως τής περιπτώσεως. 

2. 'Εάν το άποστέλλον Κράτος άρνήται νά εκτέλεση ή παραλείπη νά εκτέ
λεση εντός ευλόγου χρόνου τάς υποχρεώσεις δυνάμει τής παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, το δεχόμενον Κράτος δύνοτται, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
εϊτε νά άνακαλέση το έκτελεστήριον έγγραφον του περί οδ πρόκειται προσώ
που ή νά παύση νά θεωρή τοϋτο ώς μέλος του προξενικού προσωπικού. 

3. Πρόσωπον διοριζόμενον ώς μέλος προξενικής τίνος αρχής δύναται νά 
κηρυχθή μή άποδεκτόν πριν ή άφιχθή έν τω έδάφει του Κράτους διαμονής ή, 
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εάν ευρίσκεται ήδη εν αύτώ, πριν ή άναλάβη τά καθήκοντα του παρά τη 
προξενική αρχή. Το άποστέλλον Κράτος οφείλει, εν τοιαύτη περιπτώσει, 
δπως άνακαλέση τον διορισμόν αύτου. 

4. Εις τάς περιπτώσεις τάς άναφερομένας εν ταΐς παραγράφοις 1 και 3 
τοΰ παρόντος άρθρου, το δεχόμενον Κράτος δεν υποχρεούται να ανακοίνωση ^ 
προς το άποστέλλον Κράτος τους λόγους της αποφάσεως του. 

"Αρθρον 24 
Γνωστοποίησις προς το δεχόμενον Κράτος των διορισμών, ^ 

αφίξεων και αναχωρήσεων 
1. Γνωστοποιούνται εις το Ύπουργεΐον Εξωτερικών του δεχόμενου Κρά

τους ή είς την υπό του Υπουργείου τούτου ΰποδεικνυομένην αρχήν— 
(α) Ό διορισμός τών μελών της προξενικής αρχής, ή άφιξίς των μετά 

τον διορισμόν των είς τήν προξενικήν αρχήν, ή οριστική αυτών άνα
χώρησις ή ή λήξις τών καθηκόντων των, ως και οίαιδήποτε μεταδο
λαί έπηρεάζουσαι τήν κατάστασίν των, αΐτινες δυνατόν νά επέλθουν 
διαρκούσης της υπηρεσίας των εν τή προξενική αρχή. -+■ 

(β) Ή άφιξις και ή οριστική άναχώρησις προσώπου ανήκοντος είς τήν 
οίκογένειοτν μέλους προξενικής τίνος αρχής συγκροτοΰντος τον οίκον 
αύτου καί, δπου ενδείκνυται, το γεγονός δτι πρόσωπον τι καθίσταται 
ή παύει νά είναι μέλος τής οικογενείας. 

(γ) Ή άφιξις καί ή οριστική άναχώρησις τών μελών του Ιδιωτικού 
προσωπικού καί, δπου ενδείκνυται, δ τερματισμός τής υπηρεσίας 
των υπό τήν Ιδιότητα ταύτην. 

(δ) Ή πρόσληψις και ή άπόλυσις προσώπων κατοικούντων εν τω δεχο
μένω Κράτει ως μελών τής προξενικής αρχής ή ως μελών του ιδιω
τικού προσωπικού δικαιουμένων προνομίων και ασυλιών. ^ 

2. Όσάκις τούτο είναι δυνατόν, ή άφιξις καί ή οριστική άναχώρησις δέον 
ωσαύτως νά γνωστοποιήται εκ τών προτέρων. 

Μέρος 11.ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ν 

"Αρθρον 25 
Τερματισμός τών καθηκόντων μέλους τής προξενικής αρχής 

Τά καθήκοντα μέλους τής προξενικής αρχής τερματίζονται κυρίως δια— 
(α) τής γνωστοποιήσεως ύπό του άποστέλλοντος 'Κράτους προς το δεχό

μενον Κράτος δτι τά καθήκοντα αύτου έτερματίσθησαν' 
(β) τής ανακλήσεως του εκτελεστήρίου εγγράφου* 
(γ) τής γνωστοποιήσεως ύπό του δεχόμενου Κράτους προς το άποστέλ

λον Κράτος 6τι τούτο έπαυσε νά θεωρή το περί οδ πρόκειται πρό
σωπον ώς μέλος του προξενικού προσωπικού. 

"Αρθρον 26 
Άναχώρησις εκ του εδάφους του 'Κράτους διαμονής 

Το δεχόμενον Κράτος οφείλει, ετι καί εν περιπτώσει ενόπλου συγκρούσεως, 
νά παράσχη είς τά μέλη τής προξενικής αρχής καί είς τά 'μέλη του ιδιωτικού 
προσωπικού, πλην τών εχόντων τήν ίθαγένειαν του 'δεχόμενου Κράτους, ώς καί 
είς τά μέλη τών οικογενειών τά συγκροτουντα τους οίκους αυτών ανεξαρτήτως 
ιθαγενείας, τον άναγκαΐον χρόνον καί, τάς 'αναγκαίας διευκολύνσεις ίνα δυνη
θούν νά προετοιμάσουν τήν άναχώρηοίν των καί εγκαταλείψουν το έδαφος 
κατά τον συντομώτερον δυνατόν χρόνον μετά τον τερματισμόν τών καθηκόντων 
τών περί ών πρόκειται μελών. Τούτο οφείλει είδικώτερον, εν περιπτώσει άνάγ
κης, δπως θέση είς τήν διάθεσίν των τά αναγκαία μεταφορικά μέσα δι' αυτούς 
καί τήν περιουσίοα/ των, πλην τής περιουσίας' τής κτηθείσης εν τω δεχομένω 
Κράτει, τής όποιας ή εξαγωγή απαγορεύεται κατά τον χρόνον τής αναχω
ρήσεως. 
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"Αρθρον 27 
Προστασία των προξενικών χώρων και αρχείων ώς και των συμφερόντων 

του άποστέλλοντος Κράτους εις έξαιρετικάς περιπτώσεις 
1. Έν περιπτώσει διακοπής των προξενικών σχέσεων μεταξύ δύο ιΚρατών— 

(α) Το δεχόμενον Κράτος υποχρεούται, ετι και έν περιπτώσει ένοπλου 
συγκρούσεως, να σεδασθη και προστατεύση τους προξενικούς 
χώρους, όμοΰ μετά της περιουσίας της προξενικής αρχής καΐ τών 
προξενικών αρχείων. 

(β) Το άποστέλλον Κράτος δύναται να έμπιστευθή την φύλαξιν τών 
προξενικών χώρων, ομού μετά της περιεχόμενης έν αύτοΐς περιου
σίας και τών προξενικών αρχείων, εις τρίτον τι Κράτος άποδεκτόν 
ύπό του δεχόμενου Κράτους. 

(γ) Το άποστέλλον Κράτος δύναται νά έμπιστευθή την προστασίαν τών 
συμφερόντων του καΐ εκείνων τών υπηκόων του εις τρίτον τι 'Κράτος 
άποδεκτόν ύπό του δεχόμενου ιΚράτους. 

2. Έ ν περιπτώσει πρόσκαιρου ή οριστικού τερματισμού τής προξενικής 
αρχής, αϊ διατάξεις τής υποπαραγράφου (α) τής παραγράφου 1 τοΟ παρόντος 
άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής. Έπί πλέον— 

(α) οσάκις το άποστέλλον Κράτος, καίτοι μη άντιπροσωπευόμενον έν 
τω δεχομένω Κράτει ύπό διπλωματικής αποστολής, διατηρεί έτέραν 
προξενικήν αρχήν έν τω έδάφει του Κράτους τούτου, ή προξενική 
αϋτη αρχή δύναται νά έπιφορτισθή μέ τήν φύλαξιν τών χώρων τής 
προξενικής αρχής ήτις έχει κλεισθή, όμοΰ μετά τής έν αυτή περι
εχόμενης περιουσίας και τών προξενικών αρχείων, ώς και, τή συγ
καταθέσει του δεχόμενου Κράτους, με την άσκησιν τών προξενικών 
καθηκόντων έν τή περιφέρεια τής προξενικής ταύτης αρχής' ή 

(β) οσάκις το άποστέλλον ιΚράτος δεν διατηρή διπλωματική ν ούτε και 
έτέραν προξενικήν αρχήν έν τω δεχομένω ιΚράτει, αί διατάξεις τών 
υποπαραγράφων (β) και (γ) τής παραγράφου 1 τοΟ παρόντος 
άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑΙ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΤΑΣ 

ΠΡΟΞΕΝΙιΚΑΣ ΑΡΧΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙίΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Μέρος Ι.^ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΠΡΟίΝΟΜΙΑ ΙΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑΙ ΑΦΟΡΩΣΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ 

"Αρθρον 28 
Διευκολύνσεις διά την έκπλήρωσιν τοΟ έργου τής προξενικής αρχής 

Το δεχόμενον Κράτος οφείλει νά παρέχη πάσας τάς διευκολύνσεις διά τήν 
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τής προξενικής αρχής. 

"Αρθρον 29 
Χρησιμοποίησις εθνικών σημαιών και θυρεών 

1. Το άποστέλλον Κράτος δικαιούται νά χρησιμοποιή την έθνικήν σημάίαν 
και τον θυρεόν αυτού έν τω δεχομένω Κράτει συμφώνως προς τάς διατάξεις 
του παρόντος άρθρου. 

2. Ή εθνική σημαία του άποστέλλοντος Κράτους δύναται νά αναρτάται 
και ό θυρεός αύτοΰ νά τοποθετήται έπί του κτιρίου του χρησιμοποιουμένου 
ύπό τής προξενικής αρχής και έπι τής θύρας εισόδου αύτου, ώς και έπί τής 
κατοικίας του αρχηγού τής προξενικής αρχής καΐ έπί τών ;μέσων κυκλοφορίας 
τούτου οσάκις ταύτα χρησιμοποιούνται δι' ύπηρεσιακάς υποθέσεις. 

