
Στό σχέδιο νόμου κύρουση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για
τα Προξενικά Καθήκοντα μαζί μέ τά συνημμένα υπ’ άρ'.Ο.
I καί II παραρτήματα αύτής πού ύπογοάφηκαν στό Παρίσι 
στις 11 Δεκεμβρίου 1967.

ΓΤοός τη Βουλή τών 'Ελλήνων
1. Ή «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τά Προξενικά Καθή

κοντα » πού υποβάλλεται για κύρωση, ανήκει στη σειρά των 
διεθνών συμβάσεων πού έχουν καταρτισθεϊ στά θεσμικά πλαί
σια τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης.

2. Ή Σύμβαση αύτή άποτελ.είται από πενήντα επτά 
άρθρα, διαιρείται σέ έξι κεφάλαια καί συνοδεύεται άπύ δύο 
παραρτήματα. ’Αποτελεί συμπλήρωση καί έξειδίκευση των 
διατάξεων της διεθνούς συμβάσεως της Βιέννης γιά τις προ
ξενικές σχέσεις τής 24ης ’Απριλίου 1963, την οποία ή Ελ
λάδα κύρωσε μέ τον X. 90/1975 (ΦΕΚ .V 160/23.7.75) καί 
άποσκοπεϊ στην ένίσχυση τής συνεργασίας των Κρατών-Με- 
λών τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης μέ την καθιέρωση ενι
αίας καί ομοιόμορφης ρύθμισης των θεμάτων πού ανάγονται 
στήν άσκηση των προξενικών καθηκόντων.

Τό πρώτο κεφάλαιο πού έξαντλεΐται στις διατάξεις τοϋ 
πρώτου άρθρου, διευκρινίζει την βασική ορολογία τοϋ προ
ξενικού δικαίου, ενώ τό δεύτερο κεφάλαιο άναφέρεται στά 
καθήκοντα τών προξενικών λειτουργών. ' >:

Το τρίτο κεφάλαιο ρυθμίζει διεξοδικά τις προξενικές αρ
μοδιότητες γιά τήν διεκπεραίωση κληρονομικών ύποθέσεων, 
το τέταρτο άναφέρεται στά θέματα τής ναυσιπλοΐας, τό πέμ
πτο περιέχει γενικές διατάξεις καί τό έκτο τις τελικές δια
τάξεις τής Συμβάσεως.

3. Ή Σύμβαση καθιερώνει τό δικαίωμα τών προξενικών 
λειτουργών νά άπευθύνονται άπ’ ευθείας στις διοικητικές καί 
δικαστικές άρχές τόσο τής περιφέρειας των όσο καί τής κεν
τρικής εξουσίας (άρθρον 3). Παράλληλα, προβλέπεται σειρά 
εγγυητικών μέτρων κατά ενδεχόμενης αύθαίρετης μεταχει-

. ρίσεως πολιτών τών Συμβαλλομένων χωρών πού κατοικούν 
ή διαμένουν σέ άλλες χώρες μέρη τής Συμβάσεως. Οί έγ-1 
γυήσεις αυτές θεσπίζουν ορισμένες υποχρεώσεις τής κρατι
κής εξουσίας πού αντιστοιχούν σέ συγκεκριμένα δικαιώματα 
τών προξενικών λειτουργών.
. Έτσι, οί αρμόδιες άρχές τών συμβαλλομένων Κρατών 
ύποχρεοΰνται νά τηρούν ενήμερο τόν προξενικό λειτουργό γιά 
κάθε μέτρο στερητικό τής ελευθερίας πού επιβάλλεται σέ 
υπήκοο τής χώρας του (άρθρ. 6). Στήν υποχρέωση αύτή αντι
στοιχεί τό δικαίωμα άνενόχλητης έπικοινωνίας τών προξέ
νων μέ τόν υπό κράτηση υπήκοο. ’Αξιοσημείωτο είναι ότι 
οί διατάξεις τής Συμβάσεως αύτής θεωρούν ως δεδομένη τήν 
διευκόλυνση μιας τέτοιας έπικοινωνίας άπό τούς νόμους καί 
κανονισμούς τών σωφρονιστικών ιδρυμάτων τοϋ ξένου Κρά
τους.

4. Ή άναγνώριση ορισμένων αρμοδιοτήτων υπέρ τών 
προξενικών λειτουργών συμβάλλει στήν άνετώτερη έξυπη- 
ρέτηση τών πολιτών τών χωρών τους πού διαμένουν μονί- 
μως ή κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα στις συμβαλλόμε
νες χώρες -Μέλη τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ή άνάθεση 
στους προξένους τής διενεργείας πράξεων, όπως ή έκδοση 
καί άνανέωση δελτίων ταυτότητος, διαβατηρίων, εγγράφων 
σχετικών πρός την στρατιωτική θητεία, σύνταξη ληξιαρχι
κών πράξεων σκοπεύει στήν απλοποίηση τών γραφειοκρατι
κών διαδικασιών καί μέ αυτόν τόν τρόπο στή διευκόλυνση τών 
πολιτών τών συμβαλλομένων χωρών πού βρίσκονται σέ άλλη 
Συμβαλλόμενη Χώρα (άρθρα 7-8).

5. Οί διατάξεις τής Συμβάσεως αύτής διευκολύνουν γενικά 
τό έργο τής δικαιοσύνης, τής συγκεκριμένης συμβαλλόμενης 
χώρας - Μέλους τοϋ Σ.Ε. καθ’ ότι οί προξενικοί λειτουργοί 
καθίστανται αρμόδιοι γιά τη διενέργεια δικαστικών καί έξω- 
δίκων πράξεων σχετικών μέ άστικές ή εμπορικές υποθέ
σεις, ώς επίσης καί γιά την εκτέλεση δικαστικών παραγγε
λιών.

ΕΙΣΗ ΓΗΤΙΚΙ1 ΕΚΘΕΣΗ 6. Τό άρθρο 16 τής ύπό κύρωση συμβάσεως παρουσιάζει 
μεγάλ.ο ενδιαφέρον γιά τήν 'Ελλάδα, καθ’ ότι συνεπάγεται 
σημαντικά πρακτικά ώφέλη γιά τούς πολυάριθμους σνμπα- 
τριώτες μας, οί όποιοι έχουν μεταναστεύσει στις βιομηχανικά 
προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως ή Δυτική Γερμανία, 
ή Γαλλία, ή Ελβετία, ή ’Αγγλία, ή Σουηδία, ή Δανία, ή 
'Ολλανδία ή τό Βέλγιο, πού όλες είναι μέλη τοϋ Συμβουλίου 
τής Εύρώπης.

Τό εν λόγω άρθρο άναγνωρίζει στούς προξενικούς λει
τουργούς μας συμβουλευτικές άρμοδιότητες σέ θέματα κοι
νωνικής άσφαλίσεως καί ιατρικής περιθάλύεως πού δικαι
ούνται οί Ιλληνες εργαζόμενοι στό εξωτερικό. Τό πιό ση
μαντικό άκόμη είναι ότι οί πρόξενοί μας θά μπορούν νά λαμ
βάνουν γιά λογαριασμό τών ενδιαφερομένων ελλήνων πο
λιτών, τις συντάξεις, προσόδους ή άποζημιώσεις πού αυ
τοί δικαιούνται άπό τούς άσφαλιστικούς οργανισμούς τοϋ 
ξένου Κράτους καί νά τούς τις αποστέλλουν στην 'Ελλάδα 
(άρθρον 16, εδάφιο 2).

7. ’Ενδιαφέρον παρουσιάζουν γιά μάς καί οί διατάξεις μέ 
βάση τις όποιες άναγνωρίζεται ή άρμοδιότητα τών προξέ
νων μας (όπως καί αυτών τών άλλων συμβαλλομένων χω
ρών ) σέ θέματα πού άφοροϋν τό άνοιγμα, τήν έπαγωγή καί τή 
διαφύλαξη τής κληρονομιάς έλλήνων (ή πολιτών τών χωρών 
αυτών) στό εξωτερικό, καθώς καί τή διαφύλαξη τών κληρο
νομικών δικαιωμάτων έπί περιουσίας καταληφθείσης στό έ- 
ξωτερικό (άρθρα 17-27).

8. ’Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν γιά τή 
χώρα μας οί σχετικές μέ τήν ναυσιπλοΐα διατάξεις, οί ό
ποιες συμβάλλουν στήν εύρυθμη λειτουργία τής εμπορικής 
ναυτιλίας μας καί στή διευκόλυνση τής άναπτύξεώς της.

Οί διατάξεις αυτές καθιερώνουν ρητά τήν άμεση έποπτεία 
τών προξένων έπί τών πλοίων τών χωρών τους, διασφαλί
ζουν τό δικαίωμα έπικοινωνίας τους μέ τόν πλοίαρχο καί τό 
πλήρωμά τους καί ρυθμίζουν τήν άσκηση τών αρμοδιοτή
των τους στά θέματα πού έχουν σχέση μέ τήν είσοδο, παρα
μονή καί άναχώρηση τών πλοίων στά καί άπό τά λιμάνια, τά 
έσωτερικά ύδατα ή τήν χωρική θάλασσα τού ξένου Κρά
τους, τήν σύνθεση τοϋ πληρώματος τών πλοίων καί τό νομικό 
τους καθεστώς (άρθρα 28-32).

Σημαντικό είναι επίσης ότι οί πρόξενοι καθίστανται άρ- 
μόδιοι γιά τήν τάξη καί πειθαρχία στά πλοία τών χωρών τους 
καί τή ρύθμιση τών διαφορών πού άναφύονται άνάμεσα στον 
πλοίαρχο καί τό πλήρωμα , άποκλειομένης τής έπεμβάσεως 
τών διοικητικών ή δικαστικών άρχών τοϋ ξένου Κράτους (άρ
θρα 35 παρ. 1 καί 36 παρ. 1 ).

Οί διατάξεις αυτές κατοχυρώνουν ρητά τό δικαίωμα τής 
συγκεκριμένης συμβαλλόμενης χώρας νά άσκεΐ τήν δικαιο
δοσία της έπί τών πλοίων πού φέρουν τήν σημαία της όταν 
εύρίσκονται στά λιμάνια, έσωτερικά ύδατα ή τήν χωρική 
θάλασσα τών συμβαλλομένων Κρατών-μελών τοϋ Συμβου
λίου τής Εύρώπης.

Νομιμοποιείται έν τούτσς ή επέμβαση τών δικαστικών 
άρχών τών συμβαλλομένων χωρών έπί πλ.οίων πού φέρουν 
σημαία άλλων συμβαλλομένων χωρών όταν αυτά εύρίσκονται 
στά λιμάνια, έσωτερικά ύδατα ή τήν χωρική θάλασσα τών 
πρώτων, έάν διαπραχθεΐ άδίκημα πού στρέφεται κατά τής 
άσφαλ,είας τοϋ Κράτους, τής λιμενικής ήσυχίας, τής δημο
σίας υγείας, τής λειτουργίας τοϋ τελωνείου ή άποτελ,εϊ άξιό- 
ποινη πράξη πού τιμωρείται μέ μεγίστη στερητική τής έλευ- 
θερίας ποινή τουλάχιστον πέντε έτών, (άρθρον 36).

9. Γιά τούς παραπάνω λόγους είσηγούμεθα τήν κύρωση 
τής Συμβάσεως πού ύποβάλλουμε συνημμένα.

’Αθήνα, 29 ’Οκτωβρίου 1982 
Οί Υπουργοί

’Εξωτερικών Δικαιοσύνης
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