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-ryj σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως της εν Άθήναις 
-r; 17r,v Δεκεμβρίου 1974 ύπογραφείσης Προξενικής 
''ΰαΒάσεως μεταξύ της Δημοκρατίας της Ελλάδος καί 
Ά Όαοσπόνδου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιου-
•■-/.οσλαυΐας».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων,
τοϋ ύποβαλλόμενου πρός ψήφισιν σχεδίου Νόμου, 

ή νομοθετική κύρωσις τής έν Άθήναις τήν 17ην 
^-χ.-μβοίου 1974 ύπογραφείσης Προξενικής Συμβάσεως 
‘.'χίή'τής Δημοκρατίας τής Ελλάδος καί τής Όμοσπόν- 

t'j Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαυίας.
·|[ Δύαβασις αυτή έκτος τοϋ άρθρου 1 έν τω όττοίω 

___PyovTai οί ορισμοί των έν τή Συμβάσει άπαντωμέ-
• (0ν ειδικών όρων διαιρείται εις επτά μέρη.

TÔ πρώτον (άρθρα 2-6), όπερ αφορά εις τάς Προξε- 
■ ·κάε σχέσεις γενικώς (ίδρυσις Προξενικών ’Αρχών, δια
δικασία καί προϋποθέσεις διά τον διορισμόν τών — ροξε- 
,·.κών ύπαλλήλων κ.λ.π.), άκολουθεϊ, κατά το μάλλον ή 
17τον. τάς εις τάς σχέσεις αύτάς έφαρμοξομένας γενικάς 
λυσειε τής διεθνούς προξενικής πρακτικής, τάς οποίας 
έκωδικοποίησεν ή ΰπό τήν αιγίδα τοϋ Όργανισμοϋ 'Ηνω- 
υέ·/κν—1 Εθνών, ύπογραφεϊσα -έν'"Βιέννη τήν 24ην Άπρΐ- 
λίου 1963 Σύμβασις περί τών Προξενικών σχέσεων, ής 
ή διαδικασία νομοθετικής κυρώσεως εύρίσκεται νΰν έν κινή-
rjZ'..

Τά. δεύτερον, πέμπτον καί έκτον μέρη (άρθρα 7—Ιο, 
άναφέρονται ε : τά προξενικά καθήκοντα γενικώς 

σκοποί καί άσκησις τούτων) καί εΐδικώτερον όσον άφορά 
είε τά καθήκοντα ληξιάρχου καί συμβολαιογράφου, εις 
τήν έπίδοσιν έγγράφων, εις τά καθήκοντα έν σχέσει προς 
τάς κληρονομιάς καί τήν ναυτιλίαν κ.λ.π. Αί διατάξεις 
αύται. συνταχθεΐσαι βάσει αναλογών διατάξεων ετέρων 
διμερών Π ροξενικών Συμφωνιών (Πρβλ. π.χ. τάς Συμ
βάσεις μέ τήν Μεγ. Βρεττανίαν (Άθήνοι 17.4.1953 Ν.Δ. 
261!· 17.9.1953 Φ.Ε.Κ. Λ' 310/9.11.1953), Βουλγαρίαν 
(ΆΟήναι 31.5.1973 Ν.Δ. 359/2S.3.1974 Φ.Ε.Κ. Α' 
121 6.5.11)74) καί Ρουμανίαν (Άθήναι 22.5.1972 Ν.Δ. 
·2·> IS..ι.1!!/4 Φ.Ε.Κ. Λ' 148/28.5.1974) προχωρούν 

πέραν τών έν τή προμνησθείση Συμβάσει τής Βιέννης 
σχετικώς διαλαμβανομένων, τοϋθ’ όπερ ικανοποιεί έν 
γενει τήν έπί τοϋ θέματος τούτου Οέσιν ημών, ήτις, ως έκ 
του μεγάλου άριθμοϋ τών έν τή άλλοδαπή Ελλήνων, είναι 
κατα κανόνα, υπέρ τής εις τούς Προξένους άναγνωρίσεως 
οσον το δυνατόν περισσοτέρων αρμοδιοτήτων καί δικαιω
μάτων.

