
Τοϋ Νόμου «περί κυρώσεως τής Διεθνοϋς Συμβάσεως «περί 
προνομίων καί άσυλιών των Ειδικευμένων ’Οργανισμών, 
έγκριθείσης ΰπό της Γενικής Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων 
’Εθνών την 21ην Νοεμβρίου · 1947».

Προς την Βουλήν τών Ελλήνων
Διά τοϋ ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή νο

μοθετική κύρωσις τής ΰπό της Γενικής, Συνελεύσεως των 
'Ηνωμένων ’Εθνών έγκριθείσης τήν 21ην Νοεμβρίου 1947 
Διεθνούς Συμβάσεως «περί των προνομίων καί άσυλιών 
τών Ειδικευμένων ’Οργανισμών».

Ή Σύμβασις αΰτη, άποτελουμένη έξ ένδεκα άρθρων, πε
ριέχει δεκατέσσαρα παραρτήματα άφορώνται εις τους κα
τωτέρω Ειδικευμένους ’Οργανισμούς :

1. Διεθνή Όργάνωσιν ’Εργασίας (ILQ)
2. Όργάνωσιν Τροφών καί Γεωργίας (FAO).
3. Όργάνωσιν Διεθνούς Πολιτικής ’Αεροπορίας (ICAO).
4. ’Εκπαιδευτικήν, ’Επιστημονικήν καί ’Επιμορφωτικήν 

Όργάνωσιν (UNESCO).
5. Διεθνές Νομισματικόν Ταμεΐον (FUND).
6. Διεθνή Τοάπεζαν Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως

(BANK). .
— 7. Παγκόσμιον Όργάνωσιν 'Υγείας 4W Η Ο). _

8. Διεθνή Ταχυδρομικήν Ένωσιν (UPU). ’
9. Διεθνή Ένωσιν Τηλεπικοινωνιών (ITU).
10. Διεθνή Όργάνωσιν Προσφύγων (IRO).
11. Παγκόσμιον Μετεωρολογικήν Όργάνωσιν (WMO).
12. Διακυβερνητικήν Ναυτιλιακήν Συμβουλευτικήν Όρ- 

γάνωσχν (ΙΜ CO).
13. Διεθνή Οικονομικήν Εταιρείαν (IFC).
14. Σύνδεσμον Διεθνούς ’Άναπτύξεως (IDA).

, Έκ τών 14 ώς άνω Ειδικευμένων 'Οργανισμών, ή Ελ
λάς τυγχάνει Συμβαλλόμενον Μέλος εις τούς εξής 11 : 
ύπ’ άριθ. . λ ■■ ■■,■’·. ■
(1) έκυρώθη διά τοϋ Νόμου 2082/52 ΦΕΚ Α' 117/52
(2) » » » Ν.Δ. 410/47, » » 191/47
( 3) . » . .» » Νόμου 211/47 >> » 35/47
(4) » » » » 184/46 » » 328/46
( 5) » » » Α.Ν. 766/45 » » 315/45
(6) » » » » 766/45 , » ». 315/45
(7) » » » Ν.Δ. 436/47 » » 238/47

8) » » » Π.Δ. 1925 » » 236/25
9) » » » Α.Ν. 964/49 » » 102/49

(11) » » » Νόμου 1047/49 » » * 198/49
(12) » »’ » Ν.Δ. 1287/49 » »>' 294/49

Συνεπώς ή χώρα μας δέν είναι Συμβαλλόμενον Μέλος είς 
τούς ύπ’ άριθ. (10), (13) καί (14) Ειδικευμένους ’Οργανι
σμούς. ή · ·

Διά τής Συμβάσεως ταύτης άναγνωρίζονται προνόμια, 
άσυλίαι καί άπαλλαγαί ύπέρ τών Ειδικευμένων ’Οργανισμών, 
τών είς αύτούς άντιπροσώπων τών Κρατών-Μελών καί τών 
υπαλλήλων. Ούτως, ο'ι Ειδικευμένοι ’Οργανισμοί κέκτηνται 
νομικήν προσωπικότητα, (άρθρ. 2), άπολαύουν άσυλίας διά 
τήν περιουσίαν καί τ’ άγαθά των, ώς καί τοϋ προνομίου 
τοϋ άπαραβιάστου διά τούς χώρους είς ούς στεγάζονται καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ διά τά άρχεΐα των. ’Επί πλέον, οί Ειδικευμένοι ’Οργανισμοί 
δύνανται νά κινούν λογαριασμούς είς οίοδήποτε νόμισμα, α
πολαύουν φορολογικών καί τελωνειακών απαλλαγών (άρ- 
θραν 3), ώς καί ειδικών-δικαιωμάτων όσον άφορα εις τάς 
επισήμους έπικοινωνίας των (άρθρον 4). ■— j /j

To άρθρον 5 άναφέρεται είς τά προνόμια καί τάς άσυλίας 
τών άντιπροσώπων τών Κρατών-Μελών καί τό άρθρον 6 ρυ
θμίζει τ’ άφορώντα είς τήν νομικήν θέσιν τών ύπαλλήλων τών 
Ειδικευμένων ’Οργανισμών.

