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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1427 της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως της Βιέννης περί τής 'Αντιπροσωπεύσεως των 
Κρατών εις τάς Σχέσεις των μετά Διεθνών 'Οργανισμών Οικουμενικού 
Χαρακτήρος Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 9 του 1978. 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Ε Ι Σ ΤΑΣ 
Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

• ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 
της Βιέννης περί της 'Αντιπροσωπεύσεως των Κρατών εις τάς Σχέσεις τίτλ°ζ· 
των μετά Διεθνών 'Οργανισμών Οικουμενικού Χαρακτήρος Νόμος 
τοΟ 1978. 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την περί της αντιπροσωπεύσεως τών 
Κρατών εις τάς σχέσεις των μετά διεθνών οργανισμών οικουμε
νικού χαρακτήρος Σύμβασιν, τήν γενομένην έν Βιέννη τήν 14ην 
Μαρτίου, 1975, τής οποίας το κείμένον έν τω Άγγλικώ πρωτο
τυπώ εκτίθεται είς τό ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πίνακος και έν πίνοοξ. 
μεταφράσει ε'ις τήν Έλληνικήν είς τό ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πρώτον Μέρος. 
Πίνακος. Δεύτερον 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμένον. 

3. Ή Σύμβασις, είς τήν οποίαν ή προσχώρησις τής Κυπριακής Κύρωσις 
Δημοκρατίας απεφασίσθη διά τής ύπ' άρ. 15.796 και ήμερ. 28ην Συμβάσεως. 
'Απριλίου, 1977 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά του 
παρόντος Νόμου κυρουται. 

(51) 
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("Αρθρον 2) 
ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 

VIENNA CONVENTION ON THE REPRESENTATION OF STATES IN 
THEIR RELATIONS WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

OF A UNIVERSAL CHARACTER 
The States Parties to the present Convention, 

Recognizing the increasingly important role of multilateral diplomacy 
in relations between States and the responsibilities of the United Nations, 
its specialized agencies and other international organizations of a universal 
character within the international community, 

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations concerning the sovereign equality of States, the mainten
ance of international peace and security and ^the promotion of friendly 
relations and cooperation among States, 

Recalling the work of codification and progressive development of 
international law applicable to bilateral relations between States which 
was achieved by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, 
the Vienna Convention on Consular Relations of 1963, and the Convention 
on Special Missions of 1969, 

Believing that an international convention on the representation of 
States in their relations with international organizations of a universal 
character would contribute to the promotion of friendly relations and 
cooperation among States, irrespective of their political, economic and 
social systems, 

Recalling the provisions of Article 105 of the Charter of the United 
Nations, 

Recognizing that the purpose of privileges and immunities contained 
in the present Convention is not to benefit individuals but to ensure the 
efficient performance of their functions in connexion with organizations 
and conferences. 

Taking account of the Convention on the Privileges and Immunities 
of the United Nations of 1946, the Convention on the Privileges and 
Immunities of the Specialized Agencies of 1947 and other agreements in 
force between States and between States in international organizations. 

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

Have agreed as follows :... 
PART I 

INTRODUCTION 
Article 1 

Use of terms 
1. For the purposes of the present Convention : 
(1) "international organization" means an intergovernmental 

organization; 
(2) "international organization of a universal character" means the 

United Nations, its specialized agencies, the International Atomic 
Energy Agency and any similar organization whose member
ship and responsibilities are on a worldwide scale; 

(3) " organization " means the international organization in question; 



53 Ν. 9/78 

(4) " organ " means : 
(a) any principal or subsidiary organ of an international orga

nization, or 
(b) any commission, committee or subgroup of any such organ, 

in which States are members; 
(5) " conference " means a conference of States convened by or under 

the auspices of an international organization; 
(6) " mission" means, as the case may be, the permanent mission 

or the permanent observer mission; 
(7) "permanent mission" means a mission of permanent character, 

representitng the State, sent by a State member of an inter
national organization to the Organization; 

(8) "permanent observer mission" means a mission of permanent 
character, representing the State, sent to an international orga
nization by a State not a member of the Organization; 

(9) " delegation " means, as the case may be, the delegation to an 
organ or the delegation to a conference; 

(.10) "delegation to an organ" means the delegation sent by a State 
to participate on its behalf in the proceedings of the organ; 

(11) "delegation to a conference" means the delegation sent by a 
State to participate on its behalf in the conference; 

(12) "observer delegation" means, as the case may be, the observer 
delegation to an organ or the observer delegation to a conference; 

(13) " observer delegation to an organ" means the delegation sent 
by a State to participate on its behalf as an observer in the 
proceedings of the organ; 

(14) "observer delegation to a conference" means the delegation 
sent by a State to participate on its behalf as an observer in the 
proceedings of the conference; 

(15) "host State" means the State in whose territory: 
(a) the Organization has its seat or an office, or 
(b) a meeting of an organ or a conference is held; 

(16) " sending State " means the State which sends : 
(a) a mission to the Organization at its seat or to an off ice of 

the Organization, or 
(b) a delegation to an organ or a delegation to a conference, or 
(c) an observer delegation to an organ or an observer delegation 

to a conference; 
(17) "head of mission" means, as the case may be, the permanent 

representative or the permanent observer; 
(18) "permanent representative" means the person charged by the 

sending State with the duty of acting as the head of the perma
nent mission; 

(19) " permanent observer " means the person charged by the Sending 
State with the duty of acting as the head of the permanent 
observer mission; 

(20) " members of the mission " means the head of mission and the 
members of the staff; 

(21) " head of delegation " means the delegate charged by the sending 
State with the duty of acting in that capacity; 

(22) "delegate" means any person designated by a State to partici
pate as its representative in the proceedings of an organ or in 
a conference; 
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(23) "members of the delegation " means the delegates and the 
members of the staff; 

(24) " head of the observer delegation " means the observer delegate 
charged by the sending State with the duty of acting in that 
capacity; 

(25) "observer delegate" means any person designated by a State 
to attend as an observer the proceedings of an organ or of a1 

conference; 
(26) "members of the observer delegation" means the observer 

delegates and the members of the staff; 
(27) " members of the staff" means the members of the diplomatic 

staff, the administrative and technical staff and the service staff 
of the mission, the delegation or the observer delegation; 

(28) "members of the diplomatic staff" means the members of the 
staff of the mission, the delegation or the observer delegation 
who enjoy diplomatic status for the purpose of the mission, the 
delegation or the observer delegation; 

(29) " members of the administrative and technical staff " means the 
members of the staff employed in the administrative and techni
cal service of the mission, the delegation or the observer 
delegation; 

(30) "members of the service staff " means the members of the staff 
employed by the mission, the delegation or the observer dele
gation as household workers or for similar tasks; 

(31) "private staff" means persons employed exclusively in the 
private service of the members of the mission or the delegation; 

(32) "premises of the mission" means the buildings or parts of 
buildings and the land ancillary thereto, irrespective of owner
ship, used for the purpose of the mission, including the residence 
of the head of mission; 

(33) "premises of the delegation" means the buildings or parts of 
buildings, irrespective of ownership, used solely as the offices 
of the delegation; 

(34) " rules of the Organization " means, in particular, the constituent 
instruments, relevant decisions and resolutions, and established 
practice of the Organization. 

2. The provisions of paragraph 1 of this article regarding the use of 
terms in the present Convention are without prejudice to the use of those 
terms or to the meanings which may be given to them in other inter
national instruments or the internal law of any State. 

Article 2 
Scope of the present Convention 

1. The present Convention applies to the representation of States 
in their relations with any international, organization of a universal 
character, and to their representation at conferences convened by or under 
the auspices of such an organization, when the Convention has been 
accepted by the host State and the Organization has completed the proce
dure envisaged by article 90. 

2. The fact that the present Convention does not apply to other inter
national organizations is without prejudice to the representation of States 
in their relations with such other organizations of any of the rules set 
forth in the Convention which would be applicable under international 
law independently of the Convention. 
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3. The fact that the present Convention does not apply to other 
conferences is without prejudice to the application to the representation 
of'States at such other conferences of any of the rules set forth in the 
Convention which would be applicable under international law indepen
dently of the Convention. 

4. Nothing in the present Convention shall preclude the conclusion 
of agreements between States or between States and international organi
zations making the Convention applicable in whole or in part to interna
tional organizations or conferences other than those referred to in para
graph 1 of this article. 

Article 3 / '_ 
Relationship between the present Convention and the relevant 

rules of international organizations or conferences 
The provisions of the present Convention are without prejudice to 

any relevant rules of the Organization or to any relevant rules of proce
dure of the conference. 

Article 4 
Relationship between the present Convention 

and other international agreements 
The provisions of the present Convention— 
(a) are without prejudice to other international agreements in force 

between States or between States and international organizations 
of a universal character, and . . 

(b) shall not preclude the conclusion of other international agree
ments regarding the representation of States in their relations 
with international organizations of a universal character or their 
representation at conferences convened by or under the auspices 
of such organizations. 

PART II 
MISSIONS TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

Article 5 
Establishment of missions 

1. Member States may, if the rules of the Organization so permit, 
establish permanent missions for the performance of the functions 
mentioned in article 6. 

2. Nonmember States may, if the rules of the Organization so permit, 
establish permanent observer missions for the performance of the 
functions mentioned in article 7. 

3. The Organization shall notify the host State of the institution of a 
mission prior to its establishment. 

Article 6 
Functions of the permanent mission 

The functions of the permanent mission consist inter alia in : 
(a) ensuring the representation of the sending, State to the Organi

zation; 
(b) maintaining liaison between the sending State and the Organi

zation; 
(c) negotiating with and within the Organization; 
(d) ascertaining activities in the Organization and reporting thereon 

to the Government of the sending State; 
.'(e) ensuring the participation of the sending State in the activities 

of the Organization; 
(f) protecting the interests of the sending State in relation to the 

Organization; 
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(g) prompting the realization of the purposes and principles of the 
Organization by cooperating with and within the Organization. 

Article 7 
Functions of the permanent observer mission 

The functions of the permanent Observer mission consist inter alia in": 
(a) ensuring the representation of the sending State and'safeguarding, 

its interests in relation to the Organization and maintaining 
liaison with it; 

(b) ascertaining activities in the Organization and reporting thereon 
to the Government of the sending State; 

(c) promoting cooperation with the Organization and negotiating 
with it. ' 

Article 8 
Multiple accreditation or appointment 

1. The sending State may accredit the same person as head of mission 
to two or more international organizations or appoint a head of mission as 
a member of the diplomatic staff of another of its missions. 

2. The sending State may accredit a member of the diplomatic staff 
of the mission as head of mission to other international organizations or 
appoint a member of the staff of the mission as a member of the staff of 
another of its missions. 

3. Two or more States may accredit the same person as head of mission 
to the same international organization. 

Article 9 
Appointment of the members of the mission 

Subject to the provisions of articles 14 and 73, the sending State may 
freely appoint the members of the mission. 

Article 10 
Credentials of the head of mission 

The credentials of the head of mission shall be issued by the Head of 
State, by the Head of Government, by the Minister for Foreign Affairs or, 
if the rules of the Organization so permit, by another competent authority 
of the sending State and shall be transmitted to the Organization. 

Article 11 
Accreditation to organs of the Organization 

1. A member State may specify in the credentials issued to its 
permanent representative that he is authorized to act as a delegate to one 
or more organs of the Organization. 

2. Unless a member State provides otherwise its permanent repre
sentative may act as a delegate to organs of the Organization for which 
there are no special requirements as regards representation. 

3. A nonmember State may specify in the credentials issued to its 
permanent observer that he is authorized to act as an observer delegate 
to one or more organs of the Organization when this is permitted by the 
rules of the Organization or the organ concerned. 

Article 12 
Full powers for the conclusion of a treaty with the Organization 
1. The head of mission, by virtue of his functions and without having 

to produce full powers, is considered as representing his State for the 
purpose of adopting the text of a treaty between that State and the Organi
zation. 
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2. The head of mission is not considered by virtue of his functions 
as representing his State for the purpose of signing a treaty, or signing a 
treaty ad referendum, between that State and the Organization unless it 
appears from the practice of the Organization, or from other circum
stances, that the intention of the parties was to dispense with full powers. 

Artitcle 13 
Composition of the mission 

In addition to the head of mission, the mission may include diplomatic 
staff, administrative and technical staff and service staff. 

Article 14 
Size of the mission 

The size of the mission shall not exceed what is reasonable and 
normal, having regard to the functions of the Organization, the needs of 
the particular mission and the circumstances and conditions in the host 
State. 

Article 15 
Notifications 

1. The sending State shall notify the Organization of: 
(a) the appointment, position, title and order of precedence of the 

members of the mission, their arrival, their final departure or 
the termination of their functions with the mission, and any other 
changes affecting their status that may occur in the course of 
their service with the mission; 

(b) the arrival and final departure of any person belonging to the 
family of a member of the mission and forming part of his house
hold 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 persons employed on the 
private staff of members of the mission and the termination of 
their employment as such; 

(d) the beginning and the termination of the employment of persons 
resident in the host State as members of the staff, of the mission 
or as persons employed on the private staff; 

(e) the location of the premises of the mission and of the private 
residences enjoying inviolability under articles 23 and 29, as 
well as any other information that may be necessary to identify 
such premises and residences. 

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure 
shall also be given. 

3. The Organization shall transmit to the host State the notifications 
referred to in paragraphs 1 and 2 of this article. 

4. The sending State may also transmit to the host State the notifi
cations referred to in paragraphs 1 and 2 of this article. 

Article 16 
Acting head of mission 

If the post of head of mission is vacant, or if the head of mission is 
unable to perform his functions, the sending State may appoint an acting 
head of mission whose name shall be notified to the Organization and by 
it to the host State. 

Article 17 
Precedence 

1. Precedence among permanent representatives shall be determined 
by the alphabetical order of the names of the States used in the Organi
zation. 
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2. Precedence among permanent observers shall be determined by 
the alphabetical order of the names of the States used in the Organization. 

;* '"" Article 18 
Location of the mission 

Missions should be established in the locality where the Organization 
has its seat. However, if the rules of the Organization so permit and with 
the prior consent of the host State, the sending State may establish a 
mission or an office of a mission in a locality other than that in which the 
Organization has its seat. 

Article 19 
Use of flag and emblem 

1. The mission shall have the right to use the flag and emblem of the 
sending State on its premises. The head of mission shall have the right 
as regards his residence and means of transport. 

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

Article 20 
General facilities 

1. The host State shall accord to the mission all necessary facilities 
for the performance of its functions. 

2. The Organization shall assist the mission in obtaining those faci
lities and shall accord to the mission such facilities as lie within its own 
competence. 

Article 21 
Premises and accommodation 

1. The host State and the Organization shall assist the sending State 
in obtaining on reasonable terms premises necessary for the mission in the 
territory of the host State. Where necessary, the host State shall facilitate 
in accordance with its laws the acquisition of such premises. 

2. Where necessary, the host State and the Organization shall also 
assist the mission in obtaining on reasonable terms suitable accommoda
tion for its members. 

Article 22 
Assistance by the Organization in respect of privileges and immunities 
. 1. The Organization shall, where necessary, assist the sending State, 

its mission and the members of its mission in securing the enjoyment of 
the privileges and immunities provided for under the present Convention. 

2. The Organization shall, where necessary, assist the host State in 
securing the discharge of the obligations of the sending State, its mission 
and the members of its mission in respect of the privileges and immunities 
provided for under the present Convention. 

Article 23 
Inviolability of premises 

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of 
the host State may not enter them, except with the consent of the head 
of mission. 

2. (a) The host State is under a special duty to take all appropriate 
steps to protect the premises of the mission against any intrusion or 
damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or 
impairment of its dignity. 
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(b) In case of an attack on the premises of the mission, the host State 
shall take all appropriate steps to prosecute and punish persons who have 
committed the attack. 

3. The premises of the mission, their furnishings and other property 
thereon and the means of transport of the mission shall be immune from 
search, requisition, attachment or execution. 

Article 24 
Exemption of the premises from taxation 

1. The premises of the mission of which the sending State or any person 
acting on its behalf is the owner or the lessee shall be exempt from all 
national, regional or municipal dues and taxes other than such as repre
sent payment for specific services rendered. 

2. The exemption from taxation referred to in this article shall not 
apply to such dues and taxes, payable under the law of the host State by 
persons contracting with the sending State or with any person acting on 
its behalf. 

Article 25 
Inviolability of archives and documents 

The archives and documents of the mission shall be inviolable at all 
times and wherever they may be. 

Article 26 
Freedom of movement 

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which 
is prohibited or regulated for reasons of national security, the host State 
shall ensure freedom of movement and travel in its territory to all mem
bers of the mission and members of their families forming part of their 
households. > 

. Article 27 
Freedom of communication 

1. The host State shall permit and protect free communication on the 
part of the mission for all official purposes. In communicating with the 
Government of the sending State, its permanent diplomatic missions, con
sular posts, permanent missions, permanent observer missions, special mis
sionSj delegations and observer delegations, wherever situated, the mission 
may employ all appropriate means, including couriers and messages in 
code or cipher. However, the mission may install and use a wireless trans
mitter only with the consent of the host State. 

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official 
correspondence means all correspondence relating to the mission and its 
functions. s 

3. The bag of the mission shall not be opened or detained. 
4. The packages constituting the bag of the mission must bear visible 

external marks of their character and may contain only documents or 
articles intended for the official use of the mission. 

5. The courier of the mission, who shall be provided with an official 
document indicating his status and the number of packages constituting 
the bag, shall be protected by the host State in the performance of his 
functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to 
any form of arrest or detention. 

6. The sending State or.the mission may designate couriers ad hoc of 
the mission. 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 the courier ad hoc has delivered to the consignee the 
mission's bag in his charge. 
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. 7. The bag of the mission may be entrusted to the captain of a ship 
or of a commercial 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 courier of the mission. By arrangement with the appropriate 
authorities of the host State, the mission 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 28 
Personal inviolability 

The persons of the head of mission and of the members of the diplo
matic staff of the mission shall be inviolable. They shall not be liable to 
any form of arrest or detention. The host State shall treat them with due 
respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their 
persons, freedom or dignity and to prosecute and punish persons who have 
committed such attacks. 

Article 29 
Inviolability of residence and property 

1. The private residence of the head of mission and of the members 
of the diplomatic staff of the mission shall enjoy the same inviolability 
and protection as the premises of the mission. 

2. The papers, correspondence and, except as provided in paragraph 
2 of article 30, the property of the head of mission or of members of the 
diplomatic staff of the mission shall also enjoy inviolability. 

Article 30 
Immunity from jurisdiction 

1. The head of mission and the members of the diplomatic staff of 
the mission shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the 
host State. They shall also enjoy immunity from its civil and administra
tive jurisdiction, except in the case of : 

(a) a real action relating to private immovable property situated in 
the territory of the host State, unless the person in question 
holds it on behalf of the sending State for the purposes of the 
mission; 

(b) an action relating to succession in which the person in question 
is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private 
person and not on behalf of the sending State; 

(c) an action relating to any professional or commercial activity 
exercised by the person in question in the host State outside his 
official functions. 

2. No measures of execution may be taken in respect of the head of 
mission or a member of the diplomatic staff of the mission except in cases 
coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this 
article, and provided that the measures concerned can be taken without 
infringing the inviolability of his person or of his residence. 

3. The head of mission and the members of the diplomatic staff of 
the mission are not obliged to give evidence as witnesses. 

4. The immunity of the head of mission or of a member of the diplo
matic staff of the mission from the jurisdiction of the host State does not 
exempt him from the jurisdiction of the sending State. 
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Article 31 
Waiver of immunity 

1. The immunity from jurisdiction of the head of mission and 
members of the diplomatic staff of the mission and of persons enjoying 
immunity under article 36 may be waived by the sending State. 

2. Waiver must always be express. 
3. The initiation of proceedings by any of the persons referred to in 

paragraph 1 of this article shall preclude him from invoking immunity 
from jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with 
the principal claim. 

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or admini
strative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in 
respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver 
shall be necessary. 

5. If the sending State does not waive the immunity of any of the 
persons mentioned in paragraph 1 of this article in respect of a civil 
action, it shall use its best endeavours to bring about a just settlement 
of the case. 

Article 32 
Exemption from social security legislation 

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, the head 
of mission and the members of the diplomatic staff of the mission shall 
with respect to services rendered for the sending State be exempt from 
social security provisions which may be in force in the host State. 

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall 
also apply to persons who are in the sole private employ of the head 
of mission or of a member of the diplomatic staff of the mission, on 
condition: 

(a) that such employed persons are not nationals of or permanently 
resident in the host State; and 

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

3. The head of mission and the members of the diplomatic staff of the 
mission 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 host State impose upon 
employers. 

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article 
shall not preclude voluntary participation in the social security system of 
the host State provided that such participation is permitted by that State. 

5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multila
teral agreements concerning social security concluded previously and 
shall not prevent the conclusion of such agreements in the future. 

Article 33 
Exemption from dues and taxes 

The head of mission and the members of the diplomatic staff of the 
mission 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 and taxes on private immovable property situated in the 
territory of the host State, unless the person concerned holds 
it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; 
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(c) estate, succession or inheritance duties levied by the host State, 
subject to the provisions of paragraph 4 of article 38; 

(d) dues and taxes on private income having its source in the host 
State and capital taxes on investments made in commercial 
undertakings in the host State; 

(e) charges levied for specific services rendered; 
(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, 

with respect to immovable property, subject to the provisions 
of article 24. 

Article 34 
Exemption from personal services 

The host State shall exempt the head of mission and the members 
of the diplomatic staff of the mission from all personal services, from 
all public service of any kind whatsoever, and from military obligations 
such as those connected with requisitioning, military contributions and 
billeting. 

Article 35 
Exemption from customs duties and inspection 

1. The host 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 mission; 
(b) articles for the personal use of the head of mission or a member 

of the diplomatic staff of the mission, including articles intended 
for his establishment. 

2. The personal baggage of the head of mission or a member of the 
diplomatic staff of the mission shall be exempt from inspection, unless 
there are serious grounds for presuming that it contains articles not 
covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or 
articles the import or export of which is prohibited by the law or con
trolled by the quarantine regulations of the host State. In such cases, 
inspection shall be conducted only in the presence of the person enjoying 
the exemption or of his authorized representative. 

Article 36 
Privileges and immunities of other persons 

1. The members of the family of the head of mission forming part of 
his household and the members of the family of a member of the diplo
matic staff of the mission forming part of his household shall, if they 
are not nationals of or permanently resident in the host State, enjoy the 
privileges and immunities specified in articles 28, 29, 30, 32, 33, 34, and 
in paragraphs 1 (b) and 2 of article 35. 

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, 
together with members of their families forming part of their respective 
households who are not nationals of or permanently resident in the host 
State, shall enjoy the privileges and immunities specified in articles 28, 
29, 30, 32, 33 and 34, except that the immunity from civil and admini
strative jurisdiction of the host State specified in paragraph 1 of article 
30 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. 
They shall also enjoy the privileges specified in paragraph 1 (b) of article 
35 in respect of articles imported at the time of first installation. 

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals 
of or permanently resident in the host State shall enjoy immunity in 
respect of acts performed in the course of their duties, exemption from 
dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employ
ment and the exemption specified in article 32. 
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4. Private staff of members of the mission shall, if they are not 
nationals of or permanently resident in the host State, be exempt from 
dues and taxes on the emoluments they receive by reasons of their 
employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities 
only to the extent admitted by the host State. However, the host State 
must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not 
to interfere unduly with the performance of the functions of the mission. 