Γά. τρίτον καί τέταρτον μέρη (άρθρα 16—29), άφοροϋν 
:·- τα προνόμια, άσυλίας καί άπαλ/.αγάς άφ’ ενός τών 
Προςενικών αρχών (άπαραβίαστον προξενικών χούρων καί 
αεχειο/ν. δικαιώματα έπικοινωνίας, είσπραξις προξενικών 
~;/(jv κ.λ.π. ) καί άφ’ ετέρου τοϋ προσωπικού αυτών
• ετεροοικια καί άπαραβίαστον τοϋ προσώπου, μαρτυρικαί 
καταθέσεις φορολογικά! καί τελωνειακαί άπαλλαγαί κ.λ.π. ) 
ακο/.ουθοϋν γενικώς τάς άντιστοίχως λύσεις τής Συμβά- 
σεο/ς —ής Βιέννης περί τών Προξενικών σχέσεων, ήτις

ανεφερθη ήδη έκωδικοποίησεν έπί παγκοσμίου πεδίου

τό Προςενικόν δίκαιον, μέ τινας όμως παρεκκλίσεις (από
λυτος χαρακτήρ τοϋ άπαραβιάστου τών Προξενικών χώρων 
καί έπέκτασις τούτου καί έπί τής κατοικίας τοϋ άρχηγοϋ 
τής Προξενικής ’Αρχής) δικαιολογουμένας ού μόνον έκ 
τής μερίμνης τών Συμβαλλομένων Κρατών όπως έξασφα- 
λίσουν εις τούς Προξένους των μείζονα προστασίαν, άλλά 
κυρίως έκ τοϋ λόγου τής υίοθετήσεως τών ώς άνω έν παρεν
θέσει μνημονευομένων ρυθμίσεων ύπό μεγάλου άριθμοϋ 
διμερών Προξενικών Συμβάσεων συναφθεισών ύπό τών 
Κρατών μετά τήν συνομολόγησιν τής Συμβάσεως τής 
Βιέννης.

Τό έβδομον μέρος (άρθρα 40-41) άναφέρεται εις τάς 
τελικάς τής Συμβάσεως διατάξεις.

' Η Σύμβασις αϋτη ήτις είναι πενταετούς διάρκειας 
παρατεινομένη μετά τήν έκπνοήν της σιωπηρώς, θά τεθή 
έν ΐσχύι ευθύς ώς αΰτη κυρωθή παρά τών δύο Κρατών 
καί άνταλλαγοϋν μεταξύ αύτών τά σχετικά έγγραφα έπι- 
κυρώσεως.

’Εν τω σχεδίω Νόμω, δημοσιεύεται τό κείμενον τής 
Συμβάσεως έν πρωτοτύπω εις τήν γαλλικήν καί έν μετα
φράσει εις τήν ελληνικήν. Πρός τόν σκοπόν κυρώσεώς της, 
ύποβάλλομεν ύμΐν τό προσηρτημένον τή παρούση σχέδιον 
Νόμου πρός εγκρισιν.

—------ - - -’Έν Άθήναις- τή- 12 ’Ιουλίου 1975
Οί Υπουργοί

’Εξωτερικών Οΐκονοαικών
Δ. Σ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΤΑΓ. ΔΕΒλΕΤΟΓΑΟΤ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής έν Άθήναις τήν 17ην Δεκεμβρίου
1974 ύπογραφείσης Προξενικής Συμβάσεως μεταξύ τής
Δημοκρατίας τής Ελλάδος καί τής Όμοσπόνδου Σο
σιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαυίας.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται ή έν Άθήναις τήν 17ην Δεκεμβρίου 1974 

ύπογραφεϊσα Προξενική Σύμβασις, μεταξύ τής Δημοκρα
τίας τής Ελλάδος καί τής Όμοσπόνδου Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαυίας, ής τό κείμενον έπεται 
έν πρωτοτύπω εις τήν γαλλικήν γλώσσαν καί έν μετα
φράσει εις τήν ελληνικήν.

“Αρθρον δεύτερον
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 22 ’Ιουλίου 1975 

Οί 'Υπουργοί
Έπί τών Έξωτεοικών Έπί τών Οικονομικών
Δ. Σ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έπί τής Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ


