
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεώς τής έν Βαρσο
βία τήν 30ήν Αύγουστου 1977 ύπογραφείσης Προξενι
κής Συμβάσεως Ελλάδος- Πολωνίας».

Πρόζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων 
Τήν 30ήν Αύγουστου 1977 ύπεγράφη έν Βαρσοβία μεταξύ 

τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας Προ
ξενική Σύμβασις. Κύριος σκοπός τής ώς άνω Συμβάσεως 
περιεχούσης άρθρα, είναι ή λεπτομερής κατά το δυνατόν, 
ρύθμισις άπάντων των ζητημάτων των άναφερομένων εις τάς 
ΙΙροξενικάς σχέσεις μεταξύ των δύο συμβαλλομένων Κρα
τών.

Ή Σύμβασις αυτή διαιρείται εις V Κεφάλαια έκ των 
όποιων^ το Ιον περιλαμβάνει τό.άρθρον 1 έν τώ όποίω πε- 
ριέχονται οί ορισμοί τών έν τώ Συμβάσει άπαντωμενων 
ειδικών όρων.

Τό ΙΙον Κεφάλαιον (άρθρα 2- 9) όπερ άφορά εις τάς 
Προξενικάς Σχέσεις γενικώς ( ίδρυσις Προξενικών αρχών, 
διαδικασία καί προϋποθέσεις διά τον διορισμόν τών Προ
ξενικών υπαλλήλων κλπ.), ακολουθεί κατά το μάλλον ή 
ήττον, τάς εις τάς σχέσεις αύτάς έψαρμοζομένας γενικάς 
λύσεις τής διεθνούς Προξενικής Πρακτικής, τάς οποίας 
έκ οδικοποίησεν ή ύπό τήν αιγίδα τού ’Οργανισμού 'Ηνω
μένων ’Εθνών, ύπογραφεϊσα έν Βιέννη τήν 24ην ’Απριλίου 
1963 Σύμβασις «περί τών Προξενικών σχέσεων, κυρωθεΐσα 
διά τού ύπ’ άρθ. 90/ Νόμου/ 1975» δημοσιευθέντος είς 
τό ύπ’ άριθ. 150 Φύλλον τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 
τεύχος Α' τής 23ης ’Ιουλίου 1975.

Τό ΙΙΙον Κεφάλαιον (άρθρα 10- 30) άφορά εις τάς διευ
κολύνσεις τά προνόμια καί άσυλίας άφ’ ενός τών Προ
ξενικών αρχών ( άπαραβίαστον Προξενικών χώρων καί 
αρχείων, δικαιώματα έπικοινωνίας, είσπραξιν Προξενικών 
τελών κλπ) καί άφ’ ετέρου τού Προσωπικού αύτών (ετε
ροδικία καί άπαραβίαστον τού προσώπου, μαρτυρικαί 
καταθέσεις, φορολογικά·, καί τελωνειακαί άπαλλαγαί κλπ), 
ακολουθούν γενικώς τάς άντιστοίχους λύσεις τής Συμβάσεως 
τής Βιέννης περί τών Προξενικών σχέσεων, ήτις ώς άνε- 
φέρθη ήδη έκωδικοποίησεν έπί Παγκοσμίου έπιπέδου το 
Προξενικόν δίκαιον, μέ πίνας όμως παρεκκλίσεις (άπό- 
λυτος χαρακτήρ τού άπαραβίαστου τών Προξενικών χούρων 
καί έπέκτασις τούτου καί έπί τής κατοικίας τού άρχηγού τής 
Προξενικής ’Αρχής) δικαιολογουμένας ού μόνον έκ τής 
μερίμνης τών Συμβαλλομένων Κρατών όπως έξασφαλίσουν 
εις τούς Προξένους των μείζονα προστασίαν, άλλα κυρίως 
εκ τού λόγου τής υίοθετήσεως τών ώς άνω έν παρενθέσει 
μνημονευόμενων ρυθμίσεων, ύπό μεγάλου άριθμού διμερών 
Προξενικών Συμβάσεων συναφθεισών ύπό τών Κρατών μετά 
τήν συνομολόγησιν τής Συμβάσεως τής Βιέννης.

Τό IV κεφάλαιον (άρθρα 31- 55) ά/αφέρεται εις τά Προ
ξενικά καθήκοντα γενικώς (σκοποί καί άσκησις τούτων)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ και ειδικώνερου όσον άφορά είς τά καθήκοντα ληξιάρχου 
καί συμβολαιογράφ/υ, είς τήν έπίδοσιν έγγράφων, είς τά 
καθήκοντα έν σχέσει προς τάς κληρονομιάς καί τήν ναυ
τιλίαν κλπ. Αί διατάξεις αύται συνταχθεϊσαι βάσει άναλόγων 
διατάξεων ετέρων διμερών Προξενικών Συμφωνιών (π.χ. 
τάς Συμβάσεις με τήν Μεγάλην Βοεττανίαν ) (Άθήναι 17.4. 
1953 Ν.Δ. 2619/17.9.1953 ΦΕΚ Α' 310/9.11.1953), 
Βουλγαρίαν ( Άθήναι 31.5.1973 Ν.Δ. 359/28.3.1974 ΦΕΚ 
Α' 121/6.5.1974), Ρουμανία ( Άθήναι 22.5.1972 Ν.Δ. 
426/18.5.1974 ΦΕΚ Α' 148/28.5.1974) καί Γιουγκοσλαυίαν 
(Άθήναι 17.12.1974 Νόμος 217/15.11.1975 ΦΕΚ Α' 259/ 
20.11.1975), προχωρούν πέραν τών έν τη προμνησθείση 
Συμβάσει τής Βιέννης σχετικώς διαλαμβανομένων τούθ’ 
όπερ ικανοποιεί έν γένει τήν έπί τού θέματος τούτου θέσιν 
ημών, ήτις ώς έκ τού μεγάλου άριθμού τών έν τη άλλοδαπη 
'Ελλήνων είναι κατά κανόνα, υπέρ τής είς τούς Προξένους 
άναγ/ωρίσεως όσον τό δυνατόν περισσοτέρων αρμοδιοτήτων 
καί δικαιωμάτων.

Τό V κεφάλαιον (άρθρα 56- 59) άναφέρεται είς τάς γε’ηκάς 
καί τελικάς τής Συμβάσεως διατάξεις.

Ή Σύμβασις άΰτη ήτις είναι άορίστου διάρκειας θά τέθή 
έν ίσχύι τήν τριακοστήν ημέραν άπό τής ημερομηνίας άνταλ
λαγής τών οργάνων έπικυρώσεως.

Έν τώ σχεδίω Νόμω δημοσιεύεται τό κείμενον τής 
Συμβάσεως έν πρωτοτύπω είς τήν Ελληνικήν καί Γαλ
λικήν. ·

Πρός τόν σκοπόν κυρώσεώς της, υποβάλλομε’/ ύμϊν τό 
προσηρτημένον τη παρούση σχέδιον Νόμου πρός έγκρι- 
σιν.

Έν Άθήναις τή 20 Σεπτεμβρίου 1978 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεώς τής έν Βαρσοβία τήν 30 ήν Αύγουστου 

1977 ύπογραφείσης, μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τής Ααϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, Προ
ξενικής Συμβάσεως καί τών συνημμένων αύτη δύο έπι- 

στολών.
Άρθρον πρώτον

Κυρούται καί έχει ίσχύν νόμου ή έν Βαρσοβία τήν 30ήν 
Αύγούστου 1977 ύπογραφεϊσα, μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, 
Προξενική Σύμβασις μετά τών συνημμένων αύτη δύο 
έπιστολών, τής οποίας τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν 
Ελληνικήν καί Γαλλικήν γλώσσαν έχει ώς έπεται :


