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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΰττ'-Άρ. 1476 της 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Προξενική Συμβάσεως τοΰ 1978 μεταξύ της Κυβερνήσεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής 'Ενώσεως Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1978 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ 1978 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό -παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Προξενικής Συμβά- Συνοπτικός 

σεως τοΟ 1978 μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας τ1τλ°ζ· 
και τής - Κυβερνήσεως τής Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών (Κυρωτικός) Νόμος του 1978. 

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

«Σύμβασις» σημαίνει τήν ΰπογραφεΐσαν έν Λευκωσία τήν 8ην 
Φεβρουαρίου, 1978 Προξενική ν Σύμβασιν μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής Κυβερνήσεως τής Ενώσεως 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών τήν οποίαν τό Ύπουρ-
γικόν Συμβούλιον ενέκρινε δια τής 'Αποφάσεως του ύπ' άρ. 15.510 
και ήμερομηνίαν 30ήν Δεκεμβρίου, 1976. 

3. Ή Σύμβασις, τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τον έπισυνημ- Κύρωσις 
μένον πίνακα, δια του παρόντος Νόμου κυροΟται. 'πΐα€ ως' 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3) . 

ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ Σ Ο Σ ΙΑΛΙ ΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ 

Ή Κυπριακή Δημοκρατία και ή "Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών, 

Άγόμεναι υπό της επιθυμίας αναπτύξεως περαιτέρω τών υφισταμένων 
μεταξύ τών δύο κρατών φιλικών σχέσεων και συνεργασίας, 

Έπιθυμουσαι την ρύθμισιν προξενικών σχέσεων μεταξύ των, 
'Απεφάσισαν την σύναψιν της παρούσης Προξενικής Συμβάσεως και προς 

τούτο συνεφώνησαν επί τών ακολούθων— 
ΜΕΡΟΣ Ι 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
"Αρθρον 1 

Έν τή παρούση Συμβάσει οι κάτωθι καθιερούμενοι όροι κέκτηνται τήν άκό
λουθον εννοιαν : 

«Προξενεΐον» σημαίνει γενικόν προξενεΐον, προξενεΐον, ύποπροξενεΐον ή 
προξενικόν πρακτορεΐον. 

«Προξενική περιφέρεια» σημαίνει τήν περιοχήν τοΟ δεχόμενου κράτους 
τήν ύπαγομένην εις τι προξενεΐον δια τήν άσκησιν τών προξενικών καθη
κόντων. 

«'Αρχηγός προξενείου» σημαίνει το πρόσωπον ε'ις το όποιον ανατίθεται 
ή διεύθυνσις του προξενείου. 

«Προξενικός λειτουργός» σημαίνει πάν πρόσωπον, περιλαμβανομένου του 
αρχηγού του προξενείου, εις τό όποιον ανατίθεται ή άσκησις προξενικών 
καθηκόντων. 

«(Προξενικός υπάλληλος» σημαίνει πάν πρόσωπον, μή συμπεριλαμβανο
μένου του προξενικού λειτουργού,. τό όποιον εκτελεί διοικητικά, τεχνικά 
ή υπηρετικά καθήκοντα παρά τω προξενείω. 

«Προξενικοί χώροι» σημαίνει κτίρια, τμήματα κτιρίων, περιλαμβανομένης 
της κατοικίας του αρχηγού του προξενείου, βοηθητικοί χώροι, ώς επίσης 
οικόπεδα εξυπηρετικά τούτων και χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά 
προξενικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας. 

«Προξενικά άρχεΐα» σημαίνει πάσαν τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν, 
τους κώδικας κρυπτογραφήσεως, τά έγγραφα, τά βιβλία, τάς ταινίας, τάς 
μαγνητοταινίας, τά μητρώα του προξενείου και τό τεχνικόν γραφειακόν 
ύλικόν ώς και τον έξοπλισμόν διά τήν ασφαλή φύλαξίν των. 

«Πλοΐον του άποστέλλοντος κράτους» σημαίνει πάν πλοΐον φέρον τήν 
σημαίαν του κράτους τούτου. 

«Υπήκοος του άποστέλλοντος κράτους», αναλόγως τών συμφραζομένων, 
σημαίνει επίσης και πάν νομικόν πρόσωπον. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ 
"Αρθρον 2 

1. Προξενεΐον δύναται νά έγκαθιδρυθή έν τω δεχομένω κράτει μόνον τη 
συγκαταθέσει του έν λόγω κράτους. 

2. Ό τόπος εγκαταστάσεως του προξενείου και τά δρια της προξενικής 
περιφερείας καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του άποστέλλοντος και 
του δεχόμενου κράτους. 
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3. Οι προξενικοί λειτουργοί δέον νά είναι υπήκοοι μόνον του άποστέλλοντος 
κράτους. 

"Αρθρον 3 
1. Το άποστέλλον κράτος οφείλει νά έξασφαλίζη μέσω της διπλωματικής 

όδοΰ τήν εκ των προτέρων εγκρισιν του δεχόμενου κράτους ώς προς τον διορι
σμόν αρχηγού προξενείου. 

2. Το άποστέλλον κράτος, μέσω της διπλωματικής αύτοΰ αποστολής, οφείλει 
νά διαβιβάζη προς το Ύπουργείον Εξωτερικών του δεχόμενου κράτους το 
προξενικόν δίπλωμα ή έτερον εγγραφον περί διορισμού του αρχηγού του προξε
νείου. Τοΰτο δέον νά άναφέρη το όνοματεπώνυμον του αρχηγού του προξενείου, 
τον βαθμόν αύτοΰ, την προξενίκήν περιφέρειαν εις τήν οποίαν οδτος πρόκειται νά 
έκτελή τά καθήκοντα του, ώς και τήν εδραν του προξενείου. 

3. "Αμα τη προσαγωγή του διπλώματος ή ετέρου εγγράφου περί διορισμού 
τοΰ αρχηγού προξενείου, το δεχόμενον κράτος θά χορηγή εις τοΰτον το ταχύ
τερον δυνατόν και ατελώς εκτελεστή ριον εγγραφον ή έτέραν εξουσιοδότησα/. 

4. Ό αρχηγός τοΰ προξενείου δεν δύναται νά άναλάβη τήν έκτέλεσιν των 
καθηκόντων αύτοΰ ειμή μόνον κατόπιν τής εις τοΰτον χορηγήσεως τοΰ εκτελε
στή ρίου εγγράφου ή ετέρας εξουσιοδοτήσεως εκ μέρους τοΰ δεχόμενου κράτους. 

5. Έν αναμονή τής χορηγήσεως τοΰ εκτελεστή ρίου ή ετέρας εξουσιοδοτή
σεως, το δεχόμενον κράτος δύναται νά παράσχη εις τον άρχηγόν τοΰ προξε
νείου προσωπικήν εξουσιοδότησα/.προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων του. 

6. Μετά τήν χορήγησιν τοΰ εκτελεστή ρίου ή ετέρας εξουσιοδοτήσεως ή ετι 
και προσωρινής εξουσιοδοτήσεως, αϊ άρχαί τοΰ δεχόμενου κράτους οφείλουν νά 
λάβουν τά αναγκαία μέτρα ώστε ό αρχηγός τοΰ προξενείου νά δυνηθή νά άσκή 
τά καθήκοντα του. 

"Αρθρον 4 
1. Το άποστέλλον κράτος οφείλει νά γνωστοποιή εκ τών προτέρων εις το 

Ύπουργείον Εξωτερικών τοΰ δεχόμενου κράτους το όνοματεπώνυμον και τά 
καθήκοντα εκάστου προξενικού λειτουργοΰ τοΰ προξενείου. 

2. Αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου κράτους θά εκδίδουν κατάλληλα δελτία 
ταυτότητος εις τους προξενικούς λειτουργούς, εις τους προξενικούς υπαλλήλους 
και εις τά διαμένοντα μετ' αυτών μέλη τών οικογενειών των. 

