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Ά ρ . 1399, 11.11.77 

Ό περί τής Προξενικής Συμβάσεως τοΰ 1976 μεταΕΰ της Κυβερνή
σεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρα
τ ίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 65 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ 1 Ν ΤΟΥ 1976 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ

Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι 

ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ Ι Α Σ . 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Προξενικής Συνοπτικός 
Συμβάσεως του 1976 μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δήμο- τίτλος.. 
κρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 
Τσεχοσλοβακίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1977. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία·.. 
διάφορος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν ύπογραφεΐσαν έν Πράγα τήν 12ην 
Μαΐου 1976 Προξενικήν Σύμβασιν μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας τήν οποίαν τό Ύπουρνικόν 
Συμβούλιον ενέκρινε δια τής 'Αποφάσεως τοΟ υπ' άρ. 15.510 και 
ήμερομηνίαν 30ήν Δεκεμβρίου, 1976. 

3. Ή Σύμβασις, τής όποιας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν έπισυνημ- κύρωσις 
μένον πίνακα, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. Συμβάσεως. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3) 

ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΤΗΣ Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙ Α Σ 
Ό Πρόεδρος τής Κυπριακής Δηιμακρατίας καΐ ό Πρόεδρος αής Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας: 
'Επιθυμούντες νά ρυθμίσουν τάς σχέσεις των έν τω προξενικώ πεδίω μεταξύ 

των δύο Κρατών καΐ οϋτω νά διιευκσλύνουν τήν προστασίαν τών αντιστοίχων 
αυτών εθνικών συμφερόντων ώς καΐ τήν προστασίαν τών συμφερόντων κοΑ 
δικαιωμάτων τών οικείων αυτών υπηκόων* 
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'Απεφάσισαν να συνομολογήσουν τήν παροΟσαν Προξενικήν ϋόμβασιν και 
διώρισαν προς τούτο ώς Πληρεξουσίους των: 

Ό Πρόεδρος της Κυπριακής Δημυκραΐτίας 
τον κ. 'Ιωάννη ν Κ λ. Χριστοφίδην, 
Ύπουργόν 'Εξωτερικών, 

Ό Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας 
τον κ. Bohuslav Chnoupek, 
Ύπουργόν Εξωτερικών 

Ο'ίτινες, αφού άντήλλαξαν τα πληρεξούσια αυτών έγγραφα, ευρεθέντα εν 
πλήρει τάξει, συνεφώνησαν ώς ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ 1 
'Ορισμοί 

"Αρθρον 1 
Δια τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, ο'ι κάτωθι αναφερόμενοι δροι 

κέκτηνται τάς ακολούθους έννοιας: 
(α) «Προξενεΐον» σημαίνει παν γενικό ν προξενεΐον, προξενεΐον, ύποπρο

ξενεΐον ή προξενικόν πρακτορεΐον 
(Ρ) «Προξενική περιφέρεια» σημαίνει τήν περιοχήν τήν ύπαγομένην είς το 

προξενεΐον διά τήν άσκησιιν τών προξενικών καθηκόντων" 
(γ) «'Αρχηγός προξενείου» σημαίνει το πρόσωπον τό έπιφσρτισμένον ύπό 

του αποστέλλοντος Κράτους διά τής ασκήσεως καθηκόντων συναφών 
προς τήν θέσιν ταύτην' 

(δ) «Προξενικός λειτουργός» σημαίνει παν πρόσωπον, περιλαμβανομένου 
τοΰ αρχηγού προξενείου, έπιφορτισθέν διά τής ασκήσεως προξενικών 
καθηκόντων' 

(ε) «Προξενικός υπάλληλος» σημαίνει πάν πρόσωπον απασχολούμενο ν εις 
τήν έκτέλεσιν διοικητικών, τεχνικών ή οικιακών υπηρεσιών του προ
ξενείου" 

(στ) «Μέλη του προξενείου» σημαίνει τους προξενικούς λειτουργούς και προ
ξενικούς υπαλλήλους' 

(ζ) «Προξενικοί χώροι» είναι τά κτίρια ή τμήματα τών κτιρίων καΐ ό 
βοηθητικός προς ταύτα χώρος, άτινα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς 
διά τους σκοπούς προξενείου τινός, ανεξαρτήτως τοΟ ποιος είναι ό 
Ιδιοκτήτης αυτών' 

(η) «Προξενικά Άρχεΐα» περιλαμβάνουν άπαντα τά έγγραφα, τήν άλλη
λογραφίαν, τά βιβλία, τάς ταινίας, τάς μαγνητοταινίας και τά βιβλία 
καταχωρήσεων τοϋ προξενείου, όμοΟ μετά τών υλικών κρυπτογραφή
σεως και τών κωδίκων, τών ευρετηρίων τών φακέλλων, ώς καΐ olov
δήποτε έξοπλισμόν χρησιμοποιούμενον διά τήν προστασίαν καΐ δια
φύλαξιν αυτών' 

(θ) «Πλοΐον του 'Αποστέλλοντος Κράτους» σημαίνει παν πλοιον φέρον τήν 
σημαίαν του άποστέλλοντος Κράτους' 

(ι) «Μέλος τής οικογενείας» περιλαμβάνει σύζυγον, τέκνα καΐ γονείς 
ιμέλους του προξενείου οΐτινες διαμένουν μετ' αύτοΟ αποτελούντες 
μέρος του οίκου αύτου. 

ΜΕΡΟΣ 11 
Έγκαθίδρυσις προξενείων και διορισμός προξενικών λειιτουργών και προξε

νικών υπαλλήλων. 
"Αρθρον 2 

1. Ή έγκαθίδρυσις προξενείου τινός έν τω έδάφει του δεχόμενου «Κράτους 
προϋποθέτει τήν συγκατάθεσιν του Κράτους τούτου. 

2. Τό άποστέλλον καΐ τό δεχόμενον Κράτος θά καθορίσουν έικ συμφώνου τήν 
εδραν του προξενείου καΐ τά όρια της προξενικής περιφερείας. 
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"Αρθρον 3 
1. Το άποστέλλον Κράτος δέον να αΐτήται έκ των προτέρων μέσω της διπλω

ματικής δδου την συγκατάθεση/ του δεχόμενου Κράτους ώς προς τόν διορισμό ν 
του αρχηγού του προξενείου. 

2. Μετά τήν έξασφάλισιν της τοιαύτης συγ καταθέσεως, ή διπλωματική απο
στολή του* άποστέλλσντος Κράτους θά δυαδιδάζη προς τό Ύπουργεΐον 'Εξω
τερικών του δεχόμενου Κράτους τό προξενιικόν δίπλωμα ή έτερον εγγραφον 
περί διορισμού. Τό δίπλωμα ή ειτερον εγγραφον θά καθορίζη τό πλήρες δνομα 
του αρχηγού του προξενείου, τήν ύπη κοότητα και τήν τάξιν αύτου, τήν Μδραν 
του προξενείου καΐ τήν προξενική ν περιφέρε ιαν. 

3. Έπι τη παρουσιάσει τοΟ προξενικού διπλώματος ή έτερου έγγραφου περί 
διορισμού αρχηγού του προξενείου, τό δεχόμενον Κράτος θά χσρηγή τό ταχύ
τερον δυνατόν, τό εκτελεστή ρ υαν εγγραφον ή έτερον έξουσιοδάτησιν. 

4. Ό αρχηγός προξενείου δύναται νά άναλάδη τήν έκτέλεσιν των καθηκόν
των του ευθύς ώς παρουσιασθη τό προξενικόν δίπλωμα ή έτερον έγγραφον 
περί διορισμού του καΐ χορηγηθη είς τούτον τό έκτελεστήριον εγγραφον ή 
έτερα έξουσιοδότησις Οπό του δεχόμενου Κράτους. 

