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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' *Αρ. 1400 τής 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Προξενικής Συμβάσεως τοϋ 1976 μεταΕύ της Κυβερνήσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κα! τής Κυβερνήσεως τής Γερμανικής Λαοκρα
τικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 68 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ 1976 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΛΑΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή Βουλή των * Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

V.. 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προξενικής Συμ Συνοπτικός 
βάσεως του 1976 μεταξύ τής Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δήμο τ1τλ°ζ· 
κρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Γερμανικής Λαοκρατικής Δημο
κρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του* 1977. 

2. "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος Ιννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τήν 2αν 
Νοεμβρίου, 1976, Προξενικήν Σύμβασιν μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής Κυβερνήσεως τής Γερμα
νικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας τήν οποίαν τό Ύπουργικόν Συ.μΓ 
βούλιον ενέκρινε δια της 'Αποφάσεως του 6π' άρ. 15510 καΐ ήμε-
ραμηνίαν 30ήν Δεκεμβρίου, 1976. 

3. "Η Σύμβασις, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν έπισυ- κόρωσις 
νήμμένον πίνακα, δια του παρόντος Νόμου κυρουται. Συμβάσεως. 

ΠΙναξ. 
(1189) 
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Π Ι Ν Λ Ξ 
("Αρθρον 3) 

Ι ΙΡΟΞΕΝΙΜ-Ι Σ Υ Μ Β Λ Σ Ι Σ 
μεταξύ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
και 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Ή Κυπριακή Δημοκρατία και ή Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, 
Έπιθυμούσαι νά ρυθμίσουν τάς προξενικός των σχέσεις και να συμβάλουν 

εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ τών δύο Κρατών 
έπι τη βάσει τών γενικώς παραδεδεγμένων άρχων του διεθνούς δικαίου, 
εκείνων αΤτίνες περιελήφθησαν ωσαύτως είς τήν Τελικήν Πραξιν της Δια
σκέψεως έπί της Ευρωπαϊκής 'Ασφαλείας και Συνεργασίας, ιδιαιτέρως δε 
τών άρχων της κυριάρχου ϊσότητος τών Κρατών, της εδαφικής άκεραιότητος 
καΐ της μη επεμβάσεως εις τάς έσωτερικάς υποθέσεις, 

'Απεφάσισαν νά συνομολογήσουν τήν παροΟσαν Προξενικήν Σύμβασιν και 
προς τούτο διόρισαν ως πληρεξουσίους αυτών: 

Ή 'Κυπριακή Δημοκρατία άφ* ενός : 
τόν κ. Άνδρέαν Πατσαλίδην 
Ά ν . Ύπουργόν 'Εξωτερικών. 

Ή Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία άφ* έτερου : 
τόν κ. KURT NIER 
Ύφυπουργόν Εξωτερικών, 

Οΐτινες άφου άντήλλαξαν τά πληρεξούσια αυτών έγγραφα, ευρεθέντα έν 
πλήρει τάξει, συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
'Ορισμοί 

"Αρθρον 1 
(1) Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως οι κάτωθι αναφερόμενοι 

όροι κέκτηνται τάς ακολούθους έννοιας : 
1. «Προξενεΐον» σημαίνει παν γενικόν προξενεΐον, προξενεΐον, ύποπρο

ξενεΐον και προξενικόν πρακτορεΐσν" 
2. «Προξενική περιφέρεια» σημαίνει τήν περιφέρειαν εντός της οποίας το 

προξενεΐον δικαιούται νά άσκη προξενικά καθήκοντα* 
3. «'Αρχηγός του Προξενείου» σημαίνει τόν γενικόν πρόξενον, τόν πρό

ξενον, τόν ύποπρόξενον ή τόν προξενικόν λειτουργόν τόν έντεταλμένον 
ύπό του άποστέλλοντος Κράτους δπως διευθύντ) τάς προξενικάς υπο
θέσεις" 

4. «Προξενικός λειτουργός» σημαίνει τό πρόσωπον, περιλαμβανομένου 
τοϋ αρχηγού του προξενείου, τό έντεταλμένον νά έκτελη προξενικά 
καθήκοντα' 

5. «Μέλος του προξενικού προσωπικού» σημαίνει τό πρόσωπον τό εκτε
λούν διοικητικά, τεχνικά ή υπηρετικά καθήκοντα παρά τω προξ^νείω* 

6. «Μέλος τοΟ προξενείου» σημαίνει τόν προξενικόν λειτουργόν κα ι τό 
μέλος του προξενικού προσωπικού" 

7. «Μέλος της οικογενείας» σημαίνει τήν σύζυγον μέλους του προξενείου, 
τά τέκνα και τους γονείς αύτου ώς καΐ τους γονείς της συζύγου αύτου, 
έφ' δσον τά τοιαύτα πρόσωπα ανήκουν εις τόν οίκον τών μελών τοΟ 
προξενείου κα ι συντηρούνται ύπ* αύτου* 
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8. «Προξενικοί χώροι» σημαίνει κτίρια ή τμήματα κτιρίων ώς και τ α 
ανήκοντα είς ταΰτα τμήματα γης άτινα χρησιμοποιούνται αποκλει
στικώς δια προξενικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως του ποιος είναι 6 
Ιδιοκτήτης αυτών* 

9. «Προξενικά αρχεία» σημαίνει τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν, το 
ύλικόν κρυπτογραφήσεως, τα έγγραφα, τά 6ι6λία και τά τεχνικά 
μέσα εργασίας του προξενείου, ώς επίσης τεμάχια εξοπλισμού προορι
ζόμενα διά τήν φύλαξιν και προστασίαν αυτών 

10. «Πλοΐον του άποστέλλοντος Κράτους» σημαίνει πάν πλωτόν μέσον, 
εξαιρουμένων τών πολεμικών πλοίων, δπερ νομίμως φέρει τήν σημαίαν 
του άποστέλλοντος Κράτους" 

11. «'Αεροσκάφος του άποστέλλοντος Κράτους» σημαίνει πάν πολιτικόν 
αεροσκάφος νομίμως φέρον τά διακριτ ικά σημεία της εθνικότητος και 
της έγγραφης του εν τω άποστέλλοντι Κράτει. 

(2) Υπήκοοι του άποστέλλοντος Κράτους εΐναι τά πρόσωπα εκείνα άτινα 
κέκτηνται τήν υπηκοότητα τούτου κοπ' έφαρμογήν του δικαίου του Κράτους 
τούτου. 

(3) Ώ ς νομικά πρόσωπα του άποστέλλοντος Κράτους θεωρούνται και επο
μένως τυγχάνουν μεταχειρίσεως ώς τοιαύτα όπό του δεχόμενου Κράτους 
έκεΐνα ατινα συνεστήθησαν κατ' έφαρμογήν του δικαίου του άποστέλλοντος 
Κράτους. 

ΚΕΦΑΛΑ!ON I I 
Έγκαθίδρυσις προξενείων, διορισμός και άνάκλησις 

προξενικών λειτουργών 
"Αρθρον 2 

(1) Προξενεΐον τ ι δέν δύνοααι νά έγκαθιδρυθή έν τω δεχομένω Κράτει είμή 
μόνον τη συγκαταθέσει του τελευταίου τούτου Κράτους. 

(2) Ή £δρα του προξενείου, ή νομική θέσις τούτου, ή προξενική περιφέ
ρεια, ώς επίσης ό αριθμός τών μελών του προξενείου δέον δπως συμφωνώνται 
άπό κοινού μεταξύ του άποστέλλοντος και του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 3 
(1) Τό άποστέλλον Κράτος δέον νά έξασφαλίζη μέσω της διπλωματικής 

όδρυ τήν έκ τών προτέρων συγκατάθεσιν του δεχόμενου Κράτους ώς προς τον 
διορισμόν προξενικού τίνος υπαλλήλου ώς αρχηγού του προξενείου. 

(2) Τό άποστέλλον Κράτος οφείλει νά διαβιδάζη προς τό δεχόμενον Κράτος 
μέσω της διπλωματικής όδου τό προξενικόν δίπλωμα ή έτερον £γγραφον περί 
διορισμού αρχηγού του προξενείου. Ταύτα δέον νά περιέχουν τό δνομα και 
έπώναμον τοΟ αρχηγού* του προξενείου, τόν δαθμόν αύτου, ώς επίσης τόν 
καθορισμόν της προξενικής 2δρας καΐ της προξενικής περιφερείας. 

(3) Ό αρχηγός του προξενείου δέν δύναται ν' άναλάδη τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων αύτου είμή μόνον κατόπιν της είς τούτον χορηγήσεως τοΟ έκτε
λεστηρίου έγγραφου ή ετέρας τινός αδείας έκ μέρους τοΟ δεχόμενου Κράτους. 
Τό έκτελεστήριον Μγγραφον θά χορηγήται μετά δραχεΐαν προειδοποίησιν. Έ ν 
αναμονή της χορηγήσεως του εκτελεστήρίου, τό δεχόμενον Κράτος δύναται 
νά έπιτρέψη εις τόν άρχηγόν του προξενείου τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
του ύπό προσωρινήν ίδιότητα. 

"Αρθρον 4 
(1) Έάν δι* οιονδήποτε λόγον ό αρχηγός του προξενείου αδύνατη νά 

έκτελη τά καθήκοντα του ή έάν ή θέσις αύτοΟ κενωθή προσωρινώς, τό άπο
στέλλον Κράτος δύναται νά ανάθεση εις τίνα προξενικόν λειτουργόν του περί 
οδ πρόκειται προξενείου ή έτερου τινός τών προξενείων αύτοΟ έν τω δεχο
μένω Κράτει, ή εις τίνα μέλος τοΟ διπλωματικού προσωπικοΟ της διπλωματικής 
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αύτου αποστολής εν τω δεχομένω Κράτει, την προσωρινήν διεύθυνσιν των 
προξενικών υποθέσεων. Το δεχόμενον Κράτος δέον να πληροφορήται αναλό
γως έκ των προτέρων μέσω της διπλωματικής όδου. 

(2) Το προσωρινώς τεθέν έπί κεφαλής τοΟ προξενείου πρόσωπον θα άπο
λαύη τών αυτών, δικαιωμάτων, διευκολύνσεων, προνομίων καΐ ασυλιών οΐαι 
χορηγούνται εις τόν άρχηγόν του προξενείου δυνάμει τής παρούσης Συμ
βάσεως. 

(3) Έάν μέλος τι τοΟ διπλωματικού προσωπικού τής διπλωματικής απο
στολής του άποστέλλοντος Κράτους τεθή προσωρινώς έπί κεφαλής του προ
ξενείου, τα διπλωματικά αύτου προνόμια και άσυλίαι ουδόλως Θέλουν έπη
ρεασθή. 

"Αρθρον 5 
(1) Τό άποοτέλλον Κράτος οφείλει νά γνωστοποιή έκ τών προτέρων είς τό 

Ύπουργεΐον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους μέσω τής διπλωματικής όδου 
τό όνομα και έπώνυμον ώς επίσης τόν βαθμόν έκαστου προξενικού λειτουρ
γού έκτελουντος καθήκοντα έτερα ή έκεΐνα του αρχηγού το0 προξενείου. 

(2) Τό άποοτέλλον Κράτος οφείλει νά γνωστοποιή έκ τών προτέρων είς 
τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους μέσω τής διπλωματικής 
όδου τήν ήμερομηνίαν άφίξεως καί οριστικής αναχωρήσεως μέλους τινός τοΟ 
προξενείου καί τών μελών τής οίκογενείας αύτου. 

"Αρθρον 6 
(1) Τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών του δεχόμενου Κράτους θά έκδίδη προς 

Ηκαστον μέλος τοΟ προξενείου, δστις δεν είναι υπήκοος του δεχόμενου 'Κράτους, 
δελτίον ταυτότητος μετά τίνος φωτογραφίας επιβεδαιούσης τήν ταυτότητα 
καί ιδιότητα του ώς μέλους του προξενείου. 

(2) Ή παράγραφος (1) του παρόντος "Αρθρου εφαρμόζεται αναλόγως καί 
είς τα μέλη τής οίκογενείας. 

"Αρθρον 7 
Ώ ς προξενικός λειτουργός δύναται νά ύπηρετή μόνον ό υπήκοος του άπο

στέλλοντος Κράτους, δάτις δέν είναι οΰτε ύπήκοος; άλλ' οϋτε καί μόνιμος 
κάτοικος του δεχόμενου Κράτους.. 

"Αρθρον 8 
Τό δεχόμενον Κράτος δύναται άνά πασαν στιγμήν καί άνευ παροχής επεξη

γήσεων περί του λόγου τής αποφάσεως του, νά πληροφόρηση εγγράφως τό 
απόστελλαν Κράτος μέσω τής διπλωματικής όδου δτι προτίθεται νά άνακα
λέση τό είς τόν άρχηγόν του προξενείου χορηγηθέν εκτελεστή ριον εγγραφον 
ή έτερον αδειαν ή δτι μέλος τι του προξενείου εΤναι άνεπιθύμητον. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει, τό άποοτέλλον Κράτος οφείλει νά άνακαλέση τό ένδια
φερόμενον πρόσωπον ή νά τερματίση τά καθήκοντα του παρά τω προξενείω. 
Έάν τό άποοτέλλον Κράτος παραλείπη νά εκπλήρωση 'εντός ευλόγου χρόνου 
τήν ύποχρέωσιν ταύτην, τό δεχόμενον Κράτος δύναται, προκειμένου περί του 
άρχηγοΟ του προξενείου, νά άνακαλέση τό έκτελεστήριον εγγραφον ή έτέραν 
αδειαν ή, προκειμένου περί έτερου μέλους τοΟ προξενείου, νά άρνηθη τήν 
περαιτέρω άναγνώρισιν τούτου ύπό τήν ιδιότητα ταύτην. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III 
Διευκολύνσεις, Προνόμια καί Άσυλίαι 

"Αρθρον 9 
(1) Τό δεχόμενον Κράτος οφείλει νά μεταχειρίζεται τά μέλη του προξε

νείου καί τά μέλη τών οίκογενειών των μετά του προσήκοντος σεβασμού. 
Δέον νά λαμβάντ) τά κατάλληλα μέτρα προς έξασφάλισιν είς τά μέλη του 
προξενείου τής αποτελεσματικής εκτελέσεως τών καθηκόντων των. 



1193 Ν. 68/77 

(2) Τό δεχόμενον Κράτος δέον νά διασφαλίζη είς τα μέλη του προξενείου 
τήν δυνατότητα άπολαύσεως των δικαιωμάτων, διευκολύνσεων, προνομίων 
καΐ ασυλιών των προβλεπομένων έν τη παρούση Συμβάσει. 

"Αρθρον 10 
(1) Τό δεχόμενον Κράτος οφείλει νά παρέχη ύποστήριξιν και βοήθειαν 

προς τό άποστέλλον Κράτος διά τήν άπόκτησιν προξενικών χώρων, κατοι
κίας διά τον άρχηγόν του προξενείου και στέγης δια τά μέλη του προξενείου. 

(2) Συμφώνως προς τους νομικούς Κανονισμούς του δεχόμενου 'Κράτους, 
τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά άποκτα, ένοικιάζη ή χρησιμοποιή προξε
νικούς χώρους, κατοικίαν διά τόν άρχηγόν του προξενείου καΐ στέγην διά 
τά μέλη του προξενείου, ύπό τόν δρον οτι οδτοι είναι υπήκοοι του άποστέλ
λοντος Κράτους και δέν κατοικούν μονίμως 'έν τω δεχσμένω Κρατεί. 

"Αρθρον 11 
(1) Ό εθνικός θυρεός και ή ονομασία του προξενείου δύνανται νά τοπο

θετηθούν επί του προξενικού κτιρίου και έπί της κατοικίας του αρχηγού του 
προξενείου εις τάς γλώσσας του άποστέλλοντος καΐ του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Ή σημαία τού άποστέλλοντος Κράτους δύναται νά άναπεταται έπί του 
προξενικού κτιρίου καΐ "έπί της κατοικίας του αρχηγού του προξενείου. 

(3) Ό αρχηγός του προξενείου δύναται νά τοποθετη τήν σημαίαν του άπο
στέλλοντος Κράτους έπί των οχημάτων των χρησιμοποιουμένων ύπ' αύτοϋ 
διά τά υπηρεσιακά καθήκοντα. 

"Αρθρον 12 
(1) Τό δεχόμενον Κράτος οφείλει νά διασφαλίζη τήν προστασίαν τών προξε

νικών χώρων. Οί προξενικοί χώροι δύνανται νά χρησιμοποιούνται μόνον διά 
σκοπούς συμβιβαζομένους προς τήν φύσιν και τά καθήκοντα τοΟ προξενείου. 

(2) Οί προξενικοί χώροι, ή κατοικία του αρχηγού του προξενείου και τά 
διαμερίσματα τών προξενικών λειτουργών εΐναι απαραβίαστα. ΑΊ άρχαί του 
δεχόμενου 'Κράτους δέν δύνανται νά είσέρχωνται εντός τών προξενικών χώρων, 
της κατοικίας του αρχηγού του προξενείου και τών διαμερισμάτων τών προξε
νικών λειτουργών άνευ της συγκαταθέσεως του αρχηγού του προξβνείου, του 
έπί κεφαλής της διπλωματικής αποστολής του άποστέλλοντος Κράτους ή του 
προσώπου του εξουσιοδοτημένου ύφ' ενός τών προσώπων τούτων. 

"Αρθρον 13 
Τά προξενικά άρχεΐα είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνον και οπουδή

ποτε και έάν εύρίσκωνται ταύτα. 
"Αρθρον 14 

(1) Τό προξενεϊον έχει τό δικαίωμα νά επικοινωνη μετά της κυβερνήσεως 
αύτου, μετά τών διπλωματικών αποστολών και έτερων προξενείων του άπο
στέλλοντος Κράτους οπουδήποτε και έάν βύρίσκωνται. Τό προξενεϊον δύναται 
νά χρησιμοποιη άπαντα τά συνήθη μέσα 'επικοινωνίας, περιλαμβανομένων τών 
διπλωματικών και προξενικών ταχυδρόμων, τών διπλωματικών και προξενικών 
σάκκων, τών κωδίκων και τών κρυπτογραφημάτων. Ή έγκατάστασις και 
λειτουργία σταθμού ασυρμάτου υπόκειται είς τήν £γκρισιν του δεχόμενου 
Κράτους. "Οσον άφορφ είς τήν χρησιμοποίησιν τών δημοσίων μέσων επικοι
νωνίας, τό διά τό προξενεϊον έφαρμοστέον τιμολόγιον θά είναι τό αυτό ώς 
τό τών διπλωματικών αποστολών. 

(2) Ή υπηρεσιακή αλληλογραφία του προξενείου και οί προξ€νικοί σάκκοι 
είναι απαραβίαστοι και δέν δύνανται ούτε νά άνοίγωνται οίΐτε νά παρακρα
τώνται ύπό τών άρχων του δεχόμενου Κράτους. Οί προξενικοί σάκκοι δέον 
δπως έπισημαίνωνται έξωτερικώς ώς τοιούτοι. Οδτοι δέον νά περιέχουν μόνον 
υπηρεσιακά Εγγραφα ή αντικείμενα προοριζόμενα δι* ύπηρεσιακήν χρήσιν. 
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(3) Είς τόν προξενικόν ταχυδρόμον δστις φέρει υπηρεσιακοί; τι εγγραφον 
έμφαΐνον τήν ιδιότητα του και τόν αριθμόν των έμπιοτευθέντων εις αυτόν 
ταχυδρομικών δεμάτων χορηγούνται ύπό τοϋ δεχόμενου Κράτους τά αυτά 
δικαιώματα, προνόμια και ασυλίαι ώντινων απολαύει και ό διπλωματικός 
ταχυδρόμος. Τοϋτο ωσαύτως ισχύει και δια τόν είδικόν (AD HOC) προξενικόν 
ταχυδρόμον πλην τοΰ δτι τά δικαιώματα, προνόμια και ασυλίαι αύτου ώς 
ταχυδρόμου θά παύουν άμα τη παραδώσει τοΟ προξενικού σάκκου είς τόν 
παραλήπτην. 

(4) Ό προξενικός σάκκος δύναται νά παραδοθή είς τόν κυβερνήτην αερο
σκάφους τινός ή είς τόν πλοίαρχον πλοίου τινός. Ό κυβερνήτης ή ό πλοίαρ
χος δέον νά έφοδιασθή διά τίνος υπηρεσιακού έγγραφου έμφαίνοντος τόν 
αριθμόν τών έμπιοτευθέντων εις τούτον προξενικών σάκκων ούχ

5 ήττον οδτοι 
δεν θεωρούνται προξενικοί ταχυδρόμοι. Τό προξενεΐον δύναται νά ανάθεση 
είς τίνα μέλος τοΰ προξενείου νά παραλαμβάνη ή παραδίδη προξενικούς 
σάκκους άπό και είς τόν κυβερνήτην αεροσκάφους τινός ή τόν πλοίαρχον 
πλοίου τινός του άποστέλλοντος Κράτους μετά της προσηκούσης τηρήσεως 
τών σχετικών κανονισμών ασφαλείας. 

"Αρθρον 15 
(1) Ό προξενικός λειτουργός και τά μέλη της οικογενείας αύτου απο

λαύουν ασυλίας έναντι της ποινικής, αστικής κα ι διοικητικής δικαιοδοσίας του 
δεχόμενου Κράτους και δέν υπόκεινται είς εξαναγκαστικά μέτρα λαμβανό
μενα ύπό του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Αί διατάξεις τής παραγράφου (1) του παρόντος "Αρθρου δέν τυγχά
νουν εφαρμογής έπί αστικών διαδικασιών κατά προξενικού λειτουργού καΐ 
τών μελών τής οικογενείας αυτού— 

1. άφορωσών είς ίδιωτικήν άκίνητον περιουσίαν έν τω δεχομένω Κράτει, 
ύπό τόν δρον δτι αυτή δέν χρησιμοποιείται διά λογαριασμόν του άπο
στέλλοντος Κράτους διά προξενικούς σκοπούς" 

2. άφορωσών είς κληρονομικήν διαδοχήν είς τάς οποίας ούτοι ενεργούν 
ιδιωτικώς καΐ ουχί έπ' ονόματι του άποστέλλοντος Κράτους ώς έκτε
λεσταί, διαχειρισταί, κληρονόμοι ή κληροδόχοι" 

3. άφορωσών είς ελευθέρας ή ετέρας κερδοφόρους δραστηριότητας ατινας 
αναλαμβάνουν έν τω δεχομένω Κράτει επιπροσθέτως τών υπηρεσιακών 
αυτών καθηκόντων 

4. προκυπτουσών έκ συμβολαίων συναφθέλτων ύπ' αυτών και είς την 
σύναψιν τών οποίων δέν ενήργησαν αμέσως ή εμμέσως διά λογαρια
σμόν του άποστέλλοντος Κράτους* 

5. έγειρομένων ύπό τρίτου τινός προσώπου έν περιπτώσει βλάβης προξε
νηθείσης κατόπιν δυστυχήματος έν τω δεχομένω Κράτει έν τω όποίω 
ένεπλάκησαν μεταφορικά μέσα, 

(3) Τά μέλη του προξενικού προσωπικού απολαύουν ασυλίας έναντι τής 
ποινικής δικαιοδοσίας του δεχόμενου Κράτους. ΈτίΙ πλέον, ούτοι απολαύουν 
ασυλίας έναντι τής αστικής και διοικητικής δικαιοδοσίας του δεχόμενου 
Κράτους και δέν υπόκεινται είς εξαναγκαστικά μέτρα λαμβανόμενα ύπό του 
δεχόμενου Κράτους έν σχέσει προς οίανδήποτε πραξιν ένεργουμένην έν τη 
εκπληρώσει τών υπηρεσιακών αυτών καθηκόντων. 

(4) Α Ι διατάξεις τής παραγράφου (3) του παρόντος "Αρθρου δέν εφαρ
μόζονται είς άστικάς διαδικασίας εναντίον μέλους τινός του προξενικού 
προσωπικού— 

1. προκυπτουσών έκ συμβολαίων συναφθέντων ύπ' αύτου καΐ είς τήν 
σύναψιν τών όποιων δέν ένήργησεν αμέσως f f εμμέσως διά λογαρια
σμόν τοΰ άποστέλλοντος Κράτους. 

2. έγειρομένων ύπό τρίτου τινός προσώπου έν περιπτώσει βλάβης προξε
νηθείσης κατόπιν δυστυχήματος έν τω δεχομένω Κράτει έν τω όποίω 
ένεπλάκησαν μεταφορικά μέσα. 
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(5) Τά μέλη της οίκογενείας μέλους τινός του προξενικού προσωπικού 
απολαύουν ασυλίας έναντι της ποινικής δικαιοδοσίας του δεχόμενου Κράτους. 

(6) Εξαναγκαστ ικά μέτρα κατά των έν τοΓς παραγράφοις (1) και (3) 
του παρόντος "Αρθρου αναφερομένων προσώπων δύνανται νά ληφθούν μόνον 
εις τάς περιπτώσεις τάς πρσβλεπομένας έν ταΐς παραγράφοις (2) και (4) 
τοΟ παρόντος "Αρθρου και μόνον ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ταύτα είναι πρα
κτικώς εφικτά και μή επαγόμενα προσβολήν του απαραβίαστου τοΟ 
προσώπου. 

"Αρθρον 16 
(1) Τά μέλη του προξενείου δύνανται νά κληθούν νά εμφανισθούν ώς μάρ

τυρες ενώπιον των δικαστηρίων ή έτερων αρμοδίων άρχων του δεχόμενου 
Κράτους. Εντούτοις, δέν ύποχρεοΟνται νά παράσχουν μαρτυρίαν επί θεμάτων 
σχετικών προς τήν έκπλήρωσιν τών υπηρεσιακών των καθηκόντων. 

(2) Έάν προξενικός τις λειτουργός άρνηθή νά έμφανισθη ώς μάρτυς ή νά 
παράσχη μαρτυρίαν, ουδέν έξαναγκαστικόν μέτρον ή ποινή δύναται νά έφαρ
μοσθη κατ' αύτοϋ. 

(3) Τά δικαστήρια ή Μτεραι άρμόδιαι άρχαΐ τοΟ δεχόμενου Κράτους αΐτινες 
καλούν μέλος τ ι του προξενείου νά παράσχη μαρτυρίαν οφείλουν νά διασφα
λίζουν δ ιά καταλλήλων μέτρων τήν άκώλυτον έκπλήρωσιν τών καθηκόντων 
του. Ή μαρτυρία δύναται νά παρέχεται προφορικώς ή γραπτώς είς τό προ
ξενεΐον ή είς τήν κατοικίαν τοΟ μέλους του προξενείου. 

(4) Αί διατάξεις τών παραγράφων (1) £ως (3) του παρόντος "Αρθρου 
εφαρμόζονται κατ' άναλογίαν και είς τά μέλη της οίκογενείας τών μελών 
του προξενείου. 

"Αρθρον 17 
(1) Τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά παραιτηθη τών προνομίων και 

ασυλιών τών προβλεπομένων έν "Αρθροις 15 και 16. Ή τοιαύτη παραίτησις 
δέον νά άνακοινοΰται ρητώς και εγγράφως δι ' έκαστη ν συγκεκριμένην περί
πτωσιν προς τό δεχόμενον Κράτος. 

(2) Ή ύπό τίνος μέλους του προξενείου απολαύοντος δικαιοδοτικής ασυ
λίας κίνησις διαδικασίας τινός αποκλείει είς άύτόν τήν δυνατότητα επικλή
σεως δικαιοδοτικής ασυλίας έν σχέσει προς πασαν άνταπαίτησιν αμέσως συν
δεομένην προς τήν κυρίαν άπαίτησιν. 

(3) Παραίτησις ύπό της δικαιοδοτικής ασυλίας 'έν σχέσει προς διαδικασίαν 
τινά δέν θεωρείται ώς έξυπακούουσα καΐ παραίτησιν άπό της ασυλίας έν 
σχέσει προς τήν έκτέλεσιν της αποφάσεως διά τήν οποίαν απαιτείται Ιδιαιτέρα 
παραίτησις. 

"Αρθρον 18 
Τά >μέλη του προξενείου καΐ τά μέλη τών οίκογενειών των απαλλάσσονται 

τών υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών προς τό δημόσιον ή προσωπικών υπη
ρεσιών πάσης φύσεως έν τω δεχομένω Κρατεί. 

"Αρθρον 19 
Τά μέλη του προξενείου καΐ τά μέλη τών οίκογενειών των δέν υπόκεινται 

είς τάς έπιβαλλομένας ύπό τών νομικών κανονισμών του δεχόμενου Κράτους 
υποχρεώσεις δυνάμει τών οποίων πρόσωπα άτινα δέν εΐναι υπήκοοι του δεχό
μενου Κράτους απαιτείται νά 'εγγράφουν καΐ νά λάβουν άδειαν παραμονής. 

"Αρθρον 20 
(1) Τό δεχόμενον Κράτος δέν δύναται νά έπιβάλλη οίουσδήποτε κρατικούς, 

περιφερειακούς ή τοπικούς φόρους ή έτερα τέλη επί— 
1. τών προξενικών χώρων, της κατοικίας του αρχηγού του προξενείου 

και τών διαμερισμάτων τών μελών του προξενείου έφ' δσον αποκτών
τα ι ύπό τοΟ άποστέλλοντος Κράτους ή ενοικιάζονται διά λογαριασμόν 
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αύτου ή χρησιμοποιούνται, ύπ' αύτου. Τούτο ισχύει ωσαύτως και διά 
την άπόκτησιν των είρημένων ακινήτων έφ' δσον το άποστέλλον Κράτος 
αποκτά ταύτα αποκλειστικώς διά προξενικούς σκοπούς" 

2. της αποκτήσεως, ιδιοκτησίας, κατοχής ή χρήσεως κινητής περιουσίας 
του άποστέλλοντος Κράτους αποκλειστικώς διά τους σκοπούς του 
προξενείου. 

(2) Αί διατάξεις της παραγράφου (1) δέν εφαρμόζονται £πί των πληρωμών 
διά παρέχομενας υπηρεσίας. 

"Αρθρον 21 
(1) Τά μέλη του προξενείου και τά μέλη τών οικογενειών των απαλλάσ

σονται πάντων τών κρατικών, περιφερειακών και τοπικών φόρων και έτερων 
τελών, πλην— 

1. τών έμμεσων φόρων και τελών τών κατά κανόνα ενσωμάτου μένων εις 
τήν τιμήν τών αγαθών και υπηρεσιών" 

2. τών φόρων και έτερων επιβαρύνσεων έπί ιδιωτικής ακινήτου περιου
σίας κειμένης έν τω δεχομένω Κρατεί* 

3. τοΟ φόρου κληρονομιών και τών τελών μεταβιβάσεως περιουσίας κει
μένης έν τω δεχομένω Κράτει* 

4. τών φόρων καΐ έτερων επιβαρύνσεων έπί Ιδιωτικού είσοδήματος έχον
τος τήν πηγήν αύτου έν τώ δεχομένω Κράτει και έπί περιουσίας κει
μένης έν τώ δεχομένω Κράτει* 

5. τών φόρων, τελών και έτερων επιβαρύνσεων Ιναντι παρεχομένων ειδι
κών υπηρεσιών' 

6. τών δικαστικών τελών, τών τελών έγγραφης, νομιμοποιήσεως, πιστο
ποιήσεως και ύποθηκεύσεως ώς καΐ τών ταχυδρομικών τελών. 

(2) Ουδείς κρατικός, περιφερειακός ή τοπικός φόρος ή έτερα έπιβάρυνσις 
λόγω μεταβιβάσεως περιουσίας δύναται νά επιβάλλεται έν σχέσει προς κινη
τήν περιουσίαν αποβιώσαντος μέλους του προξενείου ή ενός τών μελών της 
οίκογενείας αύτου έφ' δσον ή έν τω δεχομένω Κράτει υπαρξις της τοιαύτης 
περιουσίας ώφείλετο αποκλειστικώς είς τήν έκεΐ παρουσίαν τού αποβιώσαν
τος ύπό τήν ιδιότητα του ώς μέλους του προξενείου ή ώς μέλος της οίκογε
νείας αύτου. 

"Αρθρον 22 
(1) "Απαντα τά δι' ύπηρεσιακήν χρήσιν του προξενείου εισαγόμενα ή 

εξαγόμενα αντικείμενα, περιλαμβανομένων τών μηχανοκινήτων οχημάτων, 
απαλλάσσονται τών τελωνειακών δασμών και λοιπών τελών έν τω δεχομένω 
Κράτει κατά τήν αυτήν ϋκτασιν ώς καΐ τά δι' έπίσημον χρήσιν της διπλωμα
τικής αποστολής τού άποστέλλοντος Κράτους εΙσαγόμενα ή .εξαγόμενα αντι
κείμενα. 

(2) Ό προξενικός λειτουργός και τά «μάλη της οίκογενείας αύτου απαλ
λάσσονται τού τελωνειακού έλεγχου τών προσωπικών των αποσκευών, τών 
τελωνειακών δασμών καΐ λοιπών τελών £πΙ τη είσαγωγη ή (εξαγωγή αντικει
μένων κατά τήν αυτήν £κτασιν ώς και τά μέλη τού διπλωματικού" προσωπικού 
της διπλωματικής αποστολής του άποστέλλοντος Κράτους. 

(3) Τά μέλη του προξενείου καΐ τά μέλη της οίκογενείας αυτών απαλ
λάσσονται τών τελωνειακών δασμών καΐ λοιπών τελών έπί τη είσαγωγη αντι
κειμένων προοριζομένων διά τήν άρχικήν τούτων έγκατάστασιν έν τω δεχο
μένω Κράτει κατά τήν αυτήν έκτασιν ώς καΐ τά μέλη του διοικητικού καΐ 
τεχνικού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής του άποστέλλοντος Κράτους. 

(4) Αί παράγραφοι (1) £ως (3) δέν εφαρμόζονται έν σχέΐσει πιρός τά τέλη 
φυλάξεως, απο'Θηικεύσεως καΐ μεταφοράς τών εΐισαγαμένων,τ) έξατνομένωτν άντι
κεϋμένων. . ΐ 
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"Αρθρον 23 
Τά μέλη του προξενείου και τά μέλη των οικογενειών των απολαύουν ελευ

θερίας διακινήσεως έν τω δεχσμένω Κρατεί, πλην τών τοεριοχών εκείνων εντός 
των όιτοΐων ή είσοδος ικαΐ παραμονή απαγορεύεται συιμφώνως προς τους νομι

κούς κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 24 
(1) Μέλος τ ι του προξενικού" προσωπικού όπερ είναι είτε υπήκοος είτε μόνι

μος κάτοικος του δεχόμενου Κιράτους δέν άπτολαύει τών έν τη παρούση Σ υιμδά
σει έκτιθεΐμένων διευκολύνσεων, προνομίων καΐ ασυλιών πλην, ώς προβλέπεται 
έν "Αρθρω 16, έν σχέοει προς την άσυλίαν έναντι της υποχρεώσεως παροχής 
μαρτυρίας έ'πί θε'μάτων συναφών προς τήν έκίπλήρωσίν τών υπηρεσιακών αύτου 
καθηκόντων. 

(2) Ή παράγραφος (1) εφαρμόζεται κατ' άκολουθίαν <κα! επί του μέλους 
της αίικογίειν'είας μέλους τινός του προξενείου, σπερ είναι εϊτε υπήκοος εΐτιε 
μόνιμος κάτοικος του δεχόμενου Κράτους. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ I V 
Προξενικά Καθήΐκοντα 

"Αρθρον 25 
Ό (προξενικός λειτουργός δικαιούται : 

1. νά άντιπρσσωπεύη τά δικαιώματα και συμφέροντα τού άπσστέλλοντος 
Κράτους, τών υπηκόων αύτου και τών νοίμιίκών αύτου προσώπων" 

2. νά συμδάλλη εις τήν άνάπτυξιν σίικοναμιικών, πολιτιστικών καΐ έΐτιστη
ιμονικών σχέσεων μεταξύ του άητοστέλλοντος Κράτους και του δεχο
ιμένου Κράτους' 

3. νά προαγάγη κατά διαφόρους τρόπους τήν άνάπτυξυν φιλικών σχέσεων 
μεταξύ του άιπαστέλλσντος και του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 26 
(1) Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά άσκή τά προξενικά αύτου καθή

κοντα μόνον εντός της προξενικής περιφερείας. Ή έίκτός της προξενικής περι
φερείας ασκησις προξενικών καθηκόντων χρήζει έν έκαστη συγκεκριμένη περι
πτώσει της προηγουμένης συγικαταθέισεως του δεχόμενου Κράτους. 

(2) Έν τη ασκήσει τών προξενικών αύτου καθηκόντων ό προξενικός λει
τουργός δύναται νά έπικοινωνη άιπ' ευθείας μίετά τών αρμοδίων κρατικών άρχων 
τής προξενικής περιφερείας. 

"Αρθρον 27 
Ό προξενικός λειτουργός κέκτηται τό δικαίωμα, συμφώνως προς τους νομι

κούς κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους, νά έικίπρσσωπή τους υπηκόους του 
άττοστέλλσντος Κράτους ενώπιον τών δικαστηρίων καΐ έτερων άρχων του δε
χόμενου Κράτους ή νά πρσβαίνη εΐς διαδήματα διά τήν προσήΐκουσαν τούτων 
έκπρσσώπηίσιν πιρός λήψιν μέτρων προστασίας τών δικαιωμάτων και συιμφερόν
των τών έν λόγω υπηκόων, οσάκις λόγω απουσίας ή ετέρας σσδαρας αίτ ιας 
ούτοι δεν εΐναι εις θέσιν νά προστατεύσουν έγικαίρως τά δικαιώματα καΐ συιμ
φέροντά των. Τούτο ισχύει ωσαύτως καΐ διά τ ά νομικά πρόσωπα του άπο
στέλλοντος Κράτους. 

"Αρθρον 28 
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται : 

1. νά προ&αίνη εις καταγραφήν τών ύπη'κόων του άητσστέλλοντος Κράτους" 
2. νά δέχεται αιτήσεις ή νά παραδΰδη έγγραφα fcirl θεμάτων Φττηκοότη

τος, τηρουμένων τών νομικών κανονισμών του άποστώλλοντος Κράτους" 
3. νά έκδίδη, μεταβάλλη, άνανεοΐ ταξιδιωτικά έγγραφα διά τους υπη

κόους του άπσστέλλοντος Κράτους" 
4. νά έικδίδη θεωρήσεις. 
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"Αρθρον 29 
(1) Ό προξενικός λειτουργός δυκαιοΟται :, * 

1. νά τη ρη μητιρώα γάμων, γειννήισεων καΐ θάνατον των ύπηίκόων του άπο
στέλίλοντος Κράτους' 

2. νά πρόδαίνη εις τέλεσυν γάμων συμφώνως προς τάς ναμιίκάς διατάξεις 
του άποστέλλοντος Κράτους, νοουμένου δτι αμφότερα τα συνάπτοντα 
γάμον μέρη είναι ύπήικοοι τοϋ άποστέλλοντος Κράτους καΐ ουχί ταυτο
χρόνως :και υπήκοοι τοΰ δεχόμενου Κράτους. 

3. νά δένεται πιστσποιητίίκά και αιτήσεις έν σχέσει προς τον προσωπικόν 
θεσμόν υπηκόων του άποστέιλλοντος Κράτους. 

(2) Ό προξενικός λειτουργός οφείλει νά πληροφορη τάς αρμοδίας αρχάς 
του δεχόμενου Κράτους περί τών. δυνάμει της παραγράφου (1) διενεργουμέ
νων πράξεων, έφ' δσον τούτο πρσδλέίπεται ύιπό των ναμίίκών κανονιίοιμών του 
δεχόμενου Κ/ράτους. 

"Αρθρον 30 
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται : 

1. νά δέχεται και πιστοποιη δηλώσεις υπηκόων τοΟ άπσστέιλλσντος Κράτους' 
2. νά πιστοποιη και φυλάσση τάς διατάξεις τιελευταίας βουλήσεως και 

^τερα έγγραφα έν σχέσει προς ναμιΐκάς πράξεις ύπηίκόων του άπο
στέλλσντος Κράτους' 

3. ινά πιστοποιη και φυλάσση έγγραφα περί,νσμυκών συναλλαγών μεταξύ 
υπηΙκόων του άποστέλλοντος Κράτους, εξαιρέσει τών νομυκών συναλ
λαγών τών άφορωσών εις την άναγνώρισιν, μετα&ίδασιν ή κατάργησιν 
τίτλων έπι υποστατικών και κτιρίων κειμένων έν τω δεχαμέΙνω Κράτει" 

4. νά πιστοποιη ύπογραφάς ύπηίκόων του άποσΐέίλλοντος Κράτους τιθεμέ
νων έπί έγγραφων' 

5. νά πιστοποιη αντίγραφα έγγραφων ή άττοσπάσμίατα έγγραφων' 
6. νά πιστοποιη 'μεταφράσεις έγγραφων 
7. νά νομομσποιη έγγραφα έ)κδι!δόμεν<χ ύπό τών αρμοδίων αρχών ή λει

τουργών του δεχόμενου Κράτους προς χρήσον έν τω αποστέλλοντι 
Κράτει' 

8. νά έχτελη ετέρας συμδοΐλαιογραφιικάς πράξεις άνατιθειμένας εις τούτον 
ύπό του άποστέλλοντος Κράτους, έ·φ' όσον τούτο δέν αντίκειται προς 
τους ναμυκούς κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 31 
Τά συμφώνως προς το "Αρθρον 30 ύπό του προξενιΐκοΰ λειτουργού αναγνω

ριζόμενα, πιστοποιούμενα ή νομιμοποιούμενα έγγραφα κέικτηνται έν τω δεχο
μένω Κράτει την αυτήν ναμιικήν ίσχύν ώς έάν ταύτα έξείδίδοντο υπό τών αρμο
δίων άρχων του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 32 
(1) Ό προξενικός λειτουργός διικάιουται : 

1. νά δέχεται προς ασφαλή φύλαξιιν έγγραφα, χρήματα και λοιπά αντι
κείμενα αξίας ανήκοντα εις υπηκόους του άπσστέίλλσντος Κράτους' 

2. ινά δέχεται παρά τών άρχων τοΰ δεχο;μένου Κράτους έγγραφα, χρήμα
τα και λοιπτά αντικείμενα αξίας άπολ)εσθέντ>α ύπό ύπτηΐκόων του άπο
στέλλοντος Κράτους διαρκούσης της παραμονής των ιέν τω δεχσμένω 
Κράτει προς τόν σικοπόν ειπιστροφής τούτων ε!ίς τους ίδισκτήτας των. 

(2) Τά προς φύλαξιν ληφθέντα αντικείμενα συμφώνως προς την παράγραφον 
(1) δύνανται νά εξαχθούν έκ του δεχαμένου Κράτους μόνον έάν τούτο δέν 
αντίκειται προς τους νομικούς κανονισμούς του Κράτους τούτου. 
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"Αρθρον 33 
ΑΙ άρμόδιαι άρχαΐ του δοσμένου Κράτους οφείλουν αμελλητί νά πληρο

φορούν τον προξενϋκόν λειτουργόν περί τοΟ εν τω δεχαμένω Κράτει έπισυμ
δαίνονΤος Θανάτου υπηκόου τινός του άποστέλλαντος Κράτους και νά άπο
στέλλη ε!1ς τούτο §ν άντίγραφον του πιστσποιητιΐκσΟ Θανάτου.· Ουδέν τέλος έττι
δάλλεται &ιά τήν έκδοσιν καΐ άποστολήν Του πιστοποιητικού, 

"Αρθρον 34 
(1) Αϊ άρμόδιαι άρχαι του δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά κοινοποιούν 

προς τόν προξενικών λειτουργόν πάσας τάς γνωστάς λεπτομέρειας τάς άφο
ρώσας εις τήν κληροναμϋκήν περιουσίαν υπηκόου τοΟ άποστέλλοντος Κράτους 
αποθνήσκοντος έν τφ δεχσμένω Κράτει, καθώς καΐ εΐίς τήν ϋπαρξιν διατάξεως 
τελευταίας βουλήσεως του αποβιώσαντος και τήν υπαρξιν πιθανών κληρονό
μων, κληροδόχων και προσώπων δικαιουμένων νομίμου μοίρας. 

(2) Βίς πάσαν περίπτωσιν καθ' ήν έν συναφεία προς τήν έναρξιν διαδυκα
σίας επικυρώσεως διαθήκης έν τω δεχομένω Κράτει, ανεξαρτήτως της κατά 
τόν χρόνον του θανάτου ύπτ|κοότητος τοΟ ό^σδιώσαντος, ύπήικοοι του άπο
στέλλονΤος Κράτους δυνατόν νά είναι ικληρονόμοι, κληροδόχοι ή πρόσωπα δι
καιούμενα νομίμου μοίρας, αϊ άρμόδιαι άρχαι του δεχόμενου Κράτους οφεί
λουν νά πληροφορούν περί τούτου τόν προξενϋκόν λ!ειτουργόν. 

"Αρθρον 33 
(1) ^Οσάκις όπήΐκοός τις τοΟ άποστέλλοιντος Κράτους εγκατέλειψε κληρονο

μιΐκήν περιουσίαν έν τω δεχαμένω Κράτει Ϋ\ ϊ^τήκοοι τοΟ άποστέλλοντος Κρά
τους δυνατόν νά είναι κληρονόμοι, κληροδόχοι ή "πρόΐσωίπα δικαιούμενα νο
μίίμου μοίρας εις διαδικασίαν έπυκυρώσεως διαθήκης, ανεξαρτήτως της κατά 
τόν χρόνον του θανάτου ύπηίκοότηΤος του αποβιώσαντος, ό ΐπροξενϋκός λει
τουργός δυκαιοΟται νά ζητήση πάρα τών αρμοδίων άρχων τοΟ δεχοίμένου Κρά
τους νά λάβουν μέτρα προς τόν σίκοπόν προστασίας, φυλάξεως καΐ διαχειρί
σεως της κληροναμιικής περιουσίας. Ό προξενϋκός λειτουργός δύναται νά με
τέχη είς τήν έφαρμογήν τών τοιούτων μέτρων συιμφώνως προς τήν νοίμοθεσίαν 
του δεχόμενου Κράτους καΐ δύναται νά μερι>μνα πειρί της εκπροσωπήσεως τών 
κληρονόμων, κληροδόχων ή τών προσώπων τών δικαιουμένων νομίμου μοίρας. 

(2) *Εν τη εκπληρώσει τών δυνάμει της παραγράφου (1) καθηκόντων ό προ
ξενϋκός λειτουργός δύναται νά £χη άπ' ευθείας έπαφήν μετά τών άρΙμοδίων 
άρχων του δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 36 
(1) Ό προξενιΐκός λειτουργός δικαιούται νά δέχεται παρά Τών αρμοδίων 

άρχων του δεχόμενου Κράτους, μετά τήν περάτωσιν της διαδιίκασίας επικυρώ
σεως διαθήΐκης, τήν κινητήν περιουΐσίαν τήν άποΤελοΟσαν μέρος της κληρονο
μικής περιουσίας ή τό ποσόν χρημάτων τό εΐΐίσιπραχίθέν έΐκ της πωλήσεως της 
κινητής ή ακινήτου περιουσίας προς τόν οικάπόν διαβιβάσεως του βίς υπή,κοόν 
τίνα του άποσΤέλλοντος Κράτους, έφ' όσον ό ύπήίκοος ούτος εΐναι κληρονό
μος, κληροδόχος ή πρόσωπον δικαιούμενον νσμί'μου μοίρας, πλην έάν οδτος 
είναι μόνιμος κάτοικος του δεχόμενου Κράτους, ή νά μετέχη προσωπικώς ή 
μέσω άντϋπροσώπου έν τη διαδικασία της επικυρώσεως διαθήκης. 

(2) Τά ενεργητικά στοιχεία της έν "παραγράφω (Ί) μνημονευομένης περιου
σίας θά διαβιβάζωνται ε!ΐς τόν προξενικόν λειτουργόν μόνον οσάκις, συ,μφώνως 
προς τους νομυκούς κανονισμούς τοΟ δεχόμενου Κράτους, αϊ υποχρεώσεις της 
κληρονομϋκής περιουσίας καΐ ol σχετικοί προς αύΤήν φόροι έχουν κοπαβληθη 
ή οσάκις ή καταβολή των έχει έξαίσφαλιισθη. 

(3) Ή ^εταδίβασις ή ή εξαγωγή τών έν παραγράφω (ιΐ) μνημονευομένων 
ενεργητικών στοιχείων προς τους δικαιούχους αυτών θά υπόκειται εΊς τους 
νομικούς κανονισμούς τοΟ δεχόμενου Κράτους. 
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"Αρθρον 37 
(1) Αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά παραδίδουν εις 

τον προξενυκόν λειτουργόν τά προσωττυκά αντικείμενα, χρήματα και αντικεί
μενα αξίας άτινα εγκαταλείπονται ύπό τίνος ύπηικόου τοΟ άποστέλλσντος Κρά
τους όστις αποθνήσκει διαρκούσης της προσωρινής παραμονής του έν τω δε
χομένω Κράτει, έκτος έάν είναι δυνατή ή παράδοσις των τοιούτων αντί/κειμέ
νων εις τίνα έξουσισδοτημένον πρόσωπον. 

(2) Ή παράδοσις ή' ή εξαγωγή των έν παραγράφω (1) μνημονευομένων 
περιουσιακών στοιχείων θα υπόκειται είς τους νομυκους κανονισμούς του δε
χόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 38 
(1) ΑΊ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν να πληροφορούν 

εγγράφως τον προξενικόν λειτουργόν περί έ'κάστης περιπτώσεως ένθα παρί
σταται . ανάγκη διορισμού κηδεμόνος ή επιμελητού διά τίνα ύπή'κσον του άπο
στέλλοντος Κράτους κατοικοΰντα ή διαμένοντα έν τω δεχσμένω Κράτει. 

(2) Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά έπικοινωνή μετά τών αρμοδίων 
άρχων του δεχόμενου Κράτους έπ' ευκαιρία τοΰ διορισμοΰ κηδεμόνος ή επι
μελητού διά τίνα ύπήκοον του άποστέλλοντος Κράτους και νά προτείνη κατάλ
ληλα -πρόσωπα, όπως διορισθούν ώς κηδεμόνες ή έπιμεληταί. 

"Αρθρον 39 
(1) Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά έπικοινωνη μεθ' οιουδήποτε υπη

κόου του άποστέλλοντος Κράτους, νά συναντά τούτον, νά ύποστηρίζη τούτον 
είς τάς σχέσεις του μετά τών αρχών τοΰ δεχόμενου Κράτους, νά βοήθα τούτον 
εις υποθέσεις ύπαγομένας είς τάς έν λόγω αρχάς, νά έξασφαλίζη ε'ίς τούτον 
τάς υπηρεσίας δικηγόρου ή έτερου προσώπου και νά μέριμνα περί διερμηνέως. 

(2) Το δεχόμενον Κράτος δέον νά <μή περιορίζη καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς 
σχέσεις ύπηικόου τινός τοΰ άπσστέλλοντος Κράτους μετά του προξενείου του, 
ώς >καί τήν εΐσοδον τούτου είς αυτό. 

(3) Αϊ άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά υποστηρίζουν τόν προξε
νικόν λειτουργόν είς τήν έξασφάλισιν πληροφοριών περί προσώπων εχόντων 
τήν υπηκοότητα τοΰ άποστέλλοντος Κράτους, ούτως ώστε ό προξενικός λε ι 
τουργός νά δύναται νά έπικοινωνη ή συναντάται μετά τών έν λόγω ύπη/κόων. 

"Αρθρον 40 
(1) Αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν αμελλητί νά πλη

ροφορούν τόν προξενικόν λειτουργόν περί της προσωρινής κρατήσεως, συλλή
ψεως ή οιουδήποτε έτερου περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας υπηκόου 
τινός τοΰ άποστέλλοντος Κράτους έν τω δεχαμένω Κράτει. 

(2) Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά επισκέπτεται τό ταχύτερον δυ
νατόν και νά τηρη έπαφήν μετά τοΰ ύπηίκόου τοΰ άποστέλλοντος Κράτους όστις 
προσωρινώς έκρατήθη, συνελήφθη ή οδτινος ή προσωπική ελευθερία άλλως 
πως περιωρίσβη ή όστις έικτίει πουνήν φυλακίσεως έν τω δεχσμένω Κράτει. 
Αϊ επισκέψεις δύνανται νά έπαναλαμβάνωνται κατά κατάλληλα διαστήματα. 

(3) Αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά πληροφορούν 
τόν ύπήκοον τοΰ άπσστέλλοντος Κράτους περί τών ύπό τοΰ παρόντος "Αρθρου 
παρεχομένων εις τοΰτον δυκαιωμάτων; 

(4) Τά έν τω παρόντι "Αρθρω μνημονευόμενα δικαιώματα δέον νά άσ,κών
τα ι συμφώνως προς τους νομικούς κανονισμούς τοΰ δεχόμενου Κράτους ύπό 
τόν δρον ότι τά 'έν λόγω δικαιώματα δέν έ/κιμησενίζανται ύπ* αυτών. 

"Αρθρον 41 
(1) Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά ιταρέχη ύποστήριξιν και δοήθειαν 

είς πλοία τοΰ άποστέλλοντος Κράτους ευρισκόμενα εις λιμένας, είς τά χωρικά 
και κλειστά ύδατα τοΰ δεχόμενου Κράτους. 
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(2) Ό προξενικός λειτουργός δύναται να προσέγγιση και έπιδιβασθη πλοίου 
τινός του άποστέλλοντος Κράτους ευθύς ώς επιτροπή είς τό πλοΐον ή έλευθε
ροεπι!κοινωνία. 

(3) Ό πλοίαρχος και τα μέλη τοΰ πληρώματος πλοίου τινός του άποστέλ
λοντος Κράτους διικαιοΰνται νά έιπυκσινωνοΰν μετά του προξενϋκοΰ λειτουργοΰ. 
Τηρουμένων τών νομικών κανονισμών του δεχόμενου Κράτους, οδτοι δύνανται 
επίσης νά έπισκέ'πτωνται τό πρσξενεΐον. 

(4) Έ ν τη ασκήσει τών καθηκόντων αύτοΰ ό πρσξενιικός λειτουργός δύναται 
νά απευθύνεται προς τάς αρμοδίας αρχάς του δεχόμενου Κράτους και νά ζήτα 
την ύίποστήριξιν και δοήθειάν των έπι παντός θέματος άφσρώντος εις πλοΐον 
τι του άποστέλλοντος Κράτους, τόν πλοίοορχον καΐ τά μέλη του πληρώματος, 
τους έιπΚδάτας και τό φορτίον αύτοΟ. 

"Αρθρον 42 
(1) Ό προξενικός λειτουργός διίκαιοΟται : 

1. νά διερευνά, άνευ έπηρεασμοΰ τών δυκαιωμάτων τών άρχων του δεχό
μενου Κράτους, παν έιπεισόδιον δττ&ρ ήθελε συμδή κατά τόν πλουν έατί 
τίνος πλοίου του όπταστέλλοντος Κράτους καΐ ν' άνακρίνη τόν πλοίαρχον 
και τά μέλη, του πληρώματος" 

2. νά έπιλύη, άνευ έπηρεασμοΰ τών διικαιωμάτων τών άρχων του δεχόμε
νου Κράτους, πασαν διαφαράν μεταξύ τοΰ πλοιάρχου και παντός μέλους 
του πληρώματος, περιλαμβανομένων διαφορών έν σχεσει προς τους μι
σθούς και τά αντικείμενα του πλοίου' 

3. νά προδαύνη είς διαβήματα διά τήν πρόσληψιν ή άπόλυσιν του πλοιάρ
χου ή μιελών του πληρώματος, έκτος έάν τούτο αντίκειται προς τους 
ναμιΐκούς 'κανονισμούς του δεχόμενου (Κράτους* 

4. νά διευθετη τήν Ιατρϋκήν περίθαλψιν του πλοιάρχου, τών μιελών του 
πληρώματος ή τών επιβατών, ώς και τόν έπΌ^απάτρισμόν τούτων 

5. νά δέχεται, έκίδίιδη, παρατιείνη ή ττυστσποιη πασαν δήλωσιν ή ετε,ρον 
εγγραφον προδλειπόμενον υπό τών νομιικώίν κανονισμών τοΟ άποστέλ
λοντος Κράτους άναφοριίκώς προς πλοΐα τοΰ άποστέλλοντος Κράτους 
και τά φορτία αύτώιν και >νά έπιίθεωρη τά ναυτιλιαίκά των έγγραφα. 

(2) Ό προξενικός λειτουργός διικαιοΰται όπως, έν συμφωνία προς τους νο
μικούς κανονισμούς του δεχόμενου Κράτους, παρεχη δοήθευαν καΙ ύιποοτήριξιν 
είς τόν πλοίαρχον ή μέλος τοΰ πληρώματος πλοίου τινός τοΰ άίποίστέλλοντος 
Κράτους καΙ &πως εμφανίζεται μετ* αυτών ενώπιον τών δικαστηρίων κ<αί έτε
ρων αρμοδίων άρχων τοΰ δεχόμενου Κράτους. 

"Άρθρον 43 
(1) 'Οσάκις τά διίκαστήρια ή είτεραι άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου Κράτους 

προτίθενται νά λάβουν έξαναγκαιστϋκά μέτρα ή νά διεξαγάγουν οιανδήποτε 
άνάκρισιν έπί πλοίου τινός τοΰ ό^οστέλλοντος Κράτους, αί άρμόδιαι άρχαΙ 
τοΰ δεχόμενου Κράτους δέον νά πληροφοροΰν περί τούτου τόν πρσξενικόν λει
τουργόν. Ή τοιαύτη πληραφάρησις δέον νά πραγματοίποιήται εγκαίρως ώστε 
ό προξενιΐκός λειτουργός νά δυνηθη νά παρευρίσκεται. Έάν ό προξενικός 
λειτουργός δέν ήθελε παρευρέθη κατά την λήψιν τών τοιούτων μέτρων, a t άρμό
διαι άρχαΙ τοΰ δεχόμενου Κράτους οφείλουν νά παράσχουν είς τούτον, κατόπιν 
αιτήσεως του, εγγράφως τάς σχετιικάς πληροφορίας. Έ ά ν τό κατεπείγον τών 
ληιπτέων μέτρων δέν έπιτρέπη τήν τοκχύτην έικ τών προτέρων πληροφόρησα» 
τοΰ προξενιικοΰ λειτουργού, αϊ άρμόδιαι άρχαΙ τοΰ δεχόμενου Κράτους οφεί
λουν νά παράσχουν έίς τόν προξενυκόν λιειτουργόν εγγραφον £κίθε!συν τών γε
γονότων και τών ληφθέντων μέτιρων άνευ οιασδήποτε αιτήσεως έ>κ .μέρους τοΰ 
προξενϋκοΰ λειτουργοΰ. 

((2) ΑΙ διατάξεις της παραγράφου (1) εφαρμόζονται ωσαύτως και είς τήν 
περίπτωσιν καθ' ήν ό (πλοίαρχος ή τά μέλη τοΰ πληρώματος πρόκειται νά 
άνοίκριθοΰν είς τήν ξηράν <ύπό τών αρμοδίων άρχων τοΰ δεχόμενου Κράτους 
περί επεισοδίων σχετιζομένων προς τό πλοΐον τοΰ άποστέλλοντος Κράτους. 
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(3) Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος "Αρθρου δέν εφαρμόζονται πρακειιμένου περί 
συνήθων τείλωνειαΐκών και ύγειονομιικών επιθεωρήσεων, ώς και επιθεωρήσεων 
διαβατηρίων. 

"Αρθρον 44 
(1) Όσάίκις πλοΐον τι του άπαστέλλοντος Κράτους ναυαγήση, έξοκείλη ή 

ύπσστη οιανδήποτε έτερον άβαιρίαν εις τίνα λυμένα, εις τά χωριικά ή .κλειστά 
ΰδατα τοΰ δεχόμενου Κράτους, αϊ άρμόδιαι άρχαϊ του δεχαμένου Κράτους 
οφείλουν νά πληροφορήσουν αμελλητί περί τούτου τόν προξενιικόν λειτουργόν 
και νά γνωστοποιήσουν εΊς τούτον τά ληφθέντα μέτρα δια την περισυλλογήν 
και διάσωσιν άνθρώατων, πλοίου και φορτίου. Ό προξενιικός λειτουργός δύ
ναται νά προσφέρη πάσαν δοήθειαν εϊς τό πλοΐον του άποστέλΙλοντος Κράτους, 
εις τόν πλοίαρχον, είς τά μέλη του πληρώματος και ε'ίς τους έπυδάτας και δύ
ναται νά διευβετη τά της διασώσεως τοΰ φορτίου και τά της επισκευής του 
πλοίου. 

(2) Ό προξενικός λειτουργός δύναται, διά λογαριασμόν τοΰ πλοιοκτήτου 
πλοίου τινός του άποστέλλοντος Κράτους, νά λαμδάνη τοιαύτα μέτρα οϊα θά 
ήδύνατο νά λάδη ό ίδιος ό πλοιοκτήτης ή ό ιδιοκτήτης τοΟ φορτίου, ύπό την 
προϋπόθΒσιν δτι οϋτε ό πλοίαρχος ούτε ό πλοιοκτήτης, ό αντιπρόσωπος αύτου 
ή ή αρμοδία ασφαλιστική έταιιρεία είναι είΐς θέσιν νά προδοΰν εις τάς αναγκαίας 
διευθετήσεις διά τήν διάσωσιν ή διάθεσιν του ιέν λόγω πλοίου ή τοΟ φορτίου 
αύτοΰ. 

(3) Αϊ διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) εφαρμόζονται ωσαύτως καΐ 
είς άντυκιείμίενα ατινα ανήκουν είς υπηκόους του άποστέλλοντος Κράτους και 
ixxwcx, μεταφερόμενα ύπό πλοίου τοΰ δεχόμενου ή τρίτου τινός Κιράτους, ευρέ
θησαν έπί τών ακτών ή Ε'Ις τά ύδατα του δεχόμενου Κράτους ώς έικΦρασθέντα 
εμπορεύματα, ή παρεδόθησαν εις τίνα λιμένα του Κράτους τούτου. 

(4) Αϊ άρμόδιαι άρχαϊ του δεχόμενου Κράτους οφείλουν) νά προσφέρουν 
πάσαν άναγίκαίαν δοήθευαν είς τόν προξενικόν λειτουργόν κατά τήν λήψιν τών 
μέτρων τών άφορώντων ε'Ις τήν άδαρίαν πλοίου τινός του άΗτόστέλλσντος 
Κράτους. 

(5) Τό ύποστάν ©λάδην πλοΐον του απσστέλλοντος Κιράτους, τό φορτίον και 
αϊ άπσθηκίευμέναι πρσμήβειαι αύτου άπαλλάσοντάι τών τελωΜεισόκών δασμών, 
τελών και φόρων έν τω δεχομένω Κράτει έκτος έάν διατεθούν προς χρήσιν 
έν τω δεχαμένω Κράτει. 

"Αρθρον 45 
Τηρουμένων τών αναλογιών τά άρθρα 41 2ως 44 της παρούσης Συμβάσεως 

εφαρμόζονται ωσαύτως και εις τά αεροσκάφη του αποστέλλοντος Κράτους. 
"Αρθρον 46 

Πλην τών έν τη παρούση Συμδάσει προβλεπομένων καθηκόντων, ό πρσξε· 
νιΐκός λειτουργός δύναται ν' ασκη και έτερα προξενι/κά καθήκοντα ύπό τόν 
5ρον δτι ταύτα δέν αντίκεινται προς τους νομικούς κανονισμούς τοΰ δεχόμενου 
Κ.ράτους. 

"Αρθρον 47 
Τη συγκατάθεσε ι τοΰ δεχόμενου Κράτους, τό πρσξ©νεΐον δύναται ν\ άσκη 

προξενιικά καθήκοντα έν τω δεχαμένω Κράτει διά λογαριασμόν τρίτου τινός 
Κράτους. 

"Αρθρον 48 
Ό προξενυκός λειτουργός δικαιούται νά είσπράττη έν τω δεχρμένω Κράτει 

προξενικά τέλη συμφώνως προς τους νομικούς κανονϋσμούς'του ό^οστέλλοντος 
Κράτους. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON V 
ΓενιικαΙ woci ΤελυκαΙ Διατάξεις 

"Αρθρον 49 
"Απαντα τα πρόσωπα τά απολαύοντα διευκολύνσεων, προνομίων καΐ ασυλιών 

δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως ύπέιχουν, άνευ επηρεασμού* των έν λόγω 
προνομίων και ασυλιών, την υπσχρέωσιν τηρήσεως τών νσμιΐκών κανονισμών 
του δεχόμενου Κράτους, περιλαμβανομένων τών Κοη/ονισμών τροχαίας καΐ 
ασφαλίσεως μηχανοκινήτων οχημάτων, ώς ικαΐ τήν ύποχρέωσϋν μή επεμβάσεως 
είς τάς έσωτερυκάς υποθέσεις τοΟ δεχόμενου Κράτους. 

"Αρθρον 50 
(1) Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως εφαρμόζονται ωσαύτως είς τάς 

πρσξενυκάς δραοπηιριότητοτς της διπλωματυκής αποστολής του άποστέλλοντος 
Κράτους. Τά δυκοαώματα και καθήικοντα τοΟ προξενικού λειτουργού ώς συνεφω
νήθησαν έν τη παρούση Σ υμβάσει Ισχύουν ωσαύτως καΐ διά τά μέλη τοΟ διπλω
ματικού προσωπικού της διπλωματικής αποστολής του άποστέλλοντος Κράτους 
είς τά όποια ανετέθη ή άάκησις προφεΐνϋκών καθηκόντων. Τά ονόματα των 
έν λόγω διπλωματών δέον νά γνωστοποιώνται ε!ίς τδ Υπουργεΐον 'Εξωτερικών 
τοΟ δεχόμενου Κράτους. Έ ά ν οί νομικοί κανονισμοί τοΟ δεχόμενου Κράτους 
διαλαμβάνουν περί τής παρουσιάσίεως προξενικού διπλώματος ή τής εκδόσεως 
εκτελεστή ρίου έγγραφου, τούτο δέον νά πραγματσποιήται ατελώς. 

(2) Ή άσκησις προξενικών καθηκόντων ύπό τίνος μέλους του διπλωματικού 
προσωπικού τής διπλωματικής αποστολής δυνάμει τής παραγράφου (!) ουδό
λως επηρεάζει τάς διευκολύνσεις, προνόμια καΐ ασυλίας ωντινων απολαύει 
οδτος λόγω τής διπλωμάτιικής του ίίδιότητος. 

"Αρβρον 51 
(ιΐ) Ή παρούσα Σύμβασις ύπόκειτοα είς έπικύρωσιν. Αϋτη άρχεται Ισχύου

σα τήν 30ήν ήμέραν άπό τής άνταιλλαγής τών έγγραφων επϋκυρώσεως ήτις 
θέλει Ίτραγιματοπσιηθή έν Βεοολίνω. 

(2) Ή παρούσα Σάμβοοσις συνάπτεται δι' αόριστον διάρκευαν καΐ θέΊλει παρα
μείνει έν Ισχύΐ μέχρι τής παρελεύσεως έ*ξ μηνών άπό τής ημέρας καθ* ήν εν 
τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ήθελε τερματίσει εγγράφως ταύτην μέσω 
τής διπλωματικής όδοΟ. 

ΕΙς μαρτυρίαν τών ανωτέρω, οί πληρεξούσιοι τών Υψηλών Συμβαλλομένων 
Μερών υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σ ύμβασιν καΐ έθεσαν έπ* αυτής τάς σφραγίδας 
των. 

Έγένετο έν Λευκωσία τήν 2αν Νοεμβρίου, 1976, είς δύο αντίγραφα, ϋκαστον 
έν τή Γερμανική και Αγγλική γλώσση, αμφοτέρων τών κειμένων τούτων δντων 
έξ υσου αυθεντικών. 
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