"Αρθρον 5 
Το δεχόμενον κράτος δύναται, άνά πάσαν στιγμήν και άνευ παροχής επεξη

γήσεων περί τοΰ λόγου τής αποφάσεως του, νά πληροφόρηση το άποστέλλον 
κράτος μέσω τής διπλωματικής όδοΰ δτι το εις τον άρχηγόν τοΰ προξενείου 
χορηγηθέν εκτελεστή ριον εγγραφον ή έτερα έξουσιοδότησις έχει άνακληθή ή 
δτι προξενικός τις λειτουργός ή υπάλληλος είναι πρόσωπον μή άποδεκτόν. Έ ν 
τοιαύτη περιπτώσει το άποστέλλον κράτος οφείλει νά άνακαλέση τον ένδιαφε
ρόμενον λειτουργόν ή ύπάλληλον εάν οδτος εχη ήδη αναλάβει τά καθήκοντα 
του. Έάν το άποστέλλον κράτος παράλειψη νά εκπλήρωση εντός ευλόγου 
χρόνου τήν υποχρέωσα/ ταύτην, το δεχόμενον κράτος δύναται νά άρνηθή τήν 
αναγνώρισα/ τοΰ ενδιαφερομένου προσώπου ώς προξενικού λειτουργού ή 
υπαλλήλου. 

"Αρθρον 6 
1. Έάν δι' οιονδήποτε λόγον ό αρχηγός τοΰ προξενείου άδυνατή νά έκτελή 

τά καθήκοντα του ή έάν ή θέσις αύτοΰ κενωθή προσωρινώς, το άποστέλλον 
κράτος δύναται νά άναθέση εις τίνα προξενικόν λειτουργόν τοΰ αύτοΰ ή ετέρου 
προξενείου έν τω δεχομένω κράτει ή εις τι μέλος τοΰ διπλωματικού προσωπικού 
τής διπλωματικής αύτοΰ αποστολής έν τω δεχομένω κράτει δπως άσκή προσω
ρινώς καθήκοντα άρχηγοΰ τοΰ προξενείου. Το όνοματεπώνυμον τοΰ έν λόγω 
προσώπου δέον νά γνωστοποιήται εκ τών προτέρων εις το Ύπουργείον Εξωτε
ρικών τοΰ δεχόμενου κράτους. 
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2. Το πρόσωπον εις το όποιον ανετέθη προσωρινώς ή άσκησις καθηκόντων 
αρχηγού του προξενείου θά άπολαύη των αυτών δικαιωμάτων, προνομίων και 
ασυλιών ως παρέχονται εις τον άρχηγόν προξενείου συμφώνως προς τάς δια
τάξεις της παρούσης Συμβάσεως. 

3. Ή συμφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος "Αρθρου τοποθέτησις 
εις προξενεΐον μέλους τινός τοΰ διπλωματικού προσωπικού της διπλωματικής 
αποστολής του άποστέλλοντος κράτους ουδόλως επηρεάζει τα εις τοΰτο χορη
γούμενα προνόμια και ασυλίας δυνάμει της διπλωματικής του ιδιότητος. 

"Αρθρον 7. 
1. Τα μέλη του διπλωματικού" προσωπικού της διπλωματικής αποστολής έν 

τω δεχομένω κράτει, τα έπιφορτιζόμενα διά της εκτελέσεως προξενικών καθη
κόντων έν τω πλαισίω τής αποστολής ταύτης, κέκτηνται τά αυτά δικαιώματα 
καί καθήκοντα ως και οι προξενικοί λειτουργοί δυνάμει τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

2. Ή έκτέλεσις προξενικών καθηκόντων ύπό προσώπων αναφερομένων έν 
παραγράφω 1 τοΰ παρόντος "Αρθρου ουδόλως επηρεάζει τά εις ταύτα χορη
γούμενα προνόμια καί ασυλίας δυνάμει τής διπλωματικής των ιδιότητος. 

"Αρθρον 8 
1. Το άποστέλλον κράτος δύναται, συμφώνως προς τους ύπό τής νομοθεσίας 

του δεχόμενου κράτους επιβαλλόμενους δρους καί τύπον, νά αποκτά την κυριό
τητα, κατοχήν ή την χρήσιν οικοπέδων, κτιρίων, τμημάτων κτιρίων ή βοηθητικών 
χώρων, νά οικοδομή καί άνακαινοΐ κτίρια καί νά βελτιοΐ οικόπεδα, αναγκαία 
διά την στέγασιν προξενικών λειτουργών καί την εξασφάλισα/ χώρων ένδιαι
τήσεως εις προξενικούς λειτουργούς καί υπαλλήλους. "Ενθα παρίσταται 
ανάγκη, το δεχόμενον κράτος δέον νά παρέχη εις το άποστέλλον κράτος κατάλ
ληλον βοήθειαν επί του θέματος τούτου. 

2. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου ουδόλως απαλ
λάσσουν το άποστέλλον κράτος τής υποχρεώσεως συμμορφώσεως προς οιουσδή
ποτε οικοδομικούς ή πολεοδομικούς νόμους ή κανονισμούς ισχύοντας διά την 
περιοχήν εις την οποίαν κείνται τά συγκεκριμένα οικόπεδα, τά κτίρια, τά τμή
ματα κτιρίων ή οί βοηθητικοί χώροι. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑΙ 

"Αρθρον 9 
Το δεχόμενον κράτος οφείλει νά διασφαλίζη τά τής προστασίας του προξε

νικού λειτουργού καί νά λαμβάνη τά αναγκαία μέτρα ώστε ούτος νά δύναται 
νά έκτελή τά καθήκοντα του καί νά άπολαύη τών δυνάμει τής παρούσης Συμβά
σεως καί τής νομοθεσίας τοΰ δεχόμενου κράτους δικαιωμάτων, προνομίων καί 
ασυλιών. Το δεχόμενον κράτος οφείλει νά λαμβάνη τά αναγκαία μέτρα προς 
διασφάλισιν τής προστασίας τών προξενικών λειτουργών καί τών χώρων ένδιαι
τήσεως αυτών. 

"Αρθρον 10 
1. Ή προξενική πινακίς μετά τοΰ θυρεού τοΰ άποστέλλοντος κράτους καί 

τής ονομασίας τοΰ προξενείου εις τήν γλώσσαν τοΰ άποστέλλοντος καί τοΰ 
δεχόμενου κράτους δύναται νά τοποθετηθή επί τής εξωτερικής πλευράς τοΰ 
κτιρίου εις το όποιον είναι έ γ κατέστη μένον το προξενεΐον. 

2. Ή σημαία τοΰ άποστέλλοντος κράτους δύναται νά άναπετάται επί τοΰ 
προξενείου, ώς καί έπί τής κατοικίας τοΰ άρχηγοΰ τοΰ προξενείου. 

3. Ή σημαία τοΰ άποστέλλοντος κράτους δύναται νά τοποθετήται ύπό τοΰ 
άρχηγοΰ τοΰ προξενείου έπί τών μεταφορικών αύτοΰ μέσων. 
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"Αρθρον 11 
1. Οι προξενικοί χώροι και ή κατοικ ία τοϋ άρχηγοΰ του προξενείου απο

λαύουν του απαραβίαστου. Αϊ άρχαί του δεχόμενου κράτους δεν δύνανται να 
εισέρχονται εντός των προξενικών χώρων άνευ της συγκατ,αθέσεως^τοΰ αρχη
γού του προξενείου ή του αρχηγού της διπλωματικής αποστολής του άποστέλ
λοντος κράτους ή τοΟ προσώπου του υποδεικνυομένου ύφ' ενός τών προσώπων 
τούτων. 

2. Έν περιπτώσει πυρκαϊάς, ή ετέρας συμφοράς άπειλούσης την άσφάλειαν 
εγγύς ευρισκομένων υπηκόων και περιουσίας τοϋ δεχόμενου κράτους, ή συγκα
τάθεσις παρέχεται εις τον βραχύτερον κατάλληλον χρόνον. 

3. Αϊ διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου εφαρμόζονται 
και εις τους χώρους ένδιαιτήσεως προξενικών λειτουργών καΐ υπαλλήλων ο'ι 
όποιοι εΐναι υπήκοοι του άποστέλλοντος κράτους. 

"Αρθρον 12 
Τα προξενικά άρχεΐα είναι απαραβίαστα κατά πάντα χρόνον και οπουδή

ποτε και εάν εύρίσκωνται ταϋτα. 
"Αρθρον 13 

1. Το προξενεΐον έχει το δικαίωμα νά έπικοινωνη μετά της Κυβερνήσεως 
αύτοΰ, μετά τών διπλωματικών αποστολών και προξενείων του άποστέλλοντος 
κράτους. Προς τοΟτο, το προξενεΐον δύναται νά χρησιμοποιή άπαντα τά μέσα 
επικοινωνίας, κώδικας, διπλωματικούς καί προξενικούς ταχυδρόμους και 
σάκκους. "Οσον άφορα εις την χρησιμοποίησιν τών δημοσίων μέσων επικοι
νωνίας, το διά το προξενεΐον έφαρμόστέον τιμολόγιον θά εΐναι το αυτό ώς κα ι 
διά την διπλωματικήν άποστολήν. 

2. Ή υπηρεσιακή αλληλογραφία του προξενείου, ανεξαρτήτως τών χρησι
μοποιουμένων μέσων επικοινωνίας, ώς καί οί προξενικοί σάκκοι ο'ι φέροντες 
ευδιάκριτους έξωτερικάς ενδείξεις περί τοΰ υπηρεσιακού τών χαρακτήρος εΐναι 
απαραβίαστα καί δεν δύνανται, νά παρακρατώντάι υπό τών άρχων τοΟ δεχό
μενου κράτους. 

3. Οί προξενικοί ταχυδρόμοι οί όποιοι εΐναι υπήκοοι τοΰ άποστέλλοντος 
κράτους καί μή μόνιμοι κάτοικοι του δεχόμενου κράτους απολαύουν έν τη 
επικράτεια τοΰ δεχόμενου κράτους τών αυτών δικαιωμάτων, προνομίων καί 
ασυλιών ώς. παρέχονται καί εις τους διπλωματικούς ταχυδρόμους. 

4. Ό προξενικός σάκκος δύναται νά παραδοθη εις τον κυβερνήτην πλοίου ή 
αεροσκάφους. Ό κυβερνήτης δέον νά εφοδιάζεται διά τίνος επισήμου εγγράφου 
έμφαίνοντος τον αριθμόν τών δεμάτων τών άπαρτιζόντων τον σάκκον, άλλ

5 δμως 
ούτος δεν θεωρείται προξενικός ταχυδρόμος. Κατόπιν διευθετήσεως μετά τών 
άρμοδίων τοπικών αρχών, προξενικός τις λειτουργός δύναται νά λαμβάνη άπ' 
ευθείας καί ελευθέρως τήν κατοχήν τοΰ προξενικοΰ σάκκου άπό τον κυβερνήτην 
τοΰ πλοίου ή τοΰ αεροσκάφους, ώς επίσης καί νά παραδίδη τόν εν λόγω σάκκον 
εις αυτόν. 

"Αρθρον 14 
1. Οί προξενικοί λειτουργοί, οί προξενικοί υπάλληλοι καί τά μέλη τών οικο

γενειών των τά διαμένοντα μετ' αυτών απολαύουν τοΰ προσωπικοΰ απαρα
βίαστου. Οδτοι δεν υπόκεινται εις οιασδήποτε μορφής σύλληψιν ή κράτησιν. Αϊ 
διατάξεις αύται δεν εφαρμόζονται εις πρόσωπα τά όποια είναι υπήκοοι τοΰ. 
δεχόμενου κράτους ή εις πρόσωπα διαμένοντα μονίμως έν αύτώ. 

2. Το δεχόμενον κράτος οφείλει νά μεταχειρίζεται τους προξενικούς λειτουρ
γούς, τους προξενικούς υπαλλήλους καί τά μέλη τών οικογενειών των τά δια
μένοντα μετ' αυτών μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμού καί νά λαμβάνη άπαντα 
τά κατάλληλα μέτρα προς παρεμπόδισιν πάσης επιθέσεως κατά τοΰ προσώπου, 
της ελευθερίας ή της αξιοπρέπειας αυτών. . 
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"Αρθρον 15 
1. Οι Προξενικοί λειτουργοί και τα μέλη των οικογενειών των τα διαμένοντα 

μετ' αυτών απολαύουν δικαιοδοτικής ασυλίας έν τω δεχομένω κράτει, εξαιρου
μένων τών αστικών διαδικασιών— 

(α) άφορωσων εις ίδιωτικήν περιουσίαν κειμένην έν τη επικράτεια τοΰ 
δεχόμενου κράτους, εκτός εάν οδτοι κατέχουν ταύτην δια λογαρια
σμόν τοΰ άποστέλλοντος κράτους δια προξενικούς σκοπούς' 

(β) άφορωσων εις κληρονομικήν διαδοχήν, οσάκις οδτοι ενεργούν ώς 
έκτελεσταί διαθήκης, διαχειρισταί κληρονομικής περιουσίας, κληρο
νόμοι ή έμπιστευματοδόχοι έν Ίδίω ονόματι και ουχί δια λογαριασμόν 
του άποστέλλοντος κράτους' 

(γ) άφορωσων εις οιανδήποτε έπαγγελματικήν ή έμπορικήν δραστηριό
τητα άναπτυσσομένην υπ' αυτών έν τω δεχομένω κράτει και μή έμπί
πτουσαν έν τω κύκλω τών υπηρεσιακών των καθηκόντων 

(δ) προκυπτουσών έκ συμβολαίων συναπτομένων ύπ' αυτών κα ι εις τήν 
σύναψιν τών οποίων δεν συμβάλλονται ρητώς ή σιωπηρώς ώς αντι
πρόσωποι τοΰ άποστέλλοντος κράτους' 

(ε) έγειρομένων υπό τρίτων προσώπων δι ' αποζημιώσεις συνεπεία δυστυ
χήματος προκληθέντος υπό μεταφορικού μέσου έν τώ δεχομένω 
κράτει. 

2. Ουδέν μέτρον εκτελέσεως δύναται νά ληφθή κατά τών έν τή παραγράφω 
1 τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερομένων προσώπων, εξαιρέσει τών περιπτώ
σεων τών προβλεπομένων έν ταΐς ύποπαραγράφοις (α ) , (β) , ( γ ) , (δ) και (ε) 
της έν λόγω παραγράφου και μόνον ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι λαμβάνονται τά 
προσήκοντα μέτρα άνευ της προσβολής τοΰ προσωπικού των απαραβίαστου 
κα ι εκείνου τής κατοικίας των. 

3. Οι προξενικοί υπάλληλοι και τά μέλη τών οικογενειών των, ύπό τήν προ
ϋπόθεσιν δτι το ενδιαφέρον πρόσωπον δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος 
τοΰ δεχόμενου κράτους, απολαύουν ασυλίας έναντι τής αστικής και διοκητικής 
δικαιοδοσίας τοΰ δεχόμενου κράτους έν σχέσέι προς πάσαν πραξιν έκτελου
μένην υπό τήν υπηρεσιακή ν των ιδιότητα. 

"Αρθρον 16 
Το άποστέλλον κράτος δύναται νά παραιτηθή τής ασυλίας τής προβλεπο

μένης υπέρ προξενικών λειτουργών, προξενικών υπαλλήλων και μελών τών 
οικογενειών των διαμενόντων μετ' αυτών. Ή τοιαύτη παραίτησις δέον πάν

τοτε νά είναι ρητή και νά άνακοινοΰται εγγράφως. 
Ή παραίτησις άπό τής ασυλίας έναντι τής δικαιοδοσίας εις άστικάς δια

δικασίας δέν θεωρείται έξυπακούουσα τήν παραίτησιν άπό τής ασυλίας έν 
σχέσει προς τήν έκτέλεσιν τής αποφάσεως, διά τήν οποίαν απαιτείται νά λάβη 
χώραν Ιδιαιτέρα παραίτησις. 

"Αρθρον 17 
1. Ό προξενικός λειτουργός ού'δεμίαν υπέχει ύποχρέωσιν παροχής μαρτυ

ρίας ώς μάρτυς. 

2. Ό προξενικός υπάλληλος δύναται νά κληθή νά παράσχη μαρτυρικήν ' 
κατάθεσιν ενώπιον δικαστηρίων ή ετέρων αρμοδίων αρχών τοΰ δεχόμενου 
κράτους. Οδτος δύναται νά άρνηθή νά παράσχη μαρτυρικήν κατάθεσιν έπί 
θεμάτων εμπιπτόντων εντός τοΰ πλαισίου τών υπηρεσιακών αύτοΰ καθηκόντων. 

Έν τούτοις, έν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά έπιτραπή οιονδήποτε έξαναγ
καστικόν μέτρον κατ' αύτοΰ. 

3. Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος "Αρθρου εφαρμόζονται ωσαύτως και εις τά 
μέλη τών οικογενειών τών προξενικών λειτουργών ή υπαλλήλων έφ' όσον δια
μένουν μετ' αυτών και δέν είναι υπήκοοι τοΰ δεχόμενου κράτους. 
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"Αρθρον 18 
Οι προξενικοί λειτουργοί, οι προξενικοί υπάλληλοι και τα διαμένοντα μετ

5 

αυτών μέλη των. οικογενειών των, ύπό την προϋπόθεσα/ δτι δεν είναι υπήκοοι 
τοΰ δεχόμενου κράτους, απαλλάσσονται εν τω δεχομένω κράτει της υποχρε

ώσεως στρατιωτικής θητείας και οιασδήποτε υποχρεωτικής υπηρεσίας προς 
το δημόσιον. 

"Αρθρον 19 
Οί προξενικοί λειτουργοί, οί προξενικοί υπάλληλοι και τα διαμένοντα 

μετ' αυτών μέλη τών οικογενειών των απαλλάσσονται πασών τών δυνάμει τών 
νόμων και κανονισμών τοϋ δεχόμενου κράτους επιβαλλομένων υποχρεώσεων 
εν σχέσει προς την έγγραφήν αλλοδαπών, την άδειαν παραμονής και λοιπά 
συναφή θέματα. Ή διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται εις πρόσωπα τά όποια 
είναι υπήκοοι του δεχόμενου κράτους ή εις πρόσωπα τά όποια διαμένουν 
μονίμως εν αύτώ. 

"Αρθρον 20 
1. Ουδείς φόρος ή ετέρα συναφής έπιβάρυνσις οιασδήποτε φύσεως επι

βάλλεται ή εισπράττεται εν σχέσει προς τους προξενικούς χώρους και τους 
χώρους ένδιαιτήσεως προξενικών λειτουργών και υπαλλήλων, νοουμένου δτι 
ή έν λόγω περιουσία ανήκει ή ενοικιάζεται έπ' ονόματι του άποστέλλοντος 
κράτους ή φυσικού ή νομικού τίνος προσώπου ενεργούντος διά λογαριασμόν 
τοΰ έν λόγω κράτους, καθώς επίσης έν σχέσει προς συναλλαγάς ή νομικά 
έγγραφα διά τήν άπόκτησιν της έν λόγω περιουσίας. 

2. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος "Αρθρου δεν εφαρμόζον
ται εις πληρωμάς διά παρεχόμενος έίδικάς υπηρεσίας. 

3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος "Αρθρου δεν εφαρμόζον
ται εις υπηκόους τοΰ δεχόμενου κράτους ή εις πρόσωπα τά όποια διαμένουν 
μονίμως έν αύτώ. 

"Αρθρον 21 
Το άποστέλλον κράτος απαλλάσσεται τών φόρων ή έτερων συναφών επι

βαρύνσεων οιασδήποτε φύσεως έν σχέσει προς κινητήν περιουσίαν τελούσαν 
ύπό τήν κυριότητα, κατοχήν ή χρήσιν αύτοΰ και ή όποια χρησιμοποιείται διά 
προξενικούς σκοπούς, καθώς επίσης έν σχέσει προς τήν άπόκτησιν τοιαύτης 
περιουσίας. 

"Αρθρον 22 
1. Οί προξενικοί λειτουργοί και οί προξενικοί υπάλληλοι απαλλάσσονται 

πάντων τών φόρων ή έτερων συναφών επιβαρύνσεων οιασδήποτε φύσεως επι
βαλλομένων ή εισπραττομένων ύπό τοΰ δεχόμενου κράτους έν σχέσει προς 
τήν λαμβανομένην ύπ' αυτών άντιμισθίαν διά τά υπηρεσιακά των καθήκοντα. 

2. Οί προξενικοί λειτουργοί, οί προξενικοί υπάλληλοι και τά μέλη τών 
οικογενειών των τά διαμένοντα μετ' αυτών απαλλάσσονται ωσαύτως έν τω 
δεχομένω κράτει πάντων τών φόρων και επιβαρύνσεων, κρατικών ή τοπικών, 
περιλαμβανομένων τών φόρων και τών επιβαρύνσεων έν σχέσει προς κινητήν 
περιουσίαν τελούσαν ύπό τήν κυριότητα των. 

3. Αί έν παραγράφω 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου προβλεπόμεναι άπαλλαγαί 
δεν καλύπτουν— 

(α) τους φόρους και τάς επιβαρύνσεις έπί προσωπικής ακινήτου πε
ριουσίας κειμένης έν τω δεχομένω κράτει ' 

(β) τους φόρους και τάς επιβαρύνσεις έν περιπτώσει διαδοχής και 
αποκτήσεως περιουσίας έν τω δεχομένω κράτει, εξαιρέσει τών φό
ρων και επιβαρύνσεων τών όποιων ή απαλλαγή έκ τής πληρωμής 
προβλέπεται έν τω "Αρθρω 24 τής παρούσης Συμβάσεως" 

(γ ) τους φόρους και τάς επιβαρύνσεις έπί τοΰ ιδιωτικού εισοδήματος 
έχοντος τήν πηγήν του εντός τοΰ δεχόμενου κράτους' 



Ν. 49/78 980 

(δ) τους φόρους και τάς επιβαρύνσεις επί συναλλαγών η νομικών πρά
ξεων έπικυρουσών συναλλαγάς ή σχετιζομένων προς αύτάς, περι
λαμβανομένων τών παντός είδους τελών χαρτοσήμου επιβαλλομέ
νων ή εισπραττομένων εν σχέσει προς αύτάς, εξαιρέσει τών φόρων 
και τελών τών οποίων ή απαλλαγή έκ της πληρωμής προβλέπεται 
έν τω άρθρω 20 της παρούσης Συμβάσεως' 

(ε) τάς πληρωμάς δια παρεχομένας είδικάς υπηρεσίας. 
4. Αϊ διατάξεις τών παραγράφων 1 και 2 του παρόντος "Αρθρου δεν εφαρ

μόζονται εις πρόσωπα τά όποια εΐναι υπήκοοι του δεχόμενου κράτους ή εις 
πρόσωπα τά όποια διαμένουν μονίμως έν αύτώ. 

"Αρθρον 23 
1. Ή αυτή απαλλαγή εκ τών τελωνειακών δασμών, οία χορηγείται έν 

σχέσει προς αντικείμενα προοριζόμενα δι' ύπηρεσιακήν χρήσιν της διπλωμα
τικής αποστολής, χορηγείται και έν σχέσει προς όοταντα τά αντικείμενα, περι
λαμβανομένων τών μεταφορικών μέσων, τά προοριζόμενα δι* ύπηρεσιακήν 
χρήσιν του προξενείου. 

2. Οι προξενικοί λειτουργοί και τά διαμένοντα μετ' αυτών μέλη τών οικο
γενειών των απαλλάσσονται τής τελωνειακής εξετάσεως. 

3. Εις τους προξενικούς λειτουργούς, τους προξενικούς υπαλλήλους και 
τά διαμένοντα μετ' αυτών μέλη τών οικογενειών των, ύπό τήν προϋπόθεσιν 
δτι δεν είναι υπήκοοι του δεχόμενου κράτους ή δεν διαμένουν μονίμως έν αύτώ, 
χορηγείται ή αυτή απαλλαγή από τών τελωνειακών δασμών οία χορηγείται 
και εις τάς αντιστοίχους κατηγορίας προσωπικού τής διπλωματικής αποστολής. 

4. Ό δρος «αντίστοιχος κατηγορία προσωπικού τής διπλωματικής απο
στολής» έν παραγράφω 3 τού παρόντος "Αρθρου αναφέρεται, έν σχέσει προς 
προξενικούς λειτουργούς, εις τά μέλη του διπλωματικού προσωπικού καί, 
έν σχέσει προς προξενικούς υπαλλήλους, εις τά μέλη του διοικητικού καί τε
χνικού προσωπικού. 

"Αρθρον 24

Έν περιπτώσει θανάτου προξενικού λειτουργού, προξενικού υπαλλήλου ή 
μέλους τής οικογενείας του το όποιον διαμένει μετ' αύτου, το δεχόμενον κρά
τος δέον νά έπιτρέπη τήν έξαγωγήν τής κινητής περιουσίας του αποθανόντος 
άνευ πληρωμής τελωνειακών δασμών καί νά άπαλλάσση ταύτην από φόρους 
ή επιβαρύνσεις επί τής κληρονομικής διαδοχής ή αποκτήσεως περιουσίας, νο
ουμένου δτι ή υπαρξις τής περιουσίας έν τω δεχομένω κρατεί ώφείλετο απο
κλειστικώς εις τήν παρουσίαν του αποθανόντος έν τω κράτει τούτω ύπό τήν 
ιδιότητα του ώς προξενικού λειτουργού, προξενικού υπαλλήλου ή μέλους τής 
οικογενείας αύτου. 

Αϊ διατάξεις του παρόντος "Αρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής εις περιου
σίοα/ άπο'κτηθεΐσαν έν τω δεχομένω κράτει ή εξαγωγή τής οποίας περιορί
ζεται ή απαγορεύεται. 

"Αρθρον 25 
Τηρουμένων τών νόμων καί κανονισμών του δεχόμενου κράτους περί τών 

περιοχών εντός τών όποιων ή είσοδος απαγορεύεται ή περιορίζεται διά λό
γους εθνικής ασφαλείας, ε'ις τους προξενικούς λειτουργούς καί υπαλλήλους 
δέον νά επιτρέπεται νά διακινούνται ελευθέρως εντός τής προξενικής περι
φερείας. 

"Αρθρον 26 
"Απαντα τά πρόσωπα εις τά όποια χορηγούνται προνόμια καί άσυλίαι 

δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, άνευ επηρεασμού τών προνομίων καί άσυ' 
λιών αυτών, υπέχουν ύποχρέωσιν τηρήσεως τών νόμων καί κανονισμών του 
δεχόμενου κράτους, περιλαμβανομένων τών σχετικών προς τον έ'λεγχον της 
τροχαίας καί τήν άσφάλισιν τών μεταφορικών μέσων. 
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ΜΕΡΟΣ IV 
ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

* "Αρθρον 27 
Ό προξενικός λειτουργός θά προωθή την ένίσχυσιν φιλικών σχέσεων μεταξύ 

του δεχόμενου καιτοΰ άποστέλλοντος κράτους και θά προάγη την άνάπτυξιν 
οικονομικών, εμπορικών, επιστημονικών καΐ πολιτιστικών' δεσμών μεταξύ 
αυτών. 

"Αρθρον 28 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται να άσκή τα εν τω παρόντι Μέρει 

καθοριζόμενα καθήκοντα, ώς και έτερα προξενικά καθήκοντα, ύπό την προ
ϋπόθεση/ ότι δεν συγκρούονται προς την νομοθεσίαν του δεχόμενου κράτους. 

2. Ό προξενυκός λειτουργός δικαιούται νά άσκή τα καθήκοντα του εντός 
της προξενικής περιφερείας. Οδτος δεν δύναται νά άσκή τά καθήκοντα του 
εκτός της προξενικής περιφερείας ειμή μόνον τη συγ.καταθέσει τών αρχών 
του δεχόμενου κράτους. 

3. 'Εν τή ασκήσει τών καθηκόντων αύτου ό προξενικός λειτουργός δύναται 
νά απευθύνεται και έπικοινωνή μετά τών αρμοδίων αρχών της προξενικής 
περιφερείας, περιλαμβανομένων τών κλάδων κεντρικών υπηρεσιών. 

"Αρθρον 29 
Ό . προξενικός λειτουργός δικαιούται νά προασπίζη τά δικαιώματα καΐ 

συμφέροντα τοΰ άποστέλλοντος κράτους και τών υπηκόων αύτου. 
"Αρθρον 30 

1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται : 
(α) νά δέχεται οιασδήποτε δηλώσεις σχετικάς προς τήν υπηκοότητα' 
(β) νά τηρή μητρώον υπηκόων τοΰ άποστέλλοντος κράτους" 
(γ) νά έκδίδη, τροττοποιή, άνανεοΐ και άκυροι διαβατήρια, θεωρήσεις 

εισόδου, εξόδου και διελεύσεως και έτερα παρόμοια έγγραφα" 
(δ) νά καταχωρή και νά δέχεται γνωστοποιήσεις και έγγραφα περί της 

γεννήσεως ή του θανάτου υπηκόων τοΰ άποστέλλόντος κράτους' 
(ε) νά καταχωρή γάμους και διαζύγια κατά τήν νομοθεσίαν του άπο

στέλλοντος κράτους, νοουμένου δτι αμφότερα τά ενδιαφερόμενα πρό
σωπα είναι υπήκοοι του άποστέλλοντος κράτους' 

(στ) νά δέχεται δηλώσεις άφορώσας εις τάς ο'ικογενειακάς σχέσεις υπη
κόων του άποστέλλοντος κράτους' 

(ζ) νά είσπράττη έν τη επικράτεια του δεχόμενου κράτους δικαιώματα 
συμφώνως προς τους νόμους και κανονισμούς του άποστέλλοντος 
κράτους' 

(η) νά έπισημοποιή υιοθεσίας, νοουμένου δτι ό υιοθετούμενος και ό 
υίοθετών είναι υπήκοοι του άποστέλλοντος κράτους. 

2. Αϊ διατάξεις τών υποπαραγράφων (δ) , (ε) και (η) της παραγράφου 1 
του παρόντος "Αρθρου δεν εξαίρουν οιονδήποτε ένδιαφερόμενον πρόσωπον της 
υποχρεώσεως τηρήσεως τών ύπό της νομοθεσίας τοΰ δεχόμενου κράτους απαι
τουμένων διατυπώσεων. 

"Αρθρον 31 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται : 

(α) νά δέχεται, συντάσση και βέβαιοι δηλώσεις υπηκόων τοΰ άποστέλ
λοντος κράτους και νά έκδίδη τά προσήκοντα έγγραφα εις αυτούς' 

(β) νά συντάσση, βέβαιοι και δέχεται προς φύλαξιν διαθήκας υπηκόων 
τοΰ άποστέλλοντος κράτους' 

(γ) νά συντάσση κ α! βέβαιοι πράξεις και συναλλαγάς μεταξύ υπηκόων 
και άποστέλλοντος κράτους έφ5 δσον αϊ έν λόγω πράξεις και συναλ
λαγαί δεν αντιβαίνουν προς την νομοθεσίαν τοΰ δεχόμενου κράτους 
και δεν άφοροΰν εις τήν δημιουργίαν ή μεταβίβασιν δικαιωμάτων 
έπι ακινήτου περιουσίας έν τω δεχομένω κράτει' 
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(δ) να συντάσση και βέβαιοι πράξεις και συναλλαγάς μεταξύ υπηκόων 
του άποστέλλοντος κράτους άφ' ενός και υπηκόων έτερων κρατών 
άφ' έτερου, έφ' δσον αϊ έν λόγω πράξεις και συναλλαγαί αφορούν 
αποκλειστικώς εις περιουσίαν η δικαιώ'ματα έν τω άπσστέλλοντι 
ικράτει ή σχετίζονται προς υποθέσεις έξετασθησομένας έν τω κράτει 
τούτω, ύπό την προϋπόθεσιν δτι αϊ έν λόγω πράξεις και συναλλαγαί 
δέν αντιβαίνουν προς τήν νομοθεσίαν του δεχόμενου κράτους' 

(ε) να έγκυροποιή έγγραφα εκδιδόμενα ύπό τών αρχών ή λειτουργών 
του άποστέλλοντος ή του δεχόμενου κράτους και να πιστοποιη αντί
γραφα, μεταφράσεις και αποσπάσματα έκ τών έγγραφων τούτων 

(στ) να μεταφράζη έγγραφα και πιστοποιη την άκρίβειαν της μετα
φράσεως' 

(ζ) να πιστοποιη τήν ύπογραφήν υπηκόου τινός του άποστέλλοντος κρά
τους έπί παντός είδους έγγραφων' 

(η) νά δέχεται προς φύλαξιν περιουσίαν και έγγραφα παρά τών υπη
κόων του άποστέλλοντος κράτους ή δια λογαριασμόν αυτών έφ' 
δσον τούτο δέν αντιβαίνει προς την νομοθεσίαν τοΟ δεχόμενου 
κράτους. 

2. Τα συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 τοΟ παρόντος "Αρθρου συντασσό
μενα, πιστοποιούμενα ή μεταφραζόμενα έγγραφα ύπό του προξενικού λει
τουργού δέον νά θεωρώνται έν τω δεχομένω κράτει ως έγγραφα έχοντα τήν 
αυτήν νομικήν και άποδεικτικήν Ίσχύν ως έάν συνετάσσοντο, έπιστοποιουντο 
ή μετεφράζοντο ύπό τών αρμοδίων άρχων ή γραφείων του άποστέλλοντος 
κράτους, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δέν αντιβαίνουν προς τήν νομοθεσίαν του 
δεχόμενου κράτους. 

Τά έν λόγω έγγραφα, έφ' δσον τούτο απαιτείται ύπό της νομοθεσίας του 
δεχόμενου κράτους, δέον νά έγκυροποιώνται. 

"Αρθρον 32 
Ό προξενικός λειτουργός κέκτηται το δικαίωμα νά έκπρσσωπή άνευ οιασ

δήποτε ειδικής πληρεξουσιότητος, ενώπιον τών άρχων του δεχόμενου κράτους 
τους υπηκόους του άποστέλλοντος κράτους έάν ούτοι είναι απόντες ή έάν δι' 
έτερους λόγους αδυνατούν νά υπερασπίσουν τά συμφέροντα των. Ή έκπρο
σώπησις αυτή παραμένει ισχυρά μέχρις δτου τά ούτω εκπροσωπούμενα πρό
σωπα διορίσουν πληρεξουσίους ή αναλάβουν τήν ύπεράσπισιν τών δικαιωμάτων 
και συμφερόντων των. 

"Αρθρον 33 
1. ΑΙ άρμόδιαι άρχαί του δεχόμενου κράτους οφείλουν το ταχύτερον δυνα

τόν νά γνωστοποιούν προς τόν προξενικόν λειτουργόν τον θάνατον υπηκόου του 
άποστέλλοντος κράτους και νά πληροφορούν τούτο περί της κληρονομικής 
περιουσίας, τών κληρονομικών διαδόχων, τών έπ' ωφελεία δικαιούχων, ώς και 
περί της υπάρξεως διαθήκης. 

2. ΑΙ άρμόδιαι άρχαί του δεχόμενου κράτους οφείλουν το ταχύτερον δυνα
τόν νά πληροφορούν τόν προξενικόν λειτουργόν περί της καταλειφθείσης κλη
ρονομικής περιουσίας έν τω δεχομένω κράτει οσάκις ό κληρονομικός διάδοχος 
ή ό έπ' ωφελεία δικαιούχος είναι υπήκοος του άποστέλλοντος κράτους. Τούτο 
ισχύει ωσαύτως και ε'ις τάς περιπτώσεις ένθα αϊ άρμόδιαι άρχαί τοΟ δεχόμενου 
κράτους πληροφορούνται περί τής ,καταλειψεως κληρονομικής περιουσίας είς 
ύπήκοον του άποστέλλοντος κράτους έν τη επικράτεια τρίτου τινός κράτους. 

3. Έάν ό προξενικός λειτουργός πληροφορηθή πρώτος περί τοΟ θανάτου 
ή τής καταλειφθείσης περιουσίας, ούτος έξ ίσου οφείλει νά πληροφόρηση περί 
τούτου τάς αρμοδίας αρχάς του 'δεχόμενου κράτους. 
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"Αρθρον 34 
1. Όσάκις υπήκοος τοϋ άποστέλλοντος κράτους κέκτηται ή διεκδική συμ

φέρον επί περιουσίας έγκαταλειφθείσης εν τω δεχομένω κράτει κατόπιν θα
νάτου . προσώπου οιασδήποτε ύπηκοότητος και 'δεν είναι παρών εν τω δεχο
μένω κράτει ή 'δεν έκπροσωπήται άλλως πως εν αύτω, ό προξενικός λειτουρ, 
γός δικαιούται νά έκπροσωπή τα συμφέροντα του είρημένου υπηκόου. 

2. Έάν υπήκοος τοϋ άποστέλλοντος κράτους άποβιώση διαρκούσης της 
προσωρινής παραμονής αύτοΟ εν τω δεχομένω κράτει, ό προξενικός λειτουρ
γός δικαιούται δυνάμει της νομοθεσίας, του άποστέλλοντος κράτους νά διά
θεση τά χρήματα, τους τίτλους, την περιουσίαν και τά αντικείμενα του απο
βιώσαντος. 

"Αρθρον 35 
Ό προξενικός λειτουργός δύναται διά λογαριασμόν υπηκόου τινός του 

άποστέλλοντος κράτους, έάν οδτος δεν εΐναι παρών έν τω δεχομένω κράτει, 
νά δέχεται παρά δικαστηρίων, άρχων ή ατόμων χρήματα ή έτερα περιουσιακά 
στοιχεία τά όποια δικαιούται ό ενδιαφερόμενος υπήκοος συνεπεία τοΟ θανάτου 
οιουδήποτε προσώπου; περιλαμβανομένων τοΰ μεριδίου κληρονομικής περιου
σίας, των συμφώνως προς τήν νομοθεσΐαν περί αποζημιώσεως εργατών γενο
μένων πληρωμών και του προϊόντος ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, υπό τήν 
έπιφύλαξιν οιωνδήποτε περιορισμών επιβαλλομένων ύπό τής νομοθεσίας του 
δεχόμενου κράτους. 

"Αρθρον 36 
1. Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται νά προτείνη εις το δικαστήριον 

ή ετέρας αρμοδίας αρχάς τοΰ δεχόμενου κράτους κατάλληλα πρόσωπα ίνα 
ενεργούν ώς κηδεμόνες ή διαχειρισταί υπηκόων του άποστέλλοντος κράτους 
ή τής περιουσίας αυτών όσάκις ή εν λόγω περιουσία εγκαταλείπεται άνευ 
επιτηρήσεως. 

2. Έάν το δικαστήριον ή αϊ άρμόδιαι άρχαί κρίνουν δτι το προτεινόμενον 
πρόσωττον δι' οιονδήποτε λόγον δεν εΐναι άποδεκτόν, ό προξενικός λειτουργός 
δύναται νά προτείνη νέον ύποψήφιον. 

"Αρθρον 37 
1. Ό προξενικός. λειτουργός. δικαιούται νά συναντά, έπικοινωνή, συμβου

λεύη και βοηθή διά παντός δυνατοϋ τρόπου οιονδήποτε ύπήκοον τοΰ άπσστέλ
λοντος κράτους, περιλαμβανομένης τής διευθετήσεως διά νομί'κήν άρωγήν 
εις τούτον. 

Το δεχόμενον κράτος κατ' ούδένα τρόπον δύναται νά περιορίζη τήν έπικοι
νωνίαν υπηκόου τοΰ άποστέλλοντος κράτους μετά τοΰ προξενείου ή τήν εΐσο
δον τούτου εις το προξενεΐον. 

2. ΑΙ άρμόδιαι άρχαί τοΰ δεχόμενου κράτους οφείλουν αμελλητί νά πληρο
φορούν τον προξενικόν λειτουργόν τοΰ άποστέλλοντος κράτους περί τής συλ
λήψεως ή κρατήσεως ύφ' έτέραν μορφήν υπηκόου τινός τοΰ άποστέλλοντος 
κράτους. 

3. Ό προξενικός λειτουργός κέκτηται το δικαίωμα νά έιτισκέπτεται και 
έπικοινωνή άνευ καθυστερήσεως μετά υπηκόου τοΰ άποστέλλοντος κράτους 
ό όποιος συνελήφθη ή κρατείται ύφ' οίοτνδήποτε έτέραν μορφήν ή εκτίει ποινήν 
φυλακίσεως. 

"Ανευ έπηρεασμοΰ τών ύπό τής παρούσης Προξενικής Συμβάσεως προβλε
πομένων δικαιωμάτων ύττέρ τοΰ προξενικοΰ λειτουργοΰ, οδτος δέον νά άπέχη 
οιωνδήποτε κατά τήν παροΰσαν παράγραφον ενεργειών έάν ό έν λόγω υπή
κοος έν τη παρουσία τοΰ προξενικού λειτουργοΰ και τίνος εκπροσώπου τών 
ενδιαφερομένων άρχων τοΰ δεχόμενου κράτους άποποιήται αύτάς κατά τίνα 
ρητό ν τύπον. 
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Τά έν τη παρούση παραγράφω αναφερόμενα δικαιώματα δέον να ασκώνται 
συμφώνως προς τους νόμους και κανσνισιμούς του δεχο'μένου κράτους ύπό τόν 
δρον, όμως, δτι οι έν λόγω νόμοι και κανονισμοί δεν εκμηδενίζουν αυτά. 

"Αρθρον 38 
1. Ό προξενικός λειτουργός 'δικαιούται νά παρέχη πάσαν βοήθειαν κα ι 

ύποστήριξιν εις πλοΐα του αποισΐέλλοντος κράτους εύρισκόΐμενα εις λιιμένας, 
ε'Ίς τά χωρικά κα ι κλειστά ύδατα του δεχόμενου κράτους. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά έπιβιβασθη του πλοίου, ό δε πλοίαρ
χος και τά μέλη του πληρώιματος αυτού δύνανται νά επικοινωνούν ιμετά τού 
πρόξε'νικου λειτουργού ευθύς ώς (επιτροπή εις το πλοΐον ιή έλευθεροκοινωνία. 

3. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά έπικαλεσθη την βοήθειαν τών αρ
μοδίων ιάρχων τού δεχόμενου κράτους επί παντός θέματος σχετικού* προς τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυτού ιάναφορικώς προς πλοΐον του άποστέλλοντος 
κράτους η άναφορικώς προς τον πλοίαρχον και τ ά ιμέλη του πληρώ'ματος 
τούτου. 

"Αρθρον 39 
Ό προξενικός λειτουργός δικαιούται : 

(α) νά. διερ'ευνα, άνευ επηρεασμού τών δικαιωμάτων τών αρχών του 
δεχόμενου κράτους, πάν ιέπεισόδιον το όποιον ήθελε συμβή κατά 
τήν διάρκειαν του πλου ή της αγκυροβολιάς εις λιΐμένας πλοίου τού 
αποστέ'λλσντος κράτους, νά άνακρίνη τόν πλοίαρχον ·καΙ οιονδήποτε 
;μέλος του πληρώματος, νά έξετάζη τ ά έγγραφα του πλοίου, νά 
λαμβάνη καταθέσεις άναφορικώς προς τόν πλουν κα ι τόν προορι
ισ,μόν τούτου και νά διίευκολύνη τήν εΐσοδον, παραμονήν και άναχώ
ρησιν του πλοίου ίέκ του λιιμένος' 

(β) νά έπιλύη άνευ επηρεασμού τών δικαιωιμάτων τών αρχών του δεχό
μενου κράτους, πάσαν διαφοράν 'μεταξύ του πλοιάρχου κ α ι παντός 
ίμέλους του πληρώματος, περιλαμβανομένων διαφορών άναφορικώς 
προς τά συμβόλαια υπηρεσίας και δρους εργασίας, έφ' δσον τούτο 
(επιτρέπεται ύπό της νομοθεσίας του άποστέλλοντος κράτους' 

(γ) νά διευθετή. τήν νοσοκοιμειακήν περίθάλψιν και τόν έπαναπατρυσμόν 
του πλοιάρχου ή παντός μέλους του πληρώματος του πλοίου' 

(δ) νά δέχεται, συντάσση ή πιστοποιη πάσαν δήλωσιν ή έτερον έγγραφον 
προβλεπόμενον ύπό της νομοθεσίας του άποστέλλοντος κράτους .άνα
φορικώς προς πλοΐα" 

(ε) νά έκδίδη προσωρινόν πιστοποιη τ ικ αν επιτρέπον εις προσφάτως άπο
κτηθέν ή ναυπηγηθέν πλοΐον νά άποπλεύση ύπό τήν σηΐμαίαν του 
άποστέλλοντος κράτους. 

"Αρθρον 40 
1. Όσάκις τά δικαστήρια ή ετεραι άρμόδιαι άρχαί τού δεχόμενου κράτους 

προτίθενται νά λάβουν εξαναγκαστικά μέτρα ή νά διεξαγάγουν οιανδήποτε 
έπίσηιμον άνάκρισιν :έπί πλοίου του άποστέλλοντος κράτους, αύται δέον νά 
πληροφορούν περί τούτου τόν προξενικόν λειτουργόν. Ή τοιαύτη γνωότο
ποίησις δέον νά γίνεται εγκαίρως ώστε ό.προξενικός λειτουργός νά δύναται 
νά παρευρίσκεται. Έάν ό προξενικός λειτουργός δέν ήθελε παρευρέθη αί άρ
μόδιαι άρχαί τού δεχοΐμένου κράτους οφείλουν, κατόπιν αιτήσεως του, νά πα
ράσχουν εις τούτον πλήρεις πληροφορίας περί τών γενομένων. 

2. Αί διατάξεις της παραγράφου 1 τού παρόντος "Αρθρου εφαρμόζονται 
ωσαύτως εις πασαν περίπτωσιν καθ' ην αί άρμόδιαι άρχαί τού δεχόμενου κρά
τους προτίθενται νά ανακρίνουν τόν πλοίαρχον ή οιονδήποτε ιμέλος τού πλη
ρώ'ματος τού πλοίου εις τήν ξηράν. 
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3. Αϊ διατάξεις του παρόντος Άρθρου ιδεν 'εφαρμόζονται, εντούτοις, εις 
τον συνήθη τελωνειακών ύγειονομικόν ελεγχον διαβατηρίων, οϋτε και εις οιον
δήποτε μέτρον λαμβανόμενον τη αιτήσει ή τη συγκατάθέσει τοΰ πλοιάρχου 
του πλοίου. 

"Αρθρον 41 
1. 'Εάν πλοΐον του άποστέλλοντος κράτους ναυαγήση, προσάραξη, έξοκείλη 

ή άλλως πως ύποστη βλάβην εν τω δεχομένω κράτει η εάν οιονδήποτε ανΐι
κείΐμενον αποτελούν μέρος του φορτίου ναυαγήσαντος πλοίου και άνηΐκον εΐς 
ύπήΚοον του άποστελλοντος κράτους εύρεθή έπι η πλησίον της ακτής τοΰ δεχό
μενου 'κράτους η ιμεταφερθή εις λιμένα του εν λόγω κράτους, αϊ άρμόδιαι 
άρχαί του δεχοιμένου κράτους οφείλουν τό ταχύτερον δυνατόν νά γνωστοποιή
σουν τοΰΊτο εις τον προξείνικόν λειτουργόν. Αδται οφείλουν ωσαύτως νά πληρο
φορήσουν τοΰτον περί των ήδη ληφθέντων ιμέτρωίν !διά την προστασίαν του 
πλοίου, τών επ' αύτοΰ ανθρωπίνων ζωών, του φορτίου, ετέρας περιουσίας 'και 
άντικ'ευμένωΐν ανηκόντων ε'ίς τό πλοΐον ή αποτελούντων μέρος του φορτίου και 
τά 'όποια ιάπεχωρίσθησαν του πλοίου. 

2. Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά προσφέρη πάσαν βοήθειαν προς 
τό ναυαγήσαν πλοΐον, τά μέλη του πληρώΙματος και ιέπΐβάτας αύτοΰ. Προς 
τούτο δύναται νά ιέπικάλεσθή την βοήθειαν τών αρμόδιων άρχων του· δεχόμενου 
κράτους., 

Ό προξενικός λειτουργός δύναται νά λαμβάνη τά εν τη παραγράφω 1 του 
παρόντος "Αρθρου αναφερόμενα μέτρα, !ώς (μέτρα διά τήν έπιδιόρθωσιν του 
πλοίου, ή δύναται νά ζητήση παρά τών αρμοδίων άρχων νά λάβουν ή νά 
συνεχίσουν νά λαμβάνουν τοιαύτα μέτρα. 

3. 'Οσάκις ναυαγήσαν πλοΐον τοΰ άποιστέλλοντος κράτους ή οιονδήποτε 
άντι'κ'εϋμίεινον άνή'κον ε'ις αυτό εύρ'εθη έπι 'ή πληΐσίο'ν της άκτης του δεχόμενου 
κράτους ή ιμεταφερθή £ίς λιμένα τοΰ έν λόγω κράτους και οϋτε ό πλοίαρχος, 
ό πλοιοκτήτης ή ό αντιπρόσωπος αυτού, ούτε και οι ενδιαφερόμενοι άσφαλι
σταί είναι ε'ίς θέσιν νά προβούν ε'Ίς διευθετήσεις διά την φύλαξϋν ή διάθε'σιν 
τοΟ πλοίου ή του αντικειμένου, ό προξενικός λειτουργός εχ'ει έξουσίαν νά 
προβη Ιδια λογαριαίσμόν του πλοιοΚτήτου, εις τοιαύτας διευθετήσεις είς τάς 
οποίας ήθελε προβή και αυτός ούτος ό πλοιοκτήτης διά τους εν λόγω σκοπούς. 

Αϊ διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται ωσαύτως και είς 
οιονδήποτε άντικείμενσν ιάποτελοΟΪν ίμερος τοΰ φορτίου πλοίου του άποστέλ
λοντος κράτους και ανήκον ε!ίς ύπήικοον τοΰ έν λόγω κράτους. 

4. Όσάκις οιαδήποτε άντι'κείμε'να άποτελοΰντα μέρος τοΰ φορτίου ναυαγή
σαντος πλοίου τοΰ δεχόμενου κράτους ή τρίτου τινός κράτους 'ανήκουν ε'ίς 
ύπή'κοον τοΰ άπαστέλλοντος κράτους και ευρεθούν 'επί ή πλησίον της άκτης 
τοΰ δεχοιμένου κράτους ή μεταφερθοΰν 'είς λυμένα τοΰ έν λόγω κράτους και 
οΰτε ό πλοίαρχος, ό ιδιοκτήτης τών αντικειμένων ή ό αντιπρόσωπος αύτοΰ, 
ούτε και όί 'ενδιαφερόμενοι άσφαλισταί εΐναι είς θέσιν νά διευθετήσουν περί 
της φυλάξεως ή της διαθέσεως τών αντικειμένων, ό προξενικός λειτουργός 
έχει ιέξουσίαν νά προβή, διά λογαριασμόν τοΰ ιδιοκτήτου, εις τοιαύτας διευ
θετήσεις εις τάς όποιας ήθελε προβή κάί αυτός οδτος ό ιδιοκτήτης διά τους έν 
λόγω σκοπούς. ' » ' ' 

Άρθρον 42 
Τά Ά ρ θ ρ α 38 εως 41 εφαρμόζονται ωσαύτως και έπι αεροσκαφών. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 42 
1. Ή παροΰσα Σύμβαίσις υπόκειται εις Ιέπι'κύρωσιν, Ιθά ΐάρχίίση δε ισχύουσα 

την τριακοστήν ήμέραν από της ανταλλαγής τών έγγραφων επικυρώσεως, ή 
όποια θά πραγματοποιηθή Ιέν Μόσχα. 
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2. Ή παρούσα Σύμβαΐτις θα παραμείνη έν ίσχύϊ ιμέχρις 6του εν των Υψη
λών Συμβαλλομένων Μερών πληροφόρηση to έτερον εγγράφως περ! της προς 
τερματίσμόν της παρούίσης Συμβάσεως προθέσεως του. Ή περ! ής πρόκειται 
έγγραφος πλη'ρσφόρηισις παράγει τό έννομον 'αποτέλεσμα του τερματισμού εξ 
μήνας μετά την πραγματοποίηση/ αυτής. 

Εις μαρτυρίαν τών ανωτέρω, οι πληρεξούσιοι τών Υψηλών Συμβαλλομέ
νων Μερών υπέγραψαν την παροΰσαν Σύμβασυν και ε"θεΐσαν έπ' αυτής τάς 
σφραγίδας των. 

Έγένετο έν Λευκωσία την 8ην Φεβρουαρίου, 1978, εις (δύο αντίγραψα, ενός 
εις την άγγλιΐκήν 'κα! ετέρου ε'ις. την ροίσϋκήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κει
μένων όντων εξ ϊ'σου αυθεντικών ̂  

Διά τήν.'Κυπριακήν Δια την "Ενωίσιν Σοβιετικών 
Δηΐμο'κρατίαν Σοσιαλιστικών Δηιμοκιρατιών 

1. ΚΛ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Σ. ΑΣΤΑΒΙ'Ν 

ΠΡΩΤΌιΚΟΛΛΟΝ 
της Προξενικής Συμβάσεως ιμεταξύ της Κυπριακής Δηιμο/κρατίας 

και της 'Ενώσεως Σο'βιετιΐκών Σ σσιαλίστυκώ'ν Δηιμοκιρατιών 
Κατά την ύπογραφήν της ύπό σηΐμερυνήν ήμερομηνίαν Προξενικής Συμβά

σεως 'μεταξύ της Κυπριακής Δηιμοίκρατίας και της Ενώσεως Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δηίμοΐκροδιών, εφεξής αναφερομένης ώς «ή Σύμβασις», οι Πλη
ρεξούσιοι τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών συνεφώνησαν ώς ακολούθως: 

1. Ή έν παραγράφω 2 του "Αρθρου 37 τής 'Συμβάσεως προ'βλεπσμένη πλη
ροφόρησις τοΰ προξενικοΟ λειτουργού θά πραγματοποιήται εντός τριών ή'με
ρών από τοΰ χρόνου τής συλλήψεως ή ικιρατήσεως υφ' έτερον ,μοιρφήν υπη
κόου του 'άποστέλλοντος κράτους. 

2. Τά έν παραγράφω 3 τοΰ "Αρθρου 37 τής Συμβάσεως καθοριζόμενα 
δικαιώματα τοΰ προξενίκοΰ λειτουργού προς έπίισκ'εψι'ν και έπίκοινωνίαν μετά 
όπηίκόου τοΰ άποστέλλοντος ικ'ράτους ό 'όποιος συνελήφθη ή άλλως πως 'κρα
τείται θά παρέχωνται εντός τεσσάρων ήμερων από τής συλλήψεως ή κρατή
σεως. 

'3. Τά έν παραγράφω 3 τοΰ "Αρθρου 37 τής Συμβάσεως '.καθοριζόμενα 
δικαιώ'μάτα τοΰ προξενίκοΰ λειτουργοΰ ΐπρός ιέπίσκεψιν ·καΙ έπικοινωνίαν μετά 
οπηικό'ου τοΰ άποστέλλοντος κράτους ό όποιος συνελήφθη ή άλλως πως κρα
τείται ή έκ'τίει ποινήν φυλακίσεως θά παρέχωνται έπί περιοΐδιίκής βάσεως. 

Τό παρόν Πρωτόκολλον (αποτελεί ιάναπόσπαστον μέρος τής Συμβάσεως. 
Εις ιμαρτυρίαν τών ανωτέρω, οί Πληρεξούσιοι τών Υψηλών Συμβαλλομένων 

Μερών υπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον κα! έθεσαν έπ' αύτσΰ τάς σφρα
γίδας των. 

'Εγένετο έν Λευκωσία τήν 8ην Φε'βρουαρίου, 1978, εις δυο αντίγραφα, ενός 
εις την ιάγγλι'κήν κα! ετέρου ε'Ίς την ρωσϋκήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κει
μένων τούτων δντων εξ 'ίσου αυθεντικών. 

Δια τήν Κυπριακήν Διά την "Ενωσιν Σοβιετικών 
Δημοικρατίαν Σοσιαλιστικών Δηιμακρατιών 

Ι. ΚΛ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Σ. ΑΣΤΑΒΓΝ 