3. Έν τή ασκήσει του δικαιώματος του παρεχομένου ύπό του παρόντος 
άρθρου, θά λαμβάνωνται ύπ' δψιν οι νόμοι, κανονισμοί και συνήθειαι του δεχό
μενου Κράτους. 
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"Αρθρον 30 
Στέγασις 

1. Το δεχόμενον 'Κράτος οφείλει, εϊτε νά διευκολύνη την άπόκτη'σιν επί 
του εδάφους του, συμφώνως των νόμων και κανονισμών αυτού, ύπό τοΰ άπο
στέλλοντος Κράτους των αναγκαίων οικημάτων δια την προξενικήν αύτοΰ 
αρχήν, εϊτε νά συνδράμη το τελευταΐον εις την εξεύρεση/ στέγης κατ

5 άλλον 
τινά τρόπον. 

2. ΤοΟτο οφείλει ωσαύτως, οσάκις παρίσταται ανάγκη, νά συνδράμη την 
προξενικήν αρχήν εις τήν έξεύρεσιν καταλλήλων ενδιαιτημάτων διά μέλη 
αυτής. 

"Αρθρον 31 
'Απαραβίαστον των προξενικών χώρων 

1. Οι προξενικοί χώροι είναι απαραβίαστοι εν τω μέτρω τω προβλεπομένω 
υπό του παρόντος άρθρου. 

2. Αϊ άρχαί του δεχόμενου Κράτους δεν δύνανται νά εισέλθουν εις το 
τμήμα τών προξενικών χώρων, το όποιον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς 
τον σκοπόν διεκπεραιώσεως τών εργασιών της προξενικής αρχής, ειμή κατόπιν 
συγκαταθέσεως του αρχηγού τής προξενικής αρχής ή τοΰ ύπ' αύτοΰ οριζο
μένου προσώπου ή ύπό του αρχηγού τής διπλωματικής αποστολής του απο
στέλλοντας Κράτους. Ή συγκατάθεσις του αρχηγού τής προξενικής αρχής 
δύναται, εν τούτοις, νά τεκμαίρεται υπάρχουσα εν περιπτώσει πυρκαϊας ή 
άλλης συμφοράς απαιτούσης ιέγκαιρον προστατευτική ν ένέργειαν. 

3. Ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων τής παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου το δεχόμενον Κράτος υπέχει το είδικόν καθήκον δπως προβαίνη εις 
πάντα τά κατάλληλα διαβήματα διά την προστασίαν τών προξενικών χώρων 
έναντι τυχόν αυθαιρέτου είσελεύσεως ή ζημίας κα ι διά τήν παρεμπόδισιν οιασ
δήποτε διαταράξεως τής ειρήνης τής προξενικής 'αρχής ή μειώσεως τής αξιο
πρέπειας της. 

4. Οί προξενικοί χώροι, ή έπίπλωσίς των, ή περιουσία τής προξενικής 
αρχής ώς και τά κυκλοφοριακά μέσα αυτής εξαιρούνται οιασδήποτε μορφής 
έπιτάξεως διά σκοπούς εθνικής αμύνης ή δημοσίας ωφελείας. Έάν ή άπαλ
λοτρίωσις καθίσταται αναγκαία διά τους άνω σκοπούς, δέον δπως λαμβά
νωνται άπαντα τά δυνατά μέτρα προς αποφυγήν τής παρακωλήσεως τής εκ
πληρώσεως τών προξενικών καθηκόντων και δπως καταβάλληται ταχεία, 
επαρκής και πραγματική άποζημίωσις προς το άποστέλλον Κράτος. 

"Αρθρον 32 
Φορολογική απαλλαγή τών προξενικών χώρων 

1. Οί προξενικοί χώροι και ή κατοικία τοΰ εμμίσθου άρχηγοΰ τής προ
ξενικής αρχής, τών όποιων το άποστέλλον Κράτος ή οιονδήποτε πρόσωπον 
ένεργοΰν διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους τούτου είναι ιδιοκτήτης ή ιμισθωτής, 
απαλλάσσονται πάντων τών κρατικών, περιφερειακών ή δημοτικών τελών και 
φόρων οιουδήποτε είδους, εξαιρέσει τών εισπραττομένων τοιούτων εις αντάλ
λαγμα παρεχομένων ειδικών υπηρεσιών. 

2. Ή εν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου αναφερομένη φορολογική 
απαλλαγή δεν εφαρμόζεται εις τά εν λόγω τέλη και φόρους οσάκις, κατά 
τους νόμους τοΰ δεχόμενου Κράτους, οδτοι εΐναι καταβλητέοι ύπό τοΰ προ
σώπου τό όποιον συνε'βλήθη μετά τοΰ άποστέλλοντος ιΚράτους ή μετά τοΰ 
προσώπου τοΰ ενεργούντος διά λογαριασμόν τοΰ ιΚράτους τούτου. 

"Αρθρον 33 
Άπαραβίαστον τών προξενικών αρχείων και εγγράφων 

Τά προξενικά άρχεΐα και έγγραφα είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνον 
και εις οιονδήποτε τόπον και έάν εύρίσκωνται. 
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"Αρθρον 34 
Ελευθερία κινήσεως 

ιΎπό την επιφύλαξα/ των νόμων και κανονισμών τών άφορώντων εις τάς 
ζώνας ή είσοδος εντός τών όποιων απαγορεύεται η ρυθμίζεται δια λόγους 
εθνικής ασφαλείας, το δεχόμενον Κράτος δέον δπως διασφαλίζω τήν έλευθε

ρίαν κινήσεως και κυκλοφορίας εντός του εδάφους του εις άπαντα τα μέλη 
της προξενικής αρχής. 

"Αρθρον 35 
'Ελευθερία επικοινωνίας 

1. Το δεχόμενον Κράτος δέον δπως έπιτρέπη κα ι προστατεύη τήν έλευ
θερίαν επικοινωνίας εκ μέρους τής προξενικής αρχής δια πάντ'ας τους υπη
ρεσιακούς σκοπούς. Έν τή επικοινωνία μετά τής 'Κυβερνήσεως, τών διπλωμα
τικών αποστολών και ετέρων προξενικών άρχων του άποστέλλοντος ιΚράτους, 
οπουδήποτε και αν εύρίσκωνται, ή προξενική αρχή δύναται νά χρησιμοποιή 
πάντα τά κατάλληλα μέσα, περιλαμβανομένων τών διπλωμοπικών <ή προξε
νικών ταχυδρόμων, τών διπλωματικών ή προξενικών σάκκων και τών 
μηνυμάτων διά χρήσεως κωδικός ή κρυπτογραφήσεως. Ούχ ήττον, ή προξε
νική αρχή δεν δύναται νά εγκαθιστά και χρησιμοποιή ραδιοφωνικόν πομπόν 
ειμή ιμόνον κατόπιν συγκαταθέσεως του δεχόμενου Κράτους. 

2. Ή επίσημος αλληλογραφία τής προξενικής αρχής είναι απαραβίαστος. 
«Επίσημος αλληλογραφία» σημαίνει πασαν άλληλογραφίαν σχετιζομένην προς 
τήν προξενικήν αρχήν και τά καθήκοντα της. 

3. Ό προξενικός σάκκος δεν δύναται οϋτε νά άνοίγηται ούτε νά παρακρα
τήται . Ούχ ήττον, εάν αϊ άρμόδιαι άρχαΐ του δεχόμενου Κράτους έχουν σο
βαρόν λόγον νά πιστεύουν δτι Ό σάκκος περιέχει έτερον άντικείμενον πλην 
τής αλληλογραφίας, τών εγγράφων ή τών εν παραγράφω 4 του παρόντος 
άρθρου αναφερομένων αντικειμένων, αδται δύνανται νά απαιτήσουν δπως ό 
σάκκος άνοιχθή τή παρουσία των ύπό εξουσιοδοτουμένου αντιπροσώπου του 
άποστέλλοντος Κράτους. Έάν ή αίτησις αυτή άποκρουσθή ύπό τών αρχών 
του άποστέλλοντος Κράτους, ό σάκκος επιστρέφεται είς τον τόπον προελεύσεως 
αύτου. 

4. Τά δέματα τά άπαρτίζοντα τον προξενικόν σάκκον δέον νά φέρουν 
ευδιάκριτους έξωτερικάς ενδείξεις περί του χαράκτηρος των και δεν δύνανται 
νά περιέχουν ειμή μόνον τήν έπίσημον άλληλογραφίαν ως και τά έγγραφα ή 
αντικείμενα προοριζόμενα αποκλειστικώς δι ' έπίσημον χρήσιν. 

'5. Ό προξενικός ταχυδρόμος δέον δπως έφόδιάζηται μετ' επισήμου εγ
γράφου έμφαίνοντος τήν ιδιότητα του και τον αριθμόν τών δεμάτων τών άπαρ
τιζόντων τον προξενικόν σάκκον. Έκτος εάν το δεχόμενον Κράτος συγκατα
τίθηται, ό προξενικός ταχυδρόμος δεν δύναται νά είναι υπήκοος του δεχό
μενου Κράτους, ούτε, έκτος εάν είναι υπήκοος του άποστέλλοντος Κράτους, 
νά είναι 'μόνιμος κάτοικος του δεχόμενου Κράτους. Έ ν τή ασκήσει τών καθη
κόντων του οδτος δέον νά προστατεύηται ύπό του δεχόμενου ίΚράτους. Οδτος 
απολαύει του απαραβίαστου του προσώπου του και δεν δύναται νά ύποβάλ
ληται εις ούδεμίαν μορφήν συλλήψεως ή κρατήσεως. 

6. Το άποστέλλον Κράτος, αϊ διπλωμοπικαί αύτου άποστολαί και προ
ξενικαί αύτου άρχαί δύνανται νά διορίζουν ειδικούς προξενικούς ταχυδρόμους. 
Είς τοιαύτας περιπτώσεις αί διατάξεις τής παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου 
είναι ωσαύτως έφαρμοστέαι ύπό τήν έπιφύλαξινρτι αί έν αυτή μνημόνευαμεναι 
άσυλίαι θά παύουν νά τυγχάνουν εφαρμογής ευθύς ως ό ταχυδρόμος παρα
δώση ε'ις τον παραλήπτην τον ύπό την φροντίδα του τελούντα προξενικόν 
σάκκον. 