Article 37 
Nationals and permanent residents of the host State 

1. Except in so far as additional privileges and immunities may be 
granted by the host State, the head of mission or any member of the 
diplomatic staff of the mission who is a national of or permanently 
resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction and 
inviolability in respect of official acts performed in the exercise of his 
functions. 

2. Other members of the staff of the mission Who are nationals of 
or permanently resident in the host State shall enjoy only immunity from 
jurisdiction in respect of official acts performed in the exercise of their 
functions. In all other respects, those members, and persons on the 
private staff who are nationals of or permanently resident in the host 
State, shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted 
by the host State. However, the host State must exercise its jurisdiction 
over those members and persons in such a manner as not to interfere 
unduly with the performance of the functions of the mission. 

> Article 38 
Duration of privileges and immunities 

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them 
from the moment he enters the territory of the host State on proceeding 
to take up his post pr, if already in its territory, from the moment when 
his appointment is notified to the host State by the Organization or by 
the sending State. 

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities 
have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease 
at the moment when he leaves the territory, or on the expiry of a reason
able period in which to do so. However, with respect to acts performed 
by such a person in the exercise of his functions as a member of the 
mission, immunity shall continue to subsist. 

3. In the event of the death of a member of the mission, the members 
of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to 
which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which 
to leave the territory. 

4. In the event of the death of a member of the mission not a national 
of or permanently resident in the host State or of a member of his 
family forming part of his household, the host State shall permit the 
withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception 
of any property acquired in the territory the export of which was pro
hibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties 
shall not be levied on movable property which is in the host State solely 
because of the presence there of the deceased as a member of the mission 
or of the family of a member of the mission. 

Article 39 
Professional or oommercial activity 

1. The head of mission and members of the diplomatic staff of the 
mission shall not practise for personal profit any professional or com
mercial activity in the host State. 
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2. Except in so far as such privileges and immunities may be granted 
by the host State, members of the administrative and technical staff and 
persons forming part of the household of a member of the mission shall 
not, when they practise a professional or commercial activity for personal 
profit, enjoy any privilege or immunity in respect of acts performed in 
the course of or in connection with the practice of such activity. 

Article 40 
End of functions 

The functions of the head of mission or of a member of the diplo
matic staff of the mission shall come to an end, inter alia: 

(a) on notification of their termination by the sending State to the 
Organization; 

(b) if the mission is finally or temporarily recalled. 
Article 41 

Protection of premises, property and archives 
1. When the mission is temporarily or finally recalled, the host State 

must respect and protect the premises, property and archives of the mis
sion. The sending State must take all appropriate measures to terminate 
this special duty of the host State as soon as possible. It may entrust 
custody of the premises, property and archives of the mission to the 
Organization if it so agrees, or to a third State acceptable to the host State. 

2. The host State, if requested by the sending State, shall grant the 
latter facilities for removing the property and archives of the mission from 
the territory of the host State. 

PART III 
DELEGATIONS TO ORGANS AND TO CONFERENCES 

Article 42 
Sending of delegations 

1. A State may send a delegation to an organ or to a conference in 
accordance with the rules of the Organization. 

2. Two or more States may send the same delegation to an organ or 
to a conference in accordance with the rules of the Organization. 

Article 43 
Appointment of the members of the delegation 

Subject to the provisions of articles 46 and 73, the sending State may 
freely appoint the members of the delegation. 

Article 44 
' ' . ** Credentials of delegates 

The credentials of the head of delegation and of other delegates shall 
be issued by the Head of State, by the Head of Government, by the 
Minister for Foreign Affairs or, if the rules of the Organization or the 
rules of procedure of the conference so permit, by another competent 
authority of the sendingState. They shall be transmitted, as the case 
may be, to the Organization or to the conference. 

Article 45 
Composition of the delegation 

In addition to the head of delegation, the delegation may include 
other delegates, diplomatic staff, administrative and technical staff and 
service staff. 
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A r t i c l e 4 6 . .*■ <. · · 
Size of the delegation 

The size of the delegation shall not exceed what is reasonable and 
normal, having regard, as the case may be, to the functions of the organ 
or the object of the conference, as well, as the needs of the particular 
delegation and the circumstances and conditions in the'.host State. 

Article 47 
Notifications 

1. The sending State shall notify the Organization or, as the case 
may be, the conference of: 

(a) the composition of the delegation, including the position, title 
and order of precedence of the members of the delegation 2nd 
any subsequent changes therein; 

(b) the arrival and final departure of members of the delegation and 
the termination of their functions with the delegation; 

(c) the arrival and final departure of any person accompanying a 
member of the delegation; 

(d) the beginning and the termination of the employment of persons 
resident in the host State as members of the staff of the dele
gation or as persons employd on the private staff; 

■(e) the location of the premises of the delegation and of the private 
accommodation enjoying inviolability under article 59, as well 
as any other information that may be necessary to identify such 
premises and accommodation. 

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure 
shall also be given. 

3. The Organization or, as the case may be, the conference shall 
transmit to the host State the notifications referred to in paragraphs 1 
and 2 of this article. 

4. The sending State may also transmit to the host State the notifi
cations referred to in paragraphs 1 and 2 of this article. 

Article 48 
1. If the head of delegation is absent or unable to perform his fun

ctions, an acting head of delegation shall be designated from among the 
other delegates by the head of delegation or, in case he is unable to do 
so, by a competent authority of the sending State. The name of the 
acting head of delegation shall be notified, as the case may be, to the 
Organization or to the conference. 

2. If a delegation does not have another delegate available to serve 
as acting head of delegation, another person may be designated for that 
purpose. In such case credentials must be issued and transmitted in 
accordance with article 44. 

Article 49 
Precedence 

Precedence among delegations shall be determined by the alpha
betical order of the names of the States, used in the Organization. 

Article 50 
Status of the Head of State and persons of high rank 

1. The Head of State or any member of a collegial body performing 
the functions of Head of State under the constitution of the State con
cerned,., when he leads the delegation, shall enjoy in the host State or 



Ν. 9/78 66 

in a third State, in addition to what is granted by the present Convention, 
the facilities, privileges and immunities accorded by international law to 
Heads of State. , 

2. The Head of Government, the Minister for Foreign Affairs or other 
person of high rank, when he .leads or is a member of the delegation, 
shall enjoy in the host State or in a third State, in addition to what is 
granted by the present Convention, the facilities, privileges and immuni
ties accorded by international law to such persons. 

Article 51 
General facilities 

1. The host State shall accord to the delegation all necessary facilities 
for the performance of its tasks. 

2. The Organization or, as the case may be, the conference shall assist 
the delegation in obtaining those facilities and shall accord to the delega
tion such facilities as lie within its own competence. 

Article 52 
Premises and accommodation 

If so requested, the host State and, where necessary, the Organization 
or the conference shall assist the sending State in obtaining on reasonable 
terms premises necessary for the delegation and suitable accommodation 
for its members. 

Article 53 
Assistance in respect of privileges and immunities 

1. The Organization or, as the case may be, the Organization and 
the Conference shall, where necessary, assist the sending State, its dele
gation and the members of its delegation in securing the enjoyment of 
the privileges and immunities provided for under the present Convention. 

2. The Organization or, as the case may be, the Organization and the 
conference shall, where necessary, assist the host State in securing the 
discharge of the obligations of the sending State, its delegation and the 
members of its delegation in respect of the privileges and immunities 
provided for under the present Convention. 

Article 54 
Exemption of the premises from taxation 

1. The sending State or any member of the delegation acting on 
behalf of the delegation shall be exempt from all national, regional or 
municipal dues and taxes in respect of the premises of the delegation other 
than such as represent payment for specific services rendered. 

2. The exemption from taxation referred to in this article shall not 
apply to such dues and taxes payable under the law of the host State 
by persons contracting with the sending State or with a member of the 
delegation. 

Article 55 
Inviolability of archives and documents 

The archives and documents of the delegation shall be inviolable at 
all times and wherever they may be. 

Article 56 
Freedom of y movement 

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which 
is prohibited or regulated for reasons of national security, the host State 
shall ensure to all members of the delegation such freedom of movement 
and travel in its territory as is necessary for the performance of the 
tasks of the delegation. 
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Article 57 
Freedom of communication 

1. The host State shall permit and protect free communication on 
the part of the delegation for all official purposes. In communicating 
with the Government of the sending State, its permanent diplomatic mis
sions, consular posits, permanent missions, permanent observer missions, 
special missions, other delegations, and observer delegations, wherever 
situated the delegation may employ all appropriate means, including 
couriers and messages in code or cipher. However, the delegation may 
install and use a wireless transmitter only with the consent of the host 
State. 

2. The official correspondence of the delegation shall be inviolable. 
Official correspondence means all correspondence relating to the delega
tion and its tasks. 

3. Where practicable, the delegation shall use the means of communi
cation, including the bag and the courier, of the permanent diplomatic 
mission, of a consular post, of the permanent mission or of the perma
nent observer mission of the sending State. 

4. The bag of the delegation shall not be opened or detained. 
5. The packages constituting the bag of the delegation must bear 

visible external marks of their character and may contain only documents 
or articles intended for the official use of the delegation. 

6. The courier of the delegation, who shall be provided with an 
official document indicating his status and the number of packages consti
tuting the bag, shall be protected by the host State in the performance 
of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be 
liable to any form of arrest or detention. 

7. The sending State or the delegation may designate couriers ad hoc 
of the delegation. In such cases the provisions of paragraph 6 of this 
article shall also apply, except that the immunities therein mentioned 
shall cease to apply when the courier ad hoc has delivered to the consignee 
the delegation's bag in his charge. 

8. The bag of the delegation may. be entrusted to the captain of a 
ship or of a commercial 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 courier of the delegation. By arrangement with the appropriate 
authorities of the host State, the delegation 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 58 
Personal inviolability 

The persons of the head of delegation and of other delegates and 
members of the diplomatic staff of the delegation shall be inviolable. 
They shall not be liable inter alia to any form of arrest or detention. 
The host State shall treat them with due respect and shall take all 
appropriate steps to prevent any attack on their persons, freedom or 
dignity and to prosecute and punish persons who have committed such 
attacks. .-\hu 

Article 59 ^ 'h> 

Inviolability of private accommodation and property 
1. The private accommodation of the head of delegation and of other 

delegates and members of the diplomatic staff of the delegation shall 
enjoy inviolability and protection. 
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2. The papers, correspondence and, except as provided in paragraph 
2 of article 60, the property of the head of delegation and of other 
delegates.or members of the diplomatic staff of the delegation shall also 
enjoy inviolability. 

Article 60 
Immunity from jurisdiction 

1. The head of delegation and other delegates and members of the 
diplomatic staff of the delegation shall enjoy immunity from the criminal 
jurisdiction of the host State, and immunity from its civil and admini
strative jurisdiction in respect of all acts performed in the exercise of 
their official functions. 

2. No measures of execution may be taken in respect of such persons 
unless they can be taken without infringing their rights under articles 
58 and 59. 

3. Such persons are not obliged to give evidence as witnesses. 
4. Nothing in this article shall exempt such persons from the civil and 

administrative jurisdiction of the host State in relation to an action for 
damages arising from an accident caused by a vehicle, vessel or aircraft, 
used or owned by the persons in question, where those damages are not 
recoverable from insurance. 

5. Any immunity of such persons from the jurisdiction of the host 
State does not exempt them from the jurisdiction of the sending State. 

Article 61 
Waiver of immunity 

1. The immunity from jurisdiction of the head of delegation and of 
other delegates and members of the diplomatic staff of the delegation and 
of persons enjoying immunity under article 66 may be waived by the 
sending State. 

2. Waiver must always be express. 
3. The initiation of proceedings by any of the persons referred to in 

paragraph 1 of this article shall preclude him from invoking immunity 
from jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with 
the principal claim. 

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or admini
strative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in 
respect of the execution of the judgment, for which a separate waiver 
shall be necessary. 

5. If the sending State does not waive the immunity of any of the 
persons mentioned in paragraph 1 of this article in respect of a civil action, 
it shall use its best endeavours to bring about a just settlement of the case. 

Article 62 
Exemption from social security legislation 

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, the head 
of delegation and other delegates and members of the diplomatic staff 
of the delegation shall with respect to services rendered for the sending 
State be exempt from social security provisions which may be in force in 
the host State. 

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also 
apply to persons who are in the sole private employ of the head of dele
gation or of any other delegate or member of the diplomatic staff of the 
delegation, on condition : 

(a) that such employed persons are not nationals of or permanently 
resident in the host State; and 
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(b) that they are covered by the social security provisions which may 
be in force in the sending State or a third State. 

3. The head of delegation and other delegates and members of the 
diplomatic staff of the delegation 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 host 
State impose upon employers. 

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article 
shall not preclude voluntary participation in the social security system of 
the host State provided that such participation is permitted by that State. 

5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multila
teral agreements concerning social security concluded previously and 
shall not prevent the conclusion of such agreements in the future. 

Article 63 
Exemption from dues and taxes 

The head of delegation and other delegates and members of the diplo
matic staff of the delegation shall be exempt, to the extent practicable, 
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 and taxes on private immovable property situated in the 
territory of the host State, unless the person concerned holds it 
on behalf of the sending State for the purposes of the delegation; 

(c) estate, succession or inheritance duties levied by the host State, 
subject to the provisions of paragraph 4 of article 68; 

(d) dues and taxes on private income having its source in the host 
State and capital taxes on investments made in commercial under
takings in the host State; 

(e) charges levied for specific services rendered; 
(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, 

with respect to immovable property, subject to the provisions of 
article 54. 

Article 64 ., 
Exemption from personal services 

The host State shall.exempt the head of delegation and other dele
gates and members of the diplomatic staff of the delegation from all 
personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from 

. military obligations such as those connected with requisitioning, military 
contributions and billeting. 

Article 65 
Exemption from customs duties and inspection 

1. The host 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 delegation; 
(b) articles for the personal use of the head of delegation or any 

other delegate or member of the diplomatic staff of the delega
tion, imported in his personal baggage at the time of his first 
entry into the territory of the host State to attend the meeting 
of the organ or conference. 
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2. The personal baggage of the head of delegation or any other dele
gate or member of the diplomatic staff of the delegation shall be exempt 
from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it 
contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 
of this article, or articles the import or export of which is prohibited by 
the law or controlled by the quarantine regulations of the host State. In 
such cases, inspection shall be conducted only in the presence of the person 
enjoying the exemption or of his authorized representative. 

Article 66 
Privileges and immunities of other persons 

1. The members of the family of the head of delegation who accompany 
him and the members of the family of any other delegate or member of 
the diplomatic staff of the delegation who accompany him shall, "if they 
are not nationals of or permanently resident in the host State, enjoy the 
privileges and immunities specified in articles 58, 60 and 64 and in para
graphs 1 (b) and 2 of article 65 and exemption from aliens' registration 
obligations. 

2. Members of the administrative and technical staff of the delegation 
shall, if they are not nationals of or permanently resident in the host State, 
enjoy the privileges and immunities specified in articles 58, 59, 60, 62, 
63 and 64. They shall also enjoy the privileges specified in para:, 
graph 1(b) of article 65 in respect of articles imported in their 
personal baggage at the time of their first  entry into the territory of 
the host State for the purpose of attending the meeting of the organ 
or conference. Members of. the family of a member of the administrative 
and technical staff who accompany him shall, if they are not nationals 
of or permanently resident in the host State, enjoy the privileges and 
immunities specified in articles 58, 60 and 64 and in paragraph 1(b) of 
article 65 of the extent accorded to such a member of the staff. 

3. Members of the service staff of the delegation who are not natio
nals of or permanently resident in the host State shall enjoy the same 
immunity in respect of acts performed in the course of their duties as 
is accorded to members of the administrative and technical staff of the 
delegation, exemption from dues and taxes on the emoluments they re
ceive by reason of their employment and the exemption specified in 
article 62. 

4. Private staff of members of the delegation shall, if they are not 
nationals of or permanently resident in the host State, be exempt from, 
dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employ
ment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only 
to the extent admitted by the host State. However, the host State must. 
exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to 
interfere unduly with the performance of the tasks of the delegation. 

Article 67 
Nationals and permanent residents of the host State 

1. Except in so far as additional privileges'i?and immunities may be 
granted by the host State the head of delegation or any other delegate 
or member of the diplomatic staff of the delegation who is a national of 
or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from 
jurisdiction and inviolability in respect of official acts performed in the 
exercise of his functions. 
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2. Other members of the staff of the delegation and persons on the 
private staff who are nationals of or permanently resident in the host 
State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted 
by the host State. However, the host State must exercise its jurisdiction 
over those members and persons in such a manner as not to interfere 
unduly with the performance of the tasks of the delegation. 

Article 68 
Duration of privileges and immunities 

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy 
them from the moment he enters the territory of the host State for the 
purpose of attending the meeting of an organ or qonference or, if already 
in its territory, from the moment when his appointment is notified to 
the host State by the Organization, by the conference or by the sending 
State. 

2. When the functions of a person enjoying privileges and immu
nities have come to an end, such privileges and immunities shall nor
mally cease at the moment when he leaves the territory, or on the ex
piry of a reasonable period in which to do so. However, with respect 
to acts performed by such a person in the exercise of his functions as 
a member of the delegation, immunity shall continue to subsist. 

3. In the event of the death of a member of the delegation, the 
members of his family shall continue to enjoy the privileges and immu
nities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period 
in which to leave the territory. 

4. In the event of the death of a member of the delegation not a 
national of or permanently resident in the host State or of a member 
of his family accompanying him, the host State shall permit the with
drawal of the movable property of the deceased, with the exception of 
any property acquired in the territory the export of which was prohi
bited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties 
shall not be levied on movable property which is in the host State solely 
because of the presence there of the deceased as a member of the dele
gation or of the family of a member of the delegation. 

Article 69 
End of functions ' ■ ·· 

The functions of the head of delegation or of any other delegate or 
member of the diplomatic staff of the delegation shall come to an end, 
inter alia: 

(a) on notification of their termination by the sending State to the 
Organization or the conference ; 

(b) upon the conclusion of the meeting of the organ or the con
ference. 

Article 70 
Protection of premises, property and archives 

1. When the meeting of an organ or a conference comes to an end, 
the host State must respect and protect the premises of the delegation so 
long as they are used by it, as well as the property and archives of the 
delegation. The sending State must take all appropriate measures to termi
nate this special duty of the host State as soon as possible. 

2. The host State, if requested by the sending State, shall grant the 
latter facilities for removing the property and the archives of the delega
tion from the territory of the host State. 
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PART IV 
OBSERVER DELEGATIONS TO ORGANS AND TO CONFERENCES 

Article 71 
Sending of observer delegations 

A State may send an observer delegation to an organ or to a 
conference in accordance with the rules of the Organization. 

Article 72 
General provision concerning observer delegations 

All the provisions of articles 43 to 70 of the present Convention shall 
apply to observer delegations. 

PART V 
GENERAL PROVISIONS 

Article 73 
Nationality of the members of the mission, the delegation 

or the observer delegation 
1. The head of mission and members of the diplomatic staff of the 

mission, the head of delegation, other delegates and members of the diplo
matic staff of the delegation, the head of the observer delegation, other 
observer delegates and members of the diplomatic staff of the observer 
delegation should in principle be of the nationality of the sending State. 

2. The head of mission and members of the diplomatic staff of the 
mission may not be appointed from among persons having the nationality 
of the host State except with the consent of that State, which may be 
withdrawn at any time. 

3. Where the head of delegation, any other delegate or any member of 
the diplomatic staff of the delegation or the head of the observer delegation, 
any other observer delegate or any member of the diplomatic staff of the 
observer delegation is appointed from among persons having the nationa
lity of the host State, the consent of that State shall be assumed if it 
has been notified of such appointment of a national of the host State 
and has made no objection. 

Article 74 
Laws concerning acquisition of nationality 

Members of the mission, the delegation or the observer delegation 
not being nationals of the host State, and members of their families 
forming part of their household or, as the case may be, accompanying 
them, shall not, solely by the operation of the law of the host State, acquire 
the nationality of that State. 

Article 75 
Privileges and immunities in case of multiple functions 

When members of the permanent diplomatic mission or of a consular 
post in the host State are included in a mission, a delegation or an observer 
delegation, they shall retain their privileges and immunities as members 
of their permanent diplomatic mission or consular post in addition to the 
privileges and immunities accorded by the present Convention. 
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Article 76 
Co-operation between sending States and host States 

Whenever necesary and to the extent compatible with the independent 
exercise of the functions of the mission, the delegation of the sending State 
shall co-operate as fully as possible with the host State in the conduct of 
any investigation or prosecution carried out pursuant to the provisions 
of articles 23, 28, 29 and 58. 

Article 77 
Respect for the laws and regulations of the host State 

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty 
of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws 
and regulations of the host State. They also have a duty not to interfere 
in the internal affairs of that State. 

2. In case of grave and manifest violation of the criminal law of the 
host State by a person enjoying immunity from jurisdiction, the sending 
State shall, unless it waives the immunity of the person concerned, recall 
him, terminate his functions with the mission, the delegation or the 
observer delegation or secure his departure, as appropriate. The sending 
State shall take the same action in case of grave and manifest interference 
in the internal affairs of the host State. The provisions of this paragraph 
shall not apply in the case of any act that the person concerned performed 
in carrying out the functions of the mission or the tasks of the delegation 
or of the observer delegation. 

3. The premises of the mission and the premises of the delegation 
shall not be used in any manner incompatible with the exercise of the 
functions of the mission or the performance of the tasks of the delegation. 

4. Nothing in this article shall be construed as prohibiting the host 
State from taking such measures as are necessary for its own protection. 
In that event the host State shall, without prejudice to articles 84 and 85, 
consult the sending State in an appropriate manner in order to ensure 
that such measures do not interfere with the normal functioning of the 
mission, the delegation or the observer delegation. 

5. The measures provided for in paragraph 4 of this article shall 
be taken with the approval of the Minister for Foreign Affairs or of any 
other competent minister in conformity with the constitutional rules of 
the host State. 

Article 78 
Insurance against third party risks 

The members of the mission, of the delegation or of the observer 
delegation shall comply with all obligations under the laws and regulations 
of the host State relating to third-party liability insurance for any vehicle, 
vessel or aircraft used or owned by them. 

Article 79 
Entry into the territory of the host State 

1. The host State shall permit entry into its territory of : 
(a) members of the mission and members of their families forming 

part of their respective households, and 
(b) members of the delegation and members of their families 

accompanying them, and 
(c) members of the observer delegation and members of their 

families accompanying them. 
2. Visas, when required, shall be granted as promptly as possible to 

any person referred to in paragraph 1 of this article. 
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Article 80 
Facilities for departure 

The host State shall, if requested, grant facilities to enable persons 
enjoying privileges and immunities, other than nationals of the host State, 
and members of the families of such persons irrespective of their natio
nality, to leave its territory. 

Article 81 
Transit through the territory of a third State 

, 1. If a head of mission or a member of the diplomatic staff of the 
mission, a head of delegation, other delegate or member of the diplomatic 
staff of the delegation, a head of an observer delegation, other observer 
delegate or member of the diplomatic staff of the observer delegation . 
passes through or is in the territory of a. third State'which has granted 
him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take 
up or to resume his functions, or when returning to his own country, the 
third State shall accord him inviolability and such other immunities as 
may be required to ensure his transit. 

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply in 
the case of: ~ 

(a), members, of the family of the head of mission or of a member 
of the diplomatic staff of the mission forming part of his house
hold and enjoying privileges and immunities, whether travelling 
with him or travelling separately to join him or to return to their 
country; 

(b) members of the family of the head of delegation, of any other 
delegate or member of the diplomatic staff of the delegation who 
are accompanying him and enjoy privileges and immunities, 
whether travelling with him or travelling separately to join him 
or to return to their country; 

(c) members of the family of the head, of the observer delegation, 
of any other observer delegate or member of the diplomatic staff 
of the observer delegation, who are accompanying him and enjoy 
privileges and immunities, whether travelling with... him or 
travelling separately to join him or to return to their country. 

3. In circumstances similar to those specified in paragraphs 1 and 2 
of this article, third States shall not hinder the passage of members of the 
administrative and technical or service staff* and of members of their 
families, through their territories. 

4. Third States shall accord to official correspondence and other 
official communications in transit, including messages in code or cipher, 
the same freedom and protection as the host State is bound to accord under 
the present Convention. They shall accord to the couriers of the mission, 
of the delegation or of the observer delegation, who have been granted a 
passport visa if such visa was necessary, and to the bags of the mission, 
of the delegation or of the observer delegation in transit the same inviola
bility and protection as the host State is bound to accord under the present 
Convention. 

5. The obligations of third States under paragraphs 1, 2, 3 and 4 of 
this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those 
paragraphs, and to the official communications and bags of the mission, 
of the delegation or of the observer delegation when they are present in 
the territory of the third State owing to force majeure. 
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Article 82 
Non-recognition of States or governments or absence of 

diplomatic or consular relations 
1. The rights and obligations of the host State and of the sending 

State under the present Convention shall be affected neither by the non-
recognition by one of those States of the other State or of its government 
nor by the non-existence or the severance of diplomatic or consular 
relations between them. < 

2. The establishment or maintenance of a mission, the sending .or 
attendance of a delegation or of an observer delegation or any act in 
application of the present Convention shall not by itself imply recognition 
by the sending State of the host State or its government or by the host State 
of the sending State or its government. - . — .-

Article 83 
Non-discriminationV 

In the application of the provisions of the present Convention no 
discriminatiOn shall be made as between States. .■ 

Article 84 ; 
Consultations , 

If a dispute between two or more States Parties arises out of the 
application or interpretation of the present Convention,, consultations 
between them shall be held upon the request of any of them. At the 
request of any of the parties to the dispute, the Organization or the 
conference shall be invited to join in the consultations. 

Article 85 
Conciliation 

1. If the dispute is not disposed of as a result of the consultations 
referred to in article 84 within one month from the date of their inception, 
any State participating in the consultations may bring the dispute before 
a conciliation commission constituted in accordance with the provisions of 
this article by giving written notice to the Organization and to the other 
States participating in the consultations. 

2. Each conciliation commission shall be composed of three members : 
two members who shall be appointed respectively by each of the parties 
to the dispute, and a Chairman appointed in accordance with paragraph 
3 of this article. Each State Party to the present Convention shall designate 
in advance a person to serve as a member of such a commission. It shall 
notify the designation to the Organization, which shall maintain a register 
of persons so designated. If it does not make the designation in advance, 
it may do so during the conciliation procedure up to the moment at which 
the Commission begins to draft the report which it is to prepare in 
accordance with paragraph 7 of this article. 

3. The Chairman of the Commission shall be chosen by the other two 
members. If the other two members are unable to agree with one month 
from the notice referred to in paragraph 1 of this article or if one of the 
parties to the dispute has not availed itself of its right to designate a 
member of the Commission, the Chairman shall be designated at the 
request of one of the parties to the dispute by the chief administrative 
officer of the Organization. The appointment shall be made within a period 
of one month from such request. The chief administrative officer of the 
Organization shall appoint as the Chairman a qualified jurist who is neither 
an official of the Organization nor a national of any State party to .the 
dispute. 
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4. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment.· 

5. The Commission shall function as soon as the Chairman has been 
'< appointed even if its composition is incomplete. 

6. The Commission shall establish its own rules of procedure and shall 
Teach its decisions and recommendations by a majority vote. It may 
recommend to the Organization, if the Organization is so authorized in 
accordance with the Charter of the United Nations, to request an advisory 
opinion from the International Court of Justice regarding the application 
or interpretation of the present Convention. 

7. If the Commission is unable to obtain an agreement among the 
parties to the dispute on a settlement of the dispute within two months 
from the appointment of its Chairman, it shall prepare as soon as possible 
a report of its proceedings and transmit it to the parties to the dispute. 
The report shall include the Commission's conclusions upon the facts and 
questions of law and the recommendations which it has submitted to the 
parties to the dispute in order to facilitate a settlement of the dispute. The 
two months time limit may be extended by decision of the Commission. 
The recommendations in the report of the Commission shall not be 
binding on the parties to the dispute unless all the parties to the dispute 
have accepted them. Nevertheless, any party to the dispute may declare 
unilaterally that it will abide by the recommendations in the report so far 
as it is concerned. 

8. Nothing in the preceding paragraphs of this article shall preclude 
the establishment of any other appropriate procedure for the settlement 
of disputes arising out of the application or interpretation of the present 
Convention or the conclusion of any agreement between the parties to the 
dispute to submit the dispute to a procedure instituted in the Organization 
or to any other procedure. 

9. This, article is without prejudice to provisions concerning the 
settlement of disputes contained in international agreements in force 
between States or between States and international organizations. . 

PART VI 
FINAL CLAUSES 

,';·';· Article 86 
Signature 

The present Convention shall be open for signature by all States until 
30 September 1975 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the 
Republic of Austria and subsequently, until 30 March 1976, at United 
Nations Headquarters in New York. 

Article 87 
'··"' ' ' Ratification 

The present Convention is subject to ratification. The instruments of 
ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 

Article 88 
Accession 

The present Convention shall remain open for accession by "any 
' State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations. 
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Article 89 
Entry into force 

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day 
following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification 
or accession. 

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the 
deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the 
Conyention.shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by 
such State of its instrument of ratification or accession. 

Article 90 
Implementation by organizations 

After the entry into force of the present Convention, the competent 
organ of an international organization of a universal character may adopt 
a decision to implement the relevant provisions of the Convention. The 
Organization shall communicate the decision to the host State and to the 
depositary of the Convention. . - . - - -

Article 91 
Notifications by the depositary 

1. As depositary of the present Convention, the Secretary-General of 
the United Nations shall inform all States : 

. (a) of signature to the Convention and of the deposit of instruments 
of ratification or accession, in accordance with articles 86, 87-
and 88; 

(b) of the date on which the Convention will enter into force, in 
accordance with article 89; 

(c) of any decision communicated in accordance with article 90. 
2. The Secretary-General of the United Nations shall also inform all 

States, as necessary, of other acts, notifications or communications relating 
to the present Convention. 

Article 92 
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 Secretary-General of the United Nations, who shall send certified 
copies thereof to all States. * . , / 

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

DONE AT VIENNA, this fourteenth day of March, one thousand nine 
hundred and seventy-five. 

, ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΫΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΈΩΣ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ Ε Ι Σ ΤΑΣ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΩΝ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ 
Τ ά Κ ρ ά τ η — Μ έ ρ η τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς , 
"Α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α την άύξανομένην σημασίαν του ρόλου της πολυμε

ρούς διπλωματίας" εις τάς σχέσεις μεταξύ. Κρατών και των ευθυνών των Ηνωμέ
νων Εθνών, τών ειδικευμένων οργανώσεων αυτών καΐ έτερων διεθνών οργα
νισμών οίκουμενικοΟ χαράκτηρος εντός της Διεθνούς κοινωνίας, 
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" Ε χ ο ν τ α κ α τ ά ν ο υ ν τους σκοπούς και τάς αρχάς του χάρτου των 
Ηνωμένων Εθνών περί της κυριαρχικής ίσότητος των Κρατών, της διατηρή
σεως της διεθνούς ειρήνης .και ασφαλείας καΐ της προαγωγής ψιλικών σχέσεων 
κάί συνεργασίας μεταξύ Κρατών, 

Ά ν α μ ι μ ν ή σ κ ο ν τ α του έ'ργου της κωδικοποιήσεως καΐ της προοδευ
τικής αναπτύξεως διεθνούς δικαίου εφαρμοζομένου είς τάς διμερείς σχέσεις 
μεταξύ Κρατών δπερ επετεύχθη διά της Συμβάσεως της Βιέννης περί τών 
Διπλωματικών Σχέσεων του 1961, τής Συμβάσεως τής Βιέννης περί τών Προ
ξενικών Σχέσεων του 1963 καΐ της Συμβάσεως περί τών Ειδικών 'Αποστολών 
του 1969, 

Π ι σ τ ε ύ ο ν τ α δτι μία διεθνής σύμβασις περί τής αντιπροσωπεύσεως τών 
Κρατών εις. τάς σχέσεις των μετά διεθνών οργανισμών οικουμενικού χαρά
κτη ρ ο ς θ ά συνέβαλλε εις τήν προαγωγήν φιλικών σχέσεων και συνεργασίας 
μεταξύ Κρατών, ανεξαρτήτως τών πολιτικών, οικονομικών κα ι κοινωνικών 
αυτών συστημάτων, 

Ά ν α μ ι μ ν ή σ κ ο ν τ ά τών διατάξεων του "Αρθρου 105 του Χάρτου τών 
Ηνωμένων Εθνών, 

Ά ν α γ ν ο ρ ί ζ ο ν τ α δτι ό σκοπός τών εν τη παρούση Συμβάσει περιεχο* 
μένων προνομίων καΐ ασυλιών δέν είναι ή παροχή ωφελημάτων είς τά άτομα 
άλλ' ή διασψάλισ.ις τής αποτελεσματικής ύπ' αυτών ασκήσεως τών αρμοδιο
τήτων των εν σχέσει προς οργανισμούς καΐ διασκέψεις, 

Λ α μ β ά ν ο ν τ α ύ π' δ ψ ι ν τήν Σύμβασιν περί τών Προνομίων καΐ 'Ασυ
λιών τών Ηνωμένων Εθνών του 1946, τήν Σύμβασιν περί τών Προνομίων και 
'Ασυλιών τών Ειδικευμένων 'Οργανώσεων του 1947 καΐ ετέρας συμφωνίας 
Ισχύουσας μεταξύ Κρατών κα ι μεταξύ Κρατών καΐ διεθνών οργανισμών, 

Έ π ι β ε β α ι ο υ ν τ α δτι οι κανόνες του εθιμικού διεθνούς δικαίου συνεχίζουν 
νά διέπουν ζητήματα μή ρητώς ρυθμιζόμενα ύπό τών διατάξεων τής παρούσης 
Συμβάσεως, . · · ' . .  . 

Σ υ ν ε φ ώ ν η σ α ν ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

;.:,': "Αρθρον 1 
Χρήσις δρων 

1. Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως: 
(1), «διεθνής οργανισμός» σημαίνει διακυβερνητικόν όργανισμόν 

r (2) «διεθνής οργανισμός οίκουμενικου χαράκτη ρος» σημαίνει τά 'Ηνωμένα 
"Εθνη, τάς είδικευμένας οργανώσεις αυτών, τήν Διεθνή 'Οργάνωσιν 
'Ατομικής 'Ενεργείας, ώς και παν παρόμοιον όργανισμόν έν τω όποίω 
.ό. αριθμός μελών και αϊ εύθυναι τούτου κέκτηνται παγκοσμίους δια
στάσεις' 

(3) «'Οργανισμός» σημαίνει τον ύπό συζήτησιν διεθνή όργανισμόν 
(4) «όργανον» σημαίνει: 

(α) οίονδήποτε κύριον ή βοηθητικόν όργανον διεθνούς τίνος όργα
'■'■'■■ \ ': :

Λ νισμοΰ, ή . ■ 
• (β) οιανδήποτε έπιτροπήν ή ύπεπιτροπήν οιουδήποτε τοιούτου Οργάνου 

εν τη οποία τά μέλη είναι Κράτη' 
(5) «διάσκεψις». σημαίνει διάσκεψιν Κρατών συγκάλόυμένην ύπό τίνος 

";■:'. ,. διεθνούς οργανισμού ή ύπό τήν αιγ ίδα αύτου' 
(6) «αποστολή» σημαίνει, αναλόγως τής περιπτώσεως, τήν μόνιμον άπο

στολήν ή τήν άποστολήν παρατηρητών 
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(7) «μόνιμος αποστολή» σημαίνει αποστολή ν μονίμου χαρακτήρος, εκπρο
σωπούσαν το Κράτος και αποστελλόμενη ν ύπό τίνος Κράτους μέλους 
διεθνούς οργανισμού παρά τω 'Οργανισμω' . 

(8) «μόνιμος αποστολή παρατηρητών» σημαίνει άποστολήν μονίμου χοτρα
κ'τήρος, εκπροσωπούσαν το Κράτος και αποστελλόμενη ν παρά τ ιν ι 
όργανισμω ύπό τίνος Κράτους μέλους του 'Οργανισμού' 

(9) «αντιπροσωπεία» σημαίνει, αναλόγως της περιπτώσεως, την άντιπρρ
σωπείαν παρά τινι όργάνω ή τήν αντιπρόσωπείαν παρά τ ιν ι διασκέψει' 

(10) «αντιπροσωπεία παρά τινι όργάνω» σημαίνει τήν άντιπροσωπείαν τήν 
άποστελλομένην ύπό τίνος Κράτους ίνα συμμετάσχη έν ονόματι του 
εις τήν. διαδικασίαν του οργάνου" 

(11) «αντιπροσωπεία παρά τ ιν ι διασκέψει» σημαίνει τήν άντιπροσωπείαν τήν 
άποστελλομένην ύπό τίνος Κράτους ίνα συμμετάσχη έν ονόματι του 
έν τη διασκέψει' 

(12) «αντιπροσωπεία παρατηρητών» σημαίνει, αναλόγως της περιπτώσεως 
τήν άντιπροσωπείαν παρατηρητών παρά τινι όργάνω ή την άντιπρο
σωπείαν παρατηρητών παρά τ ιν ι διασκέψει' 

(13) «αντιπροσωπεία παρατηρητών παρά τινι όργάνω» σημαίνει τήν άντι
προσωπείαν τήν άποστελλομένην ύπό τίνος Κράτους ίνα συμμετάσχη 
έν ονόματι του ως παρατηρητής εις τήν δαδικασίοα/ τοΟ οργάνου' 

(14) «αντιπροσωπεία παρατηρητών παρά τινι διασκέψει» σημαίνει τήν άντι
προσωπείαν τήν άποστελλομένην ύπό τίνος Κράτους ΐνα συμμετάσχη 
έν ονόματι του ώς παρατηρητής εις τήν διαδικασίαν της διασκέψεως' 

(15) «φιλοξενούν Κράτος» σημαίνει τό Κράτος έν τη εδαφική επικράτεια 
ούτινος: 
(α) ό 'Οργανισμός διατηρεί τήν εδραν αύτου ή γραφεΐον, ή 
(β) πραγματοποιείται σύνοδος οργάνου τινός ή διάσκεψις' 

(16) «άποστέλλον Κράτος» σημαίνει τό Κράτος δπερ αποστέλλει: 
(α) άποστολήν τίνα παρά τω Όργανισμω είς τήν εδραν αύτου ή 

εις. τ ι γραφεΐον του 'Οργανισμού, ή 
(β) άντιπροσωπείαν. παρά τ ιν ι όργάνω ή άντιπροσωπείαν παρά τ ιν ι 

διασκέψει, ή 
(γ ) άντιπροσωπείαν παρατηρητών παρά τ ιν ι όργάνω ή άντιπροσωπείοα/ 

παρατηρητών παρά τινι διασκέψει' 
(17) «αρχηγός αποστολής» σημαίνει, αναλόγως της περιπτώσεως, τον μό'νι

■·'·· μον άντιπρόσωπον ή τον μόνιμον παρατηρητήV 
(18) «μόνιμος αντιπρόσωπος» σημαίνει τό πρόσωπον τό επιφόρτιζαμενον 

ύπό του άποστέλλοντος Κράτους δια του καθήκοντος δπως ένεργη ώς 
αρχηγός της μονίμου αποστολής' 

(19) «μόνιμος παροττηρητής» σημαίνει τό πρόσωπον τό επιφόρτιζα μενον ύπό 
του άποστέλλοντος Κράτους δια του καθήκοντος δπως ένεργη ώς 
αρχηγός της μονίμου αποστολής παρατηρητών 

(20) «μέλη της αποστολής» σημαίνει τον άρχηγόν της αποστολής κα ι τά 
μέλη του προσωπικού' 

(21) «αρχηγός αντιπροσωπείας» σημαίνει τον άντιπρόσωπον τον έπίφορτι
ζόμενον ύπό του .άποστέλλοντος Κράτους δια του καθήκοντος δπως. 
ενεργή ύπό τήν Ιδιότητα ταύτην' 

".(22) «αντιπρόσωπος» σημαίνει πάν πρόσωπον όριζόμενον ύπό τίνος Κράτους, 
Ινα συμμετάσχη ώς αντιπρόσωπος αύτου εις τήν διαδικασίαν οργάνου 
τινός ή εις τίνα διάσκεψιν' 

(23) «μέλη της αντιπροσωπείας» σημαίνει τους αντιπροσώπους καΐ τά μέλη 
.. του προσωπικού' 
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• (24) «αρχηγός της αντιπροσωπείας παρατηρητών» σημαίνει τόν άντιπρό
;. σωπον παρατηρητή ν τόν επιφόρτιζα μενον ύπό του άποστέλλοντος Κρά

τους δια του καθήκοντος όπως ενεργή ύπό τήν ιδιότητα ταύτην* 
·'. (25) «αντιπρόσωπος παρατηρητής» σημαίνει παν πρόσωπον οριζόμενο ν ύπό 

/ . τ ί ν ο ς Κράτους ίνα παρακολουθή ώς παρατηρητής τήν διαδικάσίαν 
οργάνου ή διασκέψεως τίνος" 

(26) «μέλη της.αντιπροσωπείας παρατηρητών» σημαίνει τους αντιπροσώπους 
παράτηρητάς κα ι τά μέλη του προσωπικού' 

. (27) «μέλη του προσωπικού» σημαίνει τά μέλη του διπλωματικού προσω
 πικου, το διοικητικόν και τεχνικόν προσωπικόν κα ι το ύπηρετικόν προ

σωπικόν της αποστολής, της αντιπροσωπείας ή της αντιπροσωπείας 
παρατηρητών* 

(28) «μέλη του διπλωματικού προσωπικού» σημαίνει τά μέλη του προσω
πικού της αποστολής, της αντιπροσωπείας ή της αντιπροσωπείας παρα
τηρητών οΐτ ίνες απολαύουν .διπλωματικής ιδιότητος διά τόν σκοπόν 
τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής αντιπροσωπείας παρατη
ρητών' 

(29) «μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού» σημαίνει τά μέλη του 
προσωπικού τοΰ απασχολουμένου είς τήν διοικητικήν καΐ τεχνικήν 
ύπηρεσίαν τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής αντιπροσωπείας 
παρατηρητών' 

(30) «μέλη τού υπηρετικού προσωπικού» σημαίνει τά μέλη τοΰ προσωπικού 
τοΰ απασχολουμένου ύπό τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής 
αντιπροσωπείας παρατηρητών ώς οίκιακοί ύπηρέται ή διά παρεμφερή 
καθήκοντα* 

(31) «ίδιωτικόν προσωπικόν» σημαίνει πρόσωπα απασχολούμενα αποκλει
στικώς είς την ίδιωτικήν ύπηρεσίαν τών μελών τής αποστολής ή τής 
αντιπροσωπείας' 

(32) «χώροι τής αποστολής» σημαίνει τά κτίρια ή τμήματα κτιρίων καΐ ή 
,  συνεχόμενη μετ' αυτών έκτασις γής, ασχέτως τού ποιος εΐναι ό ιδιο

κτήτης, άτινα χρησιμοποιούνται διά τους σκοπούς τής αποστολής, περι
' j ., . λαμβανομένης.τής κατοικίας τού αρχηγού τής αποστολής' 

(33) «χώροι τής αντιπροσωπείας» σημαίνει τά κτίρια ή τμήματα κτιρίων, 
ασχέτως τοΰ ποίος εΐναι ό Ιδιοκτήτης, άτινα χρησιμοποιούνται απο
κλειστικώς ώς γραφεία τής αντιπροσωπείας* 

■ (34) «κανόνες τού 'Οργανισμού» σημαίνει, Ιδίως τάς καταστατικάς πράξεις,. 
τάς οικείας αποφάσεις καΐ ψηφίσματα καΐ τήν καθιερωμένην πρακτικήν 
τού 'Οργανισμού. . ; , 

2. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου αναφορικώς προς 
τήν χρήσιν τών δρων έν τη παρούση συμβάσει τίθενται άνευ έπη ρεασμοΰ τής 
χρήσεως τών έν λόγω δρων ή τής εννοίας ήτις δυνατόν νά αποδίδεται είς τού
τους είς έτερα διεθνή έγγραφα ή είς τήν έσωτερικήν νομοθεσίοη; οιουδήποτε 
Κράτους. 

"Αρθρον 2 . ' . . · , , 
Πεδίον εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως 

•·:.~ 1". Ή παρούσα Σύμβασις έχει έφαρμογήν επί τής αντιπροσωπεύσεως Κρα
τών είς τάς σχέσεις τών μεθ' οιουδήποτε διεθνούς οργανισμού οίκουμενικοΰ 
χαρακτήρος, ώς καΐ έπί τής αντιπροσωπεύσεως των είς διασκέψεις συγκαλου
μένας ύπό τοιούτου οργανισμού ή ύπό τήν αιγίδα αυτού, οσάκις ή Σύμβασις 
έγένετο αποδεκτή ύπό τού φιλοξενούντος Κράτους και ό 'Οργανισμός συνεπλή
ρωσε τήν έν άρθρω 90 προβλεπομένην διαδικάσίαν. 

. 2 . Το γεγονός δτ ι ή παρούσα Σύμβασις δεν έχει έφαρμογήν έπί έτερων 
διεθνών όργοαησμών δέν επηρεάζει τήν άντιπροσώπευσιν Κρατών είς τάς 
σχέσεις των μετά τών τοιούτων έτερων οργανισμών έπί τη βάσει οιωνδήποτε 
έν τη Συμβάσει εκτιθεμένων κανόνων οΐτινες θά εΐχον έφαρμογήν δυνάμει του 
διεθνούς δικαίου ανεξαρτήτως τής Συμβάσεως. 
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.3. To γεγονός δτι ή παρούσα Σύμβασις δεν έχει έφαρμογήν επί έτερων 
διασκέψεων δεν επηρεάζει την επί της αντιπροσωπεύσεως Κρατών εις τάς 

_τοιαύτας ετέρας διασκέψεις έφαρμογήν οιουδήποτε τών έν τη Συμβάσει εκτι
θεμένων κανόνων οΐτινες θα εΐχον έφαρμογήν δυνάμει του διεθνούς δικαίου 
ανεξαρτήτως της Συμβάσεως. 

4. Ουδέν τών έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει αποκλείει 
τήν σύναψιν συμφωνιών μεταξύ Κρατών ή μεταξύ Κρατών καΐ διεθνών οργανι
σμών καθιστών τήν Σύμβασιν έφάρμοστέαν έν δλω ή έν μέρει έπί διεθνών οργα
νισμών ή διασκέψεων έτερων ή τών έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου 
αναφερομένων τοιούτων. 

"Αρθρον 3 
, Σχέσις μεταξύ της παρούσης Συμβάσεως και τών οίκείων κανόνων 

.-\,\ τών διεθνών οργανισμών ή διασκέψεων. 
Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως τίθενται άνευ επηρεασμού οίων

δήποτε σχετικών κανόνων του 'Οργανισμού ή οιωνδήποτε σχετικών κοα/όνων 
διαδικασίας της διασκέψεως. 

"Αρθρον 4 
Σχέσεις μεταξύ της παρούσης Συμβάσεως καΐ έτερων διεθνών συμφωνιών 

Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως— 
(α) τίθενται άνευ επηρεασμού έτερων διεθνών συμφωνιών ισχυουσών 

μεταξύ Κρατών ή μεταξύ Κρατών καΐ διεθνών οργανισμών οίκουμε
; νικοΰ χαράκτη ρος, και ' ' 

(β) ουδόλως αποκλείουν τήν σύναψιν ετέρων διεθνών συμφωνιών άναφο^ 
ρικώς προς τήν αντιπροσώπευσα/ Κροατών είς τάς σχέσεις των μετά 
διεθνών οργανισμών οικουμενικού χαρακτηρος ή προς τήν άντιπρο
σώπευσίν των είς διασκέψεις συγκαλουμένας ύπό τοιούτων οργανι
σμών ή ύπό τήν αιγίδα αυτών. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

"Αρθρον 5 
Έγκαθίδρυσις αποστολών 

'" 1. Κράτη^μέλη δύνανται, έφ* δσον επιτρέπουν τούτο οι κανόνες του 'Οργα
νισμού νά εγκαθιδρύουν μονίμους άποστολάς διά τήν έκτέλεσιν τών έν άρθρω 
6 μνημονευομένων αρμοδιοτήτων. 

2. Τά Κράτημή μέλη δύνανται, έφ' δσον επιτρέπουν τούτο ο'ι κοα/όνες τοΟ 
Όργοο/ισμου, νά εγκαθιδρύουν μονίμους άποστολάς παρατηρητών διά τήν έκτέ
λεσιν τών έν άρθρω 7 μνημονευομένων αρμοδιοτήτων. 

3. Ό Όργαη/ισμός θά είδοποιή το φιλοξενούν Κράτος περί της συγκροτή
σεως της αποστολής προ της εγκαθιδρύσεως αύτης. 

"Αρθρον 6 
Αρμοδιότητες της μονίμου αποστολής 

Αί αρμοδιότητες της μονίμου αποστολής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
(α) τήν έξασφάλισιν της αντιπροσωπεύσεως του άποστέλλοντος Κράτους 

παρά τω 'Οργανισμώ' 
(β) τήν διατήρησα/ συνδέσμου μεταξύ τού άποστέλλοντος Κράτους καΐ 

'Οργανισμού* 
(γ) τήν διαπραγμάτευση/ μετά και εντός του 'Οργανισμού' 
(δ) τήν διαπίστωσα/ δραστηριοτήτων έν τω Όργανισμώ και άναφοράν τού

των προς τήν Κυβέρνησα/ του άποστέλλοντος Κράτους' 
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1 .' (ε) την εξασφάλισα/ της συμμέτοχης του άποστέλλοντος. Κράτους εις τάς 
δραστηριότητας του 'Οργανισμού' 

 (στ) τήν προστασίαν των συμφερόντων του άποστέλλοντος Κράτους έν σχέσει 
'■■." . προς τόν 'Οργανισμόν' 

(ζ) την προαγωγήν της υλοποιήσεως των σκοπών και άρχων του 'Οργανι
σμού διά συνεργασίας .μετά ή εντός του 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 7 
' ; 1  Αρμοδιότητες της μονίμου αποστολής παρατηρητών · 

ΑΙ αρμοδιότητες τής μονίμου αποστολής παρατηρητών περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων: 

(α) την εξασφάλισα/ τής αντιπροσωπεύσεως του άποστέλλοντος Κράτους 
και την περιφρούρησα/ τών συμφερόντων του έν σχέσει προς τόν Όργα
νισμόν και την διατήρησα/ συνδέσμου μετ' αύτοΰ'· 

·;·.■."(Ρ) τήν διαπίστωσα/ δραστηριοτήτων έν τω Όργανισμώ και τήν άναφοράν 
τούτων προς τήν Κυβέρνησα/ του άποστέλλοντος Κράτους' 

(γ) τήν προαγωγήν συνεργασίας μετά του 'Οργανισμού καΐ τήν εντός 
αύτου διαπραγμάτευσιν. 

"Αρθρον 8 , 
Πολλαπλή διαπίστευσις ή πολλαπλούς διορισμός 

·.·: 1. Τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά διαπίστευση το αυτό πρόσωπον ώς 
άρχηγόν τής αποστολής ε'ις δύο ή πλείονας διεθνείς οργανισμούς ή νά διορίση 
τόν άρχηγόν αποστολής ως μέλος του διπλωματικού προσωπικού ετέρας τινός 
τών αποστολών αύτου. 

;.· 2. Τόάποστέλλον Κράτος δύνοτται νά διαπίστευση έν μέλος του διπλωμα
τικού προσωπικού τής αποστολής ώς άρχηγόν αποστολής εις έτερους διεθνείς 
οργανισμούς ή νά διορίση έν μέλος του προσωπικού τής αποστολής ώς μέλος 
τοΰ προσωπικού ετέρας τινός τών αποστολών αύτου. 

3. Δύο ή πλείονα Κράτη δύνονται νά διαπιστεύσουν τό αυτό πρόσωπον ώς 
άρχηγόν αποστολής παρά τω αύτώ διεθνή όργανισμώ. 

"Αρθρον 9 
Διορισμός τών μελών τής αποστολής 

Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 14 κ α! 73, τό άποστέλλον Κράτος 
δύναται ελευθέρως νά διορίζη τά μέλη τής αποστολής. 

; · . .  * . "Αρθρον 10 
Δ ιοπτιστευτήρια τοΰ αρχηγού τής αποστολής < .·■■■' 

 Τά διαπιστευτήρια τοΰ αρχηγού αποστολής θά έκδίδωντάι ύπό τοΰ Άρχη
γοΰ τού Κράτους, ύπό τοΰ 'Αρχηγού τής Κυβερνήσεως, ύπό τοΰ Ύπουργοΰ 
Εξωτερικών ή, έφ' όσον επιτρέπουν τοΰτο οί κοα/όνες τοΰ Όργανισμοΰ, ύπό 
ετέρας αρμοδίας αρχής τοΰ άποστέλλοντος Κράτους καΐ θά διαβιβάζονται 
προς τόν Όργανισμόν. 

"Αρθρον 11 
Διαπίστευσις παρ' όργάνοις τοΰ 'Οργανισμού 

1. Τό Κράτοςμέλος δύναται νά καθορίση εις τά διαπιστευτήρια τά εκδι
δόμενα εις τόν μόνιμον άντιπρόσωπον αύτοΰ δτι οδτος εξουσιοδοτείται νά 
ενεργή ώς αντιπρόσωπος είς έν ή πλείονα όργανα του Όργοα/ισμοΰ. 

2. Έκτος έάν τό Κράτοςμέλος προβλέπη άλλως, ό μόνιμος αντιπρόσωπος 
αύτοΰ δύνοτται νά ενεργή ώς αντιπρόσωπος ·είς όργοα/α τοΰ 'Οργανισμού διά 
τά ■ όποια δέν υφίστανται ε'ιδικαι απαιτήσεις άναφορικώς προς τήν άντιπρο
σώπευσιν. 
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3. Το Κράτοςμή μέλος δύναται να καθορίση εις τά διαπιστευτήρια τά εκδι
δόμενα εις τον μόνιμον αύτου παρατηρητήν δτι οδτος εξουσιοδοτείται να ενεργή 
ως αντιπρόσωπος παρατηρητής είς εν ή πλείονα όργανα του 'Οργανισμού 
οσάκις τούτο επιτρέπεται ύπό των Κανόνων του 'Οργανισμού ή του συγκε
κριμένου οργάνου. 

"Αρθρον 12 
Πληρεξούσιον δια την σύναψιν συνθήκης μετά τοΰ 'Οργανισμού 

. 1. Ό αρχηγός αποστολής, ώς εκ των αρμοδιοτήτων του και άνευ ανάγκης 
προσκομίσεως πληρεξουσίου, θεωρείται ώς άντιπροσωπεύων τό Κράτος αύτου 
προς τον σκοπόν υίοθετήσεως του κειμένου συνθήκης τινός μεταξύ του Κράτους 
τούτου καΐ του 'Οργανισμού. 

.2."Ό αρχηγός αποστολής δεν θεωρείται ώς εκ των αρμοδιοτήτων του 
άντιπροσωπεύων τό Κράτος του προς τον σκοπόν υπογραφής συνθήκης τινός,, 
ή υπογραφής συνθήκης τινός ad referendum, μεταξύ του έν λόγω Κράτους κα ι 
του 'Οργανισμού έκτος έάν εκ τής πρακτικής του 'Οργανισμού ή εξ άλλων, 
περιστατικών προκύπτη δτι ό σκοπός των μερών ήτο ή μή άπαίτησις πληρε
ξουσίου. 

"Αρθρον 13 
Σύνθεσις τής αποστολής 

Πλην του αρχηγού* τής αποστολής, ή αποστολή δύναται νά περιλαμβάνη 
διπλωματικόν προσωπικόν, διοικητικόν, τεχνικόν κα ι ΰπηρετικόν προσωπικόν. 

"Αρθρον 14 , 
Μέγεθος τής αποστολής 

Τό μέγεθος τής αποστολής δεν θά ύπερβαίνη τό εϋλογον και κανονικόν 
μέγεθος, λαμβανομένων ύπ' δψίν των αρμοδιοτήτων του 'Οργανισμού, τών 
αναγκών τής συγκεκριμένης αποστολής κα ι τών συνθηκών και καταστάσεων 
έν τώ φιλοξενουντι Κράτει. · . · . . ' ' 

"Αρθρον 15 
Γνωστοποιήσεις 

1. Τό άποοτέλλον Κράτος θά γνωστοπσιή προς τον Όργανισμόν: 
(α) τον διορισμόν, θέσιν, τίτλον και τάξιν προβαδίσματος τών μελών τής 

αποστολής, τήν άφιξιν, όριστικήν άναχώρησιν ή τόν τερματισμόν τών 
αρμοδιοτήτων των παρά τή αποστολή, ώς κα ι πάσαν έτέραν μεταβρλήν 
έπηρεάζουσαν τήν ιδιότητα των ήτις δυνατόν νά έπέλθη κατά τήν 
διάρκειαν τής υπηρεσίας των παρά τή αποστολή' 

(Ρ) τήν άφιξιν κα ι όριστικήν άναχώρησιν παντός προσώπου ανήκοντος είς 
τήν οίκογένειαν μέλους τινός τής αποστολής κάΙ συγκρ.οτοΰντος τον 
οΐκον αύτοα και, ένθα ενδείκνυται, τό γεγονός δτι πρόσωπον τ ι καθί
σταται ή παύει νά είναι μέλος τής οικογενείας" 

(γ) τήν άφιξιν και όριστικήν άναχώρησιν προσώπων απασχολουμένων εις 
τό ίδιωτικόν προσωπικόν μελών τής αποστολής κα ι ό τερματισμός τής 
τοιαύτης απασχολήσεως των 

(δ) τήν εναρξιν καΐ τόν τερματισμόν τής απασχολήσεως προσώπων κατοι
κούντων έν τω φιλοξενουντι Κράτει ώς μέλη του προσωπικού τής άπο^ 
στολής ή ώς πρόσωπα απασχολούμενα είς τό ίδιωτικόν προσωπικόν' 

(ε) τήν τοποθεσίαν των χώρων τής αποστολής καΐ τών Ιδιωτικών χώρων 
ένδιαιτήσεως οΐτινες απολαύουν του απαραβίαστου δυνάμει τών άρθρων 
23 και 29, ώς επίσης πάσαν έτέραν άναγκαίαν πληροφορίαν προς 
άναγνώρισιν τών έν λόγω χώρων. 

2. Περί τής άφίξεως καΐ οριστικής αναχωρήσεως δέον ωσαύτως, ε ι δυνατόν, 
νά προήγήται σχετική γνωστοποίησις. 

■ 3. Ό 'Οργανισμός θά διαβιβάζη προς τό φιλοξενούν Κράτος τάς έν παρα
: 

γράφοις 1 καΐ 2 του παρόντος άρθρου άναφερομένας γνωστοποιήσεις. 
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4. Το άποστέλλον Κράτος δύναται ωσαύτως, νά διαβιβάζη προς τό φιλο
ξενούν Κράτος τάς εν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος άρθρου άναφερο
μένας γνωστοποιήσεις. , 

"Αρθρον 16 
'Αναπληρωτής αρχηγός αποστολής 

Έάν ή θέσις αρχηγού της αποστολής κενωθή, ή εάν ό αρχηγός αποστολής 
αδύνατη νά έκτελή τάς αρμοδιότητας του, τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά 
διορίση αναπληρωτήν άρχηγόν αποστολής ούτινος τό δνομα θά γνωστοποιήται 
προς τον Όργανισμόν και ύπό τούτου προς τό φιλοξενούν Κράτος. 

"Αρθρον 17 
Προβάδισμα 

1. Τό προβάδισμα μεταξύ μονίμων αντιπροσώπων θά καθορίζηται έκ τής 
αλφαβητικής σειράς των εν τω 'Οργανισμω χρησιμοποιουμένων ονομάτων των 
Κρατών. 

2. Τό προβάδισμα μεταξύ μονίμων παρατηρητών θά καθορίζηται έκ τής 
αλφαβητικής σειράς τών εν τω Όργανισμω χρησιμοποιουμένων ονομάτων των 
Κρατών. 

"Αρθρον 18 
Τοποθεσία τής αποστολής 

Αϊ άποστολαί δέον νά έγκαθιδρύωνται έίς τον τόπον ένθα ευρίσκεται ή 
έδρα του 'Οργανισμού. Έ ν τούτοις, έάν οι κανόνες του 'Οργανισμού επιτρέ
πουν τούτο και τή προηγουμένη συγκαταθέσει του φιλοξενούντος Κράτους, τό 
άποστέλλον Κράτος δύναται νά εγκαθίδρυση άποστολήν ή γραφεΐον τής απο
στολής, ε'ις τόπον έτερον ή εκείνον ένθα ευρίσκεται ή έδρα του 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 19 
Χρήσις σημαίας και εμβλήματος 

1. Ή αποστολή θά έχη τό δικαίωμα νά χρησιμοποιή τήν σημαίαν και τό 
έμβλημα του άποστέλλοντος Κράτους ε'ις τους χώρους αυτής. Ό αρχηγός τής 
αποστολής θά έχη τό δικαίωμα τούτο άναφορικώς προς τήν κατοικίαν καΐ τά 
μεταφορικά μέσα αυτού. , . 

2. Έν τή ενασκήσει τοΰ ύπό του παρόντος άρθρου παρεχομένου δικαιώ
ματος δέον νά λαμβάνωνται ύπ' δψιν οι νόμοι, κανονισμοί και τά έθιμα τού 
φιλοξενούντος Κράτους. 

"Αρθρον 20 
Γενικαι διευκολύνσεις 

1. Τό φιλοξενούν Κράτος θά πάρέχη προς την άποστολήν πάσαν άναγκαίαν 
διευκόλυνσιν διά τήν έκτέλεσιν τών αρμοδιοτήτων της. 

2. Ό 'Οργανισμός θά βοηθή τήν άποστολήν εις τήν άπόκτησιν τών ως ανω 
διευκολύνσεων και θά παρέχη προς τήν άποστολήν τοιαύτας διευκολύνσεις 
οΐαι εμπίπτουν εντός τής οικείας αυτούαρμοδιότητος. 

"Αρθρον 21 
Χώροι και στέγασις 

1. Τό φιλοξενούν Κράτος και ό 'Οργανισμός θά βοηθούν τό άποστέλλον 
Κράτος ε'ις τήν έξεύρεσιν ύπό εύλογους δρους τών αναγκαίων διά τήν άπο
στολήν χώρων έν τή εδαφική επικράτεια του φιλοξενούντος Κράτους. Έ ν 
ανάγκη τό φιλοξενούν Κράτος θά διευκολύνη συμφώνως προς τους νόμους 
αυτού την άπόκτησιν τοιούτων χώρων. 

2. Ωσαύτως, έν ανάγκη, τό φιλοξενούν Κράτος και δ 'Οργανισμός οφεί
λουν νά βοηθούν τήν άποστολήν εις την έξεύρεσιν ύπό εύλογους δρους καταλ
λήλου στέγης διά τά μέλη αυτής. 
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"Αρθρον 22 
Βοήθεια του 'Οργανισμού άναφορικώς προς προνόμια και ασυλίας 
1. Ό 'Οργανισμός οφείλει, έν ανάγκη, νά βοηθή το άποστέλλον Κράτος, 

την άποστολήν αυτού και τά μέλη της αποστολής αυτού έν τη διασφαλίσει της 
άπολαύσεως τών προνομίων και ασυλιών τών προβλεπομένων όπό τής παρού
σης Συμβάσεως. 

2. Ό 'Οργανισμός οφείλει, έν ανάγκη, νά βοηθή τό φιλοξενούν Κράτος 
έν τη διασφαλίσει τής εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του άποστέλλοντος 
Κράτους, τής αποστολής αύτου και των μελών τής αποστολής αύτου αναφο
ρικούς προς τά προνόμια καί τάς ασυλίας τάς προβλεπομένας ύπό τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

"Αρθρον 23 
Τό άπαραβίαστον των χώρων 

1. Οι χώροι τής αποστολής είναι απαραβίαστοι. Τά όργανα του φιλοξε
νούντος Κράτους δέν δύνοα/ται νά είσέρχωνται εντός αυτών, εΙμή κατόπιν τής 
συγκαταθέσεως του αρχηγού τής αποστολής. 

2. (α) Τό φιλοξενούν Κράτος υπέχει τό είδικόν καθήκον δπως λαμβάνη 
άπαντα τά Κατάλληλα μέτρα διά την προστασίαν τών χώρων τής 
αποστολής έναντι τυχόν αυθαιρέτου είσελεύσεως ή ζημίας καί διά την 
παρεμπόδισιν οιασδήποτε διαταράξεως τής γαλήνης τής αποστολής 
ή μειώσεως τής αξιοπρέπειας αυτής, 

(β) Έν περιπτώσει επιθέσεως κατά τών χώρων τής αποστολής, τό φιλο
ξενούν Κράτος οφείλει νά λαμβάνη πάντα τά ενδεικνυόμενα μέτρα 
διά την ποινικήν δίωξιν καί τιμωρίαν τών προσώπων τών πραγματο
ποιησάντων τήν έπίθεσιν. 

3. Οι χώροι τής αποστολής, ή έπίπλωσις καί λοιπή περιουσία αυτών ώς 
καί τά κυκλοφοριακά μέσα τής αποστολής εξαιρούνται ο'ιασδήποτε έρεύνης, 
έπιτάξεως, κατασχέσεως ή αναγκαστικής εκτελέσεως. 

"Αρθρον 24 
Φορολογική απαλλαγή τών χώρων . 

1. Οι χώροι τής αποστολής, τών οποίων ιδιοκτήτης ή μισθωτής είναι τό 
άποστέλλον Κράτος ή οιονδήποτε πρόσωπον ενεργούν διά λογαριασμόν τούτου, 
απαλλάσσονται πάντων τών κρατικών, περιφερειακών ή δημοτικών τελών καί 
φόρων πλην τών εισπραττομένων τοιούτων εις αντάλλαγμα παρεχομένων ειδι
κών υπηρεσιών. 

2. Ή έν τω παρόντι άρθρω αναφερομένη φορολογική απαλλαγή δέν έχει 
εφαρμογή ν ώς προς τοιαύτα τέλη καί φόρους πληρωτέους βάσει τής νομοθεσίας 
του φιλοξενούντος Κράτους ύπό προσώπων άτινα συνεβλήθησαν μετά τοΰ άπο
στέλλοντος Κράτους ή μεθ' οιουδήποτε προσώπου ενεργούντος διά λογαρια
ριασμόν τούτου. 

"Αρθρον 25 
Τό άπαραβίαστον. τών αρχείων καί εγγράφων 

Τά άρχεΐα καί έγγραφα τής αποστολής είναι απαραβίαστα κατά πάντα 
χρόνον καί είς οιονδήποτε τόπον καί έάν εύρίσκωνται. 

"Αρθρον 26 
'Ελευθερία κινήσεως 

Τηρουμένων τών οικείων αυτού νόμων και κανονισμών, τών άφορώντων 
εις τάς ζώνας εντός τών όποιων ή είσοδος απαγορεύεται διά λόγους ασφα
λείας, τό φιλοξενούν Κράτος δέον δπως διασφαλίζη τήν έλευθερίαν κινήσεως 
καί κυκλοφορίας εντός τής εδαφικής αυτού επικρατείας ε'ις άπαντα τά μέλη 
τής αποστολής καί τά μέλη τών οικογενειών των άτινα συγκροτούν τους οίκους 
άύτών. 
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"Αρθρον 27 

Ελευθερία επικοινωνίας 
1. Το φιλοξενούν Κράτος, οφείλει νά έπιτρέπή και προστατεύη την έλευ

θέραν έπικοινωνίαν της αποστολής δι' απαντάς τους υπηρεσιακούς σκοπούς. 
Έν τη επικοινωνία μετά της Κυβερνήσεως του άποστέλλοντος Κράτους, των 
μονίμων διπλωματικών αποστολών αυτού, τών προξενικών άρχων, τών μονίμων 
αποστολών, τών μονίμων αποστολών παρατηρητών, τών ειδικών αποστολών, 
τών αντιπροσωπειών καΐ τών αντιπροσωπειών παρατηρητών, οπουδήποτε και 
εάν εύρίσκωνται, ή αποστολή δύναται νά χρήσιμοποιή άπαντα τά κατάλληλα 
μέσα, περιλαμβανομένων τών ταχυδρόμων και τών μηνυμάτων διά χρήσεως 
κωδικός ή κρ.υπτογραφήσεως. Ούχ' ήττον, ή αποστολή δεν δύναται νά εγκαθιστά 
και χρήσιμοποιή άσύρματρν πομπόν εΙμή μόνον κατόπιν συγκαταθέσεώς του 
φιλοξενούντος. Κράτους. 

.2. Ή υπηρεσιακή αλληλογραφία της αντιπροσωπείας είναι απαραβίαστος. 
Υπηρεσιακή αλληλογραφία σημαίνει πασαν όληλργραφίαν σχετίζόμένην προς 
την άποστολήν καΐ τάς αρμοδιότητας της. 

3. Ό σάκκος της αποστολής δεν δύναται νά άνόίγηται ή κατακρατήται. 
4. Τά δέματα τά άπαρτίζοντα τον σάκκον τής αποστολής δέον νά φέρουν 

ευδιάκριτους έξωτερίκάς ενδείξεις περί του χαρακτήρος των και δεν δύνανται 
νά περιέχουν είμή μόνον έγγραφα ή αντικείμενα προοριζόμενα δι' ύπηρεσιακήν 
χρήσιν της αποστολής. '■·■' 

5. Ό ταχυδρόμος τής αποστολής, όστις θά έφοδιάζηται διά τίνος επισήμου 
εγγράφου έμφαίνοντος τήν ιδιότητα του καΐ τον αριθμόν τών δεμάτων τών 
απαρτιζό.ντων τον σάκκον, δέον νά προστάτεύηται ύπό τρϋ φιλοξενούντος Κρά
τους έν τή εκτελέσει τών αρμοδιοτήτων, του. Ούτος θά.άπολαύη του προσω
πικού απαραβίαστου και δεν θά ύποβάλληται εις οιασδήποτε μορφής σύλληψιν 
ή κράτησιν. 

6. Το άποστέλλον Κράτος ή ή αποστολή δύνανται νά διορίζουν ειδικούς 
ταχυδρόμους τής αποστολής. Εις τοιαύτας περιπτώσεις αϊ διατάξεις τής παρα
γράφου 5 του παρόντος άρθρου θά έχουν ωσαύτως εφαρμογή ν ύπό τήν έπιφύ
λαξιν δτι αϊ έν αύτη μνημονευόμεναι άσυλίαι θα παύουν νά έχουν εφαρμογή ν 
ευθύς ως ό ειδικός ταχυδρόμος παραδώση εις τον παραλήπτην τον ύπό τήν 
εύθύνην αυτού τελούντα σάκκον τής αποστολής'. 

7. Ό σάκκος τής αποστολής δύναται νά παραδοθή εις τον κοβερνήτην 
πλοίου ή εμπορικού αεροσκάφους προοριζομένου νά άφιχθή είς έγκεκριμένον 
λιμένα ή αερολιμένα εισόδου. Ό κυβερνήτης ούτος δέον νά έφοδιάζηται δι' 
ενός επισήμου εγγράφου έμφαίνοντος τον αριθμόν τών δεμάτων τών άπαρτι
ζόντων τον σάκκον, ούχ' ήττον ούτος δεν θά θεωρήται δτι είναι ταχυδρόμος 
τής, αποστολής. Κατόπιν διευθετήσεως μετά τών αρμοδίων άρχων τοΰ φιλο
ξενούντος Κράτους, ή αποστολή δύναται ν' άποστέλλη έν τών μελών της ίνα 
λαμβάνη απ' ευθείας και ελευθέρως τήν κατόχήν του σάκκου από τόν κυβερ
νήτην του πλοίου ή του αεροσκάφους. ν 

"Αρθρον 28 
Προσωπικόν άπαραβίαστόν 

Τά πρόσωπα του αρχηγού τής αποστολής και τών μελών του διπλωματικού 
προσωπικού τής αποστολής είναι απαραβίαστα. Ούτοι δέν υπόκεινται είς σύλ
ληψιν ή κράτησιν οίασδήποτε μορφής. Τό φιλοξενούν Κράτος οφείλει νά μετα
χειρίζηται αυτούς μετά του προσήκοντος σεβασμού και νά λαμβάνη άπαντα 
τά ενδεικνυόμενα μέτρα προς άποτροπήν οίασδήποτε επιθέσεως κατά του προ
σώπου των, τής ελευθερίας ή αξιοπρέπειας των και νά διώκη ποινικώς. και 
τιμωρή τά διαπράττοντα τοιαύτας επιθέσεις πρόσωπα. . . 

■'■ ' · .■ ' "Αρθρον 29 
Τό άπαραβίαστόν τής κατοικίας και περιουσίας 

Ί . Ή ιδιωτική κατοικία του αρχηγού τής αποστολής καΐ τών μελών του 
διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής απολαύει του αύτου απαραβίαστου 
και τής αυτής προστασίας ώς καΐ οι χώροι τής αποστολής. 
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2. Τά έγγραφα, ή αλληλογραφία κα ι , πλην ώς εν παραγράφω 2 του άρθρου 
30 προβλέπεται, ή περιουσία του αρχηγού της αποστολής ή των μελών του 
διπλωματικού προσωπικού της αποστολής απολαύουν επίσης του απαραβίαστου. 

:.·;.. " ■ . . . . . · '■■ "Αρθρον 30 
, .  Δικαιοδοτική ασυλία 

1. Ό αρχηγός της αποστολής και τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού 
της αποστολής απολαύουν ασυλίας έναντι τής ποινικής δικαιοδοσίας του φιλο
ξενούντος Κράτους. ' Ωσαύτως οδτοι απολαύουν ασυλίας έναντι τής αστικής 
κα ι διοικητικής δικαιοδοσίας, πλην εάν πρόκειται περί: — 

(α) εμπραγμάτου αγωγής άφορώσης εις ίδιωτικήν άκίνητον περιουσίαν 
. κειμένην εν τη εδαφική επικράτεια του φιλοξενούντος Κράτους, έκτος 

εάν το ένδιαφερόμενον πρόσωπον κατέχη ταύτην δια λογαριασμόν 
, του άποστέλλοντος Κράτους διά τους σκοπούς τής αποστολής* 

. (β) , αγωγής άφορώσης είς κληρονομικήν διαδοχήν είς την οποίαν το ένδια
φερόμενον πρόσωπον εμφανίζεται ώς εκτελεστής, διαχειριστής, κλη
ρονόμος ή κληροδόχος ίδίω τ ίτλω και ουχί διά λογαριασμόν του άπο
στέλλοντος Κράτους' 

(γ ) «Υ
ω

Υής άφορώσης εις οιανδήποτε έπαγγελματικήν ή έμπορικήν δρα
στηριότητα άσκούμένην ύπό του ενδιαφερομένου προσώπου εις τό φιλο
ξενούν Κράτος πέραν των υπηρεσιακών αύτοΰ αρμοδιοτήτων. 

. 2. Ουδέν έκτελεστ.ικόν μέτρον δύναται νά ληφθή κατά του αρχηγού τής 
αποστολής ή μέλους τινός του διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής πλην 
εις τάς περιπτώσεις, αΐτινες εμπίπτουν είς τάς υποπαραγράφους (α ) , (β) καΐ 
(γ ) τής παραγράφου 1 τόϋ παρόντος άρθρου και ύπό τον δρον, δτι τα συγκε
κριμένα μέτρα δύνανται νά ληφθούν άνευ προσβολής του απαραβίαστου του 
προσώπου ή τής κατοικίας αύτοΰ. 

3. Ό αρχηγός τής αποστολής.καΐ τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού 
τής αποστολής δέν υποχρεούνται νά καταθέσουν ώς μάρτυρες. 

4. Ή ασυλία του αρχηγού τής αποστολήςή τών μελών του διπλωματικού 
προσωπικού τής αποστολές έναντι τής δικαιοδοσίας του φιλοξενούντος Κράτους 
δέν εξαιρεί τούτους τής δικαιοδοσίας του άποστέλλοντος Κράτους. 

"Αρθρον 31 
. . . . Παραίτησις εκ τής ασυλίας 

1. Τό άποστέλλον Κράτος δύναται νά παραιτηθή τής δικαιοδοτικής ασυ
λίας του αρχηγού τής αποστολής και τών μελών του διπλωματικού προσωπικού 
της αποστολής ώς και τών προσώπων απολαυόντων ασυλίας δυνάμει του 
άρθρου 36. 

2. Ή παραίτησις πάντοτε δέον νά είναι ρητή. 
3. Ή· ύφ* οιουδήποτε τών έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερο

μένων προσώπων έναρξις διαδικασίας αποκλείει είς τούτο την δυνατότητα επι
κλήσεως δικαιοδο.τικής ασυλίας, καθ' οιασδήποτε ανταπαιτήσεως αμέσως συν
δεόμενης προς την κυρίαν άπαίτησιν. 

4. Ή παραίτησις άπό τής ασυλίας έναντι αστικής ή διοικητικής διαδικασίας 
δέν θεωρείται ώς συνεπαγόμενη καΐ παραίτησιν άπό τής ασυλίας έναντι τής 
αναγκαστικής έκτελέσεως^/τής αποφάσεως, διά την. όποίοα/ απαιτείται ξεχω
ριστή παραίτησις. 

.5. Έάν τό άποστέλλον Κράτος δέν παραιτήταί τής ασυλίας οιουδήποτε τών 
έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων προσώπων άναφορικώς 
προς άστικήν άγωγήν, τούτο οφείλει νά καταβάλη πασαν προσπάθειαν ίνα 
έπιτύχη δικαίαν διευθέτησιν τής υποθέσεως. 
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. · "Αρθρον 32 
Εξαιρούνται της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλίσεως 

1. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
ό αρχηγός της αποστολής και τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού" της 
αποστολής δσον άφορα εις τάς παρεχομένας ύπ' αυτών υπηρεσίας προς το 
άποστέλλον Κράτος εξαιρούνται τών περί κοινωνικής ασφαλίσεως διατάξεων 
αΐτινες δυνατόν νά ισχύουν εν τω φιλοξενουντι Κράτει. 

2. 'Η προβλεπομένη εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου έξαίρεσις έχει 
ωσαύτως έφαρμογήν είς πρόσωπα τελούντα εις την άποκλειστικήν ύπηρεσίαν 
του αρχηγού της αποστολής ή μέλους τινός τοΰ διπλωματικού προσωπικού 
τής αποστολής υπό τον δρον: 

(α) δτι τά εν λόγω απασχολούμενα πρόσωπα δεν εΐναι υπήκοοι ή μόνιμοι 
κάτοικοι τοΰ φιλοξενούντος Κράτους' και 

(β) δτι ταύτα καλύπτονται ύπό τών περί κοινωνικής ασφαλίσεως διατά
. ξεων αΐτινες δυνατόν νά ισχύουν έν τω άποστέλλοντι Κράτει ή έν τρίτω 

τινί. Κράτει. 
3. Ό αρχηγός τής αποστολής καΐ τά μέλη τοΰ διπλωματικού προσωπικού 

τής αποστολής άτινα απασχολούν πρόσωπα είς τά όποια ή έν παραγράφω 2 
του παρόντος άρθρου προβλεπομένη έξαίρεσις δεν τυγχάνει εφαρμογής δέον 
νά τηρούν τάς υποχρεώσεις άτινας επιβάλλουν είς τους έργοδότας αϊ περί 
κοινωνικής ασφαλίσεως διατάξεις του φιλοξενούντος Κράτους. 

4. Ή έν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη έξαί
ρεσις δεν αποκλείει την έκουσίαν συμμετοχήν είς το σύστημα κοινωνικής ασφα
λίσεως τοΰ φιλοξενούντος Κράτους, νοουμένου δτι ή τοιαύτη συμμετοχή επι
τρέπεται ύπό του Κράτους τούτου. 

5. Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζουν προηγουμένως 
συναφθείσας διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίας περί κοινωνικής ασφαλίσεως και 
ουδόλως κωλύουν την έν τω μέλλοντι σύναψιν τοιούτων συμφωνιών. 

"Αρθρον 33 
Φορολογική απαλλαγή 

Ό αρχηγός τής αποστολής και τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού 
τής αποστολής απαλλάσσονται πάντων τών τελών καΐ φόρων, προσωπικών ή 
έπι πραγμάτων, κρατικών, περιφερειακών ή δημοτικών, πλην: — 

(α) τών εμμέσων εκείνων φόρων οΐτινες κανονικώς ένσωματοΰνται είς την 
τιμήν τών εμπορευμάτων ή τών υπηρεσιών 

(β) τών τελών και φόρων έπι τής ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας κειμένης 
έν τή εδαφική επικράτεια του φιλοξενούντος Κράτους, έκτος έάν τό 
ένδιαφερόμενον πρόσωπον κατέχη ταύτην διά λογαριάσμόν τοΰ άπο
στέλλοντος Κράτους διά τους σκοπούς τής αποστολής' 

(γ) τών φόρων κληρονομιών και διαδοχής τών επιβαλλομένων ύπό τοΰ 
φιλοξενούντος Κράτους, επιφυλασσομένων τών διατάξεων τής παρα
γράφου 4 του άρθρου 38' 

(δ) τών τελών και φόρων έπι του ιδιωτικού εισοδήματος έχοντος την πηγήν 
του έν τώ φιλοξενουντι Κράτει και τών κεφαλαιουχικών φόρων έπι 
τών πραγματοποιούμενων επενδύσεων είς έμπορικάς επιχειρήσεις έν 
τω φιλοξενουντι Κράτει' 

(ε) τών τελών τών επιβαλλομένων ε'ις αντάλλαγμα παρεχομένων ειδικών 
υπηρεσιών' 

(στ) τών τελών εγγραφής, τών δικαστικών τελών ή τών τελών καταχωρί
σεως, τών τελών ύποθηκεύσεως και τών τελών χαρτοσήμου, άναφορι
κώς προς άκίνητον περιουσίαν, επιφυλασσομένων τών διατάξεων του 
άρθρου 24. 
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"Αρθρον 34 
'Απαλλαγή άπό προσωπικάς υπηρεσίας 

Το φιλοξενούν Κράτος θα άπαλλάσση τον άρχηγόν της αποστολής και 
τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής άπό πάσαν όποχρέωσιν 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών ή υπηρεσίας προς το δημόσιον οιουδήποτε 
είδους, ως και άπό τάς στρατιωτικάς υποχρεώσεις ως εΐναι αί σχετιζόμεναι 
προς επιτάξεις, στρατιωτικάς συνεισφοράς και επιτάξεις στεγάσεως. 

"Αρθρον 35 
Άπαλλαγαί άπό τελωνειακούς δασμούς και ελεγχον 

1. Το φιλοξενούν Κράτος, συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς 
οίους ήθελε θεσπίσει, οφείλει νά έπιτρέπη τήν είσαγωγήν και νά χορηγή απαλ
λαγή ν άπό πάντας τους τελωνειακούς δασμούς, φόρους και συναφή τέλη, πλην 
των τελών αποθηκεύσεως, μεταφοράς και παρομοίων υπηρεσιών έν σχέσει 
προς:— 

(α) αντικείμενα προοριζόμενα δι' ύπηρεσιακήν χρήσιν τής αποστολής' 
(β) αντικείμενα προοριζόμενα δια τήν προσωπικήν χρήσιν του αρχηγού 

τής αποστολής ή μέλους τινός του διπλωματικού προσωπικού τής απο
στολής, περιλαμβανομένων αντικειμένων προοριζομένων την έγκατά

. στασιν αυτού. 
2. Αί προσωπικαί άποσκευαί του αρχηγού τής αποστολής ή μέλους τινός 

του διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής θά άπαλλάσσωνται του τελω
νειακού έλεγχου, πλην εάν υφίστανται σοβαροί λόγοι υποψίας δτι αύται περιέ
χουν αντικείμενα μη καλυπτόμενα ύπό των έν παραγράφω 1 του παρόντος 
άρθρου μνημονευομένων απαλλαγών, ή αντικείμενα ή εισαγωγή ή εξαγωγή 
τών όποιων απαγορεύεται ύπό τής νομοθεσίας ή έλέγχηται ύπό τών περί λοιμο
καθάρσεως κανονισμών τοΟ φιλοξενούντος Κράτους. Εις τοιαύτας περιπτώσεις, 
ό έλεγχος δέον νά διενεργήται μόνον έν τή παρουσία του προσώπου του απο
λαύοντος τής απαλλαγής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

"Αρθρον 36 * 
Προνόμια και άσυλίαι έτερων προσώπων 

1. Τά μέλη τής οικογένειας του αρχηγού τής αποστολής τά συγκροτουντα 
τόν οΐκον αύτοΰ και τά μέλη τής οικογενείας μέλους τινός του διπλωματικού 
προσωπικού τής αποστολής τά συγκροτουντα τόν οΐκον αύτου, ύπό τόν δρον 
δτι δεν είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του φιλοξενούντος Κράτους, θά απο
λαύουν τών έν τοις άρθρρις 28, 29, 30, 32, 33, 34 και τών έν ταΐς παράγραφοις 
1 (β) και 2 του άρθρου 35 καθοριζομένων προνομίων και ασυλιών. 

2. Τά μέλη του' διοικητικού και τεχνικού προσωπικού τής αποστολής, όμοΟ 
μετά τών συγκροτούντων τους αντιστοίχους αυτών οίκους μελών τής οικογε
νείας των άτινα δεν είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του φιλοξενούντος Κρά
τους, θά απολαύουν τών έν τοις άρθροις 28, 29, 30, 32, 33 και 34 καθοριζο
μένων προνομίων και ασυλιών, πλην τοΟ δτι ή έν παραγράφω 1 του άρθρου 30 
προβλεπομένη, ασυλία έναντι τής αστικής και διοικητικής δικαιοδοσίας του 
φιλοξενούντος Κράτους δεν θά καλύπτη πράξεις τελουμένας έκτος της πορείας 
τών καθηκόντων των. Οδτοι θά απολαύουν ωσαύτως τών έν παραγράφω 1(βϊ 
του άρθρου 35 προβλεπομένων προνομίων ώς προς τά εισαγόμενα κατά τόν 
χρόνον τής πρώτης αυτών εγκαταστάσεως αντικείμενα. 

3. Τά μέλη του υπηρετικού προσωπικοΟ τής αποστολής άτινα δέν είναι 
υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του φιλοξενούντος Κράτους θά απολαύουν ασυλίας 
διά πράξεις τελουμένας έν τή πορεία τών καθηκόντων των, απαλλαγής άπό 
τέλη και φόρους έπί τών απολαβών άτινας λαμβάνουν λόγω τής απασχολήσεως 
των, καθώς και τής έν άρθρω 32 προβλεπομένης απαλλαγής. 
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4. Το ίδιώτικόν προσωπικόν των μελών της αποστολής, έφ' δσον δεν εΐναι 
υπήκοοι ή' μόνιμοι κάτοικοι του φιλοξενούντος Κράτους, θά απαλλάσσονται 
από τά τέλη και τους φόρους έπι των απολαβών άτινας λαμβάνουν λόγω της 
απασχολήσεως των. Κατά τά λοιπά οδτοι δύνανται νά απολαύουν προνομίων 
και ασυλιών μόνον εις ην εκτασιν επιτρέπεται ύπό του φιλοξενούντος Κράτους. 
Έν τούτοις, το φιλοξενούν Κράτος δέον νά άσκή την επί τών προσώπων τούτων 
δικαιρδοσίαν του κατά τρόπον ώστε νά μη παρακωλύη αδικαιολογήτως την 
έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων της αποστολής. 

"Αρθρον .37

Υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι του φιλοξενούντος Κράτους 
1. Πλην καθ' ην εκτασιν δυνατόν νά παραχωρηθούν ύπό του φιλοξενούντος 

Κράτους πρόσθετα προνόμια και άσυλίαι, ό αρχηγός της αποστολής ή οίονδή
ποτε μέλος του διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής, όστις εΐναι υπήκοος 
ή μόνιμος κάτοικος του Κράτους τούτου, απολαύει τής δικαιοδοτικής ασυλίας 
κα ι του απαραβίαστου μόνον άναφορικώς προς ύπηρεσιακάς πράξεις έκτελου
μένας έν τή ασκήσει τών αρμοδιοτήτων του. 

2. "Ετερα μέλη του προσωπικού τής αποστολής άτινα δεν εΐναι υπήκοοι 
ή μόνιμοι κάτοικοι του φιλοξενούντος Κράτους απολαύουν δικαιοδοτικής ασυ
λίας μόνον άναφορικώς προς ΰπηρεσιακάς ενεργείας έκτελουμένάς έν τή 
ασκήσει τών αρμοδιοτήτων των. Κατά τά λοιπά, τά μέλη ταύτα καΐ τά πρόσωπα 
τοΟ Ιδιωτικού προσωπικού άτινα είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του φιλο
ξενούντος Κράτους απολαύουν προνομίων κάί ασυλιών μόνον κατά τήν άνα
γνωριζσμένην ύπό του φιλοξενούντος Κράτους εκτασιν. Ούχ* ήττον, το φιλοξε
νούν Κράτος δέον νά άσκή την επί τών μελών κα ι προσώπων τούτων δικαιο
δοσίαν του κατά τρόπον ώστε νά μη παρακωλύη αδικαιολογήτως την έκτέλεσιν 
τών αρμοδιοτήτων τής αποστολής. 

"Αρθρον 38 Λ 
Διάρκεια προνομίων καΐ ασυλιών 

1. Πάν πρόσωπον δικαιούμενον προνομίων κα ι ασυλιών απολαύει αυτών 
από τής στιγμής τής εισόδου του έν τή εδαφική επικράτεια του φιλοξενούντος 
Κράτους καθ' όδόν προς άνάληψιν τής υπηρεσίας του ή, έάν ευρίσκεται ήδη έν 
τή επικράτεια ταύτη; άπό τής στιγμής τής γνωστοποιήσεως του διορισμού του 
προς το φιλοξενούν Κράτος ύπό του 'Οργανισμού ή ύπό του άποστέλλοντος 
Κράτους. 

2. Όσάκις αϊ αρμοδιότητες προσώπου τινός απολαύοντος προνομίων και 
ασυλιών τερματισθούν, τά έν λόγω προνόμια και αί άσυλίαι παύουν κανονικώς 
κατά την στιγμήν καθ' ην τούτο εγκαταλείπει τήν έδαφικήν έπικράτειαν ή κατά 
τήν έκπνοήν εύλογου προς τοΰτο προθεσμίας. Ούχ' ήττον, άναφορικώς προς 
πράξεις έκτελουμένας ύπ' αύτόΰ έν τή ασκήσει τών αρμοδιοτήτων του ως 
μέλους τής αποστολής, ή ασυλία συνεχίζει νά ίσχύη. 

3. Έ ν περιπτώσει θανάτου μέλους τής αποστολής, τά μέλη τής οικογενείας 
αύτου εξακολουθούν νά απολαύουν τών παρεχομένων εις αυτά προνομίων και 
ασυλιών μέχρι τής εκπνοής ευλόγου προθεσμίας κατά τήν οποίαν νά εγκατα
λείψουν τήν έδαφικήν έπικράτειαν. 

4. Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τής αποστολής, μη υπηκόου ή μονίμου 
κατοίκου του φιλοξενούντος Κράτους, ή μέλους τής οικογενείας συγκροτοΰν
τος τον οίκον αύτου, το φιλοξενούν Κράτος δέον νά έπιτρέπη τήν μεταφοράν 
τής κινητής περιουσίας του αποθανόντος, εξαιρέσει οιασδήποτε περιουσίας 
κτηθείσης έν τή εδαφική επικράτεια ή εξαγωγή της όποιας απαγορεύεται κατά 
τόν χρόνον του θανάτου αύτου. Φόροι κληρονομιών και διαδοχής δέον νά μη 
έπιβάλλωνται επί κινητής περιουσίας ευρισκομένης έν τω φιλοξένοΰντι Κράτει 
απλώς κα ι μόνον λόγω τής εκεί παρουσίας του αποθανόντος ώς μέλους τής 
αποστολής ή τής οικογενείας μέλους τής αποστολής. 
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"Αρθρον 39 
Επαγγελματική και εμπορική δραστηριότης 

1. Ό αρχηγός της αποστολής και τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού 
της αποστολής δεν δύνανται να μετέρχονται οιονδήποτε επί προσωπικω κέρδει 
επάγγελμα ή έμπορικήν δραστηριότητα έν τω φιλοξενουντι Κράτει. 

2. Πλην καθ' ην εκτασιν δύναται νά παραχωρηθούν τοιαύτα προνόμια και 
άσυλίαι όπό τοΰ φιλοξενούντος Κράτους, τα μέλη του διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού και τα συγκροτουντα τον οίκον μέλους τινός της αποστολής 
πρόσωπα δεν δύνανται, οσάκις μετέρχονται έπαγγελματικήν ή έμπορικήν δρα
στηριότητα επί προσωπικω κέρδει, να απολαύουν οιουδήποτε προνομίου ή 
ασυλίας άναφορικώς προς πράξεις έκτελουμένας έν τη πορεία ή έν σχέσει προς 
τήν άσκησιν τοιαύτης δραστηριότητος. 

"Αρθρον 40 
Λήξις αρμοδιοτήτων 

Αϊ αρμοδιότητες τοΟ αρχηγού τής αποστολής ή μέλους τινός τοΰ διπλω
ματικού προσωπικού τής αποστολής τερματίζονται μεταξύ άλλων: 

(α) άμα τη ύπό του άποστέλλοντος Κράτους γνωστοποιήσει τοϋ τερματι
σμού των προς τον 'Οργανισμόν . ■ . 

(β) έάν ή αποστολή άνακληθή οριστικώς ή προσωρινώς. 
"Αρθρον 41 

Προστασία χώρων, περιουσίας και αρχείων 
1. Έν περιπτώσει προσωρινής ή οριστικής ανακλήσεως τής αποστολής, το 

φιλοξενούν Κράτος οφείλει να σεβασθή και προστατεύση τους χώρους, τήν 
περιουσίαν και τά άρχεΐα τής αποστολής. Το άποστέλλον Κράτος οφείλει νά 
λάβη άπαντα τά κατάλληλα μέτρα ώστε νά τερματισθή το είδικόν τούτο κοΦή
κον του φιλοξενούντος Κράτους το ταχύτερον δυνατόν. Τούτο δύναται νά έμπι
στευθη τήν φύλαξιν τών χώρων, τής περιουσίας καΐ των αρχείων τής αποστολής 
είς τον Όργανισμόν έφ' δσον ούτος συμφωνεί, ή είς τρίτον τι Κράτος άποδε
κτόν είς το φιλοξενούν Κράτος. 

2. Το φιλοξενούν Κράτος, έφ' δσον παρακληθή ύπό του άποστέλλοντος 
Κράτους, δέον νά παράσχη είς το τελευταΐον διευκολύνσεις διά τήν άπομά
κρυνσιν τής περιουσίας και τών αρχείων τής αποστολής εκ τής εδαφικής επι
κρατείας του φιλοξενούντος Κράτους. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ! ΠΑΡ' ΟΡΓΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΣΙ 

"Αρθρον 42 
'Αποστολή αντιπροσωπειών 

1. Το Κράτος δύναται ν' άποστε.ίλη άντιπροσωπείαν παρά τινι όργάνω ή 
διασκέψει συμφώνως προς τους κανόνας του 'Οργανισμού. 

2. Δύο ή πλείονα Κράτη δύνανται ν' αποστείλουν τήν οώτήν αντιπρόσωπεiocv 
παρά τινι όργάνω ή διασκέψει συμφώνως προς τους Κανόνας τοΟ 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 43 
Διορισμός τών μελών τής αντιπροσωπείας 

Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 46 και 73, τό άποστέλλον Κράτος 
δύναται ελευθέρως νά διορίζη τά μέλη τής αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 44 
Διαπιστευτήρια αντιπροσώπων 

Τά διαπιστευτήρια του αρχηγού τής αντιπροσωπείας καΐ τών λοιπών αντι
προσώπων θά έκδίδωνται ύπό του 'Αρχηγού του Κράτους, ύπό του ΆρχηγοΟ 
τής Κυβερνήσεως, ύπό του Υπουργού 'Εξωτερικών ή, έφ' δσον επιτρέπουν τούτο 
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οι κανόνες του 'Οργανισμού" ή οι κανόνες διαδικασίας της διασκέψεως, ύπό 
ετέρας αρμοδίας αρχής του άποστέλλοντος Κράτους. Ταύτα θά διαβιβάζονται, 
αναλόγως της περιπτώσεως, προς τόν 'Οργανισμόν ή τήν διάσκεψιν. 

"Αρθρον 45 -
4 

Σύνθεσις της αντιπροσωπείας 
Πλην του αρχηγού" της αντιπροσωπείας, αυτή δύναται νά περιλαμβάνη και 

άλλους αντιπροσώπους, διπλωματικόν προσωπικόν,. διοικητικόν, τεχνικόν και 
ύπηρετικόν προσωπικόν. . 

"Αρθρον 46 
Μέγεθος της αντιπροσωπείας 

Το μέγεθος της αντιπροσωπείας δεν θα ύπερβαίνη τό εϋλογον και κανο
νικόν μέγεθος, λαμβανομένων ύπ' δψιν, αναλόγως της περιπτώσεως, των αρμο
διοτήτων του οργάνου ή του θέματος της διασκέψεως, ώς επίσης των αναγκών 
της συγκεκριμένης αντιπροσωπείας και των συνθηκών καΐ καταστάσεων εν τω 
φιλοξενουντι Κράτει. 

"Αρθρον 47 
Γνωστοποιήσεις ·'· · ■ ' ' 

Ί . Το άποστέλλον Κράτος θά γνωστοποιή προς τόν Όργανισμόν ή ανα
λόγως της περιπτώσεως, προς την διάσκεψιν: 

(α) την σύνθεσιν της αντιπροσωπείας, περιλαμβανομένης της θέσεως, 
τίτλου κα ι τάξεως προβαδίσματος τών μελών της αντιπροσωπείας, ώς 
και πάσαν μεταγενεστέραν μεταβολή ν αυτών* 

(β) τήν άφιξιν καΐ όριστικήν άναχώρησιν τών μελών της αντιπροσωπείας 
κάί τόν τερματισμόν τών. αρμοδιοτήτων των παρά τη αντιπροσωπεία' j 

(γ) τήν άφιξιν και όριστικήν άναχώρησιν παντός προσώπου συνοδεύοντος 
μέλος της αντιπροσωπείας" 

(δ) τήν έναρξιν και τόν τερματισμόν της απασχολήσεως προσώπων κατοι
κούντων εν τω φιλοξενουντι Κράτει ώς μέλη του προσωπικού της ~* 
αντιπροσωπείας ή ώς πρόσωπα απασχολούμενα είς τό Ιδιωτικόν προ
σωπικόν 

(ε) τήν τοποθεσίαν τών χώρων της αντιπροσωπείας και τών Ιδιωτικών 
χώρων ένδιαιτήσεως οΐτινες απολαύουν, του απαραβίαστου δυνάμει του 
άρθρου 59, ώς επίσης κα ι πασάν έτέραν άναγκαίαν πληροφορίαν προς 
άναγνώρισιν τών έν λόγω χώρων. 

2. Περί της άφίξεως καΐ οριστικής αναχωρήσεως δέον ωσαύτως, ε ι δυνα
τόν, νά προηγήται σχετική γνωστοποίησις. 

3. Ό 'Οργανισμός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ή διάσκεψις θά διαβιβάζη 
προς τό φιλοξενούν Κράτος τάς έν παρα'γράφοις 1 και 2 του" παρόντος άρθρου 
άναφερομένας γνωστοποιήσεις. 

4. Τό άποστέλλον Κράτος δύναται ωσαύτως νά διάβιβάζη προς τό φιλο
ξενούν Κράτος τάς έν παραγράφοις 1 κα ι 2 του παρόντος άρθρου άναφερο
μένας γνωστοποιήσεις.  .. 

"Αρθρον 48 
'Αναπληρωτής αρχηγός της αντιπροσωπείας 

1. Έάν ό αρχηγός της αντιπροσωπείας άπουσιάζη ή αδύνατη νά έκτελη s 
τάς αρμοδιότητας του, εις αναπληρωτής αρχηγός της αντιπροσωπείας θά 
όποδεικνύηται εκ τών λοιπών αντιπροσώπων ύπό του άρχήγου της αντιπροσω
πείας ή έάν οδτος αδύνατη νά πράξη τούτο, ύπό τινός' αρμοδίας αρχής του 
άποστέλλοντος Κράτους. Τό δνομα του αναπληρωτού αρχηγού της αντιπρο
σωπείας θά γνωστοποιήται, αναλόγως, της περιπτώσεως, προς τόν Όργανισμόν 
ή τήν διάσκεψιν. 

2. Έάν ή αντιπροσωπεία, δεν. £χη διαθέσΐμον έτερον άντιπρόσωπρν ίνα 
υπηρέτη ώς αναπληρωτής αρχηγός της αντιπροσωπείας, δύναται νά ύποδειχθη 
έτερον πρόσωπον διά τόν σκοπόν τούτον. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τά διαπι
στευτήρια δέον νά έκδίδωνται καΐ διαβιβάζώνται συμφώνως προς τό άρθρον 44. 
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"Αρθρον 49 
Προβάδισμα 

Το προβάδισμα μεταξύ αντιπροσώπων θά καθορίζηται εκ της αλφαβητικής 
σειράς των εν τω Όργανισμώ χρησιμοποιουμένων ονομάτων των Κρατών. 

"Αρθρον 50 
Νομική θέσις του 'Αρχηγού Κράτους και των προσώπων ανωτέρου βαθμού 

1. Ό 'Αρχηγός Κράτους ή οιονδήποτε μέλος συλλογικού σώματος ασκών 
τα καθήκοντα 'Αρχηγού Κράτους δυνάμει του συντάγματος του ενδιαφερομέ
νου Κράτους, οσάκις ηγείται της αντιπροσωπείας, απολαύει,εν τω φιλοξενουντι 
Κράτει ή έν τρίτω τινι Κράτει, επιπροσθέτως των δσων χορηγούνται ύπό της 
παρούσης Συμβάσεως, τών διευκολύνσεων, προνομίων καί ασυλιών τών παρα
χωρουμένων ύπό του διεθνούς δικαίου προς 'Αρχηγούς Κρατών. 

2. Ό 'Αρχηγός Κυβερνήσεως, ό Υπουργός 'Εξωτερικών ή έτερον πρόσω
πον ανωτέρου βαθμού, οσάκις ήγεΐται ή είναι μέλος της αντιπροσωπείας, απο
λαύει έν τω φιλοξενουντι Κράτει ή έν τρίτω τινι Κράτει, επιπροσθέτως τών 
δσων χορηγούνται ύπό της παρούσης Συμβάσεως, τών διευκολύνσεων, προνο
μίων καΐ ασυλιών τών παραχωρουμένων ύπό τοΟ διεθνούς δικαίου προς τά 
τοιαύτα πρόσωπα. 

"Αρθρον 51 
Γενικαί διευκολύνσεις 

1. Τό φιλοξενούν Κράτος θά παρέχη προς τήν άντιπροστωπείαν πάσαν 
άνάγκαίαν διευκόλυνσιν δια τήν έκτέλεσιν τών εργασιών της. 

2. Ό 'Οργανισμός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ή διάσκεψις θά βοηθη 
τήν αντιπρόσωπεiocv εις τήν άπόκτησιν τών ως άνω διευκολύνσεων καΐ θά 
παρέχη προς τήν άντιπρρσωπείαν τοιαύτας διευκολύνσεις οΐαι εμπίπτουν εντός 
της οικείας αυτής αρμοδιότητος. 

"Αρθρον 52 
Χώροι και στέγασις 

Τό φιλοξενούν Κράτος εάν παρακληθή προς τούτο καί, έν ανάγκη ό 'Οργα
νισμός ή ή διάσκεψις θά βοηθούν τό άποστέλλον Κράτος είς τήν έξεύρεσιν ύπό 
εύλογους δρους τών αναγκαίων χώρων διά τήν άντιπροσωπείοα/ και καταλ
λήλου στέγης διά τά μέλη αύτης. 

"Αρθρον 53 
Βοήθεια άναφορικώς προς προνόμια καί ασυλίας 

1. Ό 'Οργανισμός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ό 'Οργανισμός και ή 
διάσκεψις οφείλουν, έν ανάγκη, νά βοηθούν τό άποστέλλον Κράτος, τήν άντι
προσωπείαν καί τά μέλη της αντιπροσωπείας αυτού έν τη διασφαλίσει της 
άπολαύσεως τών προνομίων καί ασυλιών τών προβλεπομένων ύπό της παρού
σης, Συμβάσεως. 

2. Ό 'Οργανισμός ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ό 'Οργανισμός καί ή 
διάσκεψις οφείλουν, έν ανάγκη, νά βοηθούν τό άποστέλλον Κράτος έν τη δια
σφαλίσει της εκπληρώσεως τών υποχρεώσεων του άποστέλλοντος Κράτους, της 
αντιπροσωπείας καί τών μελών της αντιπροσωπείας αυτού άναφορικώς προς τά 
προνόμια καί τάς ασυλίας τάς προβλέπομένας ύπό της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 54 
Φορολογική απαλλαγή τών χώρων 

1. Τό άποστέλλον Κράτος ή οιονδήποτε μέλος της αντιπροσωπείας ενερ
γούν διά λογαριασμόν αύτης απαλλάσσεται πάντων τών κρατικών, περιφε
ρειακών ή δημοτικών τελών καί φόρων άναφορικώς προς τους χώρους της αντι
προσωπείας, πλην τών εισπραττομένων τοιούτων εις αντάλλαγμα παρεχομένων 
ειδικών υπηρεσιών. · 
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2. Ή εν τώ παρόντι άρθρω αναφερομένη φορολογική απαλλαγή δεν έχει 
έφαρμογήν ώς προς τοιαύτα τέλη και φόρους πληρωτέους βάσει της νομοθεσίας 
του φιλοξενούντος Κράτους ύπό προσώπων άτινα συνεβλήθησαν μετά του άπο
στέλλοντος Κράτους ή μετά τίνος μέλους της αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 55 
Το απαραβίαστο ν των αρχείων και έγγραφων 

Τα αρχεία και έγγραφα της αντιπροσωπείας εΐναι απαραβίαστα κατά πάντα 
χρόνον και εις οιονδήποτε τόπον και έάν εύρίσκωνται. 

"Αρθρον 56 . 
Ελευθερία κινήσεως 

Τηρουμένων των οικείων αυτού νόμων και κανονισμών τών αφορώντων εις 
τάς ζώνας εντός τών οποίων ή είσοδος απαγορεύεται ή ρυθμίζεται δια λόγους 
εθνικής ασφαλείας, το φιλοξενούν Κράτος δέον όπως : διασφαλίζη τοιαυτην 
έλευθερίαν κινήσεως και κυκλοφορίας εντός της εδαφικής αύτου επικρατείας 
εις άπαντα τά μέλη της αντιπροσωπείας οία εΐναι αναγκαία διά τήν έκτέλεσιν 
τών εργασιών της αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 57 
Ελευθερία επικοινωνίας 

Το φιλοξενούν Κράτος οφείλει νά έπιτρέπη και προστατεύη τήν ελεύθερον 
έπικοινωνίαν της αποστολής δι' απαντάς τους υπηρεσιακούς σκοπούς. Έν τη 
επικοινωνία μετά τής Κυβερνήσεως του άποστέλλοντος Κράτους, τών μονίμων 
διπλωματικών αποστολών αύτου, τών προξενικών άρχων, τών μονίμων αποστο
λών, τών μονίμων αποστολών παρατηρητών, τών ειδικών αποστολών, ετέρων 
αντιπροσωπειών και τών αντιπροσωπειών παρατηρητών, οπουδήποτε και έάν 
εύρίσκωνται, ή αντιπροσωπεία δύναται νά χρησιμοποιή άπαντα τά κατάλληλα 
μέσα, περιλαμβανομένων τών ταχυδρόμων και τών μηνυμάτων διά χρήσεως 
κωδικός ή κρυπτογραφήσεως. Ούχ' ήττον, ή αντιπροσωπεία δεν δύναται νά 
εγκαθιστά και χρησιμοποιή άσύρματον πομπόν ειμή μόνον κατόπιν συγκατα
θέσεως του φιλοξενούντος Κράτους. 

2. Ή υπηρεσιακή αλληλογραφία τής αποστολής είναι απαραβίαστος. Υπη
ρεσιακή αλληλογραφία σημαίνει πασαν άλληλογραφίαν σχετιζομένην προς τήν 
άντιπροσωπείαν και τάς εργασίας της. 

3. Όσάκις είναι πρακτικόν, ή αντιπροσωπεία θά χρησιμοποιή τά επικοι
νωνιακά μέσα, περιλαμβανομένου του σάκκου καΐ του ταχυδρόμου, τής μονίμου 
διπλωματικής αποστολής, της προξενικής αρχής, της μονίμου,αποστολής ή της 
μονίμου αποστολής παρατηρητών του άποστέλλοντος .Κράτους. 

4. Ό σάκκος τής αντιπροσωπείας δεν δύναται ν' άνοίγηται ή νά κατα
κρατήται. " " 

5. Τά δέματα τά άπαρτίζοντα τον σάκκον τής αντιπροσωπείας δέον νά 
φέρουν ευδιάκριτους έξωτερικάς ενδείξεις περί του χαράκτηρος των και δεν 
δύνανται νά περιέχουν είμή μόνον έγγραφα ή' αντικείμενα προοριζόμενα δι' 
ύπηρεσιακήν χρήσιν τής αντιπροσωπείας. 

6. Ό ταχυδρόμος τής αντιπροσωπείας, όστις θά έφοδιάζηται διά τίνος 
επισήμου εγγράφου έμφαίνοντος τήν ιδιότητα του καΐ τον αριθμόν τών δεμάτων 
τών άπαρτιζόντων τον σάκκον, δέον νά προστοττεύηται ύπό του φιλοξενούντος 
Κράτους έν τη εκτελέσει τών αρμοδιοτήτων του. Οδτος θά άπολαύη του προ
σωπικού απαραβίαστου καΐ δεν θά ύποβάλληται έίς οιασδήποτε μορφής σύλ
ληψιν ή κράτησιν. 

7. Τό άποστέλλον Κράτος ή ή αντιπροσωπεία δύνανται νά διορίζουν ταχυ
δρόμους τής αντιπροσωπείας. Εις τοιαύτας περιπτώσεις αί διατάξεις τής παρα
γράφου 6 του παρόντος άρθρου θά έχουν ωσαύτως έφαρμογήν ύπό τήν έπιφύ
λαξιν ότι αί έν αύτη μνημονευόμενοι άσυλίαι θά παύουν νά έχουν έφαρμογήν 
ευθύς ώς ό ειδικός ταχυδρόμος παραδώση είς τον παραλήπτην τόν ύπό τήν 
εύθύνην αύτου τελούντα σάκκον της αντιπροσωπείας. 
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8. Ό σάκκος της αντιπροσωπείας δύναται να παραδοθή εις τόν κυβερ
νήτην πλοίου η εμπορικού αεροσκάφους προοριζομένου ν' άφιχθή εις έγκεκρι
μένον λιμένα ή αερολιμένα εισόδου. Ό κυβερνήτης οδτος δέον να έφοδιάζηται 
οι* ενός επισήμου εγγράφου έμφαίνοντος τόν αριθμόν των δεμάτων των άπαρ
τιζόντων τόν σάκκον, ούχ' ήττον οδτος δεν θά θεωρείται δτι είναι ταχυδρόμος 
της αντιπροσωπείας. Κατόπιν διευθετήσεως μετά των αρμοδίων αρχών του 
φιλοξενούντος Κράτους, ή αντιπροσωπεία δύναται ν' άποστέλλη εν των μελών 
της ίνα λαμβάνη απ' ευθείας και ελευθέρως τήν κατοχήν του σάκκου από τόν 
κυβερνήτην του πλοίου ή του αεροσκάφους. 

"Αρθρον 58 
Προσωπικόν άπαραβίαστον 

Τά πρόσωπα του αρχηγού της αντιπροσωπείας και τών λοιπών αντι
προσώπων και μελών του διπλωματικού προσωπικού της αντιπροσωπείας είναι 
απαραβίαστα. Οδτοι δεν υπόκεινται, μεταξύ άλλων, είς οιασδήποτε μορφής 
σύλληψιν ή κράτησιν. Το φιλοξενούν Κράτος οφείλει νά μεταχειρίζηται αυτούς 
μετά του προσήκοντος σεβασμού καΐ νά λαμβάνη άπαντα τά ενδεικνυόμενα 
μέτρα προς άποτροπήν οιασδήποτε επιθέσεως κατά του προσώπου των, της 
ελευθερίας ή* αξιοπρέπειας των και νά διώκη ποινικώς και τιμωρη τά διαπράτ
τοντα τοιαύτας επιθέσεις πρόσωπα. 

 "Αρθρον 59 
Το άπαραβίαστον τοΟ ιδιωτικού χώρου ένδιαιτήσεως και της περιουσίας 

1. Ό ιδιωτικός χώρος ένδιαιτήσεως του αρχηγού της αντιπροσωπείας και 
τών λοιπών αντιπροσώπων και μελών του διπλωματικού προσωπικού τής αντι
προσωπείας απολαύει του απαραβίαστου καί προστασίας. 

2. Τά έγγραφα, ή αλληλογραφία.καί, πλην ως εν παραγράφω 2 του άρθρου 
60 προβλέπεται, ή περιουσία του αρχηγού τής αντιπροσωπείας καί τών λοιπών 
αντιπροσώπων ή μελών του διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας 
απολαύουν ωσαύτως τοΟ απαραβίαστου. 

"Αρθρον 60 
Δ ικαιοδοτική ασυλία 

.1. Ό αρχηγός τής αντιπροσωπείας καί οι λοιποί αντιπρόσωποι και μέλη 
του διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας απολαύουν ασυλίας έναντι 
τής ποινικής δικαιοδοσίας του φιλοξενούντος Κράτους, καθώς καί ασυλίας 
έναντι τής αστικής καί διοικητικής δικαιοδοσίας άναφορικώς προς πάσας τάς 
πράξεις τάς έκτελουμένας εν τη ασκήσει τών υπηρεσιακών των αρμοδιοτήτων. 

2. Ουδέν έκτελεστικόν μέτρον δύναται νά ληφθή εναντίον τών εν λόγω 
προσώπων, πλην εάν τούτο δύναται νά ληφθή άνευ προσβολής τών δικαιωμάτων 
των δυνάμει τών άρθρων 58 καί 59. 

3. Τά εν λόγω πρόσωπα δεν' υποχρεούνται νά καταθέσουν ως μάρτυρες. 
4. Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θέλει εξαιρεί τά 

εν λόγω πρόσωπα τής αστικής καί διοικητικής δικαιοδοσίας τοΟ φιλοξενούντος 
Κράτους έν σχέσει >πρός άγωγήν αποζημιώσεως πηγάζουσαν εξ ατυχήματος 
προκληθέντος ύπό οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους, χρησιμοποιουμένου ύπό 
τών περί ών ό λόγος προσώπων ή ανήκοντος εις αυτά, οσάκις αϊ αποζημιώ
σεις αδται δεν δύνανται ν' ανακτηθούν παρά τίνος ασφαλιστικής εταιρείας. 

5. Ή οιαδήποτε ασυλία τών έν λόγω προσώπων έναντι τής δικαιοδοσίας 
του φιλοξενούντος Κράτους δεν εξαιρεί τούτους τής δικαιοδοσίας του άπο
στέλλοντος Κράτους. 

"Αρθρον 61 
Παραίτησις εκ τής ασυλίας 

1. Το άποστέλλον Κράτος δύναται νά παραιτηθή τής δικαιοδοτικής ασυ
λίας του αρχηγού τής αντιπροσωπείας καί τών λοιπών αντιπροσώπων καί 
μελών του διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας, καθώς καί τών 
απολαυόντων ασυλίας δυνάμει του άρθρου 66. 
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2. Ή παραίτησις πάντοτε δέον νά είναι ρητή. 
3. Ή ύφ' οιουδήποτε των εν παραγράφω 1 τοϋ ιταρόντός άρθρου αναφε

ρομένων προσώπων έναρξις διαδικασίας τινός αποκλείει εις τούτο τήν δυνα
τότητα επικλήσεως δικαιοδοτικής ασυλίας καθ* οιασδήποτε ανταπαιτήσεως 
αμέσως συνδεόμενης προς τήν κυρίαν άπαίτησιν. 

4. Ή παραίτησις από της ασυλίας έναντι της αστικής ή διοικητικής διαδι
κασίας δεν θεωρείται ως συνεπαγόμενη κα ι παραίτησιν άπό της ασυλίας έναντι 
της αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως, δια τήν οποίαν απαιτείται ξεχω
ριστή παραίτησις. 

5. 'Εάν το άποστέλλον Κράτος δεν παραιτήται τής ασυλίας οιουδήποτε 
των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων προσώπων άναφο
ρικώς προς άστικήν άγωγήν, τούτο οφείλει νά κάταβάλη πασαν προσπάθειαν 
ίνα επιτυχή δικαίαν διευθέτησιν τής υποθέσεως. 

"Αρθρον 62 
Εξαιρούνται τής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλίσεως 

1. Τηρουμένων των διατάξεων τής παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
ό αρχηγός τής αντιπροσωπείας και οι λοιποί αντιπρόσωποι κα ι μέλη του 
διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας δσον άφορα είς τάς παρεχο
μένας ύπ' αυτών υπηρεσίας προς το άποστέλλον Κράτος εξαιρούνται των περί 

κοινωνικής ασφαλίσεως διατάξεων αΐτινες δυνατόν νά Ισχύουν εν τω φιλοξε
νουντι Κράτει. · 

2. Ή εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη έξαίρεσις έχει 
ωσαύτως έφαρμογήν είς πρόσωπα τελούντα είς τήν άποκλειστικήν ίδιωτικήν 
ύπηρεσίαν του αρχηγού τής αντιπροσωπείας ή οιουδήποτε ετέρου αντιπρο
σώπου ή μέλους του διπλωματικού σώματος τής αντιπροσωπείας ύπό τον δρον: 

(α) τά έν λόγω απασχολούμενα πρόσωπα δέν είναι υπήκοοι ή μόνιμοι 
κάτοικοι του φιλοξενούντος Κράτους' κα ι 

(β) δτι ταύτα καλύπτονται ύπό των περί κοινωνικής ασφαλίσεως διατά
ξεων αΐτινες δυνατόν νά ισχύουν έν τω άποστέλλοντι Κράτει ή έν 
τρίτω τινί Κράτει. 

3. Ό αρχηγός της αντιπροσωπείας, και οι λοιποί αντιπρόσωποι κα ι μέλη 
του διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας άτινα απασχολούν πρό
σωπα έφ' ων ή έν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη έξαίρεσις 
δέν τυγχάνει εφαρμογής δέον νά τηρούν τάς υποχρεώσεις άτινας επιβάλλουν 
είς τους έργοδότας αϊ περί κοινωνικής ασφαλίσεως διατάξεις του φιλοξε
νούντος Κράτους. 

4. Ή έν παραγράφοις 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη έξαί
ρεσις δέν αποκλείει την έκουσίαν συμμετοχήν είς το σύστημα κοινωνικής ασφα
λίσεως του φιλοξενούντος Κράτους, νοουμένου δτι ή τοιαύτη συμμετοχή επι
τρέπεται ύπό του Κράτους τούτου. 

5. Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζουν προηγουμένως 
συναφθείσας διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίας περί κοινωνικής ασφαλίσεως 
και ουδόλως κωλύουν τήν έν τω μέλλοντι σύναψιν τοιούτων συμφωνιών. 

"Αρθρον 63 
Φορολογική απαλλαγή 

Ό αρχηγός τής αποστολής και οι λοιποί αντιπρόσωποι κα ι μέλη του 
διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας απαλλάσσονται, κατά τον δυ
νατόν βαθμόν, πάντων των τελών και φόρων, προσωπικών ή έπί πραγμάτων, 
κρατικών, περιφερειακών ή δημοτικών, πλην— 

(α) τών εμμέσων εκείνων φόρων οΐτινες κανονικώς ένσωματουνται εις 
τήν τιμήν τών.εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών 
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(β) των τελών και φόρων επί της ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας κειμένης 
έν τη εδαφική επικράτεια τοΰ φιλοξενούντος Κράτους, εκτός εάν το 
ένδιαφερόμενον πρόσωπον κατέχη ταύτην δια λογαριασμόν του άπο
στέλλοντος Κράτους δια τους "σκοπούς της αντιπροσωπείας" 

(γ) των φόρων κληρονομιών και διαδοχής τών επιβαλλομένων ύπό τοΰ 
φιλοξενούντος Κράτους, επιφυλασσομένων τών διατάξεων τής παρα
γράφου 4 του άρθρου 68' 

(δ) τών τελών και φόρων έπι του Ιδιωτικού εισοδήματος έχοντος την 
πηγή ν του έν τω φιλοξενουντι Κράτει και τών κεφαλαιουχικών φόρων 
έπι τών πραγματοποιούμενων επενδύσεων εις έμπορικάς επιχειρήσεις 
έν τώ φιλοξενουντι Κράτει" 

(ε) τών τελών τών επιβαλλομένων εις αντάλλαγμα παρεχομένων ειδικών 
υπηρεσιών' 

(στ) τών τελών έγγραφης, τών δικαστικών τελών ή τών τελών καταχω
ρίσεως, τών τελών ύποθηκεύσεως καΐ τών τελών χαρτοσήμου, άναφο
ρικώς προς άκίνητον περιουσίαν, επιφυλασσομένων τών διατάξεων 

. του άρθρου 54. 
"Αρθρον 64 

'Απαλλαγή από προσωπικάς υπηρεσίας 
Το φιλοξενούν Κράτος θα άπαλλάσση τον άρχηγόν τής αποστολής και 

τους λοιπούς αντιπροσώπους και μέλη του διπλωματικού προσωπικού τής αντι
προσωπείας από πασαν ύποχρέωσιν παροχής προσωπικών υπηρεσιών ή υπη
ρεσίας προς το δημόσιον οίουδήποτε είδους, ως και άπό. τάς στρατιωτικάς 
υποχρεώσεις ώς είναι σχετιζόμεναι προς επιτάξεις, στρατιωτικός συνεισφοράς 
και επιτάξεις στεγάσεως. 

"Αρθρον 65 
Απαλλαγή άπό τελωνειακούς. δασμούς και ελεγχον 

1. Το φιλοξενούν Κράτος, συμφώνως προς τους νόμους καΐ κανονισμούς 
οίους ήθελε θεσπίσει, οφείλει νά έπιτρέπη τήν είσαγωγήν καΐ νά χορηγή άπαλ
λαγήν άπό πάντάς τους τελωνειακούς δασμούς, φόρους καΐ συναφή τέλη, πλην 
τών τελών αποθηκεύσεως, μεταφοράς κ αϊ. παρομοίων υπηρεσιών έν σχέσει 
προς— 

(α) αντικείμενα προοριζόμενα δι' ύπηρεσιακήν χρήσιν τής αντιπροσω
πείας' 

(β) αντικείμενα προοριζόμενα δια τήν προσωπικήν χρήσιν του αρχηγού 
.τής αντιπροσωπείας ή οίουδήποτε ετέρου αντιπροσώπου ή μέλους του 
διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας, εισαγόμενα εντός 
τών' προσωπικών αυτού αποσκευών κατά τόν χρόνον τής πρώτης 
εισόδου του έν τη εδαφική επικράτεια του φιλοξενούντος Κράτους ίνα 
παραστή εις τήν σύνοδον του οργάνου ή τής διασκέψεως.. 

2. Αϊ προσωπικά! άποσκευαΐ τοΰ αρχηγού τής αντιπροσωπείας ή οίουδή
δήποτε έτερου αντιπροσώπου ή μέλους τοΰ διπλωματικού προσωπικού τής 
αντιπροσωπείας θα άπαλλάσσωνται τού τελωνειακού έλεγχου, πλην έάν υφί
στανται σοβαροί λόγοι υποψίας δτι αύται περιέχουν αντικείμενα μή καλυπτό
μενα ύπό τών έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου μνημονευομένων απαλλα
γών, ή αντικείμενα, ή εισαγωγή ή εξαγωγή τών οποίων απαγορεύεται ύπό 
της νομοθεσίας ή ελέγχεται ύπό τών περί λοιμοκαθάρσεως κανονισμών τού 
φιλοξενούντος Κράτους. Είς τοιαύτας περιπτώσεις, δ έλεγχος δέον νά διενερ
γήται μόνον έν τη παρουσία τοΰ προσώπου όπερ απολαύει τής απαλλαγής ή 
τοΰ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

"Αρθρον 66 
Προνόμια και άσυλίαι"έτερων προσώπων 

1. Τά μέλη της οικογενείας τοΰ αρχηγού τής αντιπροσωπείας άτινα συν
οδεύουν αυτόν και τά μέλη τής οικογενείας οιουδήποτε έτερου αντιπροσώπου 
ή , μέλους τοΰ. διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας άτινα συνο
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δεύουν αυτούς θα απολαύουν, ύ*πό τόν δρον δτι δέν εΐναι υπήκοοι ή μόνιμοι 
κάτοικοι του φιλοξενούντος Κράτους, των έν τοις άρθρο ις 58, 60, 64 και των 
εν ταΐς παραγράφοις 1 (β) και 2 του άρθρου 65 .καθοριζομένων προνομίων και 
ασυλιών, καθώς και της εξαιρέσεως άπό της υποχρεώσεως έγγραφης αλλο
δαπών. 

2. Τά μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της αντιπροσωπείας 
θά απολαύουν, ύπό τόν δρον δτι δεν είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι του 
φιλοξενούντος Κράτους,· τών έν τοις άρθροις 58, 59, 60, 62, 63 και 64 καθορι
ζομένων προνομίων άναφορικώς προς αντικείμενα εισαγόμενα εντός τών 
προσωπικών των αποσκευών κατά τόν χρόνον της πρώτης εισόδου των έν τη 
εδαφική επικράτεια τοΰ φιλοξενούντος Κράτους ίνα παραστούν εις την σύνοδον 
τοΰ οργάνου ή της διασκέψεως. Τά μέλη της οικογενείας μέλους τινός τοΰ 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού άτινα συνοδεύουν αυτό θα απολαύουν, 
ύπό τόν δρον δτι δεν είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι τοΰ φιλοξενούντος 
Κράτους, τών έν τοις άρθροις 58,60, 64 και τών έν τη παραγράφω 1 (β) του 
άρθρου 65 καθοριζομένων προνομίων και ασυλιών είς ην' εκτασιν παρέχονται 
είς το τοιούτο μέλος του προσωπικού. 

3. Τά μέλη τοΰ υπηρετικού προσωπικού της αντιπροσωπείας άτινα δέν 
είναι υπήκοοι η μόνιμοι κάτοικοι τοΰ φιλοξενούντος Κράτους θά απολαύουν 
της αυτής ασυλίας έν σχέσει προς πράξεις τελουμένας έν τη πορεία τών καθη
κόντων των οία παρέχεται εις τά μέλη τοΰ διοικητικοΰ και τεχίνικοΰ προσω
πικού, της αντιπροσωπείας, απαλλαγής άπό τέλη και φόρους' έπι τών απο
λαβών άτινας λαμβάνουν λόγω της απασχολήσεως των καθώς καΐ της έν 
άρθρω 62 προβλεπομένης απαλλαγής. 

4. Τό ίδιωτικόν προσωπικόν τών μελών τής αντιπροσωπείας, έφ' δσον δεν 
είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι τοΰ φιλοξενούντος Κράτους, θά άπαλλάσ
σωνται άπό τά τέλη και τους φόρους έπι τών απολαβών άτινας λαμβάνουν 
λόγω τής απασχολήσεως των. Κατά τά λοιπά ούτοι δύνανται ν' απολαύουν 
προνομίων και ασυλιών μόνον είς ην έκτασιν επιτρέπεται ύπό τοΰ φιλοξενούν
τος Κράτους. Ούχ' ήττον, τό φιλοξενούν Κράτος δέον νά άσκή τήν επί τών 
προσώπων τούτων δικαιοδοσίαν του κατά τρόπον ώστε νά μή παρακωλύη 
αδικαιολογήτως τήν έκτέλεσιν τών εργασιών τής αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 67 
Υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι τοΰ φιλοξενούντος Κράτους 

1. Πλην καθ' ην εκτασιν δυνατόν νά παραχωρηθούν ύπό τοΰ φιλοξενούντος 
Κράτους πρόσθετα προνόμια και άσυλίαι, ό αρχηγός τής αντιπροσωπείας ή 
οιοσδήποτε έτερος αντιπρόσωπος ή μέλος τοΰ διπλωματικού προσωπικού τής 
αντιπροσωπείας, δστις είναι υπήκοος ή.μόνιμος κάτοικος τοΰ Κράτους τούτου, 
απολαύει τής δικαιοδοτικής ασυλίας και τοΰ απαραβίαστου μόνον άναφορι
κώς προς ύπηρεσιακάς πράξεις έκτελουμένας έν τη ασκήσει τών αρμοδιο
τήτων του. 

2. "Ετερα μέλη τοΰ προσωπικού τής αντιπροσωπείας και πρόσωπα τοΰ 
ίδιωτικοΰ προσωπικού άτινα είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι τοΰ φιλοξε
νούντος Κράτους απολαύουν προνομίων και ασυλιών μόνον κατά τήν άναγνω
ριζομένην ύπό τοΰ φιλοξενούντος Κράτους εκτασιν. Ούχ' ήττον, τό φιλοξε
νούν Κράτος δέον ν' άσκή τήν επί τών έν λόγω μελών κα! προσώπων δίκαιο^ 
δοσίαν του κατά τρόπον ώστε νά μή παρακωλύη αδικαιολογήτως τήν έκτέ
λεσιν τών εργασιών τής αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 68 
Διάρκεια προνομίων κα! ασυλιών 

1. Πάν πρόσωπον δικαιούμενον προνομίων και ασυλιών απολαύει αυτών 
άπό τής στιγμής τής εισόδου του έν τη εδαφική επικράτεια τοΰ φιλοξενούντος 
Κράτους ίνα παραστη ε'ις τήν σύνοδον τοΰ οργάνου ή τής διασκέψεως ή, έάν 
ευρίσκεται ήδη έν τη επικράτεια ταύτη, άπό τής στιγμής τής γνωστοποιήσεως 
τοΰ διορισμού του προς τό φιλοξενούν Κράτος ύπό τοΰ 'Οργανισμού, ύπό τής 
διασκέψεως ή ύπό τοΰ άποστέλλοντος Κράτους. 
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2. 'Οσάκις αϊ αρμοδιότητες προσώπου τινός απολαύοντος προνομίων και 

ασυλιών τερματισθούν, τα έν λόγω προνόμια και αϊ άσυλίαι παύουν κανο
νικώς κατά την στιγμήν καθ' ήν τοΰτο εγκαταλείπει την έδαφικήν έπικρά
τειαν, ή κατά την έκπνοήν ευλόγου προς τούτο προθεσμίας. Ούχ' ήττον, ανα
φορικούς προς πράξεις έκτελουμένας ύπ' αύτου έν τη ασκήσει τών αρμοδιο
τήτων του ώς μέλους της αντιπροσωπείας, ή ασυλία συνεχίζει νά ϊσχύη. 

Έν περιπτώσει θανάτου μέλους τινός της αντιπροσωπείας, τά μέλη της 
οικογενείας αυτού εξακολουθούν νά απολαύουν τών παρεχομένων εις αυτά 
προνομίων και ασυλιών μέχρι της εκπνοής ευλόγου τινός προθεσμίας κατά 
τήν οποίαν νά εγκαταλείψουν τήν έδαφικήν έπικράτειαν. 

4. Έ ν περιπτώσει θανάτου μέλους τινός τής αντιπροσωπείας, μή υπηκόου 
ή μονίμου κατοίκου του φιλοξενοΟντος Κράτους, ή μέλους τινός τής αντιπρο
σωπείας, αύτοΟ συνοδεύοντος αυτόν, τό φιλοξενούν Κράτος δέον νά έπιτρέπη 
τήν μεταφοράν τής κινητής περιουσίας του αποθανόντος, εξαιρέσει οιασδή
ποτε περιουσίας κτηθείσης έν. τη εδαφική επικράτεια ή εξαγωγή τής οποίας 
απαγορεύεται κατά τον χρόνον του θανάτου αύτου. Φόροι κληρονομιών καϊ 
διαδοχής δέον νά μή έπιβάλλωνται επί κινητής περιουσίας ευρισκομένης έν 
τω φιλοξενοΰντι Κράτει απλώς καϊ μόνον λόγω τής έκεΐ παρουσίας του απο
θανόντος ώς μέλους τής αντιπροσωπείας ή τής οικογενείας μέλους τινός τής 
αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 69 
Λήξις αρμοδιοτήτων 

Αϊ αρμοδιότητες του αρχηγού τής αντιπροσωπείας ή οιουδήποτε ετέρου 
αντιπροσώπου ή μέλους του διπλωματικοΟ προσωπικού τής αντιπροσωπείας 
τερματίζονται μεταξύ άλλων : 

(α) άμα τη ύπό του άποστέλλοντος Κράτους γνωστοποιήσει του τερμα
τισμού των προς τον Όργο(νισμόν ή τήν διάσκεψιν' 

(β) άμα τή λήξει τής συνόδου του οργάνου ή τής διασκέψεως" 
"Αρθρον 70 

Προστασία χώρων, περιουσίας καϊ αρχείων 
1. "Αμα τή λήξει τής συνόδου του οργάνου ή τής διασκέψεως, τό φιλοξε

νούν Κράτος οφείλει νά σεβασθή καϊ προστατεύση τους χώρους τής αντιπρο
σωπείας έφ* δσον χρόνον χρησιμοποιούνται ύπ' αυτής, ώς επίσης καϊ τήν 
περιουσίαν και τά αρχεία τής αντιπροσωπείας. Τό άποστέλλον Κράτος οφείλει 
νά λάβη άπαντα τά κατάλληλα μέτρα ώστε νά τερματισθή τό εϊδικόν τούτο 
καθήκον τοΟ φιλοξενούντος Κράτους, τό ταχύτερον δυνατόν. 

2. Τό φιλοξενούν Κράτος, έφ* δσον παρακληθή ύπό του άποστέλλοντος 
Κράτους, δέον νά παράσχη εϊς τό τελευταΐον διευκολύνσεις διά τήν άπομά
κρυνσιν τής περιουσίας καϊ των αρχείων τής αντιπροσωπείας εκ τής εδαφικής 
επικρατείας του φιλοξενούντος Κράτους 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ!ΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡ' ΟΡΓΑΝΟΙΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΣΙ 
"Αρθρον 71 

'Αποστολή αντιπροσωπειών παρατηρητών 
1. Τό Κράτος δύναται ν' άποστέλλη αντιπρόσωπε (αν παρατηρητών παρά 

τινι όργάνω ή διασκέψει συμφώνως προς τους κανόνας του 'Οργανισμού. 
"Αρθρον 72 

Γενικαϊ διατάξεις περϊ τών αντιπροσωπειών παρατηρητών 
"Απασαι αί διατάξεις τών άρθρων 43 εως 70 τής παρούσης, Συμβάσεως 

τυγχάνουν εφαρμογής, καϊ εις τάς αντιπροσωπείας παρατηρητών. 
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- ΜΕΡΟΣ V . 
: ■ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 73 
; Ύπηκοότης των. μελών της αποστολής, της αντιπροσωπείας 

ή της αντιπροσωπείας παρατηρητών 
• Ί . Ό αρχηγός της αποστολής και τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού 

της αποστολής, ό αρχηγός τής αντιπροσωπείας, έτεροι αντιπρόσωποι και μέλη 
του διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας, ό αρχηγός τής αντιπρο
σωπείας παρατηρητών, .έτεροι αντιπρόσωποι παρατηρηται και μέλη του διπλω
ματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας παρατηρητών κατά κανόνα δέον νά 

, είναι υπήκοοι του άποστέλλοντος Κράτους. 
2. Ό αρχηγός τής αποστολής και τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού 

τής αποστολής δεν δύνανται νά διορίζωνται μεταξύ προσώπων εχόντων τήν 
υπηκοότητα του φιλοξενούντος Κράτους ειμή τή συγκαταθέσει τοΟ έν λ ό γ ω 
Κράτους, ήτις δύναται ν' άνακαλήται οποτεδήποτε. 

3. Όσάκις ό αρχηγός τής αντιπροσωπείας, οιοσδήποτε έτερος άντιπρό
, σωπος ή οιονδήποτε μέλος του διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας 
ή ό αρχηγός τής αντιπροσωπείας παρατηρητών, οιοσδήποτε έτερος αντιπρό
σωπος παρατηρητής ή οιονδήποτε μέλος του διπλωματικού προσωπικού τής 
αντιπροσωπείας παρατηρητών διορίζεται μεταξύ προσώπων εχόντων τήν υπη
κοότητα του φιλοξενούντος Κράτους, ή συγκατάθεσις του έν λόγω Κράτους 
τεκμαίρεται υπάρχουσα έάν έγνωστοποιήθη εις αυτό ό τοιούτος διoptσμός 
υπηκόου του και δεν προέβαλε οιανδήποτε ένστασιν. 

"Αρθρον 74 
Νόμοι άφορώντες εις την άπόκτησίν ύπηκοότήτος 

Τά μέλη τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής αντιπροσωπείας παρα
τηρητών, μη δντες υπήκοοι του φιλοξενούντος Κράτους, ως και τά μέλη τών 
οικογενειών των τά συγκροτοΰντα τους οίκους αυτών ή, αναλόγως τής περι
πτώσεως, τά συνοδεύοντα αυτούς, δεν αποκτούν, απλώς και μόνον εκ του 
νόμου τοΟ φιλοξενούντος Κράτους, τήν υπηκοότητα του Κράτους τούτου. 

"Αρθρον 75 
Προνόμια και άσυλίαι έν περιπτώσει πολλαπλών αρμοδιοτήτων 

Όσάκις μέλη τής μονίμου διπλωματικής αποστολής ή τής προξενικής 
αρχής έν τω φιλοξενουντι Κράτει συμπεριλαμβάνονται εν τινι αποστολή, αντι
προσωπεία ή αντιπροσωπεία παρατηρητών, οδτοι θά διατηρούν τά προνόμια 
καΐ τάς ασυλίας των ως μέλη τής μονίμου διπλωματικής αποστολής η* τής 
προξενικής αρχής επιπροσθέτως τών ύπό τής παρούσης Συμβάσεως; ποτρέχο·; 
μένων προνομίων και ασυλιών. ' * 

"Αρθρον 76 
Συνεργασία μεταξύ άποστελλόντων και φιλοξενούντων Κρατών ■ 

'Οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη και εις ην εκτασιν συμβιβάζεται προς 
την άνεξαρτησίαν ασκήσεως τών αρμοδιοτήτων τής αποστολής, τής αντιπρο
σωπείας ή τής αντιπροσωπείας παρατηρητών, το άποστέλλον Κράτος θά συνερ
γάζηται όσον το δυνατόν πληρέστερος μετά του φιλοξενούντος Κράτους έν τη 
διεξα;γωγή οιασδήποτε ανακρίσεως .ή ποινικής διώξεως κατ1 εφαρμογή ν τών 
διατάξεων τών άρθρων 23, 28, 29 και. 58. 

"Αρθρον 77 
Τήρησις τών νόμων και κανονισμών του φιλοξενούντος Κράτους 

Ί . "Ανευ επηρεασμού τών προνομίων καΐ ασυλιών αυτών, καθήκον πόα/των 
τών προσώπων τών απολαυόντων τοιούτων προνομίων καΐ ασυλιών εΐνοα νά 
τηρούν τους νόμους και κανονισμούς του φιλοξενούντος Κράτους. Οδτοι 
υπέχουν ωσαύτως το καθήκον μη επεμβάσεως εις τάς έσωτερικάς υποθέσεις 
του Κράτους τούτου. 
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2. Έ ν περιπτώσει βαρείας και προδήλου παραβιάσεως του ποινικού νόμου 
τοΟ φιλοξενούντος Κράτους υπό προσώπου απολαύοντος δικαιοδοτικής ασυ
λίας, το άποστέλλον Κράτος οφείλει, εκτός εάν παραιτηθή της ασυλίας του 
ενδιαφερομένου προσώπου, να άνακαλέση τούτο, να τερματίση τάς αρμοδιό
τητας του παρά τη αποστολή, τη αντιπροσωπεία ή τη αντιπροσωπεία παρατη
ρητών ή νά εξασφάλιση την άναχώρησιν τούτου, ως ήθελεν είναι κατάλληλον. 
Το άποστέλλον Κράτος οφείλει νά προβή εις την αυτήν ένέργειαν έν περιπτώσει 
βαρείας κα ι προδήλου επεμβάσεως εις τάς έσωτέρικάς υποθέσεις τοΰ φιλο
ξενούντος Κράτους. Αϊ διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν έχουν έφαρ
μογήν έν περιπτώσει οιασδήποτε πράξεως τελούμενης όπό του* ενδιαφερομένου 
προσώπου έν τη διεκπεραιώσει των αρμοδιοτήτων της αποστολής ή των εργα
σιών της αντιπροσωπείας ή της αντιπροσωπείας παρατηρητών. 

3. Οι χώροι της αποστολής και οι χώροι της αντιπροσωπείας δέον νά μή 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπον άσυμβίβαστον ιτρός τήν άσκησιν τών αρμο
διοτήτων της αποστολής ή. τήν έκτέλεσιν τών εργασιών τής αντιπροσωπείας. 

4. Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται νά έρμη
νεύηται ώς άπαγορευον εις το φιλοξενούν Κράτος νά λαμδάνη τά αναγκαία 
μέτρα διά τήν ιδίαν τούτου προστασίαν. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει το φιλο
ξενούν Κράτος οφείλει, άνευ επηρεασμού τών άρθρων 84 και 85, νά διαβου
λεύηται κατά τον προσήκοντα τρόπον μετά του άποστέλλοντος Κράτους ίνα 
εξασφαλίζουν δτι τά τοιαύτα μέτρα ουδόλως θά παρακωλύουν τήν κανονικήν 
λειτουργίαν τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής αντιπροσωπείας παρα
τηρητών. 

5. Τά έν παραγράφω 4 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα μέτρα θά 
λαμβάνωνται τη έγκρίσει του Υπουργού Εξωτερικών ή οιουδήποτε ετέρου 
αρμοδίου Υπουργού συμφώνως προς τους συνταγματικούς κανόνας του φιλο
ξενούντος Κράτους. 

"Αρθρον 78 
Άσφάλισις έναντι κινδύνων προκλήσεως ζημίας εις τρίτους 

Τά μέλη της αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής αντιπροσωπείας παρα
τηρητών δέον νά συμμορφώνται προς άπάσας τάς υποχρεώσεις τάς έπιβαλ
λομένας ύπό τών νόμων κα ι κανονισμών του φιλοξενούντος Κράτους άναφο
ρικώς προς τήν άσφάλισιν έναντι κινδύνων προκλήσεως ζημίας είς τρίτους 
υφ* οιουδήποτε οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους χρησιμοποιουμένου ύπ' αυτών 
ή ανήκοντος ε'ις αυτά. 

"Αρθρον 79 
Είσοδος έν τη εδαφική επικράτεια του φιλοξενούντος Κράτους 

1. Τό φιλοξενούν Κράτος δέον νά έπιτρέπη τήν εντός τής εδαφικής αύτου 
επικρατείας εΐσοδον : 

(α) τών μελών τής αποστολής και τών μελών τών οικογενειών των άτινα 
συγκροτούν τους οίκους των, 

(β) τών μελών τής αντιπροσωπείας και τών μελών τών οικογενειών των 
όπτινα συνοδεύουν αυτούς, κα ι 

(γ ) τών μελών τής αντιπροσωπείας παρατηρητών και τών μελών τών 
οικογενειών των άτινά συνοδεύουν αυτούς. 

2. θεωρήσεις διαβατηρίων, οσάκις απαιτούνται, θά χορηγώνται τό ταχύ
τερον δυνατόν είς τά έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα 
πρόσωπα. 

0 "Αρθρον 80 
Διευκολύνσεις αναχωρήσεως 

Τό φιλοξενούν Κράτος, έφ' δσον παρακληθή, οφείλει νά παρέχη διευκο
λύνσεις ώστε τά πρόσωπα άτινα απολαύουν προνομίων και ασυλιών, πλην τών 
υπηκόων του φιλοξενούντος Κράτους, καθώς καΐ τά μέλη τών οικογενειών 
τών τοιούτων προσώπων ανεξαρτήτως τής ύπηκοότητός των νά δυνηθούν νά 
εγκαταλείψουν τήν έδαφικήν τούτου έπικράτειαν. 
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"Αρθρον. 81 
Διέλευσις μέσω της εδαφικής επικρατείας τρίτου Κράτους 

1. Έ ά ν ό αρχηγός της αποστολής ή μέλος του διπλωματικού προσωπικού 
της αποστολής, ό αρχηγός τής αντιπροσωπείας, έτερος αντιπρόσωπος f\ μέλος 
του διπλωματικού προσωπικοϋ τής αντιπροσωπείας παρατηρητών, έτερος αντι
πρόσωπος παρατηρητής ή μέλος του διπλωματικού προσωπικού τής αντιπρο
σωπείας παρατηρητών διέρχηται μέσω ή εύρίσκηται εν τή εδαφική επικράτεια 
τρίτου τινός Κράτους, όπερ τω έχορήγησε θεώρησιν διαβατηρίου οσάκις αύτη 
είναι απαρατήρητος, καθ' όδόν προς άνάληψιν ή έπάνοδον εις τάς αρμοδιό
τητας του ή οσάκις οδτος έπιστρέφη είς την ιδίαν αύτοΰ χώραν, το τρίτον 
Κράτος οφείλει νά περιβάλλη αυτόν διά του απαραβίαστου ως και δια τοιούτων 
έτερων ασυλιών οΐαι ήθελον είναι απαραίτητοι προς έξασφάλισιν τής διελεύ
σεως του. 

2. Αϊ διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν ωσαύτως 
έφαρμογήν εν τή περιπτώσει : 

(α) μελών τής οικογενείας του αρχηγού τής αποστολής ή μέλους τοΰ 
διπλωματικού προσωπικού τής αποστολής ατινα συγκροτούν τον 
οίκον αύτοΰ καΐ απολαύουν προνομίων και ασυλιών, ανεξαρτήτως έάν 
ταξιδεύουν μετ' αύτοΰ ή κεχωρισμένως προς συνάντησιν αύτοΰ ή προς 
επιστροφή ν είς τήν ίδίοα/ αυτών χώραν' 

(β) μελών τής οικογενείας του αρχηγού της αντιπροσωπείας, οιουδήποτε 
έτερου αντιπροσώπου ή .μέλους του διπλωματικού προσωπικού τής 
άντιπρο,σωπείας ατινα συνοδεύουν αυτόν και απολαύουν προνομίων 
καΐ ασυλιών, ανεξαρτήτως έάν ταξιδεύουν μετ' αύτου ή κεχωρισμένως 
προς συνάντησιν αύτοΰ ή προς έπιστροφήν εις τήν ιδίαν αυτών χώραν 

(γ) μελών τής οικογενείας τοΰ αρχηγού τής αντιπροσωπείας παρατη
ρητών, οιουδήποτε ετέρου αντιπροσώπου παρατηρητού ή μέλους του 
διπλωματικού προσωπικού τής αντιπροσωπείας παρατηρητών, ατ ινα 
συνοδεύουν αυτόν κα ι απολαύουν προνομίων κα ι ασυλιών, ανεξαρ
τήτως έάν ταξιδεύουν μετ' αύτοΰ ή κεχωρισμένως προς συνάντησιν 
αύτοΰ ή προς έπιστροφήν εις την ιδίαν αότών χώραν. 

3. Ύπό περιστάσεις παρόμοιας προς τάς καθοριζομένας έν τάΐς παρα^ 
γράφοις 1 κα Ι 2 τοΰ παρόντος άρθρου, τά τρίτα Κράτη οφείλουν νά μη παρα
κωλύουν την μέσω τών εδαφικών επικρατειών των διέλευσιν μελών τοΰ διοικη
τικού, τεχνικού και ύπηρετικοΰ προσωπικού, ώς και μελών τών οικογενειών των. 

4. Τά τρ ί τα Κράτη οφείλουν νά παρέχουν προς τήν εύρισκομένην εν διε
λεύσει . ύπηρεσιάκήν άλληλογραφίαν κα ι λοιπάς ύπηρεσιακάς επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένων τών μηνυμάτων διά κωδικός ή κρυπτογραφήσεως, την 
αυτήν έλευθερίαν κα ι προστασίαν οΐαν το φιλοξενούν Κράτος υποχρεούται 
νά παρέχη δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. Ταΰτα οφείλουν νά παρέχουν 
προς τους ταχυδρόμους τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής αντιπρο
σωπείας παρατηρητών, εις τους οποίους έχορηγήθη θεώρησις διαβατηρίου 
οσάκις αύτη εΐναι απαραίτητος, ώς και είς τους έν διελεύσει ευρισκομένους 
σάκκους τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας ή τής αντιπροσωπείας παρατη
ρητών, το αυτό άπαραβίαστον κα ι τήν αυτήν προστασίαν οΐαν το φιλοξενοΰν 
Κράτος υποχρεούται νά παρέχη δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. 

5. Αϊ κ α τ ά τάς παραγράφους 1, 2, 3 και 4 τοΰ παρόντος άρθρου υποχρεώ
σεις τών τρίτων Κρατών έχουν ωσαύτως έφαρμογήν κα ι είς τά πρόσωπα τά 
μνημονευόμενα αντιστοίχως είς τάς έν λόγω παραγράφους, ώς κα ι ε ίς τάς 
ύπηρεσιακάς επικοινωνίας κα ι σάκκους τής αποστολής, τής αντιπροσωπείας 
ή τής αντιπροσωπείας παρατηρητών, τών όποιων ή παρουσία έν τή εδαφική 
επικράτεια τοΰ τρίτου Κράτους οφείλεται εις άνωτέραν βίαν. 
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fe.Γ "Αρθρον 82 
Μη άναγνώρισις Κρατών ή Κυβερνήσεων ή ανυπαρξία 

διπλωματικών η προξενικών σχέσεων 
1. Τα δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις 

του φιλοξενούντος και του άποστέλλοντος Κράτους ουδόλως επηρεάζονται 
λόγω είτε της μη αναγνωρίσεως του ενός Κράτους ύπό του έτερου Κράτους 
ή της κυβερνήσεως του, είτε της μη υπάρξεως ή της διακοπής των διπλωμα
τικών ή προξενικών σχέσεων μεταξύ αυτών. .* 

2. Ή έγκαθίδρυσις ή ή διατήρησις μιας αποστολής, ή αποστολή ή ή συμ
μετοχή μιας αντιπροσωπείας ή μιας αντιπροσωπείας παρατηρητών ή οιαδή
ποτε πραξις κατ' έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως ουδόλως έξυπακούει 
άφ' εαυτής τήν 'έκ μέρους τοΟ άποστέλλοντος Κράτους αναγνώριση/ του φιλο
ξενούντος Κράτους ή τής κυβερνήσεως του ή και αντιθέτως. 

'Άρθρον 83 
Μή δάκρισις 

Κατά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως ουδεμία 
διάκρισις δύναται νά λαμβάνη χώραν μεταξύ τών Κρατών. 

"Αρθρον 84 
Διαβουλεύσεις 

Έάν μεταξύ δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Κρατών ήθελεν άναφύή 
διαφορά τις ένεκα τής εφαρμογής ή ερμηνείας τής παρούσης Συμβάσεως, τη 
αιτήσει ενός έξ αυτών θα διεξάγωνται διαβουλεύσεις μεταξύ των. Τη αιτήσει 
ενός οιουδήποτε τών εν τη διάφορα μερών, ό 'Οργανισμός ή ή διάσκεψις θά 
καλήται νά συμμετάσχη εις τάς διαβουλεύσεις. 

"Αρθρον 85 
Συμβιβασμός 

1. Έάν ή διαφορά δεν διευθετηθή ώς αποτέλεσμα τών έν· άρθρω 84 
αναφερομένων διαβουλεύσεων εντός ενός μηνός από τής ημερομηνίας ενάρ
ξεως των, παν Κράτος συμμετέχον ε'ις τάς διαβουλεύσεις δύναται νά φέρη 
τήν διαφοράν ενώπιον επιτροπής συμβιβασμού συνιστώμενης συμφώνως προς 
τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου κατόπιν επιδόσεως έγγραφου ειδοποιήσεως 
προς τόν Όργανισμόν καΐ τά λοιπά συμμετέχοντα εις τάς διαβουλεύσεις 
Κράτη. 

2. Έκαστη επιτροπή συμβιβασμού θά συντίθεται εκ τριών μελών : Έ κ 
δύο μελών διοριζομένων αντιστοίχως ύφ' έκαστου τών εν τη διάφορα μερών 
και ενός Προέδρου διοριζομένου συμφώνως προς τήν παράγραφον 3 του 
παρόντος άρθρου. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος τής παρούσης Συμβά
σεως θά ύποδεικνύη έκ τών προτέρων εν πρόσωπον ίνα υπηρέτηση ώς μέλος 
μιας τοιαύτης επιτροπής. Τούτο θά γνωστοποιή τήν γενομένην ύπόδειξίν του 
προς τόν 'Οργανισμόν, δστις θά τηρή μητρώον τών οϋτω υποδεικνυομένων 
προσώπων. Έάν τούτο δεν προβή εις τήν ύπόδειξίν του έκ τών προτέρων, 
δύναται νά πράξη τούτο διαρκούσης τής συμβιβαστικής διαδικασίας μέχρι τής 
στιγμής καθ' ην ή Επιτροπή αρχίζει τήν σύνταξιν τής εκθέσεως ήτις δέον 
νά έτοιμάζηται συμφώνως προς τήν παράγραφον 7 του παρόντος άρθρου. 

3. Ό Πρόεδρος τής Επιτροπής θά έπιλέγηται ύπό τών έτερων δύο μελών. 
Έάν τά έτερα δύο μέλη αδυνατούν νά συμφωνήσουν εντός ενός μηνός άπό τής 
εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένης ειδοποιήσεως ή έάν 
το εν τών έν τη διάφορα μερών δεν έχη ασκήσει το δικαίωμα του προς ύπό
δειξίν μέλους τής Επιτροπής, ό Πρόεδρος θά ύποδεικνύηται κατόπιν αιτήσεως 
ενός τών έν τη διάφορα μερών ύπό του ανωτέρου διοικητικού λειτουργού του 
'Οργανισμού. Ό διορισμός θά πραγματοποιήται εντός προθεσμίας ενός μηνός 
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από της τοιαύτης αιτήσεως. Ό ανώτερος διοικητικός λειτουργός του 'Οργα
νισμού θά διορίζη ώς πρόεδρον ενα προσοντουχον νομικόν δστις δεν είναι οϋτε 
υπάλληλος του 'Οργανισμού οϋτε υπήκοος οιουδήποτε Κράτους μέρους εν 
τη διάφορα. 

4. Πάσα κενούμενη θέσις θά πληρούται κατά τον δια τον άρχικόν διορι
σμόν εκτεθέντα τρόπον. 

5. Ή επιτροπή θά λειτουργή ευθύς ώς διορισθή ό Πρόεδρος και έάν έτι 
ή σύνθεσίς της δεν συνεπληρώθη. 

6. Ή 'Επιτροπή θά καθορίζη τους οικείους αυτής κανόνας διαδικασίας 
και θά λαμβάνη τάς αποφάσεις και προβαίνη είς τάς εισηγήσεις αύτης κατά 
πλειοψηφίαν. Αυτή δύναται νά είσηγηθή είς τον Όργανισμόν, έάν δ 'Οργα
νισμός εΐναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο συμφώνως προς τον Χάρτην των 
Ηνωμένων 'Εθνών, δπως οδτος ζητήση συμβουλευτικήν γνώμην π α ρ ά του 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης άναφορικώς προς τήν έφαρμ,ογήν ή 
τήν. έρμηνείαν της παρούσης Συμβάσεως. 

7. 'Εάν ή Επιτροπή αδύνατη νά έπιτύχη συμψωνίαν τινά μεταξό των εν 
τη διάφορα μερών επί τίνος διευθετήσεως της διαφοράς εντός δύο μηνών άπό 
τοΰ διορισμού του Προέδρου αυτής, αυτή θά έτοιμάζη το ταχύτερον . δυνατόν 
έκθεσιν επί τών εργασιών της και θά διαβιβάζη ταύτην προς τά εν τη διάφορα 
τελούντα μέρη. Ή έκθεσις θά περιέχη τά συμπεράσματα της 'Επιτροπής έπί 
τών γεγονότων και τών νομικών ζητημάτων καΐ τάς εισηγήσεις άτίνας έχει 
υποβάλει προς τά εν τή διάφορα τελούντα μέρη έπι σκοπώ διευκολύνσεως τής 
διευθετήσεως τής διαφοράς. Ή προθεσμία τών δύο μηνών δύναται vcic παρα
ταθή δι' αποφάσεως της 'Επιτροπής. Αϊ εισηγήσεις εν τη εκθέσει τ η ς 'Επι
τροπής δεν είναι δεσμευτικά! έπί τών εν τη διάφορα τελούντων μερών έκτος 
έάν άπαντα τά τελευταία έχουν άποδεχθή ταύτας. 'Εν τούτοις, πόα/ έν τή 
διάφορα μέρος δύναται νά δήλωση μονομερώς δτι θά συμμορφωθή ττρός τάς 
εισηγήσεις τής εκθέσεως δσον άφορα είς εαυτό. 

8. Ουδέν τών έν ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις τοΰ παρόντος άρθρου 
διαλαμβανομένων θέλει αποκλείει τον καθορισμόν οιασδήποτε ετέρας καταλ
λήλου διαδικασίας διά τήν διευθέτησιν διαφορών προκυπτουσών έκ τ η ς εφαρ
μογής ή ερμηνείας τής παρούσης Συμβάσεως ή τήν σύναψιν οιασδήποτε συμ
φωνίας μεταξύ τών έν τη διάφορα μερών προς ύποβολήν τής διαφοράς εις τίνα 
δικαιοδοσίαν καθιερωθεΐσαν έν τω Όργανισμώ ή εις οιανδήποτε έτέραν διαδι
κασίαν. 

9. Το παρόν άρθρον τίθεται άνευ επηρεασμού τών περί διευθετήσεως δια
φορών διατάξεων αΐτινες περιέχονται είς διεθνείς συμφωνίας ίσχυρύσρτς μεταξύ 
Κρατών ή μεταξύ Κρατών και διεθνών οργανισμών. 

\ ΜΕΡΟΣ VI 
'ΤΕΛΙ ΚΑ Ι ΡΗΤΡΑΙ 

. ■ "Αρθρον 86 
Υπογραφή 

Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύφ' δ λ ω ν τών 
Κρατών μέχρι της 30ής Σεπτεμβρίου, 1975 εις το Όμοσπονδιακόν Ύτεουργεΐον 
'Εξωτερικών τής Δημοκρατίας τής Αυστρίας καΐ έν συνεχεία, μέχρι τής 30ής 
Μαρτίου, 1976 είς τά έν Νέα Υόρκη Κεντρικά Γραφεία τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 87 
Έπικύρωσις 

Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται είς έπικύρωσιν. Τά έγγραφα επικυρώ
σεως κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Έθνώνν. 
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"Αρθρον 88 
Προσχώρησις 

Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη ανοικτή δια προσχώρησιν ύφ' οιουδή
ποτε Κράτους. Τά έγγραφα προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τω Γενικω 
Γραμματεΐ τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 89 
"Εναρξις ισχύος 

1. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα τήν τριακοστήν ήμέραν μετά 
τήν ήμερομηνίαν της καταθέσεως του τριακοστού πέμπτου έγγραφου επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως. 

2. Δι' £καστον Κράτος έπικυροΰν ή προσχωρούν εις τήν Σύμβασιν μετά 
τήν κατάθεσιν τοΰ τριακοστού πέμπτου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχω
ρήσεως, ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα τήν τριακοστήν ήμέραν μετά τήν ύπό 
τοΰ Κράτους τούτου κατάθεσιν του οικείου αύτοΰ εγγράφου επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 90 
Ύλοποίησις έκ μέρους οργανισμών 

Μετά τήν έναρξιν ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, το άρμόδιον όργανον 
διεθνούς τίνος οργανισμού οικουμενικού χαρακτήρος δύναται νά υιοθέτηση 
άπόφασιν περί υλοποιήσεως τών σχετικών διατάξεων της Συμβάσεως. "Ο 
οργανισμός θά κοινοποιή τήν άπόφασιν προς το φιλοξενούν Κράτος καΐ προς 
τον θεματοφύλακα της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 91 
Γνωστοποιήσεις ύπό του θεματοφύλακος 

1. Ύπό τήν ιδιότητα τοΰ θεματοφύλακος της παρούσης Συμβάσεως, δ 
Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών θά πληροφορή ατζαντα τά Κράτη 
περί : 

(α) τών υπογραφών της Συμβάσεως και της καταθέσεως τών εγγράφων 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, συμφώνως προς τά άρθρα 86, 87 
και 88· 

(β) της ημερομηνίας καθ' ήν ή Σύμβασις άρχεται Ισχύουσα, συμφώνως 
προς τό άρθρον 89" 

(γ) πάσης αποφάσεως κοινοποιουμένης συμφώνως προς τό άρθρον 90. 
2. Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά πληροφορη ωσαύτως 

άπαντα τά Κράτη, ώς απαιτείται, περί έτερων πράξεων, γνωστοποιήσεων ή 
κοινοποιήσεων σχετικών προς τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 92 
Αυθεντικά κείμενα 

Τό πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως, της οποίας τά εις τήν Ά γ γ λ ι 
κήν, Γαλλικήν, Ίσπανικήν, Κινεζικήν καΐ Ρωσική ν κείμενα είναι εξ ίσου αυθεν
τικά, θά κατατεθούν παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, δστις 
θά άποστέλλη κεκυρωμένα αντίγραφα αυτών είς άπαντα τά Κράτη. 

Ε Ι Σ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, 
δεόντως προς τοΰτο εξουσιοδοτημένοι ύπό τών αντιστοίχων αυτών Κυβερνή
σεων, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ, τήν δεκάτην τετάρτην ήμέραν τοΰ μηνός Μαρτίου 
τοΰ έτους χίλια έννεακόσια έβδομήκοντα πέντε. 

Έτιπτώθη έν τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


