
Έτη τοϋ σχεδίου Νόμου «περί _ κυρώσεώς τή; είς Μόσχαν 
τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1978 ύπογραφείση; μεταξύ τη; 
Ελληνική; Δημοκρατία; καί τη; Ένώσεω; Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Π ροςενική; Συμβάσεως 
καί τοϋ σ/νημμένου εί; αυτήν Πρωτοκόλλου».

Προς ιήι· Βονλήν τών 'Ελλήνων

Την 6ην Σεπτεμβρίου 1978 ύπεγράφη έν Μόσχα, κατά 
την εκεί επίσημον έπίσκεψιν τοϋ κυρίου 1 πουρνού τών 
’Εξωτερικών τή; χώρα; μα;, μεταξύ τή; Ελληνική; Δημο- 
κρατία; καί τή; ’Ενώσεω; των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών. Προξενική Συμβασι;. Κύριο; σκοπο; τή; 
ώ; άνω Συμβάσεω; είναι ή επιθυμία τών δυο συμβαλλόμε
νων Μερών, όπως ρυθμίσουν τά; μεταευ των προεενικα; 
σχέσεις, όπερ Οά συμβάλη καί εί; τήν περαιτέρω άνάπτυ- 
ξιν καί σύσφιγ,ξιν τών μεταξύ τών δύο χωρών σχεσεων.

Ή Σύμβάσι; αύτη ήτις περιέχει (44) άρθρα καί^ συνο
δεύεται άπό εν Π ρωτόκο/Δον, τό όποιον αποτελεί αναπο- 
σπαστόν μέρος αυτής, διαιρείται εις V κεφάλαια.

Τό Ιον περιλαμβάνει τό άρθρον 1 έν τώ οποίω περιεχον- 
ται οί ορισμοί τών έν τή Συμβάσει άπαντωμένων ειδικών 
όρων.
__Τό ΙΙον κεφάλαιον (άρθρα 2 — 8) όπερ άφορα είςτην
έγκαθίδρυσιν τών Προξενικών άρχών, τόν διορισμόν τών 
προξενικών λειτουργών καί υπαλλήλων, άκολουθει κατα 
τό μάλλον ή ήττον, τάς εις τάς σχέσεις αύτάς εφαρμοζόμε
να; γενικά; λύσεις τής διεθνούς Προξενικής πρακτικής, 
τάς όποιας έκωδικοποίησεν ή υπό τήν αιγίδα τοϋ ’Οργανι
σμού τών ’Ηνωμένων ’Εθνών ύπογραφεισα έν Βιέννη την 
24ην ’Απριλίου 1963 Σύμβασις περί τών Προςενικών 
Σχέσεων, κυρωθεϊσα διά τοϋ ύπ’ άριθ. 90/19/5 Νόμου, 
δημοσιευθέντος εις τό ΰπ’ άριθ. 150 φύλλ.ον τής Έφημερι- 
δος τής Κυβερνήσεως τής 23ης ’Ιουλίου 19/5 τεύχος A .

Τό ΙΙΙον κεφάλαιον (άρθρα 9 — 26) άφορα είς τά προ
νόμια καί άσυλίας άφ’ ενός τών Προξενικών Άρχών (απα
ραβίαστου Προξενικών χώρων καί ’Αρχείων, δικαιώματα 
επικοινωνίας, είσπραξις Προξενικών τελών κλπ. ) και αφ 
έτέρου τού προσωπικού αύτών (ετεροδικία καί άπαραβία- 
στον τού προσώπου, μαρτυρικαί καταθέσεις φορολογικαι 
καί τελωνειακχί άπαλλαγαί κλπ. ) άκολουθοϋν γενικώς άν- 
τιστοίχως λύσεις τής Συμβάσεως τής Βιέννης περί τών 
Προξενικών σχέσεων, ήτις ώς άνεφέρθη ήδη έκωδικοποίησεν 
έπί Παγκοσμίου επιπέδου τό Προξενικόν δίκαιον, μέ τινας 
όμως παρεκκλίσεις (απόλυτος χαρακτήρ τοϋ άπαραβιά- 
στου τών Προξενικών χώρων καί έπέκτασις τούτου καί έπί 
τής κατοικία; τοϋ άρχηγοϋ τής Προξενικής’Αρχής) δικαιο- 
λογουμένας ού μόνον έκ τής μερίμνης τών Συμβαλλομένων 
Κρατών όπως έξασφαλίσουν είς τούς Προξένους των μεί- 
ζονα προστασίαν, άλλα κυρίως έκ τοϋ λόγου υίοθετήσεως 
τών ώς άνω έν παρενθέσει μνημονευομένων ρυθμίσεων υπό 
μεγάλου άριθμοϋ διμερών Προξενικών Συμβάσεων συνα- 
φθεισών ύπό τών Κρατών μετά τήν συνομολόγησιν τής 
Συμβάσεως τής Βιέ-/νης.
Τό IVov κεφάλαιον (άρθρα 27-42) άνχφέρετχι είς τά 

Προξενικά καθήκοντα γενικώς καί είδικώτερον όσον άφορα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ είς τά καθήκοντα ληξιάρχου καί συμβολαιογράφου, είς τήν 
έπίδοσιν έγγράφων, είς τά καθήκοντα έν σχέσει πρός τάς 
κληρονομιάς, τήν ναυτιλίαν καί τήν πολιτικήν αεροπορίαν 
κλπ.

Αί διατάξεις αύται, συντχχθεΐσχι βάσει άναλ.όγων διατά
ξεων ετέρων διμερών Προξενικών Συμφωνιών (ώς π.χ. αι 
ΣυV.βάσεις υέ τήν Μεγάλην Βοεταννίαν (Άθήναι 17-4-1953 
Ν.Δ. 2619/17-9-1953 ΦΕΚ Α’ 310,9-11-1953), Βουλγα
ρίαν (Άθήναι 31-5-73 Ν.Δ. 359/2S/3-1974 ΦΕΚ Α' 
121/6-5-1974), Ρουμανίαν (Άθήναι 22-5-1972 Ν.Δ. 426/ 
18-5-19/4 ΦΕΚ Α’ 148'28-5-19/4) καί Γιουγκοσλαυΐαν 
(Άθήναι 17-12-19/4 Νόμο; 217 15-11-1975 ΦΕΚ Α’ 
259/20-11-197ο) ώ; καί αί Συμβάσεις μετά τή; Πολωνίας 
καί Ουγγαρία; μή είσέτι κυρ ωθείσαι, προχωρούν πέραν 
τών έν τή προμ. νησθείση Συμβάσει τή; Βιέννη; σχετικώς 
δια/.αμβανομενων, τούθ’ οπερ ικανοποιεί έν γίνει τήν έπί 
τοϋ θέματος τούτου θέσιν ημών, ήτις, ώς έκ τοϋ μεγάλου 
άριθμοϋ τών έν τη άλλ.οδαπή Ελλήνων, είναι κατά κανόνα, 
ύπερ τής είς τούς Προξένους άναγνωρίσεως όσον τό δυνατόν 
περισσοτέρων αρμοδιοτήτων καί δικαιωμάτων.

Τό Vov κεφάλαιον (άρθρα 43 — 44 ) άναφέρεται είς τάς τε
λικές τής Συμβάσεοτ; διατάξεις.

Ή Σύμβασις αύτη ήτις είναι άορίστου διάρκειας θά τεθή 
έν ίσχύι τήν τριακοστήν ήμέραν άπό τής ημερομηνίας άν- 
ταλΔ.αγής τών οργάνων έπικυοώσεως__  . _

’Εν τώ σχεδίω Νόμω, δημοσιεύεται τό κείμενον τής Συμ
βάσεως έν πρωτυτύπω είς τήν ελληνικήν γλώσσαν.

Πρός τόν σκοπόν κυρώσεώς της, ύποβάλλομεν 'Τμϊν 
τό προσηρτημένον τή παρούση σχέδιον Νόμου πρός εγκρι- 
σιν.

Εν ΆΟήναις τή 10 Απριλίου 1979 

Οί Υπουργοί
’Εξωτερικών Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΑΘ: ΚΑΝΈΛΛΟ ΠΘΥΛΟΣ
: Δικαιοσύνης

. Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεώς τής είς Μόσχαν τήν 6 ην Σεπτεμβρίου 1978 
ύπογραφείσης, μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
της Ένώσεως Σοβιετ.κών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 
Π ροξτ/ικής Συμβάσεως καί τοϋ συνημμένου είς αυτήν 
Π ρωτοκόλλου.

Άρθρον πρώτον
Κυροϋται καί εχει ίσχύν νόμου ή είς Μόσχα·/ τήν 6ην 

Σεπτεμβρίου 1978 ύπογραφεισα, μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Ένώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών, Προξενική Σύμβασις καί τό συνημμένον 
είς αυτήν Πρωτόκολλ.ον τών όποιων τά κείμενα είς πρωτό: 
τύπον είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν έχουν ώς άκολούθως-