7. Ό προξενικός σάκκος δύναται νά παραδοθή είς τον κύβερνήτην πλοίου 
ή εμπορικού αεροσκάφους μέλλοντος νά άφιχθή" εις έπιτρεπόμενον ση μείον 
εισόδου. Ό κυβερνήτης οδτος δέον νά έφωδιάζηται μετ ' επισήμου τινός εγ
γράφου έμφαίνοντος τον αριθμόν τών δεμάτων τών άπαρτιζόντων τον σάκκον, 
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ούχ ήττον δμως δεν θεωρείται προξενικός ταχυδρόμος. Κατόπιν διευθετήσεως 
μετά των αρμοδίων τοπικών αρχών, ή προξενική 'αρχή δύναται να άποστείλη 
εν τών μελών της όπως λάδη απ' ευθείας και ελευθέρως την κατοχήν του 
σάκκου από τον κυβερνήτην του πλοίου ή του αεροσκάφους. 

"Αρθρον 36 
'Επικοινωνία και επαφή μετά υπηκόων του άποστέλλοντος ιΚράτους 

1. Προς τον σκοπόν διευκολύνσεως της ασκήσεως τών προξενικών καθη
κόντων τών άφορώντων εις τους υπηκόους του άποστέλλοντος Κράτους— 

(α) Ο ι προξενικοί λειτουργοί δέον νά είναι ελεύθεροι δπως επικοινωνούν 
μετά τών υπηκόων του άποστέλλοντος Κράτους κα ι όπως ερχωνται 
εις 'έπαφήν μετ' αυτών. Οι Ιύπήκοοι του άποστέλλοντος Κράτους 
δέον νά 'έχουν τήν αυτήν έλευθερίαν εν αναφορά προς την έπικοι
νωνίαν και τήν δυνατότητα προσεγγίσεως τών προξενικών λειτουρ
γών του άποστέλλοντος 'Κράτους* 

(β) εάν ό ενδιαφερόμενος αίτηται τούτο, αϊ άρμόδιαι άρχαί του δεχό
μενου 'Κράτους δέον νά πληροφορούν αμελλητί τήν προξενικήν αρχήν 
του άποστέλλοντος Κράτους οσάκις, έν τη προξενική περιφέρεια 
αυτής, υπήκοος του Κράτους τούτου συλλαμβάνηται η φυλακίζηται 
η προφυλακίζηται εν αναμονή της εκδικάσεως ή κρατήται καθ' οιον
δήποτε άλλον τρόπον. Πάσα άνακοίνωσις 'απευθυνόμενη προς τήν 
προξενικήν αρχήν ύπό προσώπου συλληφθέντος, φυλακισθέντος >ή προ
φυλακισθέντος ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον κρατηθέντος δέον 
ωσαύτως νά διάβιβάζηται αμελλητί ύπό τών είρημένων άρχων. 
Αδται οφείλουν νά πληροφορούν αμελλητί το ενδιαφερόμενο ν πρό
σωπον περί τών δικαιωμάτων του δυνάμει της παρούσης υποπαρα
γράφου, 

(γ) οι προξενικοί λειτουργοί έχουν το δικαίωμα δπως επισκέπτονται υπή
κοόν τίνα του άποστέλλοντος Κράτους όστις τελε ί εν φυλακίσει, 
προφυλακίσει η οιαδήποτε άλλης φύσεως κρατήσει, συνομιλούν και 
αλληλογραφούν μετ' αύτοϋ και μεριμνούν περί της νομικής αύτου 
παραστάσεως. Όδτοι έχουν ωσαύτως το δικαίωμα δπως επισκέ
πτονται ύπήκοόν τίνα του άποστέλλοντος Κράτους όστις έν τη 
περιφέρεια των τελεί έν φυλακίσει, προφυλακίσει ή οιαδήποτε άλλης 
φύσεως κρατήσει εις έκτέλεσιν δικαστικής αποφάσεως. Ούχ ήττον 
δμως, οι προξενικοί λειτουργοί δέον νά απέχουν πράξεως υπέρ υπη
κόου όστις τελεΐ έν φυλακίσει, προφυλακίσει η κρατήσει ιόσάκις 
οδτος αντιτίθεται ρητώς εις ταύτην. 

2. Τά έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου 'αναφερόμενα δικαιώματα 
δέον δπως άσκώνται συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς του δεχό
μενου Κράτους, ύπό τήν έπιφύλαξιν, έν τούτοις, ότι οι περί ών πρόκειται νόμοι 
και κανονισμοί δέον όπως καθιστούν δυνατήν τήν πλήρη ύλοποίησιν τών σκοπών 
διά τους 'όποιους τά παρεχόμενα βάσει του παρόντος άρθρου δικαιώματα 
προορίζονται. 

"Αρθρον 37 
Πληροφορίαι έν περιπτώσει θανάτου, κηδεμονίας ή 
επιτροπείας, ναυαγίου ή αεροπορικού άτυχη μοαος 

Έάν αϊ άρμόδιαι άρχαί του δεχόμενου Κράτους κατέχουν τάς σχετικάς 
πληροφορίας, αδται υπέχουν καθήκον— 

(α) Έν περιπτώσει θανάτου υπηκόου του άποστέλλοντος Κράτους νά 
πληροφορήσουν αμελλητί τήν προξενικήν αρχήν εν τη περιφέρεια 
της οποίας έπηλθεν ό θάνατος, 

(β) Νά πληροφορούν αμελλητί τήν άρμοδίαν προξενικήν αρχήν περί 
πάσης περιπτώσεως καθ' ην ό διορισμός κηδεμόνας ή επιτρόπου 
παρουσιάζεται ωφέλιμος διά τά συμφέροντα ανηλίκου τινός fj άλλου 
προσώπου στερουμένου της πλήρους ικανότητος, υπηκόου του άπο
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στέλλοντος Κράτους. Ούχ ήττον ή παροχή της πληροφορίας ταύτης 
νοείται άνευ επηρεασμού της λειτουργίας τών νόμων και κανο
νισμών του δεχόμενου Κράτους τών άφορώντων εις τους διορισμούς 
τούτους, 

(γ) 'Οσάκις πλοΐον έχον την εθνικότητα του άποστέλλοντος 'Κράτους 
ναυαγή ιή έξοκέλλη εντός της χωρικής θαλάσσης ή τών εσωτερικών 
υδάτων τού δεχόμενου Κράτους, ή οσάκις αεροσκάφος τι έγγεγίραμ
μένον εις τό άποστέλλον Κράτος υφίσταται ατύχημα εν τω έδάφει 
του δεχόμενου Κράτους, νά πληροφορούν αμελλητί την πλησιεστέραν 
προς τον τόπον ένθα συνέβη τό ατύχημα προξενική ν αρχήν. 

"Αρθρον 38 
Επικοινωνία μετά τών άρχων του δεχόμενου Κράτους 

Έ ν τη ασκήσει τών καθηκόντων των, οί προξενικοί λειτουργοί δύνανται 
νά άπευθύνωνται : 

(α) Προς τάς αρμοδίας τοπικάς αρχάς της προξενικής των περιφερείας, 
(β) Προς τάς αρμοδίας κεντρικάς αρχάς του δεχόμενου Κράτους εάν 

Και καθ' ην εκτασιν τούτο έπιτρέπηται ύπό τών νόμων, κανονισμών 
και συνηθειών του Κράτους τούτου ή ύπό σχετικών διεθνών συμ
φωνιών. 

"Αρθρον 39 
Προξενικά δικαιώματα και τέλη 

1. Ή προξενική αρχή δύναται νά είσπράττη επί τού εδάφους του δεχό
μενου Κράτους τά δικαιώματα και τέλη τά προβλεπόμενα ύπό τών νόμων και 
κανονισμών του άποστέλλοντος Κράτους διά τάς προξενικάς πράξεις. 

2. Τά είσπροπτόμενα ποσά ύπό μορφήν δικαιωμάτων και τελών τών ανα
φερομένων εν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου, ως και αί περί τούτων 
αποδείξεις, απαλλάσσονται πάντων τών τελών καΐ φόρων έν τω δεχομένω 
Κράτει. 

Μέρος ΙΙ.^ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑ Ι ΑΣΥΛΙΑ Ι 
ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΤΟΥΣ Ε'ΜΜΙΣΘΟΥΣ ΠΡΟΞΒΝΙΚΟΥΣ 'ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 

ΚΑΙ Ε Ι Σ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ Σ ΑΡΧΗΣ 
"Αρθρον 40 

Προστασία προξενικών λειτουργών 
Τό δεχόμενον Κράτος δέον νά μεταχειρίζηται τους προξενικούς λειτουρ

γούς μετά τού οφειλομένου προς αυτούς σεβασμού και δέον νά λαμβάνη πάντα 
τά κατάλληλα μέτρα προς παρεμπόδιση/ πάσης προσβολής κατά τοα'προσώ
που των, τής ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των. 

"Αρθρον 41 
Προσωπικόν άπαραβίαστον τών προξενικών λειτουργών 

1. Οί προξενικοί λειτουργοί δεν υπόκεινται εις σύλληψιν ή κράτησιν εκκρε
μούσης τής δίκης, ειμή έν περιπτώσει βαρέως εγκλήματος και κατόπιν απο
φάσεως τής αρμοδίας δικαστικής αρχής. 

2. 'Εξαιρέσει τής περιπτώσεως τής καθοριζομένης έν παραγράφω 1 του 
παρόντος άρθρου, οί προξενικοί λειτουργοί δεν δύνανται νά φυλακισθούν ή νά 
υποβληθούν είς οιανδήποτε έτερον ιμορφήν περιορισμού τής προσωπικής αυτών 
ελευθερίας ειμή είς έκτέλεσιν τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως. 

3. ^Όσάκις ποινική διαδικασία κινήται εναντίον προξενικού λει
τουργού, ούτος οφείλει νά παρουσιάζηται ενώπιον τών αρμοδίων άρχων. 
Ούχ ήττον ή διαδικασία δέον νά διεξάγηται μετά τού οφειλομένου σεβασμού 
προς αυτόν ένεκα τής επισήμου αυτού θέσεως καί, εξαιρέσει τής περιπτώσεως 
τής καθοριζομένης έν παραγράφω 1 τού παρόντος άρθρου, κατά τρόπον πάρα
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κωλύοντα το όλιγώτερον δυνατόν την άσκησα/ των προξενικών καθηκόντων. 
Όσάκις, ύπό τάς περιστάσεις τάς μνημονευομένας εν παραγράφω 1 του πα
ρόντος άρθρου, καθίσταται άναγκαΐον όπως τεθή ύπό κράτησιν προξενικός 
λειτουργός, ή κατ' αύτου στρεφόμενη διαδικασία δέον να κινηθή μετά της 
ελαχίστης καθυστερήσεως. 

"Αρθρον 42 
Γνωστοποίησις της συλλήψεως, κρατήσεως ή διώξεως 

Έν περιπτώσει συλλήψεως ή κρατήσεως εκκρεμούσης της δίκης μέλους 
του προξενικού προσωπικού ή ποινικής διώξεως κινηθείσης κατ

5 αύτου, το δεχό
μενον Κράτος οφείλει να ειδοποίηση το ταχύτερον τον άρχηγόν της προξε
νικής αρχής. Έάν ό τελευταίος οδτος είναι το άντικείμενον οιουδήποτε 
τοιούτου μέτρου, το δεχόμενον Κράτος δέον να γνωστοποιή τούτο εις τό άπο
στέλλον Κράτος δια της διπλωματικής οδού. 

"Αρθρον 43 
. Ετεροδικ ία 

1. Οί προξενικοί λειτουργοί καΐ οι προξενικοί υπάλληλοι δεν υπόκεινται 
εις την δικαιοδοσίαν των δικαστικών ή διοικητικών άρχων του δεχόμενου 
Κράτους έν σχέσει προς πράξεις τελουμένας έν τη ασκήσει των προξενικών 
καθηκόντων. 

2. Ούχ ήττον αϊ διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν 
τυγχάνουν εφαρμογής έν σχέσει προς πολιτικήν άγωγήν είτε— 

(α) άπορρέουσαν έκ συμβάσεως συναπτόμενης ύπό προξενικού λειτουρ
γού ή προξενικού υπαλλήλου, έν τη όποια οδτος δεν συμβάλλεται 
ρητώς ή σιωπηρώς ως αντιπρόσωπος του άποστέλλοντος Κράτους" 
εϊτε 

(β) έγειρομένης ύπό τρίτου διά ζημίαν προκύπτουσαν έξ ατυχήματος 
έν τω δεχομένω 'Κράτει προκληθέντος ύπό οχήματος, πλοίου ή αερο
σκάφους. 

"Αρθρον 44 
Ύποχρέωσις παροχής μαρτυρίας 

1. Τα Μέλη τής προξενικής αρχής δύνανται νά κληθούν όπως παραστούν 
ως μάρτυρες κατά τήν διάρκειαν δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. Προ
ξενικός τις υπάλληλος ή μέλος τ ι του υπηρετικού προσωπικού οφείλει, εξαι
ρέσει τών έν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου μνημονευομένων περιπτώ
σεων, νά μη άρνήται τήν παροχήν μαρτυρίας. Έάν προξενικός τις λειτουργός 
άρνήται νά παράσχη μαρτυρίαν, ουδέν έ'ξαναγκαστικόν μέτρον ή ποινή δύναται 
νά έφαρμοσθή κατ

5 αύτου. 
2. Ή ζητούσα τήν μαρτυρικήν κατάθεσιν προξενικού λειτουργού αρχή δέον 

νά άποφεύγη τήν παρακώλησιν τών προξενικών αύτοΟ καθηκόντων. Α5τη δύ
ναται, όσάκις τούτο είναι δυνατόν, νά λαμβάνη τήν μαρτυρίαν αύτου εις τήν 
κατοικίαν ή ε'ις την προξενικήν αρχήν ή νά δέχηται εγγραφον κατάθεσιν έκ 
μέρους αύτου. 

3. Τά μέλη τής προξενικής αρχής ούδεμίαν ύποχρέωσιν' υπέχουν προς 
παροχήν μαρτυρίας άφορώσης ζητήματα συνδεόμενα προς τήν άσκησιν τών 
καθηκόντων των ή προς προσκόμισα/ της επισήμου αλληλογραφίας κα ι έγγρα
φων σχετιζομένων προς ταύτην. Δικαιούνται ωσαύτως νά αρνούνται τήν πα
ροχήν μαρτυρίας, ως εμπειρογνώμονες μάρτυρες, άφορώσης ε'ις τό έθνικόν 
δίκαιον του άποστέλλοντος Κράτους. 

"Αρθρον 45 
Παραίτησις έκ τών προνομίων και ασυλιών 

1. Τό απόστελλαν Κράτος δύναται νά παραιτηθή, έν σχέσει προς μέλος τ ι 
τής προξενικής αρχής, οιουδήποτε τών έν άρθροις 41, 43 και 44 προβλεπομένων 
προνομίων και ασυλιών. 



87 Ν. 7/76 

2. Ή παραίτησις δέον έν πάση περιπτώσει να είναι ρητή, ύπό την έπιφύ
λαξιν των διαλαμβανομένων έν τη παραγράφω 3 τοΰ παρόντος άρθρου, και 
δέον να άνακοινοΰται εγγράφως ιτρός το δεχόμενον Κράτος. 

3. Ή 'έναρξις διαδικασίας ύπό τίνος προξενικού λειτουργού ή προξενικού 
υπαλλήλου έν σχέσει προς ύπόθεσίν τίνα, έν ή θα άπέλαυε ετεροδικίας δυνάμει 
του άρθρου 43, θά άποκλείη τούτον δπως έπικαλεσθη την έτεροδικίαν έν σχέσει 
προς οιανδήποτε άνταπαίτησιν αμέσως συνδεόμενην προς την κυρίαν 
άπαίτησιν. 

4. Ή παραίτησις άπό της ετεροδικίας δια τους σκοπούς πολιτικής ή διοι
κητικής διαδικασίας δεν θεωρείται έξυπακούουσα τήν παραίτησιν έκ τής ασυ
λίας ως προς τα ιμέτρα εκτελέσεως άτινα συνεπάγεται ή δικαστική άπόφασις' 
έν σχέσει προς τα μέτρα ταύτα απαιτείται ιδιαιτέρα παραίτησις. 

"Αρθρον 46 
'Απαλλαγή έκ τής έγγραφης εις βιβλία αλλοδαπών 

και έκ τών αδειών παραμονής 
1. Οι προξενικοί λειτουργοί καΐ προξενικοί υπάλληλοι και τα μέλη τών 

οικογενειών των τα συγκροτουντα τους οίκους αυτών, απαλλάσσονται πάντων 
τών δυνάμει τών νόμων και κανονισμών του δεχόμενου ^Κράτους υποχρεώσεων 
έν σχέσει προς τήν έγγραφήν τών αλλοδαπών και τάς 'αδείας παραμονής. . 

2. Αϊ διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ούχ ήττον, δεν 
τυγχάνουν εφαρμογής ούτε έπί του προξενικού υπαλλήλου, όστις δεν είναι 
μόνιμος υπάλληλος τοΰ άποστέλλοντος Κράτους ή όστις διεξάγει Ίδιωτικήν 
κερδοσκοπικήν απασχόληση/ έν τω δεχομένω Κράτει, ούτε επί τοΰ μέλους τής 
οικογενείας τοΰ έν λόγω υπαλλήλου. 

"Αρθρον 47 
'Απαλλαγή έκ τής αδείας εργασίας 

1. Τά μέλη τής προξενικής αρχής, δσον άφορα εις τάς παρεχομένας υπη
ρεσίας προς το άποστέλλον Κράτος, 'απαλλάσσονται πασών τών υποχρεώσεων 
έν σχέσει προς τάς αδείας εργασίας τών επιβαλλομένων ύπό τών νόμων και 
κανονισμών τοΰ δεχόμενου Κράτους σχετικών προς τήν άπασχόλησιν αλλο
δαπού εργατικού δυναμικού. 

2. Τά μέλη τοΰ 'ιδιωτικού προσωπικού τών προξενικών λειτουργών και 
τών προξενικών υπαλλήλων, έφ' δσον δέν διεξάγουν οιανδήποτε έτέραν κερδο
σκοπικήν άπασχόλησιν έν τω δεχομένω Κράτει, απαλλάσσονται τών υποχρεώ
σεων τών προβλεπομένων έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 48 
'Απαλλαγή έκ τών κοινωνικών ασφαλίσεων \ 

1. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τοΰ παρόντος 
άρθρου, τά μέλη τής προξενικής αρχής δσον άφορα εις τάς παρεχομένας ύπ' 
αυτών υπηρεσίας προς το άποστέλλον 'Κράτος, και τά μέλη τών οικογενειών 
των τ ά συγκροτουντα τους οίκους αυτών, έξαιροΰνται τών περί κοινωνικής 
ασφαλίσεως διατάξεων, αΐτινες δυνατόν νά ισχύουν έν τώ δεχομένω ίΚράτει. 

2. Ή προβλεπομένη έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου απαλλαγή 
εφαρμόζεται ωσαύτως έπί τών μελών τοΰ ίδιωτικοΰ προσωπικού άτινα ανή
κουν εις τήν άποκλειστικήν ύπηρεσίαν τών μελών τής προξενικής αρχής, ύπό 
τον δρον— 

(α) "Οτ ι δεν είναι υπήκοοι τοΰ δεχόμενου Κράτους ή δτι δέν είναι 
μόνιμοι κάτοικοι αυτού' και 

(β) "Οτ ι καλύπτονται ύπό τών διατάξεων περί κοινωνικής ασφαλίσεως, 
αϊ όποΐαι ισχύουν έν τω άποστέλλοντι Κράτει ή έν τρίτω τινί Κράτει. 