Αί αύταί διατάξεις τής Συμβάσεως άναφέρονται είς εΐδι- 
κώτερα ζητήματα. Τό άρθρον 7 αφορά είς τήν περίπτωσιν 
τής καταχρήσεως τών προνομίων, τό άρθρον 8 είς τά ταξι
διωτικά έγγραφα, τό άρθρον 9 εις τήν έπίλυσιν τών διαφορών 
καί τό άρθρον 10 είς τά Παραρτήματα τής Συμβάσεως καί είς· 
τήν έφαρμογήν αυτών. Τέλος, είς τό άρθρον 11 περιέχονται 
αΐ τελικαί τής Συμβάσεως διατάξεις. <

'Η προσχώρησις τής Χώρας μας είς τήν ώς άνω Σύμβασιν 
ένδείκνυται έκ τοϋ γεγονότος ότι 80 περίπου Κράτη είναι 
ήδη συμβαλλόμενα ^έρη είς αυτήν. Άλλωστε, ή Ελλάς έχει 
ήδη έπικυρώσει Συμβάσεις ών' τό πέρίεχόμενον είναι ταύτό- 
σημον ή άνάλογον προς τό τής ύπό κρίσιν Συμβάσεως (Σύμ- 
βασις 13ης Φεβρουάριου 1946 περί τών προνομίων καί άσυ
λιών τών Ηνωμένων ’Εθνών κυρωθεϊσα διά τοϋ Νόμου 412/ 
1947, Σύμβασις 1ης ’Ιουλίου 1959 περί τών προνομίων καί 
άσυλιών τής Διεθνοϋς Όργανώσεως ’Ατομικής Ένεργείας 
κυρωθεϊσα διά τοϋ Ν.Δ. 695/1970). -

Τέλος, λεκτέόν ότι ή εφαρμογή-τήφ ώς άνω Συμβάσεως' 
δέν θά έχη δυσμενείς έπιπτώσεις επί τής χώρας μας,’ καθ’ -

• όσον ούδείς έκ τών άπαριθμουμένων έν τώ άρθρω 1 τής Συμ- 
,βάσεως Ειδικευμένων ’Οργανισμών έδρεύει έν Έλλάδι. 
Άντιθέτως, ή κατά τ’ ανωτέρω προσχώρησις θά διευκολύνη 
τήν διεξαγωγήν διασκέψεων τελουσών ύπό τήν αιγίδα τών 
ώς άνω ’Οργανισμών έν Έλλάδι, τοϋθ’ δπερ ενδιαφέρει τήν 
χώραν μας άπό ποικίλων άπόψεων.

Έν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1976
■· Οί 'Υπουργοί ' ■ . 1

· -■ ·. Εξωτερικών Οικονομικών , / ; I
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ . ΕΥΑΓΓ. δΣΒΛΕΤΟΓΛΟΥ '
Λ..·./ r . -9 ,

. . ' · * . · \ ' , ’ t
■ ’ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

. Περί κυρώσεως τής ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
Ηνωμένων Εθνών έγκριθείσης τήν 21ην Νοεμβρίου 

: 1947 Διεθνοϋς Συμβάσεως περί τών προνομίων καί 
άσυλιών τών Ειδικευμένων ’Οργανισμών, μετά" τών 

' ύπ’ άριθ. I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI καί XII 
παραρτημάτων αύτής. ( .

·. Άρθρον πρώτον
Κυροΰται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπό τής Γενικής Συνε

λεύσεως τών 'Ηνωμένων. Εθνών ’ έγκριθεΐσα τήν 21ην 
Νοεμβρίου 1947 Διεθνής Σύμβασις περί τών προνομίων 
καί άσυλιών τών Ειδικευμένων ’Οργανισμών, μετά τών ύπ* "* 
άριθ. I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI καί XII παραρτη
μάτων αύτής, ής τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν’Αγγλικήν 
γλώσσαν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν έχει ώς 
έπεται : * ■ .. . .