5. Ευθύς ώς χορηγηθη τό εκτελεστή ρ ιον εγγραφον ή έτερα έξουσιοδότησις 
συμφώνως προς τό παρόν "Αρθρον, αϊ άρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν 
νά λάδουν άπαντα τά αναγκαία μέιτρα προς διασφάλισιν δτι εις τόν άρχηγόν 
του προξενείου παρέχονται διευκολύνσεις διά τήν άνάληψιν της ασκήσεως των 
καθηκόντων του καΐ οτι χορηγούνται τά είς αυτόν οφειλόμενα δικαιώματα, 
προνόμια και αϊ άσυλίαι δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως καΐ της νομοθεσίας 
του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 4 
Έν αναμονή της χορηγήσεως τοΟ έκτελεσιτηρίου έγγραφου ή ετέρας εξου

σιοδοτήσεως, τό δεχόμενον Κράτος δύναται νά χορήγηση εις τόν άρχηγόν 
προξενείου προσωρυνήν έξουσιοοότησιν διά τήν άσκησιν προξενικών καθηκόνϊτων. 

"Αρθρον 5 
Οί προξενικοί λειτουργοί θά έχουν μόνον τήν υπηκοότητα τοΟ άποστέλλον

τος Κράτους. 
"Αρθρον 6 

1. Τό απόστελλαν Κράτος θά γνωστοποιή εγγράφως καΐ έκ των προτέρων 
προς τό δεχόμενον Κράτος τό πλήρες όνομα, υπηκοότητα, δαθμόν καΐ τάξιν 
έκαστου προξενικού λειτουργού διοριζομένου παρά τω προξενείω. 

2. Τό άποστέλλον Κράτος θά γνωστοποιή επίσης εγγράφως και εκ ιτών προ
τέρων προς τό δεχόμενον Κράτος τό πλήρες όνομα, υπηκοότητα και τά καθή
κοντα του διοριζομένου παρά τω προξενείω προξενιικοϋ υπαλλήλου. 

"Αρθρον 7 
1. Τό άποστέλλον Κράτος δύναται, συμφώνως προς τά "Αρθρα 3, 5 και 6, 

νά άναθέτη είς £ν ή πλείονα μέλη της διπλωματικής αύτοΟ αποστολής έν τω 
δεχομένω Κρατεί τήν έκιτέλεσιν προξενικών καθηκόντων. Μέλος τι της διπλω
ματικής αποστολής, έπιφορτισθέν διά της εκτελέσεως προξενικών καθηκόντων, 
θά συνεχίση νά άπολαύη τών προνομίων καΐ ασυλιών τών οποίων δικαιούται 
ώς μέλος τής διπλωματικής αποστολής. 

2. Ύπό του άποοτέλλοντος Κράτους δύναται νά έγκαθιδρυθή παρά τη διπλω
ματική αύτου αποστολή εν προξενικόν τμήμα έπιφορτισμένον διά της εκτε
λέσεως προξενικών καθηκόντων. 

"Αρθρον 8 
Τό δεχόμενον Κράτος θά έκδίδη είς Ικαστον λειτουργόν εν εγγραφον έπιδε

δαιουν τό δικαίωμα αύτου προς έκτέλεσιν προξενικών καθηκόντων έν τω έδάφει 
του δεχόμενου Κράτους. 
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"Αρθρον/ 9 
Το δεχόμενον Κράτος οφείλει να παρέχω προστασίάν εις τόν προξενικόν 

λειτουργών και νά λαμδάνη άπαντα τά αναγκαία μέτρα προς παρεμπόδισιν 
πάσης επιθέσεως κατά του προσώπου, της ελευθερίας και αξιοπρέπειας αυτού, 
καθώς επίσης νά λαμβάνη όέπαντα τά αναγκαία άμετρα τά διασφαλίζοντα εις 
τούτον την άκώλυτον έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυτού και τήν άπόλαυσιν των 
δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως οφειλομένων εις τούτον δικαιωμάτων, προ
νομίων καΐ ασυλιών. 

"Αρθρον 10 
1. Έάν ό αρχηγός τού προξενείου αδύνατη δι" οιονδήποτε λόγον νά έκτελη 

τά καθήκοντα του ή έάν ή θέσις κενωθή προσωρινώς, το άποστέλλον Κράτος 
δύναται νά διορίση προξενικόν τίνα λειτουργόν ανήκοντα είς το αυτό προξε
νεΐον ή είς έτερον προξενεΐον του άποστέλλσντος Κράτους έν τω δεχσμένω 
Κράτει, ή μέλος τι του διπλωματικού προσωπιικοΰ της διπλωματικής αύτου 
αποστολής έν τω έν λόγω Κράτει, δπως έκτελη προσωρινώς καθήκοντα αρχη
γού προξενείου. Τό πλήρες όνομα του ενδιαφερομένου προσώπου δέον νά γνω
στοποιήται εγγράφως και έκ τών προτέρων προς τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών 
του δεχόμενου Κράτους. 

2. Πρόσωπον τι ενεργούν προσωρινώς ως αρχηγός προξενείου θά δικαιούται 
νά έκτελη άπαντα τά 'καθήκοντα αρχηγού προξενείου και νά άπολαύη πάντων 
τών δικαιωμάτων, προνομίων καΙ ασυλιών ών απολαύει ό αρχηγός προξενείου 
ό διοριζόμενος δυνάμει τού "Αρθρου 3. 

3. Μέλος τού διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής, ενερ
γούν προσωρινώς ώς αρχηγός προξενείου, θά συνέχιση νά άπολαύη τών δυνάμει 
τής διπλωματικής αυτού ιδιότητος παρεχομένων είς τούτον προνομίων και 
ασυλιών. 

"Αρθρον Π 
Τό δεχόμενον Κράτος δύναται, ανά πάσαν στιγμήν '.και άνευ παροχής επε

ξηγήσεων περί αού λόγου τής αποφάσεως του, νά πληροφόρηση τό άποστέλλον 
Κράτος μέσω τής διπλωματικής οδού δτι προξενικός τις λειτουργός είναι πρό
σωπον ιμή άρεστόν ή δτι προξενικός τις υπάλληλος δεν είναι αποδεκτός. 

Τό άποστέλλον Κράτος οφείλει ιμεταταύτα νά άνακαλέση τό περί οδ πρό
κειται πρόσωπον. 

2. Έάν τό άποστέλλον Κράτος παραλείπη νά εκπλήρωση εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος τήν δυνάμει τής παραγράφου 1 ύποχρέωσίν του, τό 
δεχόμενον Κράτος δύναται νά άρνηθή ιτήν συνέχισυν τής αναγνωρίσεως τού 
τοιούτου προσώπου ώς μέλους του προξενείου. 

"Αρθρον 12 
1. Τό άποστέλλον Κράτος, δύναται, είς ήν Μκτασιν ιτούτο επιτρέπεται ύπό 

τής νομοθεσίας του δεχόμενου Κράτους, νά άποκτα, κατέχη ή χρησιμοποιή 
δυνάμει οιασδήποτε ετέρας μορφής νομής ήτις δυνοπόν νά υφίσταται δάσει 
τής έν λόγω νομοθεσίας, κτίρια ή τμήματα κτιρίων προς τόν σκοπόν χρησιμο
ποιήσεως των ώς προξενεΐον ή ώς κατοικία δια τά μέλη του προξενείου άτινα 
κέκτηνται τήν υπηκοότητα τού άποσιτέλλοντος Κράτους. 

2. Τό δεχόμενον Κράτος οφείλει νά ποφέχη πασαν βοήθειαν προς τό άποστέλ
λον Κράτος διά την άπάκτησιν γής, κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων διά τους έν 
τη παραγράφω 1 αναφερομένους σκοπούς. 