3. Τά μέλη τής προξενικής αρχής άτινα έχουν έν τή υπηρεσία των πρό
σωπα εις τά όποια ή προβλεπομένη έν παραγράφω 2 τοΰ παρόντος άρθρου 
απαλλαγή δέν τυγχάνει εφαρμογής, δέον νά τηρούν τάς υποχρεώσεις τάς 
οποίας αϊ διατάξεις περί κοινωνικής ασφαλίσεως τοΰ δεχόμενου Κράτους επι
βάλλουν ε'ις τους έργοδότας. 
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4. Ή προβλεπομένη έν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαλ

λαγή δεν αποκλείει την 'έκουσίαν σομμετοχήν εις τό σύστημα κοινωνικής ασφα
λίσεως του δεχόμενου 'Κράτους, νοουμένου οτι ή τοιαύτη συμμετοχή επιτρέ
πεται ύπό του Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 49 
Φορολογική 'απαλλαγή 

1. Οι προξενικοί λειτουργοί και οί προξενικοί υπάλληλοι ως και τα μέλη 
των οικογενειών των τα συγκροτουντα τους οίκους αυτών απαλλάσσονται 
πάντων τών τελών και φόρων, προσωπικών ή επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων, 
κρατικών, περιφερειακών ή δημοτικών, εξαιρέσει— 

(α) τών εμμέσων φόρων του είδους εκείνου, οί όποιοι κανονικώς ένσω
ματουνται εις τήν τιμήν τών εμπορευμάτων ή τών υπηρεσιών 

(β) τών τελών καΐ φόρων επί της Ιδιωτικής ακινήτου ιδιοκτησίας κει
μένης επί του εδάφους τοΟ δεχόμενου Κράτους, ύπό τήν επιφύλαξα/ 
τών διατάξεων του άρθρου 32' 

(γ) τών φόρων κληρονομιών και διαδοχής, ώς και τών φόρων μεταβι
βάσεως τών εισπραττομένων ύπό του δεχόμενου Κράτους, ύπό τήν 
επιφύλαξα/ τών διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 51' 

(δ) τών τελών και φόρων επί τών ιδιωτικών εισοδημάτων, συμπεριλαμ
βανομένων τών κεφαλαιουχικών κερδών, εχόντων τήν πηγήν των 
έν τω δεχομένω Κράτει, ώς καΐ τών φόρων επί του κεφαλαίου σχε
τιζομένου προς τάς πραγματοποιούμενος επενδύσεις εις έμπορικάς 
ή οίκονομικάς επιχειρήσεις έν τω δεχομένω ιΚράτει" 

(ε) τών τελών τών εισπραττομένων εις αντάλλαγμα παρεχομένων ειδι
κών υπηρεσιών 

(στ) τών τελών εγγραφής, τών δικαστικών τελών και τών τελών κατα
γραφής, ώς και τών τελών ύπσθηκεύσεως και τελών χαρτοσήμου, 
ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΟ άρθρου 32. 

2. Τά ιμέλη του υπηρετικού προσωπικού απαλλάσσονται τών τελών καΐ 
φόρων επί τών ημερομισθίων άτινα λαμβάνουν 'έναντι τών υπηρεσιών των. 

3. Τά μέλη της προξενικής αρχής, άτινα απασχολούν πρόσωπα τών οποίων 
τά ημερομίσθια ή αϊ άποδοχαί των δεν 'απαλλάσσονται του φόρου εισοδή
ματος έν τω δεχομένω Κράτει, δέον νά τηρούν τάς υποχρεώσεις τάς οποίας 
οί νόμοι και οί κανονισμοί του 'Κράτους τούτου επιβάλλουν εις τους έργο
δότας ώς προς τήν εΐσπραξιν του φόρου επί του εισοδήματος. 

"Αρθρον 50 
'Απαλλαγή εκ τών τελωνειακών δασμών κάί του έλεγχου 

1. Συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς τους οποίους τό δεχό
μενον Κράτος δυνατόν νά υιοθέτηση, τούτο θά έπιτρέπη τήν είσαγωγήν και 
θά χορηγή άπαλλαγήν εκ πάντων τών τελωνειακών δασμών, φόρων και άλλων 
συναφών έπι'βαρύνσεων, πλην τών επιβαρύνσεων δι' εναποθήκευσα/, μεταφοράν 
και διά παροιμοίας υπηρεσίας, 'έν σχέσει προς— 

(α) τά αντικείμενα τά προοριζόμενα δι' έπίσημον χρήσιν της προξενικής 
αρχής· 

(β) τά αντικείμενα τά προοριζόμενα διά τήν προσωπικήν χρήσιν προ
ξενικού τίνος λειτουργού ή τών μελών τής οικογενείας του τών 
συγκροτούντων τον οίκον αύτου, περιλαμβανομένων τών αντικει
μένων τών προοριζομένων διά τήν έγκατάστασίν του. Τά προορι
ζόμενα διά τήν κατανάλωσα/ αντικείμενα δέον νά μή υπερβαίνουν 
τάς αναγκαίας ποσότητας διά τήν άμεσον χρησιμοποίησα/ ύπό τών 
ενδιαφερομένων προσώπων. 

2. Οί προξενικοί υπάλληλοι απολαύουν τών προνομίων και απαλλαγών τών 
καθοριζομένων έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου ώς προς τά εισαγό
μενα κατά τόν χρόνον τής πρώτης αυτών εγκαταστάσεως αντικείμενα. 
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3. Αϊ προσωπικού άποσκευαί αί συνοδεύουσαι τους προξενικούς λειτουρ
γούς και τα μέλη τών οικογενειών των των συγκροτούντων τους οίκους αυτών 
απαλλάσσονται του τελωνειακού ελέγχου. Δεν δύνανται νά υποβληθούν εις 
ελεγχον ειμή μόνον εάν υφίστανται σοβαροί λόγοι υποψίας δτι αύται περιέχουν 

φ αντικείμενα έτερα εκείνων άτινα αναφέρονται εν τη ύποπαραγράφω (β) της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή αντικείμενα τών όποιων ή εισαγωγή 
ή εξαγωγή απαγορεύεται ύπό τών νόμων καΐ κανονισμών του δεχόμενου Κρά
τους η τα όποια υπόκεινται είς τους νόμους και κανονισμούς αύτου περί λοιμο

'* καθάρσεως. Ό έλεγχος ούτος δέον νά διενεργήται τη παρουσία του προξε
νικού λειτουργού ή τοΟ ενδιαφερομένου μέλους της οικογενείας αύτου. 

"Αρθρον 51 
'Κληρονομική περιουσία ιμέλους της προξενικής αρχής 

ή μέλους τής οικογενείας τούτου. 
Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τής προξενικής αρχής ή μέλους τής οικο

γενείας συγκροτουντος τον οίκον αύτου, το δεχόμενον Κράτος— 
* (α) δέον νά έπιτρέπη τήν έξαγωγήν τής κινητής περιουσίας του απο

θανόντος εξαιρέσει εκείνης ήτις απεκτήθη έν τω δεχομένω ΙΚράτει, 
τής οποίας ή εξαγωγή άπηγορεύετο κατά τον χρόνον του θανάτου 
αύτου* 

(β) δέον νά μή είσπράττη φόρους κληρονομιών, κρατικούς περιφερεια
κούς ή δημοτικούς, ουδέ φόρους επί τής μεταβιβάσεως κινητής πε
ριουσίας τής οποίας ή παρουσία έν τω δεχομένω Κράτε ι ώφείλετο 
αποκλειστικώς είς τήν παρουσίοα/ έν τώ δεχομένω ΙΚράτει του άπο
θοα/όντος ως μέλους τής προξενικής αρχής ή μέλους τής οικογενείας 
'μέλους τινός τής προξενικής αρχής. 

"Αρθρον 52 
'Απαλλαγή εκ προσωπικών υπηρεσιών και συνεισφορών 

Το δεχόμενον Κράτος οφείλει νά άπαλλάσση τά μέλη τής προξενικής 
αρχής και τά μέλη τών οικογενειών των τών συγκροτούντων τους οίκους 
αυτών εκ πάντων τών προσωπικών υπηρεσιών καΐ εκ πάσης υπηρεσίας προς 
το δημόσιον οιουδήποτε είδους, ως και εκ τών στρατιωτικών υποχρεώσεων 
ως είναι αί συνδεόμεναι προς επιτάξεις, στρατιωτικάς συνεισφοράς καΐ επιτά
ξεις στεγάσεως. 

"Αρθρον 53 
"Έναρξις και λήξις τών προξενικών προνομίων και ασυλιών 

1. Παν. μέλος τής προξενικής αρχής απολαύει τών προνομίων και ασυλιών 
τών προβλεπομένων έν τή παρούση Συμβάσει άπό τής στιγμής τής εισόδου 
του έν τω έδάφει του δεχόμενου Κράτους καθ' όδόν προς άνάληψιν τής υπη
ρεσίας του ή, εάν ευρίσκεται ήδη έν τω έδάφει τούτω, άπό τής στιγμής τής 

Μ αναλήψεως τών καθηκόντων του παρά τή προξενική αρχή. 
2. Τά μέλη τής οικογενείας μέλους τινός τής προξενικής αρχής τά συγ

κροτοΰντα τον οίκον αύτου και τά μέλη του ιδιωτικού προσωπικού αύτου απο
λαύουν τών προνομίων και ασυλιών τών προβλεπομένων 'έν τή παρούση Συμ
βάσει άπό τής ημερομηνίας καθ' ήν το έν λόγω μέλος τής προξενικής αρχής 
απολαύει τών προνομίων καΐ ασυλιών κατά τήν παράγραφον 1 του παρόντος 
άρθρου ή άπό τής ή'μερομηνίας τής εισόδου των έν τω έδάφει του δεχόμενου 
Κράτους ή άπό τής ημερομηνίας καθ' ήν κατέστησαν μέλη τής έν λόγω οικο
γενείας ή του έν λόγω προσωπικού, οιαδήποτε τών άνω ημερομηνιών ήθελεν 
είναι ή τελευταία. 

* 3. Όσάκις τά καθήκοντα μέλους τινός τής προξενικής αρχής τερματίζων
ται , τά προνόμια και αί άσυλίαι τούτου, ως και τών μελών τής οικογενείας του 
τών συγκροτούντων τον οΐκον αύτου ή τά τών μελών του Ιδιωτικού προσωπικού, 
παύουσι κοα/ονικώς κατά την στιγμήν καθ' ή ν το έν λόγω πρόσωπον έγκατα

'* λείπει το δεχόμενον Κράτος ή κατά τήν έκπνοήν τής έν λόγω προθεσμίας τής 
παρεχομένης προς τούτο, οιαδήποτε τούτων είναι ή πρότερα, ούχ ήττον δμως 
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ταΰτα θά εξακολουθούν νά Ισχύουν μέχρι της στιγμής ταύτης, ετ ι δέ καΐ έν 
περιπτώσει ενόπλου συγκρούσεως. 'Καθ' δσον άφορα εις τα πρόσωπα τα 
αναφερόμενα έν τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου, τα προνόμια καΐ at 
άσυλίαι αυτών παύουν ευθύς ώς τα πρόσωπα ταΟτα παύσουν νά ανήκουν εις 
τον οίκον ή εις την ύπηρεσίαν μέλους τινός τής προξενικής αρχής νοουμένου, 
έν τούτοις, δτι έάν τά πρόσωπα ταΰτα €χουν την πρόθεσιν νά εγκαταλείψουν 
το δεχόμενον Κράτος εντός ευλόγου προθεσμίας, τά προνόμια κα ι αϊ άσυλίαι 
αυτών θά εξακολουθούν νά ισχύουν μέχρι τής στιγμής τής αναχωρήσεως των. 

4. Ούχ ήττον, δσον άφορα εις τάς πράξεις τάς τελεσθείσας ύπό προξενι
κοΟ λειτουργού ή προξενικού υπαλλήλου έν τή ασκήσει τών καθηκόντων του, 
ή ετεροδικία θά έξακολουθή νά ίσχύη άνευ χρονικού περιορισμού. 

5. Έν περιπτώσει θοα/άτου 'μέλους τινός προξενικής αρχής, τά μέλη τής 
οικογενείας αύτοΰ τά συγκροτουντα τον οίκον αύτοΰ θά εξακολουθήσουν νά 
απολαύουν τών προνομίων καΐ ασυλιών τών παρεχομένων είς ταύτα μέχρι νά 
εγκαταλείψουν το δεχόμενον Κράτος ή μέχρι τής εκπνοής ευλόγου προθεσμίας 
καθιστώσης δυνατόν εις ταΰτα νά πράξουν οϋτω, οιαδήποτε τούτων ήθελεν 
είναι ή πρότερα. 

"Αρθρον 54 
Ύποχρέωσις τρίτων Κρατών 

1. Έάν ό προξενικός λειτουργός διέρχηται 'διά του εδάφους ή εύρίσκηται 
επί του εδάφους τρίτου Κράτους, το όποιον τώ έχορήγησε θεώρησιν οσάκις 
αυτή είναι αναγκαία, καθ' όδόν προς άνάληψιν τών καθηκόντων του ή προς 
έπάνοδον είς την θέσιν του ή οσάκις οδτος έπιστρέφη είς το άποστέλλον 
Κράτος, το τρίτον Κράτος οφείλει νά παρέχη είς τοΰτο πάσας τάς προβλεπο
μένας ύπό τών λοιπών άρθρων τής παρούσης Συμβάσεως ασυλίας οΐαι δυνατόν 
νά απαιτούνται διά νά έξασφαλισθή ή διέλευσις ή ή επιστροφή τούτου. Το 
αυτό δέον νά ίσχύη και έν τή περιπτώσει τών μελών τής οικογενείας αύτοΰ 
τών συγκροτούντων τον οίκον αύτοΰ και απολαυόντων τών έν λόγω προνομίων 
και ασυλιών άτινα συνοδεύουν τον προξενικόν λειτουργόν ή ταξιδεύουν κεχω
ρισμένως διά νά τον συναντήσουν ή διά νά επιστρέψουν είς το άποστέλλον 
Κράτος. 

2. Είς παρόμοιας περιστάσεις προς έκείνας αΐτινες καθορίζονται έν παρα
γράφω 1 του παρόντος άρθρου, τά τρίτα ΙΚράτη δέον όπως μη παρακωλύουν 
την διέλευσιν εκ τοΰ εδάφους των τών λοιπών μελών τής προξενικής αρχής 
ή τών μελών τών οικογενειών των τών συγκροτούντων τους οίκους των. 

3. Τά τρίτα Κράτη οφείλουν νά παρέχουν είς την έπίσημον άλληλογραφίαν 
και είς τάς λοιπάς επισήμους επικοινωνίας έν διελεύσει, περιλαμβανομένων 
τών ιμηνυμάτων διά κωδικός ή κρυπτογραφήσεως, την αυτήν έλευθερίαν και 
προστασίαν οΐαν το δεχόμενον Κράτος υποχρεούται νά παρέχη δυνάμει τής 
παρούσης Συμβάσεως. Ταΰτα οφείλουν νά παρέχουν είς τους προξενικούς 
ταχυδρόμους είς τους όποιους έχορηγήθη θεώρησις, οσάκις αΰτη ήτο αναγκαία, 
ώς και είς τους προξενικούς σάκκους έν διελεύσει, τό αυτό άπαραβίαστον 
και προστασίαν οΐαν τό δεχόμενον Κράτος υποχρεούται νά παρέχη δυνάμει 
τής παρούσης Συμβάσεως. 

4. Αϊ υποχρεώσεις τών τρίτων Κρατών δυνάμει τών παραγράφων Ί , 2 και 
3 τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ωσαύτως είς τ ά πρόσωπα τά μνημο
νευόμενα αντιστοίχως είς τάς έν λόγω παραγράφους, ώς και είς τάς επισή
μους επικοινωνίας και είς τους προξενικούς σάκκους, τών όποιων ή παρουσία 
είς τό έδαφος τοΰ τρίτου 'Κράτους οφείλεται είς άνωτέραν βίαν. 

"Αρθρον 55 
Σεβασμός τών νόμων και κανονισμών τοΰ δεχόμενου Κράτους 

1. "Ανευ έπηρεασμοΰ τών προνομίων και ασυλιών αυτών, είναι καθήκον 
πάντων τών προσώπων τών απολαυόντων τών έν λόγω προνομίων και ασυλιών 
δπως σέβωνται τους νόμους και κανονισμούς τοΰ δεχόμενου 'Κράτους. Υπέχουν 
ωσαύτως καθήκον δπως μη επεμβαίνουν είς τάς εσωτερικός υποθέσεις τοΰ 
Κράτους τούτου. 
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2. Οι προξενικοί χώροι δέον νά μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπον άσυμβί
βαστον προς την άσκησιν των προξενικών καθηκόντων. 

3. ΑΙ διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν 
* την δυνατότητα εγκαταστάσεως εις μέρος του οίκήμοττος, ένθα ευρίσκονται 

οι χώροι, της προξενικής αρχής, τών γραφείων άλλων οργανισμών ή αντιπρο
σωπειών, νοουμένου ότι οί χώροι οί προωρισμένοι δι' αυτά είναι διακεχωρισμέ
νοι εκείνων τών χρησιμοποιουμένων ύπό της προξενικής αρχής. Έν τοιαύτη 

# περιπτώσει, τά έν λόγω γραφεία δεν θά θεωρούνται, διά τους σκοπούς της 
παρούσης Συμβάσεως, ώς αποτελούντα τμήμα τών προξενικών χώρων. 

"Αρθρον 56 
Άσφάλισις 'έναντι κινδύνων προκλήσεως ζημίας είς τρίτους 

Τά μέλη τής προξενικής αρχής δέον δπως συμμορφώνται προς άπάσας 
τάς υποχρεώσεις τάς έπιβαλλομένας ύπό τών νόμων και κανονισμών του δεχό
μενου Κράτους έν σχέσει προς την άσφάλισιν έναντι κινδύνων προκλήσεως 

* ζημίας είς τρίτους έκ τής χρησιμοποιήσεως οιουδήποτε οχήματος, πλοίου ή 
αεροσκάφους. 

"Αρθρον 57 
. Είδικαι διατάξεις άφορώσαι είς την ίδιωτικήν 

κερδοσκοπικήν άπασχόλησιν 
1. Οί έμμισθοι προξενικοί λειτουργοί δέον νά μή διεξάγουν οκχνδήποτε 

έπαγγελματικήν ή έμπορικήν δραστηριότητα έν τω δεχομένω Κρατεί διά προ
σωπικόν αυτών δφελος. 

ψ 2. Τά προβλεπόμενα έν τω παρόντι Κεφαλαίω προνόμια και άσυλίαι δεν 
παρέχονται — 

(α) είς τους προξενικούς υπαλλήλους και τά μέλη του υπηρετικού προ
σωπικού άτινα μετέρχονται έν τω δεχομένω Κράτει οιανδήποτε ίδιω

r τικήν κερδοσκοπικήν άπασχόλησιν 
(β) είς τά μέλη τής οικογενείας προσώπου αναφερομένου έν τή ύποπα

ραγράφω (α) τής παρούσης, παραγράφου ώς καΐ είς τά μέλη του 
ιδιωτικού προσωπικού αύτου' 

(γ) είς τά μέλη τής οικογενείας μέλους τινός τής προξενικής αρχής 
άτινα μετέρχονται αυτά τοα3τα έν τω δεχομένω Κράτει οίοα/δήποτε 
ίδιωτικήν κερδοσκοπικήν άπασχόλησιν. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑΣ ΑΡΧΑΣ 
ΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑΣ ΥΠ' ΑΥΤΩΝ 

"Αρθρον 58 
. Γενικαί διατάξεις άφορώσαι είς τάς 
διευκολύνσεις, προνόμια και ασυλίας 

1. Τά άρθρα 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 και 39, ή παράγραφος 3 του 
άρθρου 54 και αϊ παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 55 εφαρμόζονται είς τάς 
προξενικάς αρχάς τάς διευθυνομένας ύπό επιτίμου προξενικού λειτουργού. 
Έπί πλέον, αϊ διευκολύνσεις, προνόμια και άσυλίαι τών προξενικών τούτων 
άρχων διέπονται ύπό τών άρθρων 59, 60, 61 και 62. 

4 2. Τά άρθρα 42 καΐ 43, ή παράγραφος 3 του άρθρου 44, τά άρθρα 45 και 
53 και ή παράγραφος 1 του άρθρου 55 εφαρμόζονται είς τους επίτιμους προ
ξενικούς λειτουργούς. Έπί πλέον, αϊ διευκολύνσεις, προνόμια και άσυλίαι 
τών προξενικών τούτων λειτουργών διέπονται ύπό τών άρθρων 63, 64, 65, 66 

a και 67. 
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3. Τα προβλεπόμενα εν τη παρούση Συμβάσει προνόμια και άσυλίαι δεν 
παρέχονται εις τα μέλη της οικογενείας επιτίμου προξενικού λειτουργού ή 
προξενικού υπαλλήλου τελούντος εν τη υπηρεσία προξενικής αρχής διευθυνο
μένης υπό επιτίμου προξενικού λειτουργού. 

4. Ή ανταλλαγή προξενικών σάκκων μεταξύ δύο προξενικών αρχών διευ
θυνομένων ύπό επίτιμων προξενικών λειτουργών είς διάφορα Κράτη δεν επι
τρέπεται άνευ της συγκαταθέσεως τών δύο ενδιαφερομένων δεχόμενων Κροατών. 

"Αρθρον 59 
Προστασία τών προξενικών χώρων 

Το δεχόμενον Κράτος οφείλει να λαμβάνη τα αναγκαία μέτρα δια την 
προστασίαν τών προξενικών χώρων προξενικής τίνος αρχής διευθυνομένης ύπό 
επιτίμου προξενικού λειτουργού έναντι τυχόν αυθαιρέτου είσελεύσεως ή ζημίας 
και δια την παρεμπόδισα/ οιασδήποτε διαταράξεως τής ειρήνης τής προξενικής 
αρχής ή μειώσεως τής αξιοπρέπειας αυτής. . 

"Αρθρον 60 . 
Φορολογική απαλλαγή τών προξενικών χώρων 

1. Οι προξενικοί χώροι προξενικής τίνος αρχής διευθυνομένης ύπό επι
τίμου προξενικού "λειτουργού, τών οποίων το άποστέλλον Κράτος είναι Ιδιο
κτήτης ή μισθωτής, απαλλάσσονται πάντων τών τελών και φόρων οιουδήποτε 
είδους, κρατικών; περιφερειακών ή δημοτικών, εξαιρέσει τών εισπραττομένων 
τοιούτων είς αντάλλαγμα παρεχομένων ειδικών υπηρεσιών. 

2. Ή προβλεπομένη εν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου φορολογική 
.απαλλαγή δεν εφαρμόζεται είς τα εν λόγω τέλη και φόρους οσάκις, κατά 
τους νόμους και κανονισμούς τοΰ δεχόμενου Κράτους, ούτοι είναι καταβλη
τέοι ύπό του προσώπου το όποιον συνεβλήθη μετά του άποστέλλοντος Κράτους. 

"Αρθρον 61 
Άπαραβίαστον τών προξενικών αρχείων και εγγράφων 

Τα προξενικά άρχεϊα και έγγραφα προξενικής τίνος αρχής διευθυνομένης 
ύπό επιτίμου προξενικού λειτουργού είναι απαραβίαστα εν παντί χρόνω και 
οπουδήποτε και εάν εύρίσκωνται νοουμένου ότι φυλάσσονται κεχωρισμένως τών 
λοιπών εγγράφων και 'ιδία τής Ιδιωτικής αλληλογραφίας του αρχηγού τής 
προξενικής αρχής και παντός προσώπου εργαζομένου μετ' αυτού, ώς καΐ τών 
υλικών, βιβλίων ή εγγράφων τών σχετιζομένων προς το επάγγελμα των ή το 
έμπόριόν των. 

"Αρθρον 62 
s Απαλλαγή εκ τών τελωνειακών δασμών 

Συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς τους οποίους το δεχόμενον 
Κράτος δυνατόν νά υιοθέτηση, τούτο θά έπιτρέπη τήν ε'ισαγωγήν καΐ θά χορηγή 
απαλλαγή ν εκ πάντων τών τελωνειακών δασμών, φόρων και άλλων συναφών 
επιβαρύνσεων, πλην τών επιβαρύνσεων δι' έναποθήκευσιν, μεταφοράν καΐ διά 
παρόμοιας υπηρεσίας εν σχέσει προς τά ακόλουθα αντικείμενα, νοουμένου δτι 
ταύτα προορίζονται δι' έπίσημον χρήσιν προξενικής τίνος αρχής διευθυνομένης 
ύπό επιτίμου προξενικού λειτουργού, ήτοι: τους θυρεούς, σημαίας, εμβλήματα, 
σφραγίδας, βι'βλία, έπίσημον έντυπον ύλικόν, 'έπιπλα γραφείου, έξοπλισμόν 
γραφείου και παρόμοια αντικείμενα τά προμηθευόμενα ε'ις τήν προξενικήν αρ
χήν ύπό τοΰ άποστέλλοντος Κράτους ή τή εντολή τούτου. 

"Αρθρον 63 
Ποινική διαδικασία 

Όσάκις ποινική διαδικασία κινήται εναντίον επιτίμου προξενικού λειτουρ
γού, ούτος οφείλει νά παρουσιάζηται ενώπιον τών αρμοδίων άρχων. Ούχ 
ήττον, ή διαδικασία δέον νά διεξάγηται μετά τοΰ οφειλομένου προς αυτόν 
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σεβασμού ένεκα της επισήμου θέσεως του καί, εξαιρέσει της περιπτώσεως, 
καθ' ην οδτος τελεΐ ύπό σύλληψιν ή κράτησιν, κατά τρόπον παρακωλύοντα το 
όλιγώτερον δυνατόν την άσκησιν των προξενικών του καθηκόντων. Όσάκις 
καθίσταται ιάναγκαΐον όπως τεθή 'ύπό κράτησιν επίτιμος τις προξενικός λει
τουργός, ή κατ' αύτου* στρεφόμενη διαδικασία δέον να κινηται μετά της ελα
χίστης καθυστερήσεως. 

"Αρθρον 64 
Προστασία του επιτίμου προξενικού λειτουργού 

Το δεχόμενον Κράτος υποχρεούται νά παρέχη ε'ις τον έπίτιμον προξενικόν 
λειτουργόν τοιαύτην προστασίαν οία απαιτείται ένεκα της επισήμου αύτου 
θέσεως. 

"Αρθρον 65 
'Απαλλαγή εκ της εγγραφής είς βιβλία αλλοδαπών 

καί εκ τών αδειών παραμονής 
Οι επίτιμοι προξενικοί λειτουργοί, εξαιρέσει τών διεξαγόντων εν τω δεχο

μένω Κράτει οιανδήποτε έπαγγελμάτικήν ή έμπορικήν δραστηριότητα, διά 
προσωπικόν των όφελος, απαλλάσσονται πασών τών υποχρεώσεων δυνάμει τών 
νόμων και κανονισμών του δεχόμενου Κράτους εν σχέσει προς τήν εγγραφήν 
τών αλλοδαπών καί τάς αδείας παραμονής. 

"Αρθρον 66 
Φορολογική απαλλαγή 

Ό επίτιμος προξενικός λειτουργός απαλλάσσεται πάντων τών τελών καί 
φόρων επί τών αποδοχών καί αποζημιώσεων τάς οποίας λαμβάνει παρά του 
άποστέλλοντος Κράτους εν σχέσει προς τήν άσκησιν τών προξενικών καθη
κόντων. 

"Αρθρον 67 
'Απαλλαγή εκ προσωπικών υπηρεσιών καί συνεισφορών 

Το δεχόμενον Κράτος οφείλει νά άπαλλάσση τους επίτιμους προξενικούς 
λειτουργούς εκ πάντων τών προσωπικών υπηρεσιών καί έκ πάσης υπηρεσίας 
προς το δημόσιον οιουδήποτε είδους, ως καί έκ τών στρατιωτικών υποχρεώσεων 
ώς εΐναι αϊ συνδεόμενοι προς επιτάξεις, στρατιωτικάς συνεισφοράς καί επι
τάξεις στεγάσεως. 

"Αρθρον 68 
Προαιρετικός χαρακτήρ του θεσμού τών επίτιμων 

προξενικών λειτουργών 
"Εκαστον Κράτος εΐναι ελεύθερον νά άποφασίζη κατά πόσον θά διορίζη 

ή θά δέχηται επίτιμους προξενικούς λειτουργούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 69 
Προξενικοί πράκτορες μή δντες αρχηγοί προξενικών άρχων 

1. "Εκαστον Κράτος εΐναι ελεύθερον νά άποφασίζη κατά πόσον θά συστή
ση ή θά δεχθή προξενικά πρακτορεία διευθυνόμενα ύπό προξενικών πρακτό
ρων μή ορισθέντων ώς αρχηγών προξενικής αρχής ύπό του άποστέλλοντος 
Κράτους. 

2. Οι δροι ύφ' ους τά εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα 
προξενικά πρακτορεία δύνανται νά διεξάγουν τάς εργασίας των, ώς καί τά 
προνόμια καί αϊ άσυλίαι τών οποίων δύνανται νά απολαύουν οι προξενικοί 
πράκτορες οι διευθύνοντες ταΰτα, καθορίζονται διά συμφωνίας μεταξύ του 
άποστέλλοντος Κράτους καί του δεχόμενου Κράτους. 
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"Αρθρον 70 
"Ασκησις προξενικών καθηκόντων υπό διπλωματικών αποστολών 

1. Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται ωσαύτως, εν τω 
επιτρεπόμενα) υπό του κειμένου μέτρω, ε'ις την άσκησιν προξενικών καθη
κόντων υπό διπλωματικής τίνος αποστολής. 

2. Τα ονόματα τών μελών τής διπλωματικής αποστολής των άπεσπασμένων 
ε'ις το προξενικόν τμήμα ή άλλως επιφορτισμένων με την άσκησιν προξενικών 
καθηκόντων τής αποστολής γνωστοποιούνται εις το Ύπουργεΐον τών Εξωτε
ρικών του δεχόμενου Κράτους ή εις την ύπσδειχθεΐσαν 6πό του Υπουργείου 
τούτου 'Αρχήν. 

3. Έν τή ασκήσει τών προξενικών καθηκόντων ή διπλωματική αποστολή 
δύναται νά άπευθύνηται — 

(α) είς τάς τοπικάς αρχάς τής προξενικής περιφερείας" 
(β) εις τάς κεντρικάς αρχάς του δεχόμενου Κράτους έφ' δσον τούτο 

επιτρέπεται ύπό τών νόμων, κανονισμών κα ι συνηθειών του δεχό
μενου Κράτους ή ύπό σχετικών διεθνών συμφωνιών. 

4. Τά προνόμια και αϊ άσυλίαι τών μελών τής διπλωματικής αποστολής, 
τών αναφερομένων έν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου, θα εξακολουθήσουν 
νά διέπωνται ύπό τών κανόνων του διεθνούς δικαίου τών άφορώντων εις τάς 
διπλωματικάς σχέσεις. 

"Αρθρον 71 
Υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι τοΰ δεχόμενου Κράτους 

1. Πλην καθ' δ μέτρον επιπρόσθετοι διευκολύνσεις, προνόμια και άσυλίαι 
ήθελον χορηγηθή ύπό του δεχόμενου Κράτους, σι προξενικοί λειτουργοί οι 
όποιοι είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του δεχόμενου Κράτους δεν απολαύουν 
ειμή μόνον ετεροδικίας και προσωπικού απαραβίαστου έν σχέσει προς τάς 
επισήμους πράξεις τάς τελουμένας έν τή ασκήσει τών καθηκόντων των ως και 
του προνομίου του αναφερομένου έν παραγράφω 3 του άρθρου 44. "Οσον 
άφορα ε'ις τους προξενικούς τούτους λειτουργούς, το δεχόμενον Κράτος δεσμεύ
εται ωσαύτως ύπό τών εκτιθεμένων έν άρθρω 42, υποχρεώσεων. Όσάκις ποι
,νική διαδικασία κινήται εναντίον τοιούτου προξενικού λειτουργού, αυτή δέον 
νά διεξάγηται, εξαιρέσει τής περιπτώσεως καθ' ην ούτος τελεί ύπό σύλληψιν 
ή κράτήσιν, κατά τρόπον παρακωλύοντα το όλιγώτερον δυνατόν.τήν άσκησιν 
τών προξενικών του καθηκόντων. 

2. Τά λοιπά μέλη τής προξενικής αρχής τά ιόποΐα είναι υπήκοοι ή μόνιμοι 
κάτοικοι του δεχόμενου Κράτους και τά μέλη τών οικογενειών των, ώς και 
τά μέλη τής οικογενείας τών προξενικών λειτουργών τών αναφερομένων έν 
παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου, δεν απολαύουν τών διευκολύνσεων, προ
νομίων και ασυλιών ειμή μόνον έν τω μέτρω καθ' δ ταύτα παρέχονται ε'ις τού
τους ύπό του δεχόμενου Κράτους. Τά μέλη της οικογενείας μελών προξενικής 
τίνος αρχής και τά μέλη του ιδιωτικού προσωπικού, άτινα αυτά ταύτα εΐναι 
υπήκοοι η μόνιμοι κάτοικοι του δεχόμενου Κράτους, δεν απολαύουν ωσαύτως 
τών διευκολύνσεων, προνομίων και ασυλιών ειμή μόνον έν τω μέτρω καθ' δ 
ταύτα παρέχονται εις τούτους ύπό τοΰ δεχόμενου Κράτους. Ούχ ήττον, το 
δεχόμενον Κράτος οφείλει νά άσκή. τήν δικαιοδοσίαν του επί τών προσώπων 
τούτων κατά τρόπον ώστε νά μή παρακωλύηται αδικαιολογήτως ή έκτέλεσις 
τών καθηκόντων τής προξενικής αρχής. 
/ "Αρθρον 72 

Μή διάκρισις 
1. Κατά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως το δεχό

μενον Κράτος δέον δπως μή ποιήται διάκρισιν μεταξύ τών Κρατών. 
2. Έν τούτοις, δεν θά θεωρήται δτι γίνεται διάκρισις — 

(α) δταν το δεχόμενον Κράτος έφαρμόζη περιοριστικώς οιανδήποτε 
τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως ένεκα τής ύπό τοΰ άποστέλ
λοντος Κράτους επίσης περιοριστικής εφαρμογής τής έν λόγω δια
τάξεως έναντι τών προξενικών του άρχων 
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■ •■•■(β) δταν δυνάμει εθίμου ή συμφωνίας τά Κράτη επεκτείνουν άλλήλοις 
εύνοϊκωτέραν μεταχείρισιν εκείνης ήτις απαιτείται υπό των δια
τάξεων της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 73 
Σχέσεις μεταξύ της παρούσης Συμβάσεως και ετέρων 

διεθνών συμφωνιών 
1. Αί διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως δεν θίγουν τάς άλλας εν ίσχύϊ 

διεθνείς συϊμφωνίας μεταξύ τών Κρατών, συμβαλλομένων μερών εις ταύτας. 
2. Ουδέν εν τη παρούση Συμβάσει θέλει κωλύει τά 'Κράτη όπως συνάπτουν 

διεθνείς συμφωνίας έπιβεβαιούσας ή συμπληρούσας ή έπεκτεινούσας ή άναπτυσ
σούσας τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 74 
Υπογραφή 

Ή παρούσα Σύμβασις θά εΐναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύφ' δλων τών 
Κρατών Μελών τών 'Ηνωμένων 'Εθνών ή τίνος τών εξειδικευμένων αύτου 
οργανισμών ή τών Συμβαλλομένων Μερών εις το Καταστατικόν του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης, ώς και ύφ' ο'ιουδήποτε ετέρου Κράτους προσκα
λουμένου ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών δπως καταστη 
Συμβαλλόμενον Μέρος εις τήν Σύμβασιν ώς ακολούθως, μέχρι της 31ης 'Οκτω
βρίου 1963 ε'ις το Όμοσπονδιακόν Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών της Δημοκρατίας 
της Αυστρίας καΐ μεταγενεστέρως, μέχρι της 31ης Μαρτίου 1964, εις τά εν 
Νέα Υόρκη Κεντρικά Γραφεία τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 75 
Έπικύρωσις 

Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν. Τά έγγραφα της επικυ
ρώσεως κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 76 
Προσχώρησις 

Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη ανοικτή διά προσχώρησιν ύφ' οιουδή
ποτε Κράτους υπαγομένου εις οιανδήποτε τών εν άρθρω 74 μνημονευομένων 
τεσσάρων κατηγοριών. Τά έγγραφα της προσχωρήσεως κατατίθενται παρά 
τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 77 
"Εναρξις ισχύος 

1. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα τήν τριακοστή ν ήμέραν μετά 
τήν ήμερομηνίαν της καταθέσεως του εικοστού δευτέρου εγγράφου επικυρώ
σεως ή προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 

2. Δι' εκαστον Κράτος έπικυρουν ή προσχωρούν ε'ις τήν Σύμβασιν μετά 
τήν κατάθεσιν του εικοστού δευτέρου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως 
ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα τήν τριακοστήν ήμέραν μετά τήν ύπό του Κρά
τους τούτου κατάθεσιν του εγγράφου αύτου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 78 
Γνωστοποίησις ύπό του Γενικού Γραμματέως 

Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κοινοποιεί ε'ις άπαντα τά 
Κράτη τά όποια υπάγονται ε'ις οιανδήποτε τών εν άρθρω 74 μνημονευομένων 
τεσσάρων κατηγοριών — 

(α) τάς ύπογραφάς εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν ώς και τάς καταθέσεις 
τών εγγράφων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, συμφώνως. προς τά 
άρθρα 74, 75 και 76. 
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(β) την ήμερομηνίαν καθ' ην ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα, 
συμφώνως προς το άρθρον 77. 

"Αρθρον 79 
Αυθεντικά κείμενα 

Το πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως, της οποίας τά είς την Ά γ γ λ ι κ ή ν , 
Γαλλικήν, Ίσπανικήν, Κινεζικήν και Ρωσικήν κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά, 
κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων Εθνών, δ όποιος 
αποστέλλει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτών ε'ις άπαντα τά Κράτη τά υπαγόμενα 
•εις οιανδήποτε τών εν άρθρω 74 μνημονευομένων τεσσάρων κατηγοριών. 

Ε Ι Σ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υποφαινόμενοι πληρεξούσιοι, δεόν
τως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπό τών οικείων αυτών Κυβερνήσεων, υπέ
γραψαν την παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Βιέννη, την εικοστή ν τετάρτην ήμέραν μηνός 'Απριλίου του 
έτους χίλ ια έννεακόσια έξήκοντά τρία. 


