
Στο Σχέδιο Νόμου «κύρωση της Προξενικής Σύμβασης
που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 198U
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιτλιττι-
κής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Στις 22.10.1980 υπογράφηκε στην Αθήνα Προξενική 

Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τσε
χοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. Κύριος σκοπός 
της Σύμβασης είναι η πραγμάτωση της επιθυμίας των δύο 
χωρών να ρυθμίσουν τις προξενικές σχέσεις μεταξύ τους 
προωθώντας ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, την ανάπτυξη 
και σύσφιγξη των φιλικών σχέσεων ανάμεσά τους.

Η Σύμβαση περιέχει 47 άρθρα και διαιρείται σε πέντε 
Μέρη.

Το Μέρος I περιλαμβάνει ένα μόνο άρθρο στο οποίο δί
νονται οι ορισμοί των όρων που απαντιόνται στη Σύμβαση.

Το Μέρος II (άρθρα 2-11) αφορά στην εγκαθίδρυση 
των προξενικών αρχών και στον διορισμό των προξενικών 
λειτουργών και υπαλλήλων και ακολουθεί στη ρύθμιση των 
θεμάτων αυτών, τις λύσεις της διεθνούς Προξενικής πρακτι
κής όπως αυτή κωδικοποιήθηκε από τη Σύμβαση των Ηνω
μένων Εθνών για τις Προξενικές Σχέσεις που υπογράφηκε 
στη Βιέννη στις 24.4.1963 (κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Νόμο 90/1975, ΦΕΚ Α' 150 της 23.7.1975).

Το Μέρος III (άρθρα 12 - 28) αναφέρεται στα προνόμοια 
και τις ασυλίες των Προξενικών Αρχών (παραβίασις προ
ξενικών χώρων και αρχείων, δικαίωμα επικοινωνίας, είσπρα
ξη προξενικών τελών κ.λπ.) και σε αυτά του προσωπικού 
τους (ετεροδικία και απαραβίαστο του προσώπου, μαρτυ
ρικές καταθέσεις, φορολογικές και τελωνειακός απαλλαγές).

Και εδοό η ρύθμιση ακολουθεί γενικά αντίστοιχες λύσεις 
της προαναφερόμενης Σύμβασης της Βιέννης με μερικές 
αποκλίσεις (απόλυτος π.χ. χαρακτήρας του απαραβιάστου 
των προξενικών χώρων και επέκτασή του για να περιλάβει 
και την κατοικία του αρχηγού της Προξενικής Αρχής), 
που δικαιολογούνται τόσο από την ανάγκη για μεγαλύτερη 
προστασία των προξένων αλλά και από την υιοθέτησή τους 
από μεγάλο αριθμό διμερών προξενικών συμβάσεων, που 
συνάφθηκαν μετά τη συνομολόγηση της Σύμβασης της 
Βιέννης. Εξ άλλου οι αποκλίσεις αυτές υπάρχουν και σε 
άλλες συμβάσεις που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλα 
Ανατολικά κράτη ΕΣΣΔ (Μόσχα, 6.9.78, Ν. 934 /79 ΦΕΚ 
Α' 145/3.7.79) ,Πολωνία (Βαρσοβία, 30.8.77, Ν. 838/78 
ΦΕΚ Α' 226/21.12.78), Ουγγαοία (Αθήνα, 18.3. , Ν.
869/79, ΦΕΚ Α' 37/22.2.79').

Το Μέρος IV (άρθρα 29 - 46) αναφέρεται στα Προξενικά 
καθήκοντα. Ειδικότερα ρυθμίζονται τα καθήκοντα του Προ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ξένου σαν ληςίαρχου και συμβολαιογράφου καθώς και τα 
καθήκοντά του σε σχέση με την επίδοση εγγράφων, τις κλη
ρονομιές και τη ναυτιλία. Οι διατάξεις αυτές βαίνουν πέρα 
από τις ρυθμίσεις της Σύμβασης της Βιέννης ακολουθώντας 
το προηγούμενο πολλών άλλων διμερών Προξενικών Συμ
βάσεων που έχει συνάψει η χώρα μας, όπως π.χ., εκτός των 
τοιών που παραπάνω αναφέραμε, οι Συαβάσεις με τη Μ. 
Βρεταννία (Αθήνα, 17.4.53, Ν.Δ. 2619)53, ΦΕΚ Μ 310/ 
9.11.1953), τη Βουλγαρία (Αθήνα, 31.5.1973, Ν.Δ. 359/ 
28.3.74, ΦΕΚ Α' 121/74), Ρουμανία (Αθήνα, 22.5.72, 
Ν.Δ. 426/74, ΦΕΚ Α' 148/28.5.74) και τη Γιουγκοσλα
βία (Αθήνα, 17.12.74, Ν. 217/75, ΦΕΚ Α' 259/20.11.75).
Τούτο είναι σύμφωνο με τη γενική μας θέση στο θέμα αυτό 
που υπαγορεύεται απ’ την ανάγκη εξυπηρέτησης του μεγά
λου αριθμού των Ελλήνων που ζούν στο εξωτερικό και που 
θέλει, κατά συνέπεια, την αναγνώριση όσο το δυνατό περισ
σότερων αρμοδιοτήτων στους Προξένους.

Στο Μέρος V (άρθρο 47) περιέχονται οι τελικές διατάξεις 
της Σύμβασης. Η Σύμβαση είναι αόριστης διάρκειας και 
θα τεθεί σε ισχύ τη τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία 
ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσής της.

Στο Σχέδιο Νόμου δημοσιεύεται το κείμενο της Σύμ
βασης στο πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση 
στην Ελληνική γλώσσα.

Για το σκοπό της κύρωσής της σας υποβάλλουμε το 
προσαρτημένο στην παρούσα έκθεοη Σχέδιο Νόμου για
έγκριση.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Προξενικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δη

μοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσε
χοσλοβακίας.

Άρθρο τιρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 

παρ. 1 του Συντάγματος η Προξενική Σύμβαση μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
της Τσεχοσλοβακίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 20 
Οκτωβρίου 19S0, της οποίας το κείμευο σε πρωτότυπο 
στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική 
έχει ως εξής :


