
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ" "Αρ. 607 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Προνομίων και 'Ασυλιών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμφω-

νίαι και Πρωτόκολλα) (Κυρωτικός) Νόμος του 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 69 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟ

ΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩ

ΠΗΣ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1949 ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1950, 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 6ης 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1952, ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ 
15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956, ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ 
6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1959 ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΤΗΣ 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Προνομίων και Άσυ- Συνοπτικός 
λιών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμφωνίαι και Πρωτόκολλα) τίτλος. 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1967. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη άν 'Ερμηνεία, 
τίθετος έννοια— 

«Συμφωνίαι και Πρωτόκολλα» σημαίνει τήν Γενικήν Συμφωνίαν 
περί τών Προνομίων και 'Ασυλιών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
της 2ας Σεπτεμβρίου 1949, τήν Συμπληρωματικήν Συμφωνίαν της 
18ης Μαρτίου 1950, τό Πρωτόκολλον της Γενικής Συμφωνίας τής 
6ης Νοεμβρίου 1952, τό Δεύτερον Πρωτόκολλον τής 15ης Δεκεμ
βρίου 1956, τό Τρίτον Πρωτόκολλον τής 6ης Μαρτίου 1959 και τό 
Τέταρτον Πρωτόκολλον τής 16ης Δεκεμβρίου 1961. 

3 . Αϊ Συμφωνίαι και τα Πρωτόκολλα, τό κείμενον τών οποίων έκτί- κύρωσις 
θεται εις τον Πίνακα, τα όποια υπεγράφησαν έκ μέρους τής Δήμο- Συμφωνιών 
κρατίας δυνάμει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άριθ- ^^ρωτο-
μόν 1325 τής 9ης Νοεμβρίου 1961 και ύπ' αριθμόν 6991 τής 7ης πίναξ. 
Σεπτεμβρίου 1967 δια του παρόντος Νόμου κυρουνται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3.) 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Αι Κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, τοΰ Βασιλείου της Δανίας, της 
Γαλλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος, της Δημοκρατίας της 
'Ιρλανδίας, της 'Ιταλικής Δημοκρατίας, τοΰ Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμ
βούργου, τοΰ Βασιλείου των Κάτω Χωρών, τοΰ Βασιλείου της Νορβηγίας, τοΰ 
Βασιλείου τής Σουηδίας, τής Τουρκικής Δημοκρατίας και τοΰ Ηνωμένου Βα
σιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου 'Ιρλανδίας' έχουσαι ύπ' δψιν 
δτι δυνάμει τοΰ άρθρου 40 παράγραφος (α) τοΰ Καταστατικού τοΰ Συμβουλίου 
τής Ευρώπης, τό Συμβούλιον τής Ευρώπης, οι αντιπρόσωποι των Μελών και 
ή Γραμματεία άπολαύουσιν έπί τών εδαφών τών Μελών τών αναγκαίων δια τήν 
ασκησιν τών καθηκόντων των ατελειών και προνομίων, εχουσαι 6π' δψιν δτι 
συμψώνως προς τήν παράγραφον β' τοΰ είρημένου άρθρου τα Μέλη τοΰ Συμ
βουλίου άνέλαδον τήν ύποχρέωσιν νά συνάψωσι Συμφωνίαν άποσκοποΰσαν εις 
τήν πλήρη έφαρμογήν τών διατάξεων τής είρημένης παραγράφου, Ιχουσαι ύπ' 
δψιν δτι ή Επιτροπή τών Υπουργών απεφάσισε νά συστήση εις τάς Κυβερνή
σεις τών Μελών τήν άποδοχήν τών κάτωθι διατάξεων, Συνεφώνησαν τα ακό
λουθα : 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
Προσωπικότης — Ί κανότης 

"Αρθρον 1. 
Τό Συμβούλιον τής Ευρώπης είναι Νομικόν Πρόσωπον. "Εχει τήν ικανότητα 

τοΰ συμβάλλεσθαι, τοΰ άποκταν και διαθέτειν κινητά καΐ ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία και τοΰ παρίστασθαι έπί δικαστή ρίω. 

Ό Γενικός Γραμματεύς λαμβάνει έν ονόματι τοΰ Συμβουλίου τά έπί τούτω 
αναγκαία μέτρα. 

"Αρθρον 2. 
Ό Γενικός Γραμματεύς συνεργάζεται πάντοτε μετά τών αρμοδίων 'Αρχών 

τών Μελών ϊνα διευκολύνη τήν χρηστήν άπονομήν τής δικαιοσύνης, έξασφαλίζτ] 
τήν τήρησιν τών αστυνομικών διατάξεων και άποτρέπη πασαν κατάχρησιν τών 
έν τη παρούση Συμφωνία άπαριθμουμένων προνομίων, ατελειών, απαλλαγών 
καΐ διευκολύνσεων. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
Περιουσία, Κεφάλαια και Ένεργητικόν 

"Αρθρον 3. 
Τό Συμβούλιον οπουδήποτε και άν τοΰτο έδρεύη, τά περιουσιακά αύτοΰ στοι

χεία και τό ένεργητικόν του, οπουδήποτε και άν εύρίσκωνται ή κείνται καΐ ύφ' 
οιουδήποτε διακατεχόμενα άπολαύουσι δικαιοδοτικής ασυλίας πλην καΐ καθ' δ 
μέτρον ή 'Επιτροπή τών Υπουργών έ'χει ρητώς παραιτηθή ταύτης έν ειδική 
περιπτώσει. Εννοείται πάντως δτι ή παραίτησις αΰτη δεν δύναται νά έπεκταθή 
εις καταναγκαστικά μέτρα ή μέτρα εκτελέσεως. 

"Αρθρον 4. 
ΟΙ χώροι και τά κτίρια τοΰ Συμβουλίου είναι απαραβίαστα. Τά περιουσιακά 

αύτοΰ στοιχεία και τό ένεργητικόν του οπουδήποτε και άν εύρίσκωνται ή κείνται 
και ύφ' οιουδήποτε διακατεχόμενα απαλλάσσονται έρεύνης, έπιτάξεως, δημεύ
σεως, απαλλοτριώσεως ή πάσης ετέρας μορφής διοικητικοΰ ή δικαστικού κατα
ναγκασμού. 
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"Αρθρον 5. 
Τα Άρχε ΐα του Συμβουλίου καΐ γενικώς άπαντα τα έγγραφα τα ανήκοντα 

εις τούτο ή κατεχόμενα ύπ' αύτοΟ, εΐναι απαραβίαστα, οπουδήποτε κα ι αν εόρί

σκωνται. 
"Αρθρον 6. 

Χωρίς να υπόκειται εις οικονομικής φύσεως ελεγχον, κανονισμόν ή δικαιο
στάσιον : 

(α) Το Συμβούλιον δύναται να κατέχη παν συνάλλαγμα και να τηρή λογα
ριασμούς εις οιονδήποτε νόμισμα. 

(β) Τό Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη ελευθέρως τα κεφάλαια αύτου 
άπό μιας εις άλλην χώραν ή εις τό έσωτερικόν οιασδήποτε χώρας, κα ι 
να μετατρέπη πάντα τα υπ' αύτου κατεχόμενα συναλλάγματα είς παν 
έτερον νόμισμα. 

(γ ) Έν τη ενασκήσει τών δικαιωμάτων τά όποια του έ"χουσιν άπονεμηθή 
δυνάμει τών ώς άνω (α) και (β) παραγράφων τό Συμβούλιον της 
Ευρώπης θα λαμβάνη ύπ' δψιν άπάσας τάς παραστάσεις της Κυβερνή
σεως παντός Μέλους και καθ' δ μέτρον ήθελεν εκτιμήσει δτι δύναται 
να δώση συνέχειαν είς ταύτας χωρίς να παραδλάψη τά συμφέροντα 
αύτου. 

"Αρθρον 7. 
Τό Συμδούλιον, τό ένεργητικόν του, τά εισοδήματα του και τά λοιπά περιου

σιακά αύτου στοιχεία, απαλλάσσονται : 
(α) παντός άμεσου φόρου. Πάντως τό Συμβούλιον δεν θά ζητή τήν απαλ

λαγή ν άπό φόρους και δικαιώματα τά όποια δέν άποτελοΟσιν ειμή 
άπλήν άμοιβήν υπηρεσιών δημοσίας ωφελείας' 

(β) παντός τελωνειακού δικαιώματος, πάσης απαγορεύσεως και παντός 
περιορισμού εισαγωγής και εξαγωγής ώς προς αντικείμενα προοριζό
μενα διά τήν έπίσημον αυτού χρήσιν. 

Τά ούτως ατελώς εισαγόμενα αντικείμενα δέν θά πωλώνται έπί του 
εδάφους της χώρας έν τη οποία ταύτα εισάγονται ειμή ύφ' οίους ήθελεν 
άποδεχθή ή Κυβέρνησις της χώρας ταύτης. 

(γ ) παντός τελωνειακού δικαιώματος κα ι πάσης απαγορεύσεως ή παντός 
περιορισμού εισαγωγής ή εξαγωγής ώς προς τά δημοσιεύματα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
Έπικοινωνίαι 

"Αρθρον 8. 
Ή Επιτροπή τών Υπουργών και ό Γενικός Γραμματεύς άπολαύουσιν έπί του 

εδάφους έκαστου Μέλους, διά τάς επισήμους αυτών επικοινωνίας, μεταχειρί
σεως τόσον, κατ' ελάχιστον, ευνοϊκής δσον της παρεχομένης ύπό του Μέλους 
τούτου εις τήν Διπλωματικήν Άποστολήν πάσης άλλης Κυβερνήσεως. 

Ή επίσημος αλληλογραφία και αϊ άλλαι επίσημοι έπικοινωνίαι του Συμβου
λίου δέν υπόκεινται είς λογοκρισίαν. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
'Αντιπρόσωποι παρά τή 'Επιτροπή τών Υπουργών 

"Αρθρον 9. 
Οι αντιπρόσωποι παρά τή 'Επιτροπή τών Υπουργών άπολαύουσι, διαρκούσης 

της ασκήσεως τών υπηρεσιών των και κατά τήν διάρκειαν τών ταξειδίων των 
προς τον τόπον ή έκ τοΟ τόπου τής συνελεύσεως, τών ακολούθων προνομίων 
κα ι ατελειών : 

(α) ασυλίας προσωπικής κρατήσεως, φυλακίσεως και κατασχέσεως τών 
προσωπικών αυτών αποσκευών, κα ι πλήρους δικαιοδοτικής ασυλίας διά 
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τάς πράξεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων καΐ των λεγομένων ή γρα
φομένων υπ' αυτών εν τή ίδιότητί των ώς αντιπροσώπων' 

(Ρ) τοΟ απαραβίαστου παντός έγγραφου" 
(γ) όικαιοψστος χρήσεως κωδίκων και παραλαβής έγγραφων ή αλληλο

γραφίας δια ταχυδρόμων ή έσφραγισμένων σάκκων. 
(δ) απαλλαγής δι' εαυτούς και τάς συζύγους αυτών, από παντός περιορι

στικού μέτρου σχετικού προς τήν μετανάστευσιν, πάσης διατυπώσεως 
καταγραφής αλλοδαπών εν ταΐς χώραις, τάς οποίας οδτοι επισκέπτονται 
ή δι' ών διέρχονται έν τή ασκήσει τών υπηρεσιών αυτών 

(ε) διευκολύνσεων ώς προς τους Νομισματικούς ή συναλλαγματικούς πε
ριορισμούς, ομοίων προς τάς εις τά Μέλη Διπλωματικών 'Αποστολών 
Ομοίου βαθμού παρεχομένας* 

(ζ) ατελειών και διευκολύνσεων ώς προς τάς προσωπικός των άποσκευάς, 
όμοιων προς τάς εις τά Μέλη Διπλωματικών αποστολών ομοίου βαθμού 
παρεχομένας. 

"Αρθρον 10. 
Δια τήν έξασφάλισιν πλήρους ελευθερίας λόγου και πλήρους ανεξαρτησίας 

έν τή ασκήσει τών υπηρεσιών των, οί 'Αντιπρόσωποι ε'ις τήν Έπιτροπήν τών 
Υπουργών θά έξακολουθώσι νά άπολαύωσι της δικαιοδοτικής ασυλίας δια 
τους λόγους των ή τά γραπτά κείμενα των ή τάς πράξεις αυτών κατά τήν εκπλή
ρωσα/ τών υπηρεσιών των, ακόμη και μετά τήν λήξιν της εντολής των. 

"Αρθρον 11. 
Τά προνόμια και αϊ άτέλειαι παρέχονται εις τους αντιπροσώπους τών Μελών, 

ουχί προς ιδίαν αυτών προσωπικήν ώφέλειαν αλλά προς τον σκοπόν της εξα
σφαλίσεως τής έν πλήρει ανεξαρτησία ασκήσεως τών υπηρεσιών των εις δ,τι 
άφορα τήν Έπιτροπήν τών Υπουργών. Κατά συνέπειαν εν Μέλος έχει ου μόνον 
το δικαίωμα αλλά και τήν ύποχρέωσιν νά αϊρη τήν άσυλίαν του αντιπροσώπου 
του έν άπάσαις ταΐς περιπτώσεσι, καθ' ας κατά τήν γνώμην του, ή ασυλία ,θά 
παρημπόδιζε τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης, και καθ' ας αϋτη θά ήδύνατο νά 
άρθή άνευ παραβλάψεως του σκοπού δι' δν παρέχεται. 

"Αρθρον 12. 
(α) Αϊ διατάξεις τών ώς άνω άρθρων 9, 10 και 11 δεν δύνανται νά προβάλ

λωνται εις τάς 'Αρχάς του Κράτους του οποίου το πρόσωπον τυγχάνει υπήκοος 
ή τελεί ή διετέλεσεν αντιπρόσωπος. 

(β) Έν τή έννοια τών ώς άνω άρθρων 9, 10, 11 και 12 (α) ο δρος «αντι
πρόσωπος» θεωρείται ώς περιλαμβάνων πάντας τους αντιπροσώπους, αναπλη
ρωματικούς αντιπροσώπους, συμβούλους, τεχνικούς εμπειρογνώμονας κ α! Γραμ
ματείς τής αντιπροσωπείας. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
'Αντιπρόσωποι εις τήν Συμβουλευτικήν Συνέλευσιν 

"Αρθρον 13. 
Ουδείς περιορισμός διοικητικής ή άλλης φύσεως επιβάλλεται εις τήν έλευ

θέραν μετακίνησιν τών αντιπροσώπων ε'ις τήν Συμβουλευτικήν Συνέλευσιν και 
τών αναπληρωτών των δταν μεταβαίνωσιν εις τον τόπον τής Συνόδου τής Συνε
λεύσεως ή επανέρχονται εκ τούτου. 

Οι αντιπρόσωποι και οί άναπληρωταί των άπολαύουσιν εις θέματα τελωνειακά 
και έλεγχου συναλλάγματος : 

(α) παρά τής 'ιδίας αυτών Κυβερνήσεως, τών αυτών διευκολύνσεων αΐτινες 
άναγνο^ρίζονται εις τους ανωτάτους δημοσίους υπαλλήλους τους μετα
βαίνοντας εις τό Έξωτερικόν επί προσωρινή έπισήμω αποστολή* 

(β) ύπό τών Κυβερνήσεων τών άλλων Μελών, τών αυτών διευκολύνσεων 
αΐτινες αναγνωρίζονται εις τους έπι προσωρινή έπισήμω αποστολή αντι
προσώπους τών ξένων Κυβερνήσεων. 
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"Αρθρον 14. 
Οίαντιπρόσωποι, f ίς την Συμβουλευτικών ZovrArnniv και οι άναπληρωταί 

αυτών δέν δύνανται νά άναζητηΟώσι, κρατηϋώσιν η οιωχϋώοι δια γνώμην ή 
ψήφον δοθεΐσαν ύπ' αυτών έν τη ασκήσει των υπηρεσιών τον. 

"Αρθρον 15. 
Κατά την διάρκειαν των συνόδων της Συμβουλευτικής Συνελεύσεως οί έν 

τη Συνελεύσει αντιπρόσωποι και άναπληρωταί αυτών, είτε είναι μέλη Κοινο
βουλίου εϊτε όχι άπολαύουσιν : 

(α) επί του εθνικού αυτών εδάφους των ασυλιών των αναγνωριζομένων είς 
τα Μέλη του Κοινοβουλίου τών χωρών των 

(β) επί του εδάφους παντός ετέρου Κράτους—Μέλους, της απαλλαγής από 
πάντων τών μέτρων κρατήσεως και πάσης δικαστικής διώξεως. 

Ή ασυλία τους προστατεύει ωσαύτως κατά την διάρκειαν τής μεταβάσεως 
των εις τον τόπον τής Συνόδου τής Συμβουλευτικής Συνελεύσεως και τής επα
νόδου των, τής ασυλίας ταύτης δέν δύναται να γίνηται έπίκλησις έν περιπτώσει 
αυτοφώρου αδικήματος ούτε δύναται αϋτη νά θέτη έμπόδιον εις τό δικαίωμα 
τής Συνελεύσεως νά άρη την άσυλίαν αντιπροσώπου ή αναπληρωτού. 

ΤΙΤΛΟΣ V I 
Πράκτορες τοΰ Συμβουλίου 

"Αρθρον 16. 
Έκτος τών προνομίων και ατελειών τών προβλεπομένων έν τω κατωτέρω 

άρθρω 18, ό Γενικός Γραμματεύς και ό Βοηθός Γενικός Γραμματεύς τόσον εις 
δ,τι άφορα αυτούς δσον και εις δ,τι άφορα τάς συζύγους και τά ανήλικα τέκνα 
αυτών, άπολαύουσι τών προνομίων, ασυλιών, απαλλαγών, ατελειών και διευ
κολύνσεων τών παρεχομένων συμφώνως προς τό διεθνές δίκαιον εις τους διπλω
ματικούς αντιπροσώπους. 

"Αρθρον 17. 
Ό Γενικός Γραμματεύς θα όρίση τάς κατηγορίας τών υπαλλήλων του Συμ

βουλίου, ε'ις τους οποίους θά έφαρμόζωνται έν δλω ή έν μέρει αϊ διατάξεις 
του κατωτέρω άρθρου 18, θά ανακοίνωση δέ ταύτας έν συνεχεία είς τάς Κυ
βερνήσεις απάντων τών Μελών. Τά ονόματα τών υπαλλήλων τών συμπεριλη
φθησομένων είς τάς ώς άνω κατηγορίας θά άνακοινοϋνται περιοδικώς είς τάς 
Κυβερνήσεις τών Μελών. 

"Αρθρον 18. 
Οί 'Υπάλληλοι του Συμβουλίου τής Ευρώπης— 

(α) Άπολαύουσι τής δικαιοδοτικής ασυλίας διά τάς ύπό την έπίσημον 
αυτών ιδιότητα και εντός τών ορίων τών καθηκόντων αυτών έκτελου
μένας πράξεις, συμπεριλαμβανομένων τών λόγων και γραπτών κειμέ
νων των' 

(β) απαλλάσσονται παντός φόρου έπί τών ύπό του Συμβουλίου τής Ευ
ρώπης καταβαλλομένων μισθών και απολαύων. 

. (γ) δέν υποβάλλονται ώς και ή σύζυγος και τά μέλη τής οικογενείας των 
τά ύπ' αυτών συντηρούμενα είς τάς περιοριστικάς μεταναστευτικάς δια
τάξεις και τάς διατυπώσεις καταγραφής τών αλλοδαπών 

(δ) άπολαύουσιν ώς προς τάς συναλλαγματικάς διευκολύνσεις τών αυτών 
προνομίων ών και οί υπάλληλοι αναλόγου βαθμού οί ανήκοντες είς τάς 
παρά τή ενδιαφερόμενη Κυβερνήσει διαπεπιστευμένας διπλώματικάς 
άποστολάς* 

(ε) άπολαύουσιν ώς και αί σύζυγοι των και τά ύπ' αυτών συντηρούμενα 
μέλη τής οικογενείας των τών αυτών ευκολιών παλινοστήσεως ών και 
οί διπλωματικοί απεσταλμένοι είς περιόδους διεθνούς κρίσεως* 



722 

(ζ) άπολαύουσι τοϋ δικαιώματος άτελοΰς εισαγωγής της οικοσκευής των 
και τών αντικειμένων των κατά την πρώτην άνάληψιν ύπ' αυτών υπη
ρεσίας έν τη ενδιαφερόμενη χώρα και της άτελοΰς έπανεξαγωγής 
τούτων εις την χο'̂ ραν της κατοικίας των μετά την λήξιν της υπηρεσίας 
των. 

"Αρθρον 19. 
Αί προνομίαι, άσυλίαι και διευκολύνσεις παρέχονται εις τους υπαλλήλους 

προς το συμφέρον τοϋ Συμβουλίου και ουχί προς προσωπικήν αυτών ώφέλειαν. 
Ό Γενικός Γραμματεύς δύναται και οφείλει νά αϊρη την χορηγηθεΐσαν είς ύπάλ
ληλον άσυλίαν είς άπάσας τάς περιπτώσεις καθ' ας κατά την κρίσιν του ή ασυ
λία αυτή θά έμποδίζη την όμαλήν άπονομήν δικαιοσύνης και δύναται νά αΐρηται 
χωρίς το μέτρον τοϋτο νά βλάπτη τά συμφέροντα του Συμβουλίου. Ή Επι
τροπή τών Υπουργών είναι αρμοδία διά τήν άρσιν της ασυλίας τοΟ Γενικού 
Γραμματέως και του Βοηθού Γενικού Γραμματέως". 

ΤΙΤΛΟΣ VII ι 
Συμπληρωματικαι Συμφωνίαι 

"Αρθρον 20. 
Το Συμβούλιον θά δύναται νά συνάψη μεθ' ενός ή πλειόνων Μελών συμπλη

ρωματικός συμφωνίας προσαρμοζούσας τάς διατάξεις του παρόντος Γενικού 
Συμφώνου προς δ,τι άφορο: τό Μέλος τούτο ή τά Μέλη ταύτα. 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 
Διακανονισμός τών διαφορών 

"Αρθρον 21. 
Πάσα διαφορά μεταξύ του Συμβουλίου και ιδιωτών διά προμηθείας, προσ<ρερ-

θείσας υπηρεσίας και εργασίας ή άγοράν ακινήτων, γενομένας διά λογαρια
σμόν του Συμβουλίου, υπόκειται είς διοικητικήν'διαιτησίαν ής οι δροι καθο
ρίζονται δι' αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως εγκρινομένης παρά της Επι
τροπής τών Υπουργών. 

ΤΙΤΛΟΣ IX 
ΤελικαΙ Διατάξεις 

"Αρθρον 22. 
Το παρόν σύμφωνον θά έπικυρωθή. Τά δργανα επικυρώσεως, θά κατατεθώσι 

παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ του. Συμβουλίου της Ευρώπης. Ή ισχύς του Συμ
φώνου άρχεται ευθύς ώς επτά ύπογράψαντα Μέλη θά έχωσι καταθέσει τό δργα
νον επικυρώσεως. 

Ούχ' ήττον, έν αναμονή τής θέσεως έν ίσχύϊ του Συμφώνου ύπό τάς έν τη 
προηγουμένη παραγράφω προβλεπομένας προϋποθέσεις, τά ύπογράψαντα Μέλη 
συμφωνουσι προς αποφυγήν πάσης αναβολής διά τήν καλήν λειτουργίαν τοΟ 
Συμβουλίου τής Ευρώπης, δπως θέσωσι τούτο εις1 έφαρμογήν ύπό τύπον προ
σωρινόν αμα τή υπογραφή του, συμφώνως προς τάς οικείας αυτών συνταγμα
τικός διατάξεις. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Είς τήν Γενικήν Συμφωνίαν περί προνομίων και ατελειών του Συμβουλίου 

τής Ευρώπης. 
ΑΙ Κυβερνήσεις αί ύπογράψασαι έν Παρισίοίς τή 2.9.1949 τήν Γενικήν Συμ

φωνίαν περί προνομίων και ατελειών του Συμβουλίου τής Ευρώπης, (έν τοις 
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εφεξής του παρόντος άναγραφομένην «το Σύμφωνον») έπιθυμοΰσαι να συμπλη
ρώσωσι τάς διατάζεις του Συμφώνου, συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τά 
ακόλουθα : 

"Αρθρον 1. 
Παν Μέλος τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης μη υπόγραψαν το Σύμφωνον ή και 

παν έν τω μέλλοντι τοιούτον δύναται να προσχώρηση εις τούτο ώς και εις το 
παρόν πρωτόκολλον, καταθέτον όργανον προσχωρήσεως του εις τάς ώς άνω 
δύο πράξεις παρά τω Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης, δ όποιος 
άνακοινοι την κατάθεσιν ταύτην είς τά Μέλη του Συμβουλίου. 