3. Τό άποστέλλον Κράτος δέν απαλλάσσεται τής υποχρεώσεως σεβασμού 
τών περί Πολεοδομίας Νομικών Κανονισμών ή έτερων Περιορισμών οίτινες 
Ισχύουν διά τήν περιοχήν ένθα κείται ή έν λόγω γή, τά κτίρια ή τά τμήματα 
κτιρίων. 
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ΜΕΡΟΣ 111 
Προνόμια κα ι Άσυλ ία ι 

"Αρθρον 13 
1. Ό Θυρεός ί ου άποοτέλλοντος Κράτους, ομού μετά τίνος επιγραφής ύπο

δηλούσης τό προξενεΐον εις τάς γλώσσας του Κράτους τούτου και του δεχό
μενου Κράτους, δύναται νά τεθή έπί του κτιρίου είς τό όποιον εγκαθίσταται 
το προξενεΐον, ώς επίσης και έπί ιτου κτιρίου του αποτελούντος την κατοικίαν 
τοΟ αρχηγού του προξενείου. 

2. Ή σημαία του άποστέλλοντος Κράτους δύναται να άναπετάται έπί τοΰ 
κτιρίου εις τό όποιον εγκαθίσταται τό προξενεΐον, ώς επίσης έπί της κατοι
κίας τοΰ αρχηγού του προξενείου καΐ έπί των μεταφορικών αυτού μέσων των 
χρησιμοποιουμένων δι ' υπηρεσιακά καθήκοντα. 

"Αρθρον 14 
1. Οι προξενικοί χώροι ει ναι απαραβίαστοι. Αϊ άρχαί του δεχόμενου Κρά

τους δέν δύνανται νά είσέρχωνται εις τους έν λόγω χώρους, ώς επίσης εις την 
κατοικίαν του αρχηγού του προξενείου και εις τήν κατοικίαν των προξενικών 
λειτουργών καΐ υπαλλήλων τοΰ προξενείου οΐτινες δέν εΐναι υπήκοοι ή μόνιμοι 
κάτοικοι τοΰ δεχόμενου Κράτους, είμή τη συγκαταθέσει του αρχηγού του 
προξενείου, ή τοΰ αρχηγού της διπλωματυκής αποστολής ή τοΰ προσώπου τοΰ 
οριζομένου ύφ' ενός έξ αυτών. 

"Αρθρον 15 
Τά προξενικά αρχεία είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνον και εις οιον

δήποτε τόπον καΐ έάν ευρίσκονται. 
"Αρθρον 16 

1. Τό προξενεΐον δικαιούται νά έπικοινωνη μετά τής κυβερνήσεως του, μετά 
των διπλωματικών αποστολών τοΰ άποστέλιλοντος Κράτους καΐ μεθ' έτερων 
προξενείων τοΰ άποστέλλοντος Κράτους οπουδήποτε και έάν εύρίσκωνται ταύτα. 
Προς τον σκοπόν τούτον τό προξενεΐον δύναται νά χρησιμσποιή πάντα τά 
κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, ώς επίσης διπλωματικούς και προξενικούς ταχυ
δρόμους, διπλωματικούς και προξενυκούς σάκκους καΐ κώδικας ή κρυπτογρα
φήματα. Ραδιοπομπός δύναται νά έγκατασταθη ύπό τοΰ προξενείου μόνον τη 
συγκαταθέσει τοΰ δεχόμενου Κράτους. 

2. Άναφορικώς προς τά δημόσια μέσα επικοινωνίας, προκειμένου περί προ
ξενείου θά ισχύουν ol αυτοί δροι ώς ούτοι Ισχύουν και είς τήν περίπτωσιν 
τής διπλωματικής αποστολής. 

3. Ή υπηρεσιακή αλληλογραφία τοΰ προξενείου, τά κιβώτια και οι σάκκοι 
τοΰ προξενικού ταχυδρόμου είναι απαραβίαστοι, νοουμένου οτι φέρουν εύδυα
κρίτως έξωτερικάς ενδείξεις περί τοΰ υπηρεσιακού χαρακτήρος των, και δέν 
δύνανται νά ερευνώνται ή νά παρακρατώνται. Δέν δύνανται νά περιέχουν είμή 
μόνον τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν καΐ αντικείμενα προοριζόμενα δι* ύπη
ρεσιακήν χρήσιν. 

4. Ό προξενικός ταχυδρόμος δέον δπως έφοδιάζηται διά τίνος υπηρεσιακού 
έγγραφου έμφαίνοντος τήν Ιδιότητα του και τόν αριθμόν των κιβωτίων ατινα 
απαρτίζουν τάς προξενικάς άποσκευάς. Ό προξενικός ταχυδρόμος απολαύει 
των αυτών δικαιωμάτων, προνομίων και ασυλιών ώς καΐ ό διπλωματικός ταχυ
δρόμος τοΰ άποστέλλοντος Κράτους. 

5. Ό πλοίαρχος πλοίου ή ό κυβερνήτης πολιτικού αεροσκάφους τοΰ άποστέλ
λοντος Κράτους δύναται ωσαύτως νά ιέπιφορτισθή διά τής μεταφοράς τών 
προξενικών σάκκων. Έν πάση τουαύτη περιπττώσει ό πλοίαρχος ή ό κυβερνήτης 
δέον νά έφοδιάζηται διά τίνος υπηρεσιακού έγγραφου έμφαίνοντος τόν αριθμόν 
τών έμπιστευθέντων είς τούτον κιβωτίων' ούχ' ήττον δμως ούτος δέν θεωρείται 
προξενικός ταχυδρόμος. Κατόπιν διευθετήσεως ιμετά τών αρμοδίων άρχων τοΰ 
δεχόμενου Κράτους, τό προξενεΐον δύναται νά άπσστέλλη μέλος τ ι τοΰ προ
ξενείου ίνα παραλαμβάνη άπ* ευθείας και ελευθέρως τήν κατοχή ν τοΰ σάκκου 
άπό τόν πλοίαρχον ή τόν κυβερνήτην, ή ίνα παραδίδη τόν έν λόγω σάκκον 
είς τοΰτον. 
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"Αρθρον 17 
1. 01 προξενικοί λειτουργοί και τα μέλη των οικογενειών των, ύπό τον δρον 

ατι το ενδιαφέρομενον πρόσωπον δεν «είναι υπήκοος ή ιμόνυμος κάτοικος του 
δεχόμενου Κράτους, θα απολαύουν ασυλίας έναντι της πουνυκής, αστικής και 
διοικητικής δικαιοδοσίας του δεχόμενου Κράτους. 

2. Οι προξενικοί υπάλληλοι και τά μέλη των οικογενειών των, υπό τον δρον 
δτι τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον δέν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος του 
δεχόμενου Κράτους, θά απολαύουν ασυλίας έναντι της ποινικής δικαιοδοσίας 
του Κράτους τούτου. Ούτοι θά απολαύουν ωσαύτως ασυλίας έναντι της αστικής 
και διοικητικής διικαισδοσίας του δεχόμενου Κράτους έν σχέσει προς πασαν 
πράξιν έκτελουμένην υπό την ύπηρεσιακήν αυτών Ιδιότητα. 

3. Αϊ διατάξεις τών παραγράφων Ί και 2 δέν τυγχάνουν εφαρμογής έπί 
αστικών δυαδικασιών— 

(α) προκυπτουσών έκ συμφωνιών μη συναφθεισών ύπό του προξενικού 
λειτουργού ή υπαλλήλου έν ονόματι του άπσστέλλοντος Κράτους' 

(β) άφορωσών εις κληρονσμικήν διαδοχήν εις τάς όποιας δ προξενικός 
λειτουργός ή υπάλληλος δέν εκπροσωπεί τό άποστέλλον Κράτος, αλλ' 
εμφανίζεται ως ιδιώτης' 

(γ) άφορωσών εις τήν ευθύνη ν δια ζημίας προξενηθείσας έν τω δεχομένω 
Κράτει ύπό μεταφορικού τίνος μέσου' 

(δ) σχετιζομένων προς οιανδήποτε ίδιωτικήν ή έμπορικήν δραστηριότητα 
αναπτυσσόμενη ν ύπό τίνος προξενικού λειτουργού ή υπαλλήλου έν τω 
δεχομένω Κράτει έκτος τοΰ πλαισίου τών υπηρεσιακών αύτου καθη
κόντων. 

4. Τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά παραιτηθή οιασδήποτε τών έν τω 
παρόντι άρθρω προβλεπομένων ασυλιών. "Η παραίτησις δέον νά εΐναι ρητή και 
νά άνακοινοϋται εγγράφως προς τό δεχάμενον Κράτος. 

5. Παραίτησις άπό της ασυλίας άναφορικώς προς άσιτικάς και διοικητικάς 
διαδικασίας δέν θά θεωρήται έξυπακούουσα και παραίτησιν άπό τής ασυλίας 
άναφορικώς προς τήν έικτέλεσιν τής αποφάσεως, διά τήν οποίαν άπαυτεΐται 
ιδιαιτέρα παραίτησις. 

"Αρθρον 18 
Ί . Τά μέλη του προξενείου δύνανται νά κληθούν δπως καταθέσουν ως μάρτυ

ρες ενώπιον δυκαστηρίου ή <είς διοιικητικάς διαδικασίας. 'Εάν προξενικός τις 
λειτουργός άρνηθή νά παράσχη ,μαρτυρίαν, ουδέν έξαναγκαστικόν μέϊτρον 
δύναται νά χρησιμοποιηθή κατ' αύτου. Οι υπάλληλοι προξενείου δέν δικαι
ούνται νά αρνηθούν νά παράσχουν ιμαρτυρίαν έξαυρουμένων τών έν τη παρα
γράφω 3 αναφερομένων περιπτώσεων. 

2. Ανάλογοι διατάξεις ως αϊ τής παραγράφου 1 άναφορικώς προς τους προ
ξενικούς λειτουργούς και υπαλλήλους τυγχάνουν εφαρμογής ωσαύτως και έπί 
τών μελών τών οικογενειών των. 

3. Τά μέλη του προξενείου δικαιούνται νά αρνηθούν νά καταθέσουν ως μάρ
τυρες άναφορικώς προς θέματα εμπίπτοντα εντός του πλαισίου εκτελέσεως 
τών καθηκόντων των, ή νά προσκομίσουν οιονδήποτε υπηρεσιακόν έγγροβφον 
και ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν. 'Ωσαύτως οδτοι δικαιούνται νά αρνηθούν νά 
παράσχουν μαρτυρίαν ώς πραγμαιτογνώμονιες αναφοριΐκώς προς τήν νσμοθεσίαν 
του άποστέλλοντος Κράτους. 

4. ΑΙ αΐτοΰσαι τήν ιμαρτυρικήν κατάθεσιν προξενικού λειτουργού ή υπαλλή
λου άρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά λάδουν άπαντα τά αναγκαίο: 
μέτρα προς αποφυγήν παρακωλύσεως ιτής 'εκτελέσεως τών καθηκόντων του 
προξενείου, ώς καΐ προς αποφυγήν παραβιάσεως τής εκτελέσεως τούτων. 'Οσά
κις τούτο είναι δυνατόν, ή ιμοορτυρία δύναται νά παρέχηΐται είς τό προξενεΐον 
ή εις τήν κατοιικίαν του προξενικού λειτουργού ή υπαλλήλου, ή δύναται νά 
παρέχηται έν γραπτώ τύπω. 
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"Αρθρον 19 
Τά μέλη του προξενείου και τά μέλη τών οικογενειών των, ύπό τον δρον 

δτι τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον δέν εΐναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος του 
δεχόμενου Κράτους, απαλλάσσονται έν τω δεχομένω Κράτει της υποχρεώσεως 
παροχής υπηρεσιών προς τό δημόσιον και τών πάσης φύσεως υτοσχρεώσεων* 

"Αρθρον 20 
Τά μέλη του προξενείου και τά μέλη τών οικογενειών των απαλλάσσονται 

πασών τών 'δυνάμει τής νομοθεσίας και τών κανονισμών του δεχόμενου Κράτους 
απαιτήσεων έν σχέσει προς την έγγραφήν αλλοδαπών, την άσειαν παραμονής 
καΐ τήν διαμονήν τών αλλοδαπών. 

"Αρθρον 21 
1. Τό άποστέλλον Κράτος απαλλάσσεται έν τω δεχομένω Κράτει πάντων 

τών φόρων, τών τελών και τών δικαιωμάτων έν σχέσει προς— 
(α) τήν γήν, τά κτίρια και τά τμήματα κτιρίων άτινα χρησιμοποιεί διά 

προξενικούς σκοπούς ή ως κατοικίαν τών μελών του προξενείου, ύπό 
τόν δρον δτι τά έν λόγω κτίρια αποκτώνται ή ενοικιάζονται έν ονό
ματι του άποστέλλοντος Κράτους' 

(β) συναλλαγάς και πράξεις σχετικός προς τήν άπόκτησιν τής έν τω 
έδαφίω (α) τής παραγράφου 1 μνημονευομένης ακινήτου περιουσίας' 

(γ) τήν έκτέλεσιν προξενικών καθηκόντων, περιλαμβανομένων πληρωμών 
διά προξενικάς υπηρεσίας. 

2. Τό άποστέλλον Κράτος ωσαύτως απαλλάσσεται έν τω δεχομένω Κράτει 
πάντων τών φόρων, τελών και δικαιωμάτων έν σχέσει προς κινητήν περιου
σίαν άνήκουσαν είς τό άποστέλλον Κράτος ή κατεχόμενη ν ή χρησιμσποιου
μένην ύπό τούτου και ή οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικώς διά προξενικούς 
σκοπούς. 

3. Ή έν τω παρόντι "Αρθρω προβλεπομένη απαλλαγή δεν τυγχάνει εφαρ
μογής έπί τελών και δικαιωμάτων πληρωτέων είς αντάλλαγμα προσφερομένων 
υπηρεσιών. 

"Αρθρον 22 
Μέλος προξενείου τινός, όμου μετά τών μελών τής οικογενείας αύτου, απαλ

λάσσεται έν τω δεχομένω Κράτει πάντων τών φόρων και δικαιωμάτων έν 
σχέσει προς τό εισόδημα του έκ τής υπηρεσίας, ύπό τόν δρον δτι δέν εΐναι 
υπήκοος τοΰ δεχόμενου Κράτους και δέν κατοικεί μονίμως έν αύτώ. 

"Αρθρον 23 
1. Μέλος προξενείου τινός, όμοΟ μετά τών μελών τής οικογενείας αύτοΟ, 

απαλλάσσεται έν τω δεχομένω Κράτει πάντων τών κρατικών, περιφερειακών 
και τοπικών φόρων και τελών, περιλαμβανομένων τών φόρων καΐ τών τελών 
τών επιβαλλομένων έπί κινητής περιουσίας ανηκούσης είς τούτο. 

2. Αϊ διατάξεις τής παραγράφου 1 δέν τυγχάνουν εφαρμογής έν σχέσει 
προς1— 

(α) τους έμμεσους φόρους οΐτινες, κατά κανόνα, ένσωματουνται είς τήν 
τιμήν τών εμπορευμάτων ή τών υπηρεσιών' 

(β) τά τέλη και τους φόρους έπί τής ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας 
κειμένης εντός του δεχόμενου Κράτους, άνευ δμως επηρεασμού τών 
διατάξεων του "Αρθρου 21' 

(γ) τους φόρους κληρονομιών ή τους φόρους διά συναλλαγάς έπί περιου
σίας τους εισπραττόμενους ύπό του δεχόμενου Κράτους' 

(δ) τους φόρους και τά τέλη έπί τών ιδιωτικών ■εισοδημάτων ή πηγή τών 
όποιων ευρίσκεται εντός του δεχόμενου Κράτους' 
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(ε) τά δικαστικά τέλη, τα τέλη έγγραφης και ύποθηκεύσεως και τά 
διοικητικά τέλη, άνευ δμως επηρεασμού των διατάξεων του "Αρθρου 
21· 

(στ) τά εισπραττόμενα τέλη εις αντάλλαγμα πράγματι παρεχομένων 
υπηρεσιών. 

Αρθρον 24 
Έάν μέλος τ ι προξενείου ή μέλος τ ι της οικογενείας αύτου άποθάνη και 

εγκατάλειψη κινητήν περιουσίαν έν τω δεχομένω Κρατεί, ουδείς φόρος μετα
βιβάσεως αιτ ία θανάτου, φόρος κληρονομιών η

1 τέλη διά περιουσιακάς συναλ
λαγάς δύναται νά έπιδληθή ύπό τοΰ δεχόμενου Κράτους έν σχέσει προς την 
περιουσίαν ταύτην, ύπό τον δρον δτι το περί οδ πρόκ€ΐται πρόσωπον δεν ήτο 
υπήκοος του δεχόμενου Κράτους και δεν κατώκει μονίμως έν αύτω και δτι 
ή ύπαρξις περιουσίας είς τό έν λόγω Κράτος ώφείλετο αποκλειστικώς εις 
την παρουσίαν τοΰ αποβιώσαντος ύπό την Ιδιότητα του ως μέλους του προ
ξενείου ή ώς μέλους της οίκογενείας του τοιούτου λειτουργού ή υπαλλήλου 
διαμένοντος μετ' αύτου. 

"Αρθρον 25 
1. "Απαντα τά δι ' ύπηρεσιακήν χρήσιν του προξενείου εισαγόμενα αντι

κείμενα, περιλαμβανομένων τών μηχανοκινήτων οχημάτων, απαλλάσσονται, 
συμφώνως προς τους νομικούς κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους, τών 
τελωνειακών δασμών και λοιπών φόρων ή παρομοίων τελών οιασδήποτε 
φύσεως επιβαλλομένων έπι ή λόγω της εισαγωγής, κατά τήν αυτήν εκτασιν 
ώς έάν ταύτα είσήγοντο ύπό της διπλωματικής αποστολής. 

2. Ό προξενικός λειτουργός και τά μέλη της οίκογενείας αύτου, ύπό τον 
δρον δτι δεν είναι υπήκοοι τοΰ δεχόμενου Κράτους καί δέν κατοικούν μονί
μως έν αύτω, απαλλάσσονται τών τελωνειακών δασμών καί τελών επιβαλλο
μένων επί ή λόγω της είσαγωγής πάντων τών αντικειμένων τών προοριζο
μένων διά προσωπικήν αυτών χρήσιν, περιλαμβανομένων αντικειμένων διά 
τον άρχικόν έξοπλισμόν του οίκου αυτών. Ό προξενικός υπάλληλος θέλει 
απολαύει τών έν τη παρούση παραγράφω προβλεπομένων απαλλαγών μόνον 
ένσχέσε ι προς αντικείμενα είσαγόμενα ύπ' αυτού κατά τήν πρώτην αύτου 
άφιξιν είς τό προξενεϊον.. 

3. Τά διά προσωπικήν χρήσιν προοριζόμενα αντικείμενα δέον νά μή υπερ
βαίνουν τήν άναγκαίαν ποσότητα δια τήν άμεσον χρησιμοποίησιν έκ μέρους 
τών ενδιαφερομένων προσώπων. 

4. Αί προσωπικά! άποσκευαί τών προξενικών λειτουργών και τών μελών 
τών οικογενειών των, ύπό τόν δρον δτι οδτοι δέν είναι υπήκοοι του δεχόμενου 
Κράτους κ α! δέν κατοικούν μονίμως έν αύτω, απαλλάσσονται του τελωνεια
κού έλεγχου. Δέν δύνανται νά υποβληθούν εις "ελεγχον ειμή μόνον έάν ύφί^ 
στανται σοβαροί λόγοι νά πιστεύεται δτι αδται περιέχουν αντικείμενα Μτερα 
εκείνων ατινα αναφέρονται έν τη παραγράφω 2 ή αντικείμενα τών όποιων 
ή εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται ύπό τών νομικών κανονισμών του 
δεχόμενου Κράτους ή άτινα υπόκεινται είς τάς νομικάς διατάξεις περί λοιμο
καθάρσεως. "Ο έλεγχος ούτος δέον νά ένεργήται έν τη παρουσία του ενδια
φερομένου προξενικού λειτουργού ή του μέλους της οίκογενείας αύτου ή του 
προσώπου δπερ αντιπροσωπεύει τούτον. 

"Αρθρον 26 
"Απαντα τά πρόσωπα είς τά όποια δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως 

χορηγούνται προνόμια καί άσυλίαι υπέχουν, άνευ επηρεασμού τών είρημένων 
προνομίων καί ασυλιών, τήν ύποχρέωσιν τηρήσεως τών νόμων καί κανονι
σμών του δεχόμενου Κράτους, περιλαμβανομένων καί εκείνων οΐτινες αφο
ρούν είς τόν Ιλεγχον της τροχαίας καί τήν άσφάλισιν τών μηχανοκινήτων 
οχημάτων. 
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"Αρθρον 27 
Τηρουμένων των νόμων και κανονισμών του δεχόμενου Κράτους των άφο

ρώντων εις τάς περιοχάς εντός των οποίων ή είσοδος απαγορεύεται ή' περιο
ρίζεται δια λόγους εθνικής ασφαλείας, ό προξενικός λειτουργός ή ό προξε
νικός υπάλληλος και τα μέλη της οικογενείας αύτοΰ δικαιούνται νά ταξι
δεύουν ελευθέρως έν τω έδάφει του δεχόμενου Κράτους. 

ΑΊ διατάξεις του παρόντος "Αρθρου τίθενται άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε 
δυνάμει των νόμων και κανονισμών του δεχόμενου Κράτους προβλεπομένων 
απαιτήσεων έν σχέσει προς τήν έξασφάλισιν θεωρήσεων ή έτερων ταξιδιω
τικών έγγραφων. 

ΜΕΡΟΣ I V 
Προξενικά Καθήκοντα 

"Αρθρον 28 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά έκτελή τά έν τω παρόντι Μέρει 

καθοριζόμενα καθήκοντα έν συμφωνία προς τήν νομοθεσίαν του δεχόμενου 
Κράτους. Ούτος δύναται νά έκτελή και έτερα προξενικά καθήκοντα ύπό 
τήν μόνην προϋπόθεσιν δτι ταύτα δεν αντίκεινται προς τήν νομοθεσίαν του 
δεχόμενου Κράτους. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά άντιπροσωπεύη, έν τη προξενική 
αύτοΰ περιφέρεια και έν συμφωνία προς τήν νομοθεσίαν τοΰ δεχόμενου 
Κράτους, τά δικαιώματα και συμφέροντα τοΰ άποστέλλοντος Κράτους και 
τών υπηκόων αύτοΰ, φυσικών ή νομικών προσώπων. 

3. Άναφορικώς προς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτοΰ, ό προξενικός 
λειτουργός δικαιοΰται νά ΰποΐδάλλη αίτήσεις, γραπτώς τε και προφορικώς, 
προς τάς αρμοδίας τοπικάς αρχάς της προξενικής αύτοΰ περιφερείας, ώς 
επίσης προς τάς αρμοδίας κεντρικάς αρχάς τοΰ δεχόμενου Κράτους εις ην 
£κτασιν επιτρέπεται τοΰτο ύπό τών νόμων και εθίμων τοΰ Κράτους τούτου. 

4. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται, τη συγκαταθέσει τοΰ δεχόμενου 
Κράτους, νά έκτελή προξενικά καθήκοντα και έκτος της προξενικής αύτοΰ 
περιφερείας. 

"Αρθρον 30 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται εντός της προξενικής αύτοΰ περι

φερείας— 
(α) νά τηρή μητρώον τών υπηκόων τοΰ άποστέλλοντος Κράτους* 
(β) νά λαμβάνη αιτήσεις και δηλώσεις σχετιζομένας προς τήν υπηκοότητα 

τών πολιτών τοΰ άποστέλλοντος Κράτους και νά έκδίδη τ ά αντί
στοιχα έγγραφα' 

(γ) συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ άποστέλλοντος Κράτους, νά 
δέχεται δηλώσεις έπί τη συνάψει γάμων, νοουμένου δτι αμφότερα τά 
πρόσωπα είναι υπήκοοι τοΰ άποστέλλοντος Κράτους* 

(δ) νά δέχεται δηλώσεις άφορώσας είς ο'ικογενειακάς σχέσεις υπηκόων 
τοΰ άποστέλλοντος Κράτους συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ 
Κράτους τούτου* 

(ε) νά καταχωρή τάς γεννήσεις ή τους θανάτους υπηκόων τοΰ άποστέλ
λοντος Κράτους* 

(στ) νά συντάσση, βεδαιοΐ, πιστοποιή, έπισημοποιή, νομιμοποιή ή άλλως 
πως καθίστα έγκυρους νομικάς πράξεις και έγγραφα όπινα αιτε ί τα ι 
υπήκοος τοΰ άποστέλλοντος Κράτους προς χρήσιν έκτος τοΰ εδάφους 
τοΰ δεχόμενου Κράτους ή άτινα αιτε ίται οιονδήποτε πρόσωπον προς 
χρήσιν έν τω δεχομένω Κράτει, ύπό τόν δρον δτι τοΰτο δέν αντίκε ιται 
προς τήν νομοθεσίαν τοΰ Κράτους τούτου' 

(ζ) νά μεταφράζη νομικάς πράξεις καΐ έγγραφα και νά πιστοποιή τήν 
άκρίδειαν της μεταφράσεως, ωσαύτως δέ νά πιστοποιή τ ά έγγραφα. 
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2. Ό προξενικός λειτουργός οφείλει νά πληροφορώ ιάς αρμοδίας αρχάς 
του δεχόμενου Κράτους περί των διενεργουμένων δυνάμει τών εδαφίων (y) 
και (ε) της παρούσης παραγράφου νομικών πράξεων, έφ* όσον τοϋτο απαι
τείται υπό της νομοθεσίας τοΰ Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 31 
Νομικαί πράξεις και έγγραφα εκδοθέντα, μεταφρασθέντα ή πιστοποιηθέντα 

ύπό τίνος προξενικού λειτουργού συμφώνως προς τό "Αρθρον 29 θά έχουν 
ϊσοδύναμον νομικήν ίσχύν και άποδεικτικήν άξίαν έν τω δεχομένω Κράτει ως 
έγγραφα εκδοθέντα, μεταφρασθέντα ή πιστοποιηθέντα ύπό τών αρμοδίων 
αρχών τοΰ δεχόμενου Κράτους, ύπό τόν δρον δτι ταΰτα εξεδόθη σαν κατά 
τρόπον μη άντιφάσκοντα προς τους νομικούς κανονισμούς του δεχόμενου 
Κράτους. 

Αρθρον 32 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά έκδίδη, παρατείνη, τροποποιη 

και άνακαλή τήν εγκυρότητα τών ταξιδιωτικών 'έγγραφων τών υπηκόων τοΰ 
άποστέλλοντος Κράτους συμφώνως προς τους νομικούς κανονισμούς τοΰ 
Κράτους τούτου. 

2. Ούτος δικαιούται ωσαύτως νά έκόίδη και άνακαλη τάς άντιατοίχους θεω
ρήσεις εις πρόσωπα επιθυμούντα νά ταξιδεύσουν προς τό άποστέλλον Κράτος. 

"Αρθρον 33 
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ 

άποστέλλοντος Κράτους, νά άναλαμβάνη τήν κηδεμονίαν ανηλίκου υπηκόου 
τοΰ Κράτους τούτου διαμένοντος έν τω έδάφει τοΰ δεχόμενου Κράτους, ύπό 
τόν δρον δτι ή τοιαύτη άρμοδιότης αναγνωρίζεται ύπό του Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 34 
1. ΑΙ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν αμελλητί νά πληρο

φορούν τόν άρμόδιον προξενικόν λειτουργόν περί τοΰ θανάτου υπηκόου τινός 
τοΰ άποστέλλοντος Κράτους έν τω έδάφει τοΰ δεχόμενου Κράτους. 

2. 'Οσάκις περιέρχεται εις γνώσιν τών αρμοδίων άρχων τοΰ δεχόμενου 
Κράτους ή ϋπαρξις κληρονομικής περιουσίας, κατόπιν θανάτου υπηκόου τινός 
τοΰ άποστέλλοντος Κράτους ή κατόπιν θανάτου προσώπου τινός οιασδήποτε 
ύπηκοότητος εις τό Κράτος τοΰτο, ή οποία δυνατόν νά ένδιαφέρη ύπήκοόν 
τίνα τοΰ άποστέλλοντος Κράτους, αύται οφείλουν ομοίως νά πληροφορήσουν 
τόν άρμόδιον προξενικόν λειτουργόν. 

3. Αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά λαμβάνουν μέτρα, 
εις τάς περιπτώσεις της παραγράφου 2 και ύπό τόν δρον δτι ή κληρονομική 
περιουσία ευρίσκεται έν τω έδάφει τοΰ Κράτους τούτου, προς διασφάλισιν 
της περιουσίας συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ δεχόμενου Κράτους και 
νά διαβιβάζουν προς τόν άρμόδιον προξενικόν λειτουργόν άντίγραφον της 
διαθήκης, έάν συνετάχθη, ώς επίσης και πασαν διαθέσιμον πληροφορ'ιαν άφο
ρώσαν εις τους κληρονόμους, τό περιεχόμενον και τήν άξίαν της κληρονο
μικής περιουσίας και νά πληροφορούν τούτον περί της ημερομηνίας καθ' ην 
ήθελεν αρχίσει ή διαδικασία ή άφορώσα εις τήν κληρονομίαν. 

4. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται, συμφώνως προς τους νομικούς 
κανονισμούς τοΰ δεχόμενου Κράτους, νά έκπροσωπη άπ' ευθείας ή μέσω 
αντιπροσώπων τά συμφέροντα υπηκόου τινός τοΰ άποστέλλοντος Κράτους 
δστις £χει άξίωσίν τίνα κατά της κληρονομικής περιουσίας της ευρισκομένης 
έν τω δεχομένω Κράτει και δστις δεν κατοικεί μονίμως έν αύτω. 

5. Ό προξενικός λειτουργός δικαιοΰται, διά λογαριασμόν υπηκόου τινός 
τοΰ άποστέλλοντος Κράτους δστις δέν κατοικεί μονίμως έν τω δεχομένω 
Κράτει, νά λαμβάνη χρήματα ή 2τερα περιουσιακά στοιχεία όπινα ό ενδια
φερόμενος υπήκοος δυνατόν νά δικαιούται συνειτεία τοΟ θανάτου οίουδήποτε 
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προσώπου, περιλαμβανομένων πληρωμών γενομένων κατ' έφαρμογήν τών 
νόμων περί αποζημιώσεως εργατών, εντός του πλαισίου σχεδίων περί συν
τάξεως και κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και του προϊόντος εξ ασφαλι
στικών συμδολαίων. 

6. Κινητή περιουσία και. χρήματα προερχόμενα έκ τής εκκαθαρίσεως κληρο
νομικής περιουσίας ανηκούσης εις ύπήκοον του άποστέλλοντος Κράτους δύναν
τα ι νά παραδοθοΟν εις τόν άρμόδιον προξενικόν λειτουργόν, ύπό τον δρον 
δτι αϊ αξιώσεις δανειστών έχουν διευθετηθή ή έξασφαλισθή και οτι οι φόροι 
και τά τέλη άναφορικώς προς τήν κληρονομικήν περιουσίαν έχουν πληρωθή. 

7. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά συνεργάζηται μετά τών αρμο
δίων άρχων του δεχόμενου Κράτους διά τήν έξασφάλισιν τής κληρονομικής 
περιουσίας συμφώνως προς το παρόν "Αρθρον. 

"Αρθρον 35 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται έν τή προξενική περιφέρεια, συμ

φώνως προς τήν νομοθεσίαν του δεχόμενου Κράτους, νά έκπροσωπή τους 
υπηκόους τοΰ άποστέλλοντος Κράτους ενώπιον τών αρμοδίων άρχων του 
δεχόμενου Κράτους έφ' δσον οδτοι άδυνατοΟν, λόγω απουσίας ή ετέρας σοδα
ρας αιτίας, νά προστατεύσουν τά δικαιώματα κα ι συμφέροντα των εγκαίρως. 
Ή έκπροσώπησις συνεχίζεται μέχρις οδ ό εκπροσωπούμενος διορίση τόν 
πληρεξούσιόν του ή άναλάδη ό ίδιος τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων και 
συμφερόντων του. 

2. Ό προξενικός λειτουργός κέκτηται το δικαίωμα, εντός τής προξενικής 
αύτου περιφερείας, νά εγκαθίδρυση και διατηρή έπαφήν μεθ' οιουδήποτε 
υπηκόου τοΰ* άποστέλλοντος Κράτους, νά έξασφαλίζη εις τούτον δικηγόρον 
και πάσαν άναγκαίαν βοήθειαν καί, χρείας καλούσης, νά προδαίνη εις διαδή
ματα προς έξασφάλισιν νομικής αρωγής δι ' αυτόν. Τό δεχόμενον Κράτος κατ' 
ούδένα τρόπον δύναται νά προσδάλλη τό δικαίωμα υπηκόου τινός τοΰ άπο
στέλλοντος Κράτους δπως έπικοινωνή μετά του προξενείου του ή επισκέπτεται 
τούτο. 

"Αρθρον 36 
1. Αϊ άρμόδιαι άρχαί του δεχόμενου Κράτους οφείλουν αμελλητί νά γνω

στοποιούν εις τόν άρμόδιον προξενικόν λειτουργόν τήν κράτησιν ή έτερον 
περιορισμόν τής προσωπικής ελευθερίας υπηκόου τινός του άποστέλλοντος 
Κράτους. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δικαιοΟται νά επισκέπτεται, τό ταχύτερον 
δυνατόν, και νά διατηρή έπαφήν μετά τοΟ υπηκόου του άποστέλλοντος Κράτους, 
δστις έστερήθη τής προσωπικής του ελευθερίας ή οδτινος ή προσωπική ελευ
θερία έχει περιορισθή. ΑΙ άρμόδιαι άρχαί τοΟ δεχόμενου Κράτους οφείλουν 
ωσαύτως αμελλητί νά διαδιδάζουν προς τόν προξενικόν λειτουργόν παν 
γραπτόν μήνυμα του υπηκόου του άποστέλλοντος Κράτους, δστις έχει στερηθή 
τής προσωπικής του ελευθερίας ή ούτινος ή προσωπική ελευθερία 'έχει καθ' 
οιονδήποτε τρόπον περιορισθή. 

3. "Αμα ώς ζητήση τούτο, ό προξενικός λειτουργός δέον δπως πληροφορήται 
αμέσως τόν λόγον τής στερήσεως ή του περιορισμού τής προσωπικής ελευθε
ρίας υπηκόου τινός του άποστέλλοντος Κράτους. 

4. Τά δυνάμει τών παραγράφων 2 καί 3 δικαιώματα του προξενικού λει
τουργοί) ασκούνται συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν του δεχόμενου Κράτους, 
νοουμένου δτι ή νομοθεσία αυτή δέν προσβάλλει τά έν λόγω δικαιώματα. 

"Αρθρον 37 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται, εντός τής προξενικής αύτου περι

φερείας, νά παρέχη πασαν δοήθειαν καί άρωγήν προς πλοΐον τ ι του άπο
στέλλοντος Κράτους δπερ προσήγγισε λιμένα τινά, τά χωρικά 5δατα ή τά 
κλειστά ϋδατα του δεχόμενου Κράτους, ώς επίσης καί προς τό πλήρωμα καί 
τους έπιδάτας τούτου. · 
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2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά έπικαλεσθή την άρωγήν των αρ
μοδίων άρχων τοΰ δεχόμενου Κράτους δια παν θέμα άφορων εις την έκτέ
λεσιν των καθηκόντων αύτοϋ έν σχέσει προς πλοΐον τ ι του άποστέλλοντος 
Κράτους ή προς τα μέλη του πληρώματος ή τους έπιδάτας του πλοίου τούτου. 

3. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά έπιδιδασθή τοΰ πλοίου ευθύς ως 
τούτο λάδη τήν άδειαν αποκαταστάσεως επαφής μετά της ακτής. Τά μέλη 
του πληρώματος δύνανται αμέσως νά Μλθουν είς έπαφήν μετά του προξενικού 
λειτουργού. 

4. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται εντός τής προξενικής αύτοΰ περι
φερείας— 

(α) νά διερευνά, άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων των άρχων τοΰ δεχό
μενου Κράτους, παν έπεισόδιον δπερ συνέδη έπ! τοΰ πλοίου, νά άνα
κρίνη πάν μέλος του πληροίματος, νά έπιθεωρή τά Μγγραφα τοΰ 
πλοίου, νά λαμδάνη εκθέσεις αναφορικούς προς τόν πλουν και προορι
σμόν τοΰ πλοίου και γενικώς νά διευκολύνη την εΐσοδον, παραμονήν 
και άναχώρησιν τούτου έκ τοΰ λιμένος* 

(β) νά έπιλύη, άνευ έπηρεασμοΰ των δικαιωμάτων των αρχών τοΰ δεχό
μενου Κράτους, διαφοράς μεταξύ τοΰ πλοιάρχου και παντός μέλους 
τοΰ πληρώματος, περιλαμβανομένων διαφορών έν σχέσει προς τους 
μισθούς και τά συμδόλαια υπηρεσίας, είς ήν £κτασιν τοΰτο ε ίναι 
έπιτρεπτόν δυνάμει τής νομοθεσίας τοΰ άποστέλλοντος Κράτους' 

(γ) νά διευθετή τήν ίατρικήν περίθαλψιν ή τόν έπαναπατρισμόν παντός 
μέλους τοΰ πληρώματος ή έπιδάτου τοΰ πλοίου* 

(δ) νά λαμδάνη, συντάσση και πιστοποιή πασαν δήλωσιν ή έτερον Μγγρα
φον προδλεπόμενον ύπό τής νομοθεσίας τοΰ άποστέλλοντος Κράτους 
έν σχέσει προς πλοΐα. 

"Αρθρον 38 
1. 'Οσάκις α'ι άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους προτίθενται νά λάβουν 

οιονδήποτε έξαναγκαστικόν μέτρον ή νά διεξαγάγουν οιανδήποτε έπίσημον 
άνάκρισιν έπί πλοίου τινός τοΰ άποστέλλοντος Κράτους, αύται οφείλουν νά 
πληροφορούν περί τούτου τόν άρμόδιον προξενικόν λειτουργόν μέσω τών αρ
μοδίων άρχων τοΰ δεχόμενου Κράτους. Πλην έάν τοΰτο είναι αδύνατον λόγω 
τής επειγούσης φύσεως τοΰ θέματος, ή τοιαύτη γνωστοποίησις δέον νά λαμ
δάνη χώραν εγκαίρως ώστε νά καθίσταται δυνατόν είς τόν προξενικόν λε ι 
τουργόν ή τόν άντιπρόσωπον τούτου νά είναι παρών. Έάν ό προξενικός λε ι 
τουργός δέν ήθελε παραστή ή άντιπροσωπευθή, είς τοΰτον δέον νά παρέχωνται 
ύπό τών ενδιαφερομένων άρχων πλήρεις λεπτομέρειαι άναφορικώς προς πάν 
δ,τι έ"λαδε χώραν. 

2. Αϊ διατάξεις τής παραγράφου 1 εφαρμόζονται ωσαύτως είς πασαν περί
πτωσιν £νθα αϊ άρμόδιαι λιμενικαΐ άρχαί τής περιοχής προτίθενται νά ανακρί
νουν μέλη τοΰ πληρώματος είς ξηράν. 

Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος "Αρθρου δέν εφαρμόζονται, εντούτοις, προκει
μένου περί οιασδήποτε συνήθους εξετάσεως διενεργούμενης ύπό τών άρχων 
έν σχέσει προς θέματα τελωνείου, μεταναστεύσεως ή δημοσίας υγείας, άλλ ' 
οΰτε καΐ προκειμένου περί λήψεως οιουδήποτε μέτρου κατόπιν αιτήσεως, ή 
τη συγκαταθέσει, τοΰ πλοιάρχου. 

"Αρθρον 39 
1. Έάν πλοΐον τ ι τοΰ άποστέλλοντος Κράτους ναυαγήση, έξοκείλη, παρα

συρθή είς τήν άκτήν ή άλλως πως ύποστή ζημίαν έν τω δεχομένω Κρατεί, ή 
έάν οιονδήποτε άντικείμενον, άποτελοΰν μέρος τοΰ φορτίου ναυαγήσαντος 
πλοίου τοΰ άποστέλλοντος, τοΰ δεχόμενου ή τρίτου τινός Κράτους καΐ ανήκον 
εις ύπήκοόν τίνα τοΰ άποστέλλοντος Κράτους, εόρεθή έπί τής ακτής ή εντός 
τών κλειστών ή χωρικών υδάτων τοΰ δεχόμενου Κράτους ώς άντικείμενον 
έκδρασθέν είς τήν άκτήν ή μεταφερθέν εντός λιμένος του Κράτους τούτου, 
αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν τό ταχύτερον δυνατόν 
νά πληροφορήσουν περί τούτου τόν άρμόδιον προξενικόν λειτουργόν. Αδτα ι 
οφείλουν ωσαύτως νά πληροφορηθούν τοΰτον περί τών ήδη ληφθέντων μέτρων 
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διά την διάσωσιν της ζωής των επιβαινόντων τοϋ πλοίου προσώπων, του πλοίου, 
τοΰ φορτίου και ετέρας περιουσίας ευρισκομένης έπ' αύτου, ως και των αντι
κειμένων των ανηκόντων είς τό πλοΐον ή αποτελούντων μέρος του φορτίου 
άύτοΟ και ατινα άπεχωρίσθησοτν του πλοίου. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται να παράσχη πάσαν βοήθειαν προς τό 
πλοΐον, τους έπιδάτας καΐ τα μέλη του πληρώματος αύτου. Προς τον σκοπόν 
τούτον δύναται να έπικαλεσθή την δοήθειαν των αρμοδίων άρχων τοΟ δεχόμενου 
Κράτους. Δύναται νά λάδη τά έν τη παραγράφω 1 του παρόντος "Αρθρου 
αναφερόμενα μέτρα, ώς επίσης μέτρα διά την έπισκευήν του πλοίου, ή δύναται 
νά ζητήση παρά των αρμοδίων άρχων του δεχόμενου Κράτους νά λάβουν, ή 
νά συνεχίσουν νά λαμβάνουν, τοιαύτα μέτρα. 

3. 'Οσάκις τό πλοΐον ή οίονδήποτε άντικείμενον ανήκον είς τούτο εχη εύρεθή 
έπι ή παρά τήν άκτήν του δεχόμενου Κράτους ή μεταφερθή εντός λιμένος 
τινός τοΟ Κράτους τούτου και οϋτε ό πλοίαρχος, ό Ιδιοκτήτης ή ό αντιπρό
σωπος του, οϋτε δέ οί ενδιαφερόμενοι άσφαλισταΐ εΐναι είς θέσιν νά προβούν 
είς διευθετήσεις διά τήν φύλαξιν ή τήν διάθεσιν τσΟ πλοίου ή του αντικει
μένου, ό προξενικός λειτουργός θεωρείται ώς εξουσιοδοτημένος νά προβή 
έν ονόματι του πλοιοκτήτου είς τάς αύτάς διευθετήσεις είς οίας θά ήδύνατο 
νά προβή ό ίδιος ό πλοιοκτήτης διά τους έν λόγω σκοπούς. 

ΑΙ διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται ωσαύτως και διά 
παν άντικείμενον άποτελοΟν μέρος του φορτίου του πλοίου και άνηκον εις 
τίνα ύπήκοον του άποστέλλοντος Κράτους. 

4. 'Οσάκις οίονδήποτε άντικείμενον άποτελοΟν μέρος του φορτίου ναυαγή
σαντος πλοίου τρίτου τινός Κράτους ανήκει εις τίνα ύπήκοον του άποστέλ
λοντος Κράτους καΐ εύρεθή έπί ή παρά την άκτήν τοΟ δεχόμενου Κράτους, 
ό δέ ιδιοκτήτης τοΟ αντικειμένου, ό αντιπρόσωπος του ή οί ενδιαφερόμενοι 
άσφαλισται δέν εΐναι είς θέσιν νά προβούν είς διευθετήσεις διά τήν φύλαξιν 
ή διάθεσιν τοΟ αντικειμένου, ό προξενικός λειτουργός θά θεωρήται ώς εξου
σιοδοτημένος νά προδη, έν ονόματι του ιδιοκτήτου, είς τοιαύτας διευθετήσεις 
είς οίας θά ήδύνατο νά προβή δ ίδιος ό Ιδιοκτήτης διά τους σκοπούς τούτους. 

"Αρθρον 40 
At διατάξεις των "Αρθρων 37, 38 καΐ 39 θά έψαρμόζωνται ωσαύτως, κατ' 

άναλογίαν, άναφορικώς προς αεροσκάφη. 
"Αρθρον 41 

Τό πρόξενεΐον δικαιούται νά είσπράττη έν τω δεχομένω Κράτει τά δυνάμει 
των νόμων και κανονισμών του άποστέλλοντος Κράτους καθοριζόμενα δικαιώ
ματα καΐ τέλη διά παρεχομένας προξενικάς υπηρεσίας. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΤελικαΙ Διατάξεις 

"Αρθρον 42 
1. Ή παρούσα Σόμβασις υπόκειται είς έπικύρωσιν και άρχεται ίσχύουσα 

κατά τήν ήμέραν της ανταλλαγής των έγγραφων επικυρώσεως ήτις θέλει 
πραγματοποιηθή έν Λευκωσία. 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείν^ έν ίσχύϊ μέχρι παρελεύσεως Μξ 
μηνών άπό της ημερομηνίας καθ' ή ν ενα των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών 
ήθελε επιδώσει τω έτέρω Μγγραφον είδοποίησιν περί της προθέσεως του νά 
τερματίση τήν Σύμδασιν. 

ΕΙς μαρτυρίαν των ανωτέρω, οί εκατέρωθεν πληρεξούσιοι τών δύο Υψηλών 
Συμβαλλομένων Μερών υπέγραψαν τήνπαρουσαν Σύμδασιν και έθεσαν έπ* 
αύτης τάς σφραγίδας των. 

Έγένετο είς διπλούν έν Πράγα σήμερον τήν 12ην Μαΐου, 1976, έν τη 
'Αγγλική γλώσση. 
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