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Απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών ειδών πολυτελείας δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1509 του Συμβουλίου (περιοριστικά μέτρα κατά της Λαοκρατικής
Δημοκρατίας της Κορέας)

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επέβαλε για πρώτη φορά περιοριστικά
μέτρα κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας («ΛΔΚ») το 2006. Μεταγενέστερες
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) και αυτόνομες
κυρώσεις της ΕΕ ενίσχυσαν επίσης το καθεστώς κυρώσεων κατά της ΛΔΚ. Τα μέτρα των
Ηνωμένων Εθνών και τα αυτόνομα μέτρα της ΕΕ περιλαμβάνονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ)
2016/849 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων
κατά της ΛΔΚ, όπως τροποποιήθηκε, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1509 του Συμβουλίου,
της 30ής Αυγούστου 2017, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της ΛΔΚ, όπως
τροποποιήθηκε.
Το παρόν σημείωμα συντάχθηκε από την Επιτροπή ως έγγραφο καθοδήγησης και σε αυτό
εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εφαρμογή του άρθρου 10 του κανονισμού,
δηλαδή την εφαρμογή της απαγόρευσης εξαγωγών και εισαγωγών ειδών πολυτελείας, με
σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή από τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη1. Στόχος
αυτού του σημειώματος καθοδήγησης είναι να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις που
τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής. Σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω ερωτήσεις, η
Επιτροπή ενδέχεται να αναθεωρήσει ή να επεκτείνει το παρόν έγγραφο καθοδήγησης.
Απαγόρευση των εισαγωγών και εξαγωγών ειδών πολυτελείας
Η ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) ως νομική βάση για την απαγόρευση των εξαγωγών ειδών
πολυτελείας
Η παράγραφος 8 (a) (iii) της ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) επιβάλλει σε όλα τα κράτη μέλη την
υποχρέωση να εμποδίζουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στη ΛΔΚ
ειδών πολυτελείας από το έδαφός τους ή από υπηκόους τους ή με σκάφη ή αεροσκάφη που
φέρουν τη σημαία τους, είτε αυτά προέρχονται είτε όχι από τα εδάφη τους.
Η παράγραφος 23 της ΑΣΑΗΕ 2094 (2013), η παράγραφος 39 της ΑΣΑΗΕ 2270 (2016) και η
παράγραφος 5 της ΑΣΑΗΕ 2321 (2016) επιβεβαίωσαν τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος
8 (a) (iii) της απόφασης 1718 (2006), και αποσαφήνισαν ότι ο όρος «είδη πολυτελείας»
περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα είδη που προσδιορίζονται στα σχετικά
παραρτήματα των εν λόγω αποφάσεων.
Η ανακοίνωση αριθ. 3 για την υποβοήθηση της εφαρμογής που εξέδωσε η Επιτροπή του
Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1718 (2006)
αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών (στην περίπτωση της ΕΕ, της Ένωσης) να
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Το παρόν σημείωμα δεν φιλοδοξεί να καλύψει με διεξοδικό τρόπο όλες τις διατάξεις, ούτε να εισαγάγει
νέους νομοθετικούς κανόνες. Η Επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορεί να παράσχει νομικά δεσμευτική ερμηνεία των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
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υιοθετήσουν τον δικό τους εθνικό [/«ενωσιακό»] ορισμό πρόσθετων ειδών πολυτελείας,
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες αρχές και
παράγοντες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων για είδη πολυτελείας.
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1509 ως νομική βάση για την απαγόρευση εξαγωγών δυνάμει της
ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) και για την αυτόνομη απαγόρευση εισαγωγών από την ΕΕ
Το στοιχείο α) του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 προβλέπει την
απαγόρευση εξαγωγής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 (a) (iii) της ΑΣΑΗΕ 1718
(2006), ενώ το σημείο β) του άρθρου 10 παράγραφος 1 προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγής
ως πρόσθετο αυτόνομο μέτρο της ΕΕ:
«Άρθρο 10
1. Απαγορεύονται:
α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή στη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, ειδών
πολυτελείας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα VIII,
β) η εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά από τη ΛΔΚ, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας,
όπως παρατίθενται στο παράρτημα VΙΙΙ, είτε προέρχονται είτε όχι από τη ΛΔΚ.
2. Η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για
προσωπικά είδη ταξιδιωτών ή για εμπορεύματα μη εμπορικής φύσης, για προσωπική
χρήση των ταξιδιωτών που περιέχονται στις αποσκευές τους.
3. Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τα αγαθά που
είναι αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών
αποστολών των κρατών μελών στη ΛΔΚ ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή για τα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων τους.
4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν, υπό τους όρους που
αυτές θεωρούν κατάλληλους, συναλλαγή επί αγαθών που αναφέρονται στο σημείο 17
του παραρτήματος VIII, εφόσον τα αγαθά προορίζονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς.»
Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 περιλαμβάνει τον κατάλογο των ειδών
πολυτελείας που υπόκεινται στην εν λόγω απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών, ο οποίος
περιλαμβάνει 22 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, με περισσότερα από 300 είδη
συνολικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών κωδικών ονοματολογίας.
Ο κατάλογος αυτός επανεξετάστηκε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2017. Η
επανεξέταση αυτή οδήγησε στην έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2062 του Συμβουλίου,
της 13ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509. Ως
αποτέλεσμα αυτού, ορισμένα υποκειμενικά προσδιοριστικά στοιχεία («εκλεκτής ποιότητας»
κ.λπ.) αντικαταστάθηκαν από ονομαστικές τιμές (κατώτατα όρια αξίας) και για ορισμένες
κατηγορίες το κατώτατο όριο αξίας διαγράφηκε, με αποτέλεσμα την πλήρη απαγόρευσή τους.
Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, στην έκθεσή της αριθ. S/2018/171 με ημερομηνία 5
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Μαρτίου 2018, αναγνώρισε ότι η τροποποίηση αυτή ενίσχυσε την εφαρμογή των
περιοριστικών μέτρων έναντι της ΛΔΚ.
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του παραρτήματος VIII του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 του Συμβουλίου
Η εφαρμογή της έννοιας των «ειδών πολυτελείας» στη νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί τη
δημιουργία πιο συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως πούρα, χαβιάρι και δερμάτινα προϊόντα. Οι
κατηγορίες αυτές αντικατοπτρίζουν τον πολυτελή χαρακτήρα των σχετικών προϊόντων. Όπου
αυτό είναι απαραίτητο, περιλαμβάνεται κατώτατο όριο αξίας στον ορισμό της κατηγορίας,
ώστε να αποκλειστούν είδη που εμπίπτουν μεν στην κατηγορία αυτή, αλλά δεν έχουν αυτά
καθαυτά πολυτελή χαρακτήρα. Το εν λόγω κατώτατο όριο αξίας ισχύει τόσο για νέα όσο και
για μεταχειρισμένα είδη. Οι κωδικοί ονοματολογίας απαριθμούνται για κάθε κατηγορία. Το
πεδίο εφαρμογής ορισμένων κωδικών δεν καλύπτεται από την κατηγορία τους. Στις
περιπτώσεις αυτές, αναφέρεται «ex» πριν από τον κωδικό. Αντιθέτως, εάν το πεδίο
εφαρμογής του κωδικού καλύπτεται πλήρως από την κατηγορία του, δεν αναφέρεται «ex».
Στην περίπτωση αυτή, όλα τα εμπορεύματα που δηλώνονται με τον συγκεκριμένο κωδικό
υπόκεινται στην απαγόρευση.
Για παράδειγμα, στην κατηγορία «8) Πανωφόρια η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 75 EUR
ανά προϊόν, ή άλλα ενδύματα, συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα (ασχέτως υλικού) η
αξία των οποίων υπερβαίνει τα 20 EUR ανά προϊόν»:


«ex

4203 00 00 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο»

σημαίνει ότι όλα τα είδη που εμπίπτουν στον κωδικό 4203 00 00 καλύπτονται από την
απαγόρευση, στον βαθμό που αντιστοιχούν στην περιγραφή της κατηγορίας (δηλαδή
Πανωφόρια η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 75 EUR ανά προϊόν, ή άλλα ενδύματα,
συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα (ασχέτως υλικού) η αξία των οποίων
υπερβαίνει τα 20 EUR ανά προϊόν).


«6112 20 00 Κουστούμια και σύνολα του σκι»
σημαίνει ότι καλύπτονται όλα τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στον εν λόγω κωδικό
(δηλ. ότι αυτά εμπίπτουν στην περιγραφή της κατηγορίας).

Οι κωδικοί ονοματολογίας έχουν ληφθεί από τη συνδυασμένη ονοματολογία, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης
Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και
όπως παρατίθεται στο παράρτημα I αυτού, και είναι αυτοί οι οποίοι ισχύουν κατά τον χρόνο
δημοσίευσης του κανονισμού και, κατ’ αναλογία, όπως έχουν τροποποιηθεί με
μεταγενέστερη νομοθεσία.
Επιθεωρήσεις των φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αποσκευών και
ελεγμένων χειραποσκευών
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Το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 καθορίζει τους όρους για τις επιθεωρήσεις των
φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αποσκευών και ελεγμένων
χειραποσκευών, για να διασφαλισθεί ότι δεν περιέχουν είδη που απαγορεύονται βάσει της
ΑΣΑΗΕ 1718 (2006) και όλων των μεταγενέστερων σχετικών αποφάσεων, καθώς και βάσει
του ίδιου του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509:
«Άρθρο 38
1.
Φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αποσκευών και ελεγμένων
χειραποσκευών, που βρίσκεται εντός της Ένωσης ή διαμετακομίζεται μέσω αυτής,
συμπεριλαμβανομένων των αερολιμένων, λιμένων και ελεύθερων ζωνών, όπως
αναφέρεται στα άρθρα 243 έως 249 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, υπόκειται σε
επιθεώρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν περιέχει είδη που απαγορεύονται βάσει των
ΑΣΑΗΕ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321
(2016) ή 2371 (2017) ή βάσει του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που:
α) το φορτίο προέρχεται από τη ΛΔΚ,
β) το φορτίο προορίζεται για τη ΛΔΚ,
γ) το φορτίο αποτελεί αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από τη ΛΔΚ ή τους
υπηκόους της ή άτομα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους ή κατ’ εντολή τους ή
από οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους,
δ) το φορτίο αποτελεί αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από πρόσωπα, οντότητες ή
φορείς που κατονομάζονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ,
ε) το φορτίο μεταφέρεται με σκάφη που φέρουν τη σημαία της ΛΔΚ ή αεροσκάφη που
έχουν νηολογηθεί στη ΛΔΚ ή σκάφη ή αεροσκάφη χωρίς εθνικότητα.
2. Όταν το φορτίο που βρίσκεται εντός της Ένωσης ή διαμετακομίζεται μέσω αυτής,
συμπεριλαμβανομένων των αερολιμένων, των θαλάσσιων λιμένων και των ελεύθερων
ζωνών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, υπόκειται σε επιθεώρηση
όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι μπορεί να περιέχει είδη, των οποίων η
πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύεται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) το φορτίο προέρχεται από τη ΛΔΚ,
β) το φορτίο προορίζεται για τη ΛΔΚ, ή
γ) το φορτίο αποτελεί αντικείμενο μεσιτείας ή διευκόλυνσης από τη ΛΔΚ ή τους
υπηκόους της ή άτομα ή οντότητες που ενεργούν εξ ονόματός τους.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη του απαραβίαστου και της
προστασίας των διπλωματικών και προξενικών σάκων που προβλέπονται στη σύμβαση
της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων και στη σύμβαση της Βιέννης
του 1963 περί των προξενικών σχέσεων.
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4. Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθειας καυσίμων για πλοία ή
η παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών σκαφών σε σκάφη της ΛΔΚ, όταν οι πάροχοι
των υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων από τις αρμόδιες τελωνειακές
αρχές βάσει των πληροφοριών προ της άφιξης και προ της αναχώρησης που
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, με βάση τις οποίες μπορεί ευλόγως να
θεωρηθεί ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, πώληση,
μεταφορά ή εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η
παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους.»
Όσον αφορά τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις, η γενική αρχή είναι ότι κάθε πρόσωπο
που απολαύει διπλωματικών ή προξενικών προνομίων και ασυλιών οφείλει να σέβεται τους
νόμους και τους κανόνες του κράτους υποδοχής (άρθρο 41 της Σύμβασης της Βιέννης του
1961 περί των διπλωματικών σχέσεων και άρθρο 55 της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί
των προξενικών σχέσεων). Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1509, συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας
μη καταστρατήγησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 του εν λόγω κανονισμού, αποτελεί
μέρος της νομοθεσίας των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθείται από το
προσωπικό της ΛΔΚ που απολαύει διπλωματικών και προξενικών προνομίων και ασυλιών.
Συγχρόνως, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509,
οι διπλωματικοί και προξενικοί σάκοι, οι οποίοι επιτρέπεται να περιέχουν μόνο διπλωματικά
έγγραφα ή αντικείμενα που προορίζονται για επίσημη χρήση, απαλλάσσονται από
επιθεωρήσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί των
διπλωματικών σχέσεων και της σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών
σχέσεων:
Το άρθρο 27 παράγραφος 3 της σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών
σχέσεων προβλέπει ότι οι διπλωματικοί σάκοι δεν ανοίγονται ούτε παρακρατούνται.
Το άρθρο 35 παράγραφος 3 της σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών
σχέσεων προβλέπει ότι οι προξενικοί σάκοι δεν ανοίγονται ούτε παρακρατούνται. Ωστόσο,
εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι ο
σάκος περιέχει κάτι διαφορετικό από αλληλογραφία, έγγραφα ή αντικείμενα, μπορούν να
ζητήσουν να ανοιχθεί ο σάκος παρουσία τους από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κράτους
αποστολής. Εάν το αίτημα αυτό απορριφθεί από τις αρχές του κράτους αποστολής, ο σάκος
επιστρέφεται στη χώρα προέλευσής του.
Οι προσωπικές αποσκευές των διπλωματικών πρακτόρων, οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται
με τους διπλωματικούς και προξενικούς σάκους, δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 38
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509.
Το άρθρο 36 παράγραφος 2 της σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών
σχέσεων προβλέπει ότι οι προσωπικές αποσκευές των διπλωματικών πρακτόρων
απαλλάσσονται από επιθεώρηση, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι περιέχουν,
μεταξύ άλλων, είδη των οποίων η εισαγωγή ή η εξαγωγή απαγορεύεται από το δίκαιο της
χώρας υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή, η επιθεώρηση διεξάγεται μόνο παρουσία του
διπλωματικού πράκτορα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
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Ο όρος «προσωπικές αποσκευές», όπως χρησιμοποιείται στη σύμβαση της Βιέννης του 1961
περί των διπλωματικών σχέσεων, περιλαμβάνει τις προσωπικές αποσκευές, τις ελεγμένες
χειραποσκευές και το φορτίο (τους περιέκτες) των διπλωματικών υπαλλήλων.
Περιπτωσιολογική μελέτη: Επιθεώρηση φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών
αποσκευών και των ελεγμένων χειραποσκευών, που ανήκει σε διπλωμάτες της ΛΔΚ που
επιστρέφουν στη ΛΔΚ:
Στην περίπτωση διπλωμάτη που επιστρέφει στη ΛΔΚ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις
σχετικά με το φορτίο του/της:
Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 απαγορεύει την προμήθεια,
μεταφορά ή εξαγωγή ειδών πολυτελείας στη ΛΔΚ, ανεξάρτητα από τη φύση της (εμπορική ή
μη εμπορική), παρά μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3.
Το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 προβλέπει την επιθεώρηση του φορτίου,
ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του ιδιοκτήτη του (μπορεί να πρόκειται για διπλωμάτη ή
για μη διπλωμάτη) ή από τη φύση του (εμπορική ή μη εμπορική), μεταξύ άλλων προκειμένου
να αποφευχθεί η προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή απαγορευμένων ειδών,
συμπεριλαμβανομένων των ειδών πολυτελείας, στη ΛΔΚ.
Το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1509 απαγορεύει την εν γνώσει και εκ προθέσεως
συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των
απαγορεύσεων που περιέχονται στον κανονισμό. Ωστόσο, το άρθρο 36 παράγραφος 2 της
σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων, ορίζει ότι οι προσωπικές
αποσκευές διπλωματικού πράκτορα μπορούν να υποβληθούν σε επιθεώρηση μόνον υπό
ορισμένες συνθήκες («σοβαροί λόγοι») και ότι η επιθεώρηση διεξάγεται μόνο παρουσία του
σχετικού διπλωματικού πράκτορα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
Ένα σημαντικό στοιχείο κατά την εκτίμηση του κατά πόσον συντρέχουν τέτοιοι σοβαροί
λόγοι είναι ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε στο γεγονός ότι
η ΛΔΚ κάνει κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται από τη σύμβαση της
Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων προκειμένου να καταστρατηγεί τις
κυρώσεις. Εν προκειμένω, η ΑΣΑΗΕ 2094 (2013) (παράγραφος 24) καλεί τα κράτη μέλη να
επαγρυπνούν ιδιαιτέρως όσον αφορά το διπλωματικό προσωπικό της ΛΔΚ, ώστε να
αποτρέπουν τα πρόσωπα αυτά από το να συμβάλλουν στην καταστρατήγηση των μέτρων που
επιβλήθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις.
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