"Αρθρον 2. 
(α) ΑΊ διατάξεις τοΰ τίτλου IV του Συμφώνου εφαρμόζονται έπί των αντι

προσώπων οιτινες παρίστανται είς τάς συνόδους των 'Αναπληρωτών Υπουργών. 
(β) Αί διατάξεις τοΰ τίτλου IV τοΰ Συμφώνου εφαρμόζονται έπί των αντι

προσώπων (εξαιρουμένων των παρά τη Συμβουλευτική Συνελεύσει αντιπροσώ
πων) οι όποιοι παρίστανται εις συνδιασκέψεις, συγκαλουμένας ύπό τοΰ Συμβου
λίου της Ευρώπης και συνερχομένας έκτος των περιόδων των συνόδων της Επι
τροπής των Υπουργών και των 'Αναπληρωτών των Υπουργών. Οι παριστά
μενοι δμως είς τάς συνόδους ταύτας αντιπρόσωποι δεν θά δύνανται νά προβά
λωσιν την άσυλίαν ταύτην είς σύλληψιν ή έν περιπτώσει αυτοφώρου αδικήματος 
επακολουθούσαν δικαστικήν δίωξιν. 

"Αρθρον 3. 
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 15 τοΰ Συμφώνου εφαρμόζονται ομοίως είτε ή Συμ

βουλευτική Συνέλευσις τελεΐ έν συνόδω είτε μή, είς τους παρά τη Συνελεύσει 
'Αντιπροσώπους ώς και είς τους Άναπλη ρωτάς τούτων αφ' ής οδτοι μετέχοντες 
συνεδριάσεως Επιτροπής ή υποεπιτροπής της Συνελεύσεως μεταβαίνουσιν είς 
τόν τόπον της συνεδριάσεως ή επανέρχονται έκ τούτου. 

"Αρθρον 4. 
Οι Μόνιμοι παρά τω Συμβουλίω της Ευρώπης αντιπρόσωποι των Μελών άπο

λαύουσι διαρκούσης της ασκήσεως τών υπηρεσιών των ώς και κατά την διάρ
κειαν τών ταξειδίων των είς τόν τόπον τών συνεδριάσεων και τήν έπιστροφήν 
των έξ αύτοΰ, τών προνομίων, ατελειών και διευκολύνσεων, ών άπολαύουσιν 
οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι ομοίου βαθμοΰ. 

"Αρθρον 5. 
Τά προνόμια, αί άτέλειαι και αί διευκολύνσεις αδται παρέχονται είς τους 

αντιπροσώπους τών Μελών ουχί προς προσωπικήν αυτών ώφέλειαν, άλλα προς 
τόν σκοπόν εξασφαλίσεως της έν πάση ανεξαρτησία ασκήσεως τών καθηκόντων 
αυτών έν σχέσει προς το Συμδούλιον της Ευρώπης. Μέλος τι, κατά συνέπειαν, 
δεν έχει μόνον το δικαίωμα, άλλα τήν ύποχρέωσιν νά άρη τήν άσυλίαν τοΰ 
αντιπροσώπου του είς πάσαν περίπτωσιν, καθ' ην, κατά τήν κρίσιν του, ή ασυ
λία ήθελε παρεμποδίσει τήν άπονομήν δικαιοσύνης και καθ' ην δύναται νά 
άρθη άνευ βλάβης τοΰ σκοποΰ δι' δν ή ασυλία παρέχεται. 

"Αρθρον 6. 
Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 4 δέν αντιτάσσονται εις τάς αρχάς τοΰ Κράτους, 

οδτινος ό αντιπρόσωπος τυγχάνει υπήκοος, ή τοΰ Μέλους οδτινος είναι ή διε
τέλεσεν αντιπρόσωπος. 

"Αρθρον 7. 
(α) Το παρόν πρωτόκολλον είναι άνοικτόν προς υπογραφή ν ύπό τών Μελών 

τά όποια υπέγραψαν το Σύμφωνον. Τό πρωτόκολλον θά έπικυρωθη συγχρό
νως μετά τοΰ Συμφώνου ή μετά τήν έπικύρωσιν τοΰ τελευταίου τούτου. Τά 
όργανα επικυρώσεως θά κατατεθώσι παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τοΰ Συμβου
λίου της Ευρώπης. 
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(β) Το Ίίαρον Ίΐροτόκυλλον Οά ίο'χόοΊ) άπό ΊΓ|Γ ημέρας καθ' ήν Οά ίίχη έπι
κυρωθή ύφ' δλων των ύπογραψάντο:>ν, οι όποιοι, κατά την χρονολογίαν ταύτην 
θα εχωσιν έπικυροόσει το Σΰμφωνον καί ύπό τον δρον δτι ό αριθμός των ύπο
γραψάντων, οι όποιοι θά έ

:
χυυν έτι ι .κυρώσει τύ Σύμφωνον και το Πρωτόκολλον 

δεν θά είναι κατώτερος τοΰ επτά. 
(γ) Διά τά ύπογράψαντα Μέλη τά όποια θά έπικυρώσι τοϋτο μεταγενεστέ

ρως, το πρωτόκολλον θά τεθή εν ίσχύϊ από της καταθέσεως τοΰ οργάνου των 
επικυρώσεων. 

(δ) Διά τά Μέλη άτινα θά εχωσι προσχωρήσει εις το Σΰμφωνον και το Πρω
τόκολλον κατά τάς διατάξεις του άρθρου 1, ή θέσις εν ίσχύϊ του Συμφώνου 
και τοΰ Πρωτοκόλλου άρχεται : 

(i) 'Από της έν τη ως άνω παραγράφω β' ά\αφερομένης χρονολογίας, εν 
τη περιπτώσει καθ' ήν το όργανον προσχωρήσεως θά εχη κατατεθή 
προ της χρονολογίας ταύτης, ή ακόμη, 

(ii) 'Από της καταθέσεως του οργάνου προσχωρήσεως έν τή περιπτώσει 
καθ' ήν ή κατάθεσις αυτή θά έπήρχετο εις χρονολογίαν μεταγενεστέ
ραν της έν τή ώς άνω (β) παραγράφω αναφερομένης τοιαύτης. 

Εις πίστωσιν τούτων οί υπογεγραμμένοι, δεόντως επί τω τέλει τούτω εξου
σιοδοτημένοι, εχουσιν υπογράψει το παρόν πρωτόκολλον. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Α Σ Υ Λ Ι Ω Ν ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Διατάξεις άφορώσαι τά Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του 
'Ανθρώπου. 

ΑΙ υποφαινόμενοι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου τής Ευρώπης, 
"Εχουσαι υπ' δψιν δτι κατά τάς διατάξεις του άρθρου 59 τής Συμβάσεως 

περί Προστασίας των Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ί Ελευθεριών, υπογραφείσης έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950, τά Μέλη 

τής Ευρωπαϊκής 'Επιτροπής Δικαιωμάτων του 'Ανθρώπου, καλούμενης εφεξής 
«ή Επιτροπή» άπολαμβάνουσι έν τή ενασκήσει των καθηκόντων αυτών των ύπό 
του άρθρου 40 του Καταστατικού του Συμβουλίου τής Ευρώπης και των έν ταΐς 
δυνάμει του άρθρου τούτου συναφθείσαις συμφωνίαις, προβλεπομένων προνο
μίων καϊ ασυλιών. 

"Εχουσαι ύπ' δψει δτι επιβάλλεται δπως προσδιορισθώσι και διευκρινισθώσι 
τά έν λόγω προνόμια και άσυλίαι διά προσθέτου πρωτοκόλλου τής Γενικής 
Συμφωνίας περί Προνομίων και 'Ασυλιών του Συμβουλίου τής Ευρώπης, της 
υπογραφείσης έν Παρισίοις τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1949, 

Συναπεδέχθησαν τά κάτωθι : 
"Αρθρον 1. 

Τά Μέλη τής Επιτροπής, έν τή ενασκήσει των καθηκόντων αυτών, ώς και 
κατά τήν διάρκειαν των ταξειδίων προορισμού και προελεύσεως του τόπου 
συνελεύσεως αυτών, άπολαμβάνουσι των κάτωθι προνομίων και ασυλιών : 

(α) άπαλλαγήν συλλήψεως ή κρατήσεως και κατασχέσεως των προσω
πικών αυτών αποσκευών καί, ώς προς τάς ύπό τούτων διαπραχθείσας 
πράξεις, ύπό τήν έπίσημον αυτών ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των 
λόγων καί έγγραφων αυτών, άπαλλαγήν άπό πάσης δικαιοδοσίας' 

(β) άπαραβίαστον οιωνδήποτε χαρτιών καί έγγραφων 
(γ) άπαλλαγήν τούτων, ώς καί των συζύγων αυτών, άπό παντός περιορι

στικού μέτρου άφορώντος τήν μετανάστευσιν, ώς καί άπό πάσης δια
τυπώσεως καταχωρίσεως (έγγραφης) ξένων, εις τάς ύπό τούτων έπι
σκεπτομένας ή διασχιζομένας χώρας, έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων 
αυτών. 
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"Αρθρον 2. 
1. Ουδείς διοικητικός ή έτερος περιορισμός δύναται νά έπιβληθή είς την έλευ

θέραν μετακίνησιν Μελών της 'Επιτροπής κατά την μετάβασιν ε'ις τόν τόπον 
συνελεύσεως της Επιτροπής ή' κατά την έπιστροφήν. 

2. Είς τά μέλη της Επιτροπής, άπό απόψεως τελωνειακής και έλεγχου συναλ
λάγματος, χορηγούνται : 

(α) ύπό των ιδίων αυτών Κυβερνήσεων αϊ διευκολύνσεις αϊ χορηγούμεναι 
εις τους ανωτάτους κρατικούς λειτουργούς μεταβαίνοντας είς το έξω
τερικόν έπί έπισήμω αποστολή' 

(β) ύπό των Κυβερνήσεων τών λοιπών μελών, αϊ αύται διευκολύνσεις, αίτ ι 
νες άναγνοορίζονται ε'ις τους εκπροσώπους τών ξένων Κυβερνήσεων, 
τελούντες έν έπισήμω προσωρινή αποστολή. 

"Αρθρον 3. 
Έπί τω σκοπώ εξασφαλίσεως είς τά Μέλη τής 'Επιτροπής πλήρους ελευθε

ρίας του* λόγου, ως και πλήρους ανεξαρτησίας έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων 
αυτών, ή απαλλαγή δικαιοδοσίας, δσον άφορα τους λόγους, τά έγγραφα ή τόζ 
πράξεις τούτων, έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων αυτών θέλει συνεχισθή χορη
γούμενη και μετά τήν έκπνοήν τής εντολής τών ως εϊρηται Μελών. 

"Αρθρον Λ. 
Τά προνόμια και α'ι άσυλίαι δέν χορηγούνται προς τά μέλη προς προσωπικόν 

τούτων ώφελος άλλ' έπί τω σκοπώ εξασφαλίσεως έν πάση ανεξαρτησία, τής 
ένασκήσεως τών καθηκόντων αυτών. Ή 'Επιτροπή μόνον έχει αρμοδιότητα 
δπως έξαγγείλη τήν άρσιν τών απαλλαγών. Κέκτηται όχι μόνον το δικαίωμα 
άλλα και το καθήκον δπως άρη τήν απαλλαγή ν μέλους τινός τούτου, είς πδσαν 
περίπτωσιν ένθα, κατά τήν κρίσιν της, ή απαλλαγή θά ήμπόδιζε τήν άπόδοσιν 
δικαιοσύνης ή ή απαλλαγή δύναται νά άρθή χωρίς νά παραβλάπτεται ο σκοπός 
δι ' δ ν έχορηγήθη αυτή. 

"Αρθρον 5. 
Το παρόν Πρωτόκολλον τ ίθεται προς ύπογραφήν τών μελών του Συμβουλίου 

άτινα δύνανται νά μετάσχωσι τούτου : 
(α) Δι ' υπογραφής άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως. 
(β) Δι ' υπογραφής ύπό τήν έπιφύλαξιν επικυρώσεως. 

Τά κυρωτικά έγγραφα θέλουσι κατατεθή παρά τή Γενική Γραμματεία του 
Συμβουλίου Ευρώπης. 

"Αρθρον 6. 
1. Το παρόν πρωτόκολλον τίθεται έν ίσχύϊ ευθύς ως τρία μέλη του Συμβου

λίου τής Ευρώπης θέλουσι υπογράψει τοΰτο άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως 
ή θέλουσιν επικυρώσει τοΰτο, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 5. 

2. Δι ' οιονδήποτε μέλος, δπερ ήθελεν υπογράψει μεταγενεστέρως ή ήθελεν 
επικυρώσει τούτο, τό παρόν πρωτόκολλον τ ίθεται έν ίσχύϊ άπό τής υπογραφής 
ή τής καταθέσεως του κυρωτικού έγγραφου. 

"Αρθρον 7. 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει προς 

τά μέλη του Συμβουλίου, τήν ήμερομηνίαν άφ' ής τίθεται έν ίσχύϊ τό παρόν 
πρωτόκολλον ως και τά ονόματα τών μελών, άτινα υπέγραψαν τούτο άνευ επι
φυλάξεως ή έπεκύρωσαν τούτο. 

Είς πίστωσιν τών ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι 
προς τούτο, υπέγραψαν τό παρόν πρωτόκολλον. 

'Εγένετο έν Παρισίοις, τήν 15ην Δεκεμβρίου 1956, εις άγγλικήν και γαλλικήν 
γλώσσαν, — αμφότερα τά κείμενα μαρτυρουντα αμοιβαίως τήν πιστότητα — είς 
εν μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει κατατεθή έν τοις Άρχείο ις του Συμβουλίου τής 
Ευρώπης. 

Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει κοινοποιήσει κεκυρωμένα αντίγραφα είς άπά
σας τάς ύποφαινομένας Κυβερνήσεις. 

ι 
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ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΊΌΚΟΛΛΟΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Α Σ Υ Λ Ι Ω Ν ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Αϊ ύποφαα/όμεναι Κυβερνήσεις, μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αϊ ύπο
γράψασαι την Γενική ν Συμφωνίαν περί Προνομίων και 'Ασυλιών τοΰ Συμβου
λίου της Ευρώπης ή Μέρη της Συμφωνίας ταύτης καΐ ταυτοχρόνως μέλη του 
Ταμείου 'Αποκαταστάσεως 'Εθνικών Προσφύγων και Πλεονάζοντος Πληθυσμού 
τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, 

"Εχουσαι ύπ' δψει τά άρθρα Α' και θ ' (στ) τοΰ Καταστατικού τοΰ ρηθέντος 
Ταμείου, 

"Εχουσαι ύπ' δψει το άρθρον 40 τοΰ Καταστατικού τοΰ Συμβουλίου της Ευ
ρώπης, 

Έπιθυμοΰσαι να προσδιορίσωσι το νομικόν καθεστώς της ακινήτου περιουσίας, 
τοΰ ενεργητικού και των λειτουργιών, ώς και το νομικόν καθεστώς των οργά
νων και στελεχών τοΰ Ταμείου 'Αποκαταστάσεως, 

θεωροΰσαι έν τω προκειμένω ώς άναγκαίαν τήν διευκόλυνσιν της πραγμα
τοποιήσεως τών καταστατικών σκοπών τοΰ Ταμείου μέσω της κατά το δυνατόν 
μεγαλυτέρας μειώσεως της αμέσου ή έμμεσου φορολογίας της βαρυνούσης 
τάς λειτουργίας τοΰ Ταμείου καΐ έπιπτούσης τελικώς επί τών εξυπηρετουμένων 
ύπό τών χορηγηθέντων ύπό τών Ταμείων δανείων, 

Έπιθυμοΰσαι νά συμπληρώσωσι ώς προς το Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως τάς 
διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας περί Προνομίων και 'Ασυλιών του Συμβου
λίου της Ευρώπης, 

Συναπεδέχθησαν τά κάτωθι : 
ΜΕΡΟΣ Ι 

Καταστατικόν, Νομική μορφή καΐ 'ικανότης 
"Αρθρον 1. 

Το Καταστατικόν τοΰ Ταμείου 'Αποκαταστάσεως τοΰ Συμβουλίου της Ευρώ
πης, εγκριθέν διά της αποφάσεως (56/9) της έξ Υπουργών 'Επιτροπής, ή τρο
ποποιηθέν, εϊτε παρ' αύτοΰ, είτε όπό της Διοικούσης Επιτροπής, της τελευταίας 
ταύτης ενεργούσης εντός τών ορίων τοΰ άρθρου θ (η) τοΰ έν λόγω Καταστα
τικοΰ, αποτελεί όργανικόν τμήμα τοΰ παρόντος πρωτοκόλλου. 

Το Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης 'έχει τήν πλήρη 
νομικήν ύπόστασιν και δή τήν δυνατότητα τοΰ : 

(i) συμβάλλεσθαι" 
(ii) άποκτάν και διαθέτειν κινητήν και άκίνητον περιουσίαν* 
(iii) παρίστασθαι ενώπιον τής δικαιοσύνης' 
(iv) έκτελεΐν οιανδήποτε ένέργειαν σχετικήν προς τους καταστατικούς του 

•σκοπούς. 
Αι ένέργειαι, αί πράξεις και τά συμβόλαια τοΰ Ταμείου 'Αποκαταστάσεως 

διέπονται ύπό τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου, ύπό τοΰ Καταστατικού τοΰ Ταμείου 
και ύπό, τών καθορισθέντων συμφώνως προς τό Καταστατικόν τοΰτο κανονισμών. 

Το Ταμεΐον δύναται, προσέτι, νά συγκατατεθη ρητώς είς τήν έπιβοηθητικήν 
έφαρμογήν έθνικοΰ νόμου εάν καΐ έφ' δσον αυτή δέν αντίκειται είς τους δρους 
τοΰ παρόντος πρωτοκόλλου ή τοΰ ρηθέντος Καταστατικού. 

ΜΕΡΟΣ I I 
Δικαιοσύνη, 'Ακίνητος περιουσία, Δικαιοδοσία, Ένεργητικόν, Λειτουργίαι 

"Αρθρον 2. 
Οιονδήποτε άρμόδιον δικαστήριον Κράτους Μέλους τοΰ Ταμείου ή Κράτους 

έν τω έδάφει τοΰ οποίου τό Ταμεΐον συνηψεν ή ήγγυήθη δάνειον, δύναται νά 
έκδικάζη υποθέσεις ε'ις άς ενάγεται τό Ταμεΐον. 
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Έ ν τούτοις : 
I. Ουδεμία αγωγή θα δύναται νά έγερθή ενώπιον τών Δικαστηρίων τούτων, 

εϊτε εναντίον του Ταμείου, ύπό Κράτους Μέλους, εϊτε ύπό προσώπων ενεργούν
των δια λογαριασμόν του έν λόγω Κράτους Μέλους ή βάσει επικαλουμένων 
δικαιωμάτων παραχωρηθέντων ύπό τού τελευταίου, εϊτε ύπό του Ταμείου εναν
τίον Κράτους Μέλους ή εναντίον τών ρηθέντων προσώπων. 

II. Αϊ διαφοραί αϊ άναφυόμεναι έκ συμβάσεων δανείων συναφθέντων ύπό του 
Ταμείου (ώς οφειλέτου) μετά Κράτους—Μέλους ή παντός άλλου δανειστού τη 
έγκρίσει του Κράτους τούτου, θέλουσι διευθετηθή δια διαιτητικής διαδικασίας 
προβλεπομένης έν ταϊς ρηθείσαις συμβάσεσι. 

ΠΙ . Αϊ διαφοραί αί άναφυόμεναι έκ συμβάσεων δανειοδοτήσεως έκ μέρους 
του Ταμείου ή εγγυήσεως θά διευθετούνται διά προσφυγής είς διαιτικήν διαδι
κασίαν, της οποίας ό μηχανισμός καθορίζεται ύπό του Κανονισμού Δανείων 
του Ταμείου, του εκδοθέντος είς έφαρμογήν του άρθρου 1 τμήμα Ι (δ) του 
Καταστατικού του Ταμείου. 

"Αρθρον 3. 
Ή ακίνητος περιουσία και το ένεργητικόν του Ταμείου οπουδήποτε και αν 

ευρίσκονται ταϋτα και οίοιδήποτε και άν είναι οι κάτοχοι αυτών, θά προστα
τεύωνται άπό πάσης μορφής κατασχέσεως, ενστάσεως ή εκτελέσεως, πριν ή 
έκδοθή εναντίον του Ταμείου εκτελεστή άπόφασις μή προσβαλλομένη διά συ
νήθους ενδίκου μέσου. 

Ή αναγκαστική έκτέλεσις, εντός του εδάφους τών Κρατών—Μελών του Τα
μείου, αποφάσεων έκδοθεισών βάσει τής διαδικασίας συμφώνως, τω άρθρω 2 
παράγραφος 3 λαμβάνει χώραν διά τών έν ϊσχύϊ είς εκαστον τών Κρατών— 
Μελών τούτων νομίμων μέσων και άφου προηγουμένως τεθή έπί τών αποφάσεων 
'ό έκτελεστήριος τύπος, ό ών έν χρήσει έν τω Κράτει, είς ούτινος τό έδαφος 
ή άπόφασις πρέπει νά έκτελεσθή άνευ έτερου έλεγχου, πλην τοΰ αναφερομένου 
είς τήν έξακρίβωσιν τής αύθεντικότητος τών περί ών πρόκειται αποφάσεων, τής 
καταρτίσεως αυτών συμφώνως προς τους κανόνας αρμοδιότητος και διαδικα
σίας τους καθωρισμένους ύπό του προβλέποντος τήν διαδικασίαν Κανονισμού 
Δανείων του Ταμείου, ώς και τής διαπιστώσεως ελλείψεως αντιφάσεως τυχόν 
μεταξύ τών έν λόγω αποφάσεων και οριστικής τίνος αποφάσεως εκδοθείσης 
έν τω έδάφει τής χώρας έν ή πρόκειται ή διαιτητική άπόφασις νά έκτελεσθή. 
"Εκαστον τών υπογραφόντων μερών θά κοινοποίηση κατά τον χρόνον τής κατα
θέσεως του οργάνου επικυρώσεως του είς τά άλλα συνυπογράφοντα Μέρη, 
μέσω του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου τής Ευρώπης ποία εΐναι συμ
φώνως προς τήν νομοθεσίαν τής χώρας του ή αρμοδία έν προκειμένω υπηρεσία 
προς έκτέλεσιν τών διατυπώσεων τούτων. 

"Αρθρον 4. 
Ή ακίνητος περιουσία και τό ένεργητικόν του Ταμείου, οπουδήποτε και άν 

εύρίσκωνται ταύτα και οίοιδήποτε και άν εΐναι οι κάτοχοι αυτών, θά απαλλάσ
σονται πάσης τυχόν έρεύνης, έπιτάξεως, κατασχέσεως, απαλλοτριώσεως ή 
καταναγκαστικών μέτρων πάσης άλλης μορφής, διατασσομένων ύπό τής εκτε
λεστικής ή νομοθετικής εξουσίας. 

Τά διά τήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών του Ταμείου χρησιμοποιούμενα κτίρια 
και καταστήματα, ώς και τά Άρχεΐα τούτου, είναι απαραβίαστα. 

"Αρθρον 5. 
Έ ν τω άναγκαίω μέτρω διά τήν έκτέλεσιν τών καταστατικών του σκοπών, 

τό Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως δύναται : 
(α) νά κρατή πάσης μορφής νομίσματα και νά τηρή λογαριασμούς εις 

οιονδήποτε νόμισμα* 
(β) νά μεταβιβάζη ελευθέρως διά τραπεζικής οδού* τά κεφάλαια αύτοΰ 

άπό μιας χώρας είς τήν άλλην ή είς τό έσωτερικόν οιασδήποτε χώρας 
και νά μετατρέπη τό ύπ' αύτου κατεχόμενον νόμισμα είς άλλο νόμισμα. 
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Έν τη ενασκήσει των προβλεπομένων ύπό του άρθρου τούτου δικαιωμάτων, 
τό Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως θα λάβη υπ' όψιν του άπάσας τάς γενομένας εις 
αύτϋ παραστάσεις ύπό της Κυβερνήσεως Κράτους Μέλους. 

"Αρθρον 6. 
Ή ακίνητος περιουσία και τό ένεργητικόν του Ταμείου θά εΐναι άπηλλαγμένα 

περιορισμών, κανονισμών, έλεγχων και πάσης φύσεως χρεωστασίων. 

"Αρθρον 7. 
Τό Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως, τό ένεργητικόν, τό εισόδημα και τά άλλα 

περιουσιακά στοιχεία αύτοΰ, άπαλλάσονταί πάσης αμέσου φορολογίας. 
Τό Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως απαλλάσσεται παντός φόρου εντός του εδά

φους των Κρατών—Μελών τοΰ Ταμείου έπί τών συναλλαγών καί τών ενεργειών 
των συναφών προς τά συναπτόμενα ύπό τοΰ Ταμείου δάνεια επί σκοπώ της 
χρησιμοποιήσεως τοΰ προϊόντος των συμφώνως προς τον καταστατικόν του σκο
πόν, διά τάς άνάγκας τών προσφύγων, και τών πλεονασμάτων πληθυσμού, ώς 
καί διά δάνεια άτινα παρέχει, ή άτινα εγγυάται ύπό τους έν τω Καταστατικώ 
προβλεπόμενους δρους. 

Ουδεμία παρέχεται απαλλαγή εις τό Ταμεΐον δσον άφορα τέλη καί δικαιώ
ματα, άτινα δεν αποτελούν άλλο ειμή μόνον άπλήν αμοιβήν υπηρεσιών δημοσίας 
χρήσεως. 

Αϊ Κυβερνήσεις τών Κρατών—Μελών λαμβάνουν οσάκις τοΰτο είναι δυνατόν, 
τά κατάλληλα μέτρα προς : 

(α) άπαλλαγήν τών φόρων εισοδήματος προερχομένου έκ τόπων τών έκδο
θεισών ομολογιών ή τών συναφθέντων ύπό τοΰ Ταμείου δανείων. 

(β) έπίδοσιν ή έπιστροφήν τοΰ ποσοΰ τών έμμεσων φορολογικών δικαιω
1 μάτων καί τελών τών αποτελούντων μέρος της τιμής τών κινητών ή 

ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, ή της αμοιβής παροχής υπηρεσιών, 
οσάκις τό Ταμεΐον δι' έπίσημόν του χρήσιν, πραγματοποιεί σημαντικός 
αγοράς ή απολαμβάνει υπηρεσιών τών οποίων ή αμοιβή υπόκειται είς 
δικαιώματα καί τέλη τής φύσεως αυτής. 

Ουδείς φόρος, οιασδήποτε φύσεως καί άν τυγχάνη, θέλει είσπραχθή έπί τών 
έκδοθεισών ή ήγγυημένων ύπό τοΰ Ταμείου άξιων ή ομολογιών (συμπεριλαμ
βανομένου καί τοΰ σχετικού μερίσματος ή τόκου) oioobr\KOT£ καί αν εΐναι !ό 
κατέχων ταύτας : 

(α) έάν ό φόρος οΰτος άποτελή μέσον διακρίσεως έναντι τής τοιαύτης 
αξίας ή ομολογίας έκ μόνου τοΰ γεγονότος δτι αυτή εξεδόθη ή ήγγυήθη 
ύπό τοΰ Ταμείου* ή 

(β) έάν μόνη νομική βάσις τοΰ τοιούτου φόρου είναι 'Ο τόπος, ή τό νόμισμα 
εις τό όποιον εξεδόθη, ήγγυήθη ή κατέστη πληρωτέα, ή έπληρώθη ή 
αξία, ή ομολογία, ή ακόμη ή θέσις τής έδρας ή οιασδήποτε υπηρεσίας 
τοΰ γραφείου ή καταστήματος εργασίας διατηρουμένου ύπό τοΰ Τα
μείου. 

"Αρθρον 8. 
Τό Ταμεΐον απαλλάσσεται παντός τελωνειακού δασμού, εφαρμογής απαγο

ρευτικών διατάξεων καί περιορισμών εισαγωγής καί εξαγωγής ώς προς τά 
προοριζόμενα διά τήν έπίσημόν αύτοΰ χρήσιν αντικείμενα, έκτος άν αϊ απαγο
ρεύσεις καί οι περιορισμοί αυτοί ύπηγορεύθησαν έκ λόγων δημοσίας τάξεως, 
δημοσίας ασφαλείας καί δημοσίας υγείας. Έ ν τούτοις, τά ατελώς εισαγόμενα 
αντικείμενα δέν θά παραχωρηθούν δι* οιανδήποτε αίτίαν είς τό έδαφος της 
χώρας, είς ην εισήχθησαν πλην ύπό δρους εγκεκριμένους ύπό τής Κυβερνήσεως 
τής χώρας ταύτης. 
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ΜΕΡΟΣ 111 
"Οργανα 

"Αρθρον 9. 
Τα είς το άρθρον Η' του Καταστατικού του Ταμείου αναφερόμενα όργανα 

απολαμβάνουν έπί του εδάφους έκαστου Κράτους—Μέλους τουλάχιστον έξ ίσου 
ευνοϊκής μεταχειρίσεως της χορηγούμενης τοιαύτης ύπό τοΰ Μέλους τούτου 
εις τάς διπλωματικός άποστολάς πάσης άλλης Κυβερνήσεως δια τάς επισήμους 
αυτών επικοινωνίας. Ή επίσημος αλληλογραφία, ώς και αί ετεραι επίσημοι 
έπικοινωνίαι των οργάνων του Ταμείου δέν δύνανται νά υποβληθούν εις λογο
κρισίαν. 

"Αρθρον 10. 
Τά Μέλη της Διοικούσης 'Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Εποπτείας άπολαμβάνουσι τής δικαστικής ασυλίας ώς προς τους 
λόγους, τά γραφόμενα και τάς πράξεις αυτών, έφ' δσον αδται τελούνται ύπό 
την έπίσημον αυτών ιδιότητα και εντός τών ορίων τών καθηκόντων των. Ή 
ασυλία αυτή θέλει συνεχισθή και μετά το πέρας τής εντολής τών ώς εΐρηται 
μελών. Προσέτι, θά τυγχάνουν τής αυτής απαλλαγής άπό παντός περιοριστι
κού μέτρου άφορώντος τήν μετανάστευσιν, και άπό πάσης διατυπώσεως κατα
χωρίσεως (έγγραφης) αλλοδαπών ώς και τών αυτών ευκολιών συναλλάγματος 
και ταξειδίου, αϊτινες χορηγούνται ύπό τών Κρατών—Μελών είς άλλους όμοιο~ 
βαθμούς αντιπροσώπους Κυβερνήσεων τών Κρατών—Μελών του Ταμείου. 

Ποσά καταβαλλόμενα είς αυτούς έναντι, κατά τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων 
των, κατ' ανάγκην παρουσιασθησομένων εξόδων παραστάσεως και συναφών 
δαπανών, θά απαλλαγούν πάσης φορολογίας. 

"Αρθρον 11. 
Αί άσυλίαι και τά προνόμια δέν εκχωρούνται προς τά περί ών πρόκειται 

κατά τό άρθρον 10 Μέλη προς προσωπικόν τούτων όφελος, άλλ' έπί τω σκοπώ 
εξασφαλίσεως αύτοΐς, έν πάση ανεξαρτησία τής ένασκήσεως τών καθηκόντων 
αυτών. Συνεπώς παν Μέλος κέκτηται, ού μόνον τό δικαίωμα άλλ« κ«1 τ6 
καθήκον όπως άρη τήν άπαλλαγήν αντιπροσώπων του, εις πάσαν περίπτωσιν 
έ'νθα κατά τήν κρίσιν του, ή απαλλαγή θά ήμπόδιζε τήν άπόδοσιν δικαιοσύνης, f[ 
ή απαλλαγή δύναται νά άρθή χωρίς νά παραβλάπτεται ό σκοπός δι* δν έξεχω
ρήθη αυτή. 

"Αρθρον 12. 
(α) Ουδείς δικαιούται νά έπικαλεσθή τάς διατάξεις τών ώς άνω άρθρων 

10 και 11 έναντι τών 'Αρχών του Κράτους του όποιου τελεΐ ή διετέλεσεν αντι
πρόσωπος. 

(β) Τά άρθρα 10, 11 και 12 (α) εφαρμόζονται ωσαύτως προκειμένου περί 
αναπληρωτών αντιπροσώπων, συμβούλων, τεχνικών εμπειρογνωμόνων και γραμ
ματέων αντιπροσωπείας. 

ΜΕΡΟΣ IV 
Στελέχη 

"Αρθρον 13. 
Ό Διοικητής και τά στελέχη του Ταμείου άπολαμβάνουσι τών προνομίων κο$ 

ασυλιών τών προβλεπομένων είς τό άρθρον 18 τής Γενικής Συμφωνίας έπί τών 
Προνομίων και 'Ασυλιών του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

Ό Διοικητής θά καθορίση τάς κατηγορίας τών στελεχών είς τάς οποίας εφαρ
μόζονται έν δλω ή έν μέρει, αί διατάξεις του ρηθέντος άρθρου. 

Αί είς τό άρθρον 17 τής Γενικής Συμφωνίας έπί τών Προνομίων και τών'Ασυ
λιών του Συμβουλίου τής Ευρώπης προβλεπόμενοι ανακοινώσεις θά γίνουν ύπά 
του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου τόσον όσον άφορα τον Διοικητής 
όσον και τά στελέχη περί ών ή προηγουμένη παράγραφος. 
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Ό Γενικός Γραμματεύς, μετά γνωμοδότησιν του Διοικητού, δύναται και οφεί
λει να άρη την χορηγηθεΐσαν εις στέλεχος τι άσυλίαν εις δλας τάς περιπτώσεις 
καθ1 ας ήθελε κρίνει ότι ή ασυλία αϋτη θα παρημπόδιζε την κανονικήν ένάσκησιν 
πράξεως δικαιοσύνης και θά ήδύνατο νά αρθη χωρίς το μέτρον τοϋτο νά παρα
βλάψη την καλήν λειτουργίαν του Ταμείου. 'Ως προς τον Διοικητήν, αρμοδία 
δια την άρσιν της ασυλίας είναι ή Διοικητική Επιτροπή τοΟ Ταμείου. 

ΜΕΡΟΣ V 
'Εφαρμογή της Συμφωνίας · 

"Αρθρον 14. 
ΑΊ Κυβερνήσεις των Κρατών—Μελών του Ταμείου αναλαμβάνουν νά ζητήσουν 

τήν χορήγησιν των συνταγματικών εξουσιοδοτήσεων εκείνων αϊτινες θά ήσαν 
ενδεχομένως άναγκαϊαι προς άντιμετώπισιν τών εκ του Καταστατικού cnuop-
ρεουσών υποχρεώσεων, ας τά Κράτη ταΰτα άναλαμβάνρυσι έναντι τοΰ Ταμείου 
'Αποκαταστάσεως. 'Αναλαμβάνουν επίσης νά ζητήσουν, εν εύθέτω χρόνω τάς 
έν λόγω εξουσιοδοτήσεις ϊνα δυνηθούν νά εκπληρώσουν τάς υποχρεώσεις έκεί
νας, ας θά είχον ενδεχομένως συνομολογήσει ώς δανειζόμενοι, ή έγγυηταί, 
συμφώνως προς το Τμήμα 3 του άρθρου Σ Τ ' τοΰ Καταστατικού τοΰ Ταμείου 
'Αποκαταστάσεως. 

"Αρθρον 15. 
Το Ταμεϊον θά δύναται νά συναπτή μετά παντός Κράτους—Μέλους είδικάς 

συμφωνίας καθορίζουσας τους τρόπους εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
πρωτοκόλλου, προς συμπλήρωσιν τών είρημένων διατάξεων ή κατά παρέκκλισιν 
τών έν τω άρθρω Ί3 αναφερομένων τοιούτων. Δύναται ωσαύτως νά συναπτή 
συμφωνίας μετά παντός Κράτους μή μέλους τοΰ Ταμείου 'Αποκαταστάσεως διά 
τήν ρύθμισιν ώς Ίΐρός αυτό, τών διατάξεων τοΰ παρόντος πρωτοκόλλου. 

ΜΕΡΟΣ VI 
Τελικαί Διατάξεις 

"Αρθρον 16. 
Το παρόν πρωτόκολλον θά έπικυρωθή και τά όργανα επικυρώσεως θά κατα

τεθούν παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, θ ά τεθή 
έν ίσχύϊ ευθύς ώς τρεις έκ τών ύπογραψάντων, άντιπροσωπεύοντες τού?νάχιστον 
εν τρίτον τών τίτλων τοΰ Ταμείου, θά έχουν καταθέσει τά όργανα επικυρώσεως 
των. "Οσον άφορα τά έτερα μέλη τοΰ Ταμείου θά τεθή έν ίσχύϊ κατά τήν ήμε
ρομηνίαν της καταθέσεως τών αντιστοίχων οργάνων επικυρώσεως. 

Έν τούτοις, έν αναμονή της εφαρμογής τοΰ Πρωτοκόλλου, υπό προβλεπό
μενους εις τήν προηγουμένην παράγραφον όρους, οί ύπογράψαντες συμφωνοΰν 
όπως, προς αποφυγήν πάσης καθυστερήσεως της καλής λειτουργίας τοΰ Ταμείου 
'Αποκαταστάσεως, θέσουν το έν λόγω Πρωτόκολλον έν ίσχύϊ, υπό προσωρινόν 
τύπον τήν 1ην Σεπτεμβρίου 1958 ή το βραδύτερον, άπό της ημέρας της υπο
γραφής του εις 6 μέτρον συμβιβάζεται τοΰτο μετά τών συνταγματικών των 
kavoνων.' 

"Αρθρον 17. 
Πάσα Κυβέρνησις γενομένη μετά τήν ύπογράφήν τοΰ Πρωτοκόλλου αύτοΰ 

Μέλος τοΰ Ταμείου 'Αποκαταστάσεως, δύναται νά προσχώρηση εις το τιαρόν 
πρωτόκολλον διά τής καταθέσεως οργάνου συμμετοχής παρά τω Γενικω Γραμ
ματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ή προσχώρησις αυτή θά ίσχύση άπό τής 
ημερομηνίας τής έν λόγω καταθέσεως έν περιπτώσει καθ' ή ν αυτή έπραγματο
ποιήθη άφοΰ ετέθη έν ίσχύϊ το Πρωτόκολλον και κατά τήν ήμερομηνίαν τής 
θέσεως έν ίσχύϊ έάν ή προσχώρησις έ'χη προηγηθή τής ημερομηνίας ταύτης. 

Πάσα Κυβέρνησις έχουσα καταθέσει όργανον συμμετοχής προ της έν ίσχύϊ 
θέσεως τοΰ Πρωτοκόλλου θά σπεύση νά θέση τοΰτο αμέσως εις προσωρινήν 
έφαρμογήν έν ω μέτρω συμβιβάζεται τοΰτο μετά τών συνταγματικών κανόνων. 
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Εις πίστωσιν των ανωτέρω ο'ι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι, δεόντως εξου
σιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλον. 

Έ γ έ ν ε τ ο εν Σ τ ρ α σ δ ο ύ ρ γ ω την 6ην Μαρτίου 1959 ε'ις γαλλικήν και άγγλ ικήν 
γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων μαρτυρούντων αμοιβαίως την πιστότητα, 
εις εν μόνον άντίτυπον, όπερ θέλει κατατεΟη εν τοις Άρχε ίο ι ς τοΰ Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θέλει κοινοποιήσει πιστά κεκυρωμένα 
αντ ίγραφα εις απαντάς τους ύπογράψαντας η προσχωρήσαντας εις το παρό\ 
Πρωτόκολλον. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΜ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

"Αρθρον Α. 
"Ιδρυσις του Ταμείου 

Ι δ ρ ύ ε τ α ι Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης (εφεξής 
άποκαλούμενον «Το Ταμεΐον»). 

Το Ταμεΐον προσαρτάται είς το Συμδούλιον της Ευρώπης και διοικείται ύπό 
της ανωτάτης αύτου εξουσίας. 

"Αρθρον Β. 
Σ κοπός 

Σ κ ο π ό ς τοΰ Ταμείου είναι να βοηθήση είς την έπίλυσιν των προβλημάτων 
άτινα αντιμετωπίζουν ή ένδεχόμενον νά αντιμετωπίσουν αϊ Εύρωπαϊκαί χώραι 
συνεπεία της υπάρξεως πλεοναζόντων στοιχείων πληθυσμού, συμπεριλαμβανο
μένων εθνικών προσφύγων, δια της παροχής ή εγγυήσεως δανείων προς χρη
ματοδότησιν : 

(α) της εφαρμογής προγραμμάτων απορροφήσεως εγκεκριμένων ύπό 
μέλους του Ταμείου, συμφώνως προς το άρθρον Σ Τ ' του παρόντος 
Καταστατικού, αποβλεπόντων είς την δημιουργίαν νέων ευκαιριών απα
σχολήσεως δια τα εν λ ό γ ω πρόσωπα' 

(β) τής εκτελέσεως εγκεκριμένων ύπό Μέλους τοΰ Ταμείου προγραμμά
των προβλεπόντων την παροχήν δανείων ή τον διακονονισμόν δαπανών 
προς όφελος διαμενόντων έν Ευρώπη προσώπων, άτινα ζητούν τήν άπο
κατάστασίν των είς Εύρωπαϊκήν χώραν ή και κειμένην έκτος τής Ευ
ρώπης τοιαύτην ή άτινα θέλουσι αναλάβει τήν έπιστροφήν του ποσού 
των δανείων ή δαπανών αυτών, μέχρι συμπληρώσεως τοΰ προκαταβλη
θέντος ύπό τοΰ Ταμείου ποσοΰ. 

"Αρθρον Γ ' . 
Συμμετοχή 

Κράτη Μέλη τοΰ Συμβουλίου Εύρο'^πης δύνανται νά καταστούν μέλη τοΰ 
Ταμείου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου Δ ' , τμήμα 2 (α) ( i ) . "Ετε
ραι Κυβερνήσεις των όποιων ή προσχώρησις ώς μελών έγένετο αποδεκτή ύπό 
τοΰ Ταμείου δύνανται νά καταστούν μέλη τοΰ Ταμείου ύπό είδικάς συνθήκας, 
ά ς το Ταμεΐον δύναται νά καθορίση είς έκάστην περίπτωσιν, συμφώνως .τρός 
τ ά ς διατάξεις του άρθρου Δ ' , τμήμα 2 (α) ( I I ) . 

"Αρθρον Δ ' . 
Υποχρεώσεις Μελών 

Τμήμα 1. Τίτλοι συμμετοχής. 
Το Ταμεΐον θέλει εκδώσει προς έγγραφήν ύπό των μελών τους τίτλους συμ

μετοχής προσδιοριζόμενους ύπό μορφήν ενός και μόνου νομίσματος είς δ ε γ γ ρ ά 
φονται τ ά Μέλη. "Εκαστος τίτλος έχει τήν αύτην όνομαστικήν άξίαν. Τά Μέλη 
6ά καταβάλλουν τήν συνδρομήν των είς το έθνικόν των νόμισμα, είς τήν έπ> 
•σημον τιμήν συναλλάγματος , κατά τον χρόνον τής εγγραφής . 
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Γ(ΐΓ|μ<χ 2. Έ γ γ ρ α φ α ί . 
(α) "Εκαστον μέλος θά έ γ γ ρ α φ η δι* αριθμόν τίνα τίτλων συμμετοχής. 

(i) Ό αριθμός συμμετοχής των τίτλων συμμετοχής, οϊτινες θα τεθούν εις 
την διάθεσιν έκαστου Κράτους—Μέλους τοΰ Συμβουλίου Ευρώπης κα
θορίζονται συμφώνως προς τον πίνακα τον έπισυναπτόμενον εις το 
παρόν Καταστατικόν. "Εκαστον μέλος του Ταμείου δικαιούται νά 
ε γ γ ρ α φ ή εις οιονδήποτε αριθμόν τίτλων επιθυμεί, ά λ λ α ή αρχική αυτού 
ε γ γ ρ α φ ή δεν δύναται νά εΐναι κατοιτέρα τοΰ ενός τετάρτου τοΰ άριθ
μοΰ των τεθέντων εις τήν διάθεσιν αύτοΰ τίτλων, 

(ii) Ό χορηγούμενος εις έτερα μέλη τοΰ Ταμείου αριθμός τίτλων θέλει όρι
σθή κατόπιν συμφωνίας με τήν Διοικούσαν Έπιτροπήν τοΰ Ταμείου 
κατά τό άρθρον θ ' , π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (ε) τοΰ παρόντος Καταστατικού. 

(β) "Εκαστον μέλος καταΟάλλει αμέσως μετά τήν προσχώρησίν του εις τό 
Ταμεΐον, τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) τής τιμής ε γ γ ρ α φ ή ς διά 
τους άναληφθησομένους π α ρ ' αύτοΰ τίτλους συμμετοχής, τό δε ύπόλοιπον θέλει 
καταβληθή συμφώνως τω άρθρο} θ ' , π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ( γ ) . 

Τμήμα 3. Διατήρησις τής αξ ίας των έγγραφων . 
Ό σ ά κ ι ς ή εις τό άρτιον αξ ία τοΰ νομίσματος Κράτους—Μέλους μειοΰται ή ή 

εις ξένον συνάλλαγμα αξ ία τοΰ τοιούτου νομίσματος ύπετιμήθη είς σημαντικόν 
δαθμόν τό έν λ ό γ ω μέλος θά καταδάλη εις τό Ταμεΐον εντός λογ ικού χρονικοΰ 
διαστήματος πρόσθετον ποσόν έκ τοΰ ιδίου αύτοΰ νομίσματος επαρκές διά νά 
διατήρηση τήν άξίαν δι' ην ενεγράφη διά τίτλους συμμετοχής είς τό Ταμεΐον 
ε'ις τήν αυτήν ως και κατά τον χρόνον τής έγγραφης του άξίαν. 

Τμήμα 4. "Ορια των υποχρεώσεων. 
Ουδέν μέλος εΐναι ύπεύθυνον προς τρίτους δι' οιανδήποτε ύποχρέωσιν άνα

ληφθεΐσάν ύπό τοΰ Ταμείου. 

"Αρθρον Ε' . 
Οικονομική συνδρομή και ένέργειαι δανεισμοΰ 

προς εκπλήρωσιν σκοπών συμφώνων μέ τόν προορισμόν του, τό Ταμεΐον, 
δύναται νά δεχθή συνδρομάς. Δύναται επίσης νά δανεισθή κεφάλαια. 

Τό Ταμεΐον εξουσιοδοτείται νά δεχθή συνδρομός προσφερομένας δι' ειδικούς 
σκοπούς, σύμφωνους προς τόν προορισμόν του. 

"Αρθρον Σ Τ ' . 
Γενικαί διατάξεις σχετικαι μέ τά δάνεια και εγγυήσε ις 

Τμήμα 1. Τύποι δανείων. 
Δάνεια πραγματοποιούμενα ύπό τοΰ Ταμείου δέον νά έχουν μίαν έκ των ακο

λούθων μορφών : 
(i) Δάνεια προς Κυβερνήσεις—Μέλη τοΰ Ταμείου. 

(ii) Δάνεια ήγγυημένα ύπό Κυβερνήσεως—Μέλους τοΰ Ταμείου και χορη
γούμενα εις οιονδήποτε έγκεκριμένον ύπό τοΰ Μέλους εκείνου νομικόν 
πρόσωπον, 

(iii) Δάνεια ήγγυημένα ύπό Κράτους—Μέλους τοΰ Ταμείου και χορηγού
μενα είς μετανάστας μέσω τοΰ Μέλους ή οιουδήποτε νομικού προσώ
που εγκεκριμένου ύπό τοΰ Μέλους εκείνου. 

Τμήμα 2. 'Εγγυήσεις . 
Τό Ταμεΐον δύναται νά χορήγηση τήν έγγύησίν του διά συναλλαγάς προκύ

πτουσας έκ τής πραγματοπο ιήσεως των προβλεφθέντων είς τό άρθρον Β ' αντι
κειμενικών σκοπών, ύπό δρους οΐτινες δέον νά καθορισθούν δι' έκάστην ε'ιδικήν 
περίπτωσιν. 
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Τμήμα 3. Υποχρεώσεις δανειζομένου ή έγγυητοΰ. 
(α) Αϊ άναληφθί.ΐσαι όιτό των Κυβερνήσεων Μελών τοΰ Ταμείου υποχρεώ

σεις ώς προς τα χορηγούμενα αύτοΐς δάνεια συμφωνώ:, προς το Τμήμα. 1 (i) 
του άρθρου τούτου και τάς παρασχεθησομένας υπό των Κυβερνήσεων—Μελών 
του Ταμείου εγγυήσεις συμφώνως προς το Τμήμα 1 (ii) και (iii) τοΰ παρόντος 
άρθρου, δέον δπως εις έκάστην περίπτωσιν συνεπάγονται την άνευ δρων ύπό
σχεσιν. 

(i) Να έπιστραφή εντός καθωρισμένης προθεσμίας καθωρισμένον ποσόν 
άποδιδόμενον εις καθωρισμένον νόμισμα* καΐ 

(ii) Νά καταβληθή διά τό καθορισθέν ποσόν τόκος και οσάκις παρίσταται 
ανάγκη, προμήθεια διά τό καθορισθέν ποσόν εις καθωρισμένην άνα
λογίαν κατά προσδιωρισμένας χρονικάς περιόδους, τής καταβολής 
ταύτης αρχομένης άπό προσδιορισμένης ημερομηνίας. 

(β) Προς καθορισμόν τών νομισμάτων εις τά όποια συνάπτονται αϊ υποχρεώ
σεις των Κυβερνήσεων — Μελών του Ταμείου ύπό την ιδιότητα αυτών 
ώς δανειζομένων ή εγγυητών, τό Ταμεΐον προσπαθεί νά διατήρηση ίσοζύγιον 
εϊς ποσά και νομίσματα μεταξύ τών στοιχείων του ενεργητικού του, συμπερι
λαμβανομένων και τών υποχρεώσεων αύτοΰ και τών τιμών έγγραφης τών κατα
βληθησομένων ύπό τών μελών του, ώς επίσης και πασών τών καταβολών γιγνο
μένων συμφώνως προς τό άρθρον Δ' Τμήμα 3. 
Τμήμα 4. Ύποκατάστασις. 

Εις τά ήγγυημένα, συμφώνως προς τό τμήμα 1 (ii) καΐ 1 (iii) του παρόντος 
άρθρου συμβόλαια δανεισμού θά περιλαμβάνηται ό όρος δτι ό εγγυητής άμα 
τή εκπληρώσει τών έναντι του Ταμείου υποχρεώσεων συμφώνως προς την έγγύη
σιν ταύτην θά ύποκαταστήση τό Ταμεΐον εις τάς αντιστοίχους απαιτήσεις του 
έναντι του κυρίως δανειοδοτηθέντος ή τών δανειοδοτηθέντων. 
Τμήμα 5. Δηλώσεις τών Μελών. 

Εις ένίσχυσιν τών αιτήσεων παροχής δανείων τών σχετικών προς τά προγράμ
ματα αποκαταστάσεως ή απορροφήσεως; τό Ταμεΐον αποδέχεται δήλωσιν συμ
φώνως τή οποία τό ένδιαφερόμενον Μέλος— 

(i) εγκρίνει τά προγράμματα' 
(ii) πιστεύει δτι τό πρόγραμμα θά έχη ώς αποτέλεσμα τήν επιτυχή αποκα

τάσταση/ ή άπορρόφησιν προσώπων διαμενόντων εις τό Εύρωπαϊκόν 
τμήμα του εδάφους του Μέλους" 

(iii) πιστεύει δτι τά χορηγηθησόμενα ύπό τοΰ Ταμείου ποσά δέν δύνανται 
νά εξευρεθούν ύπό λογικούς δρους άπό άλλης τινός πηγής. 

Τμήμα 6. Παρασχεθησόμεναι πληροφορίαι. 
Τό άναφερόμενον εις τό άρθρον Ι ' του παρόντος Καταστατικού Διοικητικόν 

Συμβούλιον θά καθορίση ποίας πληροφορίας και υποχρεώσεις θέλει παράσχει 
και αναλάβει ό δανειζόμενος προς ύποστήριξιν τής αιτήσεως του. 

"Αρθρον Ζ' . 
Επενδύσεις 

Τμήμα 1. Προσωριναί επενδύσεις. 
Μέχρι τής στιγμής τής πρώτης χρησιμοποιήσεως τών συνεισφερομένων ύπό 

τίνος Κράτους κεφαλαίων, τό Ταμεΐον δύναται νά επένδυση ταύτα εις 'Ομολο
γίας τοΰ Δημοσίου ή άλλας αξίας εκδοθείσας και ήγγυημένας ύπό τοΰ Κράτους 
εκείνου. 

Διά τήν πραγματοποίησα/ τών επενδύσεων αυτών τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
θά ζητήση τ ή ν γνώμην εμπειρογνωμόνων ώς προς τήν καλλιτέραν τοποθέτησιν 
τών κεφαλαίων αυτών. 
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Τμήμα 2. Συγκέντρωπις και έπένδυσις πλεονασμάτων. 
Τα αποθέματα του Ταμείου τα προκύπτοντα έκ πλεονάσματος εισπράξεων 

λόγω τόκα:>ν και προμηθειών, ή οιουδήποτε μέρους εξ αυτών, δύνανται να συγ
κεντρωθούν και νά επενδυθούν κατά τρόπον καθοριζόμενον ύπό του Διοικη
τικού Συμβουλίου. 

"Αρθρον Η ' . 
Όργάνωσις, διοίκησις καΐ έλεγχος του Ταμείου 

Ή όργάνωσις, ή διοίκησις και ό έλεγχος του Ταμείου θά κατανεμηθή μεταξύ 
των ακολούθων οργάνων : 

Την Διοικητικήν Έπιτροπήν 
Το Διοικητικών Συμβούλιον 
Τον Διοικητήν 
Το Συμβούλιον των Ελεγκτών 

ως προβλέπεται είς τά ακόλουθα άρθρα. 

"Αρθρον θ ' . 
Διοικούσα Επιτροπή 

Τμήμα 1. 'Αποφάσεις τής δικαιοδοσίας τών μελών. 
Ή Διοικούσα 'Επιτροπή, άντιπροσωπεύουσα τά μέλη του Ταμείου θά 'έγτ\ 

άποκλειστικήν έξουσίαν : 
(α) νά καθορίζη το λογιστικόν νόμισμα (μέσω κοινού παρονομαστοΟ) και 

τήν όνομαστικήν άξίαν τών τίτλων συμμετοχής' 
(β) νά καθορίζη τους δρους συμφώνως προς τους οποίους το Ταμεΐον δέ

χεται συνεισφοράς ή θά δανείζηται κεφάλαια και θά όρίζη τά χορη
γηθησόμενα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων τών δικαιωμάτων Ιναν
ιι των κεφαλαίων του Ταμείου είς τους καταβάλλ οντάς τά χρήματα 
ή τους δανειστάς του Ταμείου' 

(γ) νά όρίζη τάς προθεσμίας λήξεως τών μη έξοφληθέντων εισέτι υπο
λοίπων τών τίτλων συμμετοχής είς ά ενεγράφησαν, συμφώνως προς τάς 
άνάγκας του Ταμείου διά τήν έκτέλεσιν τών αντικειμενικών του σκοπών' 

(δ) νά όρίζη τήν άκολουθητέαν τακτικήν ως προς τήν λειτουργίαν του 
Ταμείου' 

(ε) νά εξουσιοδότηση τάς Κυβερνήσεις, άλλας άπό τάς Κυβερνήσεις του 
Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά προσχωρήσουν είς το Ταμεΐον, νά θέτη 
τους δρους τής συμμετοχής των και νά καθορίζη τον αριθμόν τών τί
τλων συμμετοχής είς τόν όποιον θά εγγράφουν αϊ εν λόγω Κυβερνή
σεις" 

(στ) νά διορίζη τόν Διοικητήν, νά άνακαλή τόν διορισμόν του και νά δέχεται 
τήν παραίτησίν του' 

(ζ) νά συνιστά ληπτέα ύπό Μελών διεθνή ή άλλα νομοθετικά μέτρα εις 
τρόπον ώστε νά καθορίζη θέματα, ώς τους ειδικούς κανονισμούς, οιτι
νες διέπουν το ένεργητικόν ή τήν άκίνητον περιουσίαν ήν κατέχει τό 
Ταμεΐον εντός του εδάφους του ή εντός τής επικρατείας τρίτων ώς και 
τάς υποχρεώσεις Μελών προκύπτουσας έξ ειδικών πράξεων του Ταμείου" 

(η) νά τροποποιή τά άρθρα ταύτα χωρίς, έν τούτοις νά προβαίνη είς οιαν
δήποτε μεταβολήν τών καθορισθέντων σκοπών των 

(θ) νά έρμηνεύη τό παρόν Καταστατικόν' 
(ι) νά άναστέλλη μονίμως τάς πράξεις του Ταμείου και νά διανέμη τό 

ένεργητικόν του' 
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(ια) να έκπονή τον Έσωτερικόν Κανονισμόν και να διορίζη τον Πρόεδρον 
αυτής* 

(ιβ) να όνομάζη τους τρεις έλεγκτάς, ο'ι όποιοι θά αποτελούν τό Συμβού
λιον των Ελεγκτών. 

Τμήμα 2. Ψηφοφορία. 
(α) Αϊ επιφυλασσόμενοι εις την δικαιοδοσίαν των Μελών του Ταμείου απο

φάσεις θά λαμβάνωνται δια ψήφων "παρεχομένων είτε προφορικώς εις συνεδριά
σεις είτε εγγράφως κατά τά μεσολαβοΰντα μεταξύ των συνεδριάσεων διαστή
ματα. 

(β) "Εκαστον μέλος του Ταμείου θά εχη μίαν ψήφον δι' έ'καστον τίτλον συμ
μετοχής, δν κατέχει. 

"Αρθρον Γ . 
Διοικητικόν Συμβούλιον 

Τμήμα 1. 
'Αποφάσεις τής δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά έχη πάσαν τήν απαιτουμένη ν έξουσίαν διά τήν 
διοίκησιν του Ταμείου. Συγκεκριμένως, θά λαμβάνη αποφάσεις επί των έξης 
θεμάτων : 

(α) Προς καθορισμόν, καθ' ώρισμένας χρονικάς περιόδους, ποία μερίς εκ 
τών ενδεχομένων πλεονασμάτων τοΰ Ταμείου θά συγκεντροΟται και θά 
επενδύεται συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου Ζ' , Τμήμα 2. 

(β) Προς έγκρισιν του προϋπολογισμού λειτουργίας του Ταμείου βάσει 
τής αρχής δτι ai δαπάναι λειτουργίας δεν θά δύνανται νά υπερβαίνουν 
τά έσοδα λόγω τόκων και προμηθειών. 

(γ) Προς χορήγησιν εις τον Διοικητήν ειδικών ή γενικών κατευθύνσεων. 
(δ) Προς σύνταξιν του εσωτερικού κανονισμού τοΰ Ταμείου και συγκε

κριμένως, τών δρων, συμφώνως τοις όποίοις θά χορήνούνται ή θά τυγ
χάνουν εγγυήσεως τά δάνεια. 

(ε) Προς διαβίβασιν καθ' έ'καστον έτος εις τον Είδικόν Άντιπρόσωπον τής 
εκθέσεως τοΰ Διοικητού τοΰ Ταμείου, προς τόν σκοπόν τής υποβολής 
αυτής εις τήν έξ Υπουργών Έπιτροπήν. 

Τμήμα 2. Σύνθεσις τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου. 
(α) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται έξ ενός Προέδρου διοριζομένου 

ύπό τής Διοικούσης Επιτροπής και τών αντιπροσώπων τών μελών τοΰ Ταμείου. 
"Εκαστος αντιπρόσωπος εδρεύων εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά έ'χη αριθ
μόν ψήφων ίσον προς τόν αριθμόν τών τίτλων συμμετοχής τοΰ οποίους κατέχει 
τό Μέλος, δπερ αντιπροσωπεύει. 

(6) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά προσκαλή αντιπροσώπους διε
θνών ή διακυβερνητικών 'Οργανώσεων διά τήν άνευ ψήφου συμμετοχήν των είς 
τάς εργασίας. 

Τμήμα 3. θητεία τών Μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
Παν Μέλος διορισθέν ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου θά παραμένη εκτελούν 

τά καθήκοντα αύτοΰ μέχρι τής ανακλήσεως του ύπό του διορίσαντος αυτό 
Μέλους τοΰ Ταμείου. Τά αποσυρόμενα τοΰ Συμβουλίου Μέλη δύνανται πάντοτε 
νά ορισθούν έκ νέου ή νά επανεκλεγούν. 

Τμήμα 4. Τρόπος λήψεως αποφάσεων υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
(α) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά συγκαλήται ύπό τοΰ Προέδρου αύτοΰ. 

θ ά συνέρχεται οσάκις προκύπτει ανάγκη καΐ τουλάχιστον άπαξ καθ* έ'καστον 
τρίμηνον. 
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(β) Αί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνωνται κατά πλειο
ψηφίαν των ψηφούν των παρόντων μελών. Δύο τρίτα έκ των μελών αύτοΰ θέ
λουσι άποτελή άπαρτίαν, ελλείψει της οποίας αί αποφάσεις τοΰ Συμβουλίου 
είναι άκυροι. 

Τμήμα 5. Έπιτροπαί Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται άπό καιρού εις καιρόν, να διορίζη Έπι

τροπάς εκ των μελών αύτοΰ και νά άναθέτη εις αύτάς εξουσίας καθοριζόμενος 
εις έκάστην είδικήν περίπτωσιν. 

Τμήμα 6. 'Αμοιβή τών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ούδεμίαν λαμβάνουν άμοιβήν παρά του 

Ταμείου. Έν τούτοις πάσαι αί έντος λογικού μέτρου συντελεσθεΐσαι παρ' αυτών 
δαπάναι κατά την έκτέλεσιν τών καθηκόντων των θέλουσι έπιστραφή αύτοΐς 
παρά τοΰ Ταμείου. 

"Αρθρον ΙΑ' . 
Διοικητής 

Τμήμα 1. Καθήκοντα τοΰ Διοικητού. 
Ό Διοικητής θά έκτελή τά τρέχοντα διοικητικά καθήκοντα τοΰ Ταμείου ύπό 

τάς οδηγίας και τήν έπίβλεψιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
θ ά άντιπροσωπεύη το Ταμεΐον εις δλας τάς συναλλαγάς αύτοΰ. 
Δεν θά συναπτή οίκονομικάς υποχρεώσεις, συμφώνως προς τους ορούς τών 

άρθρων Ε' και Σ Τ ' τοΰ Καταστατικού, άνευ της ρητής εξουσιοδοτήσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

θ ά πραγματοποιή διοικητικάς δαπανάς εντός τών ορίων τών χορηγηθεισών 
εις αυτόν πιστώσεων έκ τοΰ προϋπολογισμού. 

θ ά λαμβάνη πάντα τά απαιτούμενα μέτρα διά νά τηρή τάς δαπανάς ταύτας 
εντός τού ελαχίστου ορίου. Συγκεκριμένως, θά προσφεύγη εις τάς υπηρεσίας 
έκείνας αϊτινες δύνανται νά τοΰ παρασχεθώσιν ύπό τοΰ Συμβουλίου της Ευρώ
πης. Κατά τον χειρισμόν τών οικονομικών υποθέσεων θά έξασφαλίζη την συνερ
γασίαν τών Κεντρικών Τραπεζών τών Μελών—Χωρών, ώς και της Τραπέζης 
Διεθνών Διακανονισμών και κατά τον χειρισμόν προβλημάτων σχετικών μέ τήν 
άποκατάστασιν καΐ άπορρόφησιν πλεονάζοντος πληθυσμού, τήν συνεργασίαν 
αρμοδίων εις τον τομέα αυτόν ιδρυμάτων και προσωπικοτήτων. 

θ ά διαχειρίζηται τήν άκίνητον περιουσίαν και το ένεργητικόν του Ταμείου 
και θά τηρή καταλλήλουςλογαριασμούς. 

Τμήμα 2. 'Εκθέσεις προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. 
Ό Διοικητής θά ύποβάλλη εις το Διοικητικόν Συμβούλιον τακτικάς εκθέσεις 

περί τής θέσεως τού Ταμείου και έπί τών προτεινομένων ενεργειών και θά τοΰ 
παρέχη οιανδήποτε -παρ' αυτού αιτουμένη ν πληροφορίαν. 

Ό Διοικητής θά συντάσση πλήρη άπολογισμόν τών δραστηριοτήτων τοΰ έτους. 
Ή έκθεσις αύτη θά συνοδεύηται ύπό τοΰ ισολογισμού τού Ταμείου ώς και 

τοΰ λειτουργικού απολογισμού του μετά της 'Εκθέσεως τών 'Ελεγκτών έπί τών 
έν λόγω έγγραφων. 

Τμήμα 3. Διορισμός και αμοιβή τού Διοικητοΰ. 
Ό Διοικητής θά διορίζηται διά περίοδον 3 ετών και θά δύναται νά έπανεκλε

γή μετά τήν έκπνοήν τής θητείας του. Τό ποσόν τής αμοιβής του θέλει όρισθή 
ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
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"Αρθρον I B ' . 
Επιτροπή Ελεγκτών 

Ή 'Επιτροπή των Ελεγκτών θα έπιθεωρή άπαξ τοΰ έτους τους λογαρια
σμούς του Ταμείου και θα έπαληθεύη τήν άκρίβειαν και τάξιν τοΰ ισολογισμού 
και του λειτουργικού απολογισμού. 

Ή έκθεσις τών ελεγκτών θά πιστοποιή δτι ό 'ισολογισμός και ό διαχειριστικός 
απολογισμός συμφωνούν μετά τών βιβλίων και δτι παρέχουν πιστήν και αληθή 
εικόνα της καταστάσεως τών υποθέσεων του Ταμείου, εις το τέλος έκαστης 
οικονομικής περιόδου. 

"Αρθρον ΙΓ ' . 
"Εδρα του Ταμείου 

Ή £δρα τοΟ Ταμείου θά είναι τό Στρασβοΰργον Γαλλίας. Ή £δρα τών λει
τουργικών υπηρεσιών του θά άποφασισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

"Αρθρον Ι Δ ' . 
'Αναστολή λειτουργίας και ρευστοποίησις του Ταμείου 

Τμήμα 1. 'Αναστολή λειτουργίας. 
Έ ν περιπτώσει καθ' ην τό Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελεν αποφασίσει τήν 

άναστολήν τών εργασιών, τό Ταμεΐον θά παύση ευθύς αμέσως πάσας τάς δρα
στηριότητας του, πλην εκείνων αϊτινες αφορούν τόν διακανονισμόν τών υπο
χρεώσεων του και τήν κανονικήν αξιοποίηση/, διατήρησιν και περιφρούρησα/ του 
ενεργητικού του. 
Τμήμα 2. Άποχώρησις Μελών. 

Έκαστον Μέλος, δύναται νά αποχώρηση του Ταμείου κατόπιν ειδοποιήσεως 
εξ μήνας προ του τέλους του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι συναφείς προς 
τούτο δροι θά ορισθούν ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τμήμα 3. Ρευστοποίησις του Ταμείου. 

Μετά τήν τακτοποίησιν δλων τών υποχρεώσεων του Ταμείου, συμπεριλαμβα
νομένων και τών έπί της κατανομής δικαιωμάτων άτινα ενδέχεται νά έ'χωσι 
χορηγηθή ύπό του Ταμείου κατά τήν άποδοχήν των, συμφώνως προς τό "Αρθρον 
Ε ' , συνεισφορών, τά Μέλη του Ταμείου δύνανται νά υιοθετήσουν σχέδιον διά 
τήν διανομήν του ενεργητικού τό όποιον θά βασίζεται έπι τών ακολούθων 
άρχων : 

(α) Ουδέν Μέλος του Ταμείου εναντίον τοΰ οποίου τό Ταμεΐον έχει άπαί
τησιν μή Ίκανοποιηθεΐσαν, νά δικαιούται νά συμμετάσχη εις τήν δια
νομήν ταύτην, συμφώνως τω Σχεδίω μέχρι ρυθμίσεως τής θέσεως του. 

(β) 'Εάν τό καθαρόν ένεργητικόν τοΰ Ταμείου έπιτρέπη τοΰτο Μκαστον 
Μέλος τοΰ Ταμείου θά λάβη ως μερίδιον, τό ποσόν δπερ κατέβαλε, 
συμφώνως τω "Αρθρω Δ' εις τό αυτό νόμισμα, ή, εάν τοΰτο δεν είναι 
δυνατόν, τό άνάλογον τοΰ καταβληθέντος κατά τόν χρόνον τής δια
νομής ποσόν είς άλλο νόμισμα. Έ ν περιπτώσει καθ' ην τό ΰψος τοΰ 
καθαρού ένεργητικοΰ τοΰ Ταμείου δέν ήθελε επιτρέψει τήν πλήρη άπό
δοσιν τών τοιούτων μεριδίων, παν ένδεχόμενον έλλειμμα θά κατανε
μηθή μεταξύ δλων τών Μελών τοΰ Ταμείου κατά τήν αυτήν αναλογίαν. 

(γ) Παν πλεόνασμα τοΰ καθαρού ενεργητικού τοΰ Ταμείου, εναπομένον 
πέραν τοΰ συνόλου τών έν λόγω διανεμητέων μεριδίων, θά κατανεμηθή 
είς άπαντα τά μέλη τοΰ Ταμείου έν αναλογία προς τόν αριθμόν τών 
κατεχομένων παρ' έκαστου τίτλων συμμετοχής, 

(δ) ΕΊς ην περίπτωσιν τά διανεμητέα ταΰτα μερίδια καταβληθούν είς ώρι
σμένα μέλη είς νόμισμα άλλων μελών τοΰ Ταμείου, τά τελευταία είς 
τό νόμισμα τών όποιων θά γίνη ή πληρωμή, θά λάβουν δλα τά ένδει
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κνυόμενα |.ii'ipa ii<, τρόπον ώστε νά εξαυψαλϊαοιη', ουμψώνως προς την 
διαδικασίαν την όιέπουσαν τάς συναλλαγματικάς των διατυπώσεις, 
πάσαν σχετικήν προς την διανομήν των ποσών αυτών συναλλαγήν. 

"Αρθρον Ι Ε ' . 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕ! Σ 

Τμήμα 1. 'Οργανωτική Συνέλευσις. * 
Ευθύς ώς θεσπισθή το παρόν Καταστατικόν, δυνάμει αποφάσεως τής έξ 

Υπουργών Επιτροπής, βάσει μερικής συμφωνίας, ό Γενικός Γραμματεύς του 
Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει, κατόπιν συμφωνίας μετά τοΰ ειδικού 'Αντιπρο
σώπου συγκαλέσει την πρώτην συνεδρίασιν τής Διοικούσης Επιτροπής, ήτις 
θα λάβη άπαντα τά αναγκαία επιθυμητά μέτρα προς όργάνωσιν του Ταμείου 
συμφώνως προς το παρόν Καταστατικόν. 
Τμήμα 2. Κοινοποίησις τής ενάρξεως τής λειτουργίας. 

Ό Διοικητής θά κοινοποίηση εις τά μέλη του Ταμείου την ήμερομηνίαν καθ' