
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «κύρωση τής Π ροξενικ.ής Σύμβασης πού 
ΰπογράφηκε στην Άδήνα στις 6 Ιουλίου 1982 μεταξύ 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Γερμανικής Λαϊκής 
Δημοκρατίας.

ΙΤρός τή Βουλή των 'Ελλήνων

Στις 6 Ιουλίου 1982 ΰπογράφηκε στήν Άδήνα Προξενι- 
κή Σύμβαση μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής 
Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας. Κύριος σκοπός τής Σύμ
βασης είναι ή ρύδμιση των προξενικών σχέσεων τών δύο χωρ 
ρών καί ή ανάπτυξη, μέ τον τρόττο αύτό, τών φ’λικων σχέ
σεων· άνάοιεσά τους.

Ή Σύμβαση περιέχει 54 άρδρα καί διαιρείται
κεφαλαία:

Το Κεφάλαιο I περιλάμβανε: ένα μόνο άρ-Spo μέ τούς ορι
σμούς τών όρων πού άπαντώνται στη Σύμβαση.

Το Κεφάλαιο II (άρδρα 2-8) αφορά στην εγκατάσταση 
τών προξενικών αρχών καί στον διορισμό καί την ανάκληση 
τών μελών της καί άκολουδεί, στα δέματα αύτά, τις "λύσεις 
τής διεδνοΰς Προξενικής πρακτικής όπως αύτή κωδικοπο.ή- 
δηκε άπό τή Σύμβαση τών 'Ηνωμένων Έδνών για τις Προι- 
ξενίκές Σχέσεις πού ΰπογράφηκε στη Βιέννη στις 24.4.63 
(κυρώδηκε άπό τήν Ελλάδα μέ το Ν. 90/1975,"ΦΕΚ Λ' 
150 τής 23.7.1975). : ' : . . ; · ' ,
γ.Τό Κεφάλαιο III (άρδρα 9-26) άναφέρετα; στά προνόμια 

καί τις ασυλίες τών Προξενικών ’Αρχών (απαραβίαστο προ
ξενικών χώρων καί αρχείων, ϊικαίωμa επικοινωνίας κλπ.) 
καδώς καί στις διευκολύνσεις. ασυλίες ,αί προνόμια τοΰ προ- 
σώπικοϋ τους (έτεροϊικά καί απαραβίαστο τού προσώπου, μαρ
τυρικές καταδόσεις, φορολογικές καί τελωνειακός απαλλαγές 
κλπ.). . Καί εδώ άκολουδοΰνται γενικά ο! λύσεις τής παρα
πάνω Σύμβασης τής Βιέννης μέ μερικές αποκλίσεις (απόλυ
τος π.χ. χαρακτήρας τοϋ απαραβίαστου τών προξενικών χώ
ρων καί επέκτασή του ώστε νά περιλάβει καί τήν κατοικία 

.τοϋ άρχηγοΰ τής Προξενικής ’Αρχής) πού δρ/σκουν ,το έρεμ 
σμα τους τόσο στην ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία τών 
προξένων όσο καί στην υίοδέτησή τους άπό μεγάλο άριδμό 
διμερών προξενικών συμβάσεων πού συνάφδηκαν μετά τήν 
συνομολόγηση τής Σύμβασης τής Βιέννης. Έξ άλλου ο! απο
κλίσεις αυτές υπάρχουν καί σέ άλλες συμβάσεις πού έχει συί- 
νάψε: ή χώσα μας αέ άλλα ’Ανατολικά κράτη (ΕΣΣΔ) (Μό
σχα. 6.9 1978. Ν. 934/1979 ΦΕΚ Α' 145/3.7.1979) Πο
λωνία (Βαρσοβία. 30.8.1977 Ν. 838/1978. ΦΕΚ Α' 226/ 
21.12.1978) Ουγγαρία ("Λδήνα 18.3.1977 Ν. 8C9/1979, 
ΦΕΚ Α' 37/28.2.1979).
- Το Μέρος IV (άρδρα 26-51) άναφέρετα: στά Προξε- 

νικα καδήκοντα. Ειδικότερα ρυδμίζονται τά καδήκοντα τοϋ 
Προξένου σάν ληξίαρχου και συμβολαιογράφου καδώς καί τά 
καδήκοντά του σέ σχέση μέ τήν επίδοση εγγράφων, τις /.λη1-

ρονομίες καί τή ναυτιλία. Οί διατάξεις αυτές βαίνουν πέρα 
άπό τις ρυδμίσεις τής Σύμβασης τής Βιέννης άκολουδώντας 
το προηγούμενο πολλών άλλων διμερών Προξενικών Συμβά
σεων πού έχε: συνάδει ή χώρα μας. όπως π.χ.. έκτος τών 
τριών πού παραπάνω άναοέραμε, οί Συμβάσεις μέ τή Μ. Βρε-
ταννία (Άδήνα. 17.4.1953. Ν.Δ. 2619/1953 ΦΕΚ Α' 310/ 
9.11.1953), τή Βουλγαρία (Άδήνα, 31.5.1973. Ν.Δ. 359/ 
28.3.1974. ΦΕΚ 121/1974). Ρουμανία (Άδήνα. 22.5.1972. 
Ν.Δ. 426/1974, ΦΕΚ Α' 148/28.0.1974) καί τλ Γιουγκο
σλαβία (Άδήνα. 17.2.1974. Ν. 217/1975, ΦΕΚ Α' 259/ 
10.11.1975). Τούτο είναι σύμφωνο μέ τή γενική μας δέση 
στο δέμα αύτό πού υπαγορεύεται άπό τήν άνάγκη εξυπηρέ
τησης τοΰ μεγάλου άριδμοΰ τών Ελλήνων πού ζοϋν στό έξω- 
τερικο καί πού ευνοεί, κατά συνέπεια, τήν άναγνώριση όσο· το 
δυνατό περισσοτέρων αρμοδιοτήτων ατούς Προξένους.

Σημειώνεται έοώ ότι στή Σύμβαση επισυνάπτονται δύο επι
στολές πού άντηλλάγησαν 'μεταξύ τών .δυο χωρών καί πού 
άναφέρονται στο άρδρο 41 τής Σύμβασης πού άφορά το δι
καίωμα επικοινωνίας τοϋ προξένου μέ τούς υπηκόους τοϋ Κρά
τους αποστολής. Οί επιστολές αυτές πού έχουν απλώς διευ
κρινιστικό χαρακτήρα έγιναν κατόπιν έπιδυμίας τής Άνατοτ 
λικογερμανικής πλευράς.

Στο Κεφάλαιο V (άρδρα 52-54) περιέχονται οί τελικές 
διατάξεις. Σ’ αυτές καδορίζεται ότι ή Σύμβαση είναι αόρι
στη; διάρκειας καί δά τεδ.εί.σέ ισχύ τήν τριακοστή ημέρα άπο_ 
τήν ημερομηνία ανταλλαγής τών οργάνων επικύρωσής της.

Στό σχέδιο νόμου δημοσιεύεται τό κείμενο τής Σύμβασης 
στό πρωτότυπο στήν Ελληνική, Γερμανική καί Γαλλική 
γλώσσα. :· ·-'···.-■ -' .· : " ··'·* -

Για τό σκοπό τής κύρωσής της σάς υποβάλλουμε το προ- 
σαοτημένο στήν παρούσα έκδοση σχέδιο' νόμου "γιά έγκριση.

Άδήνα, 27 ’Οκτωβρίου 1982 ' .
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Εξωτερικών ' ' . * Οικονομικών. '
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ΣΧΕΔΙΟ' ΝΟΜΟΤ

Κύρωση τής Π ροξενικής Σύμβασης μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμα
νίας.

Άρδρο πρώτο
Κυρώνεται καί έχε: τήν ισχύ πού ορίζει τό άρδρο 28 παρ. 

1 τοϋ Συντάγματος, ή Προξενική Σύμβαση μεταξύ τής ’Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας, πού ύπογράφηκε στή·; Άδήνα στις 6 ’Ιουλίου 
1982, τής όποιας τό κείμενο σέ πρωτότυπο στήν ‘Ελληνική 
καί Γαλλική γλώσσα, έχει ώς έξής:


