
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Κόοωση Ευρωπαϊκής Σΰ|φοκτης για την αναγνώ

ριση της νομικής ποοσα>πιχότητας των διεθνών μη χυβεμνητικων
οργανισμών*.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το σχέδιο νόμου που υποβάλλεται για ψήφιση» σκοπεύεται η νοαο- 
θετική κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης που υπογράψηκε από τη 
χώρα μας στο Στρασβούργο στις 24 Απριλίου 1986 για την αναγνώ
ριση της νομικής προσωπικότητας των διεθνών μη κυβερνητικών οργα
νισμών.

Σκοπός της υπό κύοωση Σύμβασης είναι η αναγνώριση της νομικής 
προσωπικότητας των διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών από τα 
συμβαλλόμενα στη Σύμβαση μέρη.

Η υπό κύρωση Σύμβαση απστελείται από το προοίμιο και ένδεκα 
(11) άρθρα.

Το άρθρο 1 προβλέπει ότι η Σύμβαση εφαρμόζεται σε συλλόγους, 
ιδρύματα, οργανισμούς ή άλλα ιδιωτικά ιδρύματα εφ* όσον: α) έχουν μη 
κερδοσκοπικό σκοπό, διεθνούς ωφέλειας, β) έχουν συσταθεί με πράξη 
βάσει του εσωτερικού δικαίου σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τ) 
ασκούν πραγματική δραστηριότητα at δύο τουλάχιστον κράτη και δ) 
έχουν την εταιρική τους έδρα σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη και την 
πραγματική τους έδρα είτε στην επικράτεια του μέρους αυτού είτε σε ένα 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Το άρθρο 2 διαλαμβάνει ότι η νομική προσωπικότητα και ικανότητα 
ενός διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού, όπως αποκτήθηκαν αυτές 
στο συμβαλλόμενο μέρος που έχει την εταιρική του έδρα, αναγνωρίζο
νται αυτοδίκαια από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Με το άρθρο 3 της Σύμβασης διευκρινίζεται, ότι η απόδειξη της κτή
σης της νομικής προσωπικότητας και ικανότητας των πιο πάνω οργανι
σμών παρέχεται με την παρουσίαση του καταστατικού τους ή άλλων 
ιδρυτικών πράξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, η εφαρμογή της Σύμβασης αυτής δεν μπο
ρεί να αρθεί από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρά μόνο στην περί
πτωση που το αντικείμενο, ο σκοπείς ή άλλη πραγματική δραστηριότητα 
του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού που επικαλείται τη Σύμβαση, 
αντιβαίνει στην εθνική ή δημόσια ασφάλεια, στην προστασία της υγείας 
και ηθικής κ.ά. ή θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις με ένα άλλο κράτος ή τη 
διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Τα άρθρα 5 και 6 αναφέρσνται στην υπογραφή και θέση σε ισχύ της 
Σύμβασης.

Με το άοθοο 7 ποοβλέπεται η δυνατότητα ποοσχώμησης ατη Σύμ- 
βεεση κράτους μη μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ το άρθρο 8 
ρυθμίζει το θέμα της εδαφικής εςκερμεττής της Σύμβασης.

Με το άρθρο 9 ορίζεται ρητά, ότι δε γίνεται δεκτή καμία επιφύλαξη 
στη Σύμβαση εευτή.

Το άρθρο 10 ρυθμίζει τα θέματα καταγγελίας της Σύμβασης και τέ
λος το άρθρο 11 αναφερεται στις υποχρεώσεις του Γ ενικού Γραμματεα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Από την Εφαρμογή των διατάξεων της υπό κύρωση Σύμβασης ουδε- 
μία προκαλειται δαπάνη επιβαρυνουσα τον Κρατικό Προύπολογιααο.

Επειδή σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η πραγματοποί
ηση στενότερης ενότητας μεταξύ των μελών του και επειδή θεωρούμε 
γενικότερα χρήσιμη και σκόπιμη την επικύρωση από τη χώρα μας της 
παραπάνω Ευρωπαϊκής Σύμβασης, εισηγούμαστε την κύρωσή της από 
τη Βουλή.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αναγνώριση της νομικής προ
σωπικότητας των διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών.

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγρ. 1 του 
Συντάγματος η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση της νομικής 
προσωπικότητας των διεθνών μη κυβερνητικεον οργανισμών που υπο- 
γράφηκε στο Στρασβούργο στις 24 Απριλίου 1986, της οποίας το κεί
μενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελλη
νική έχει ως εξής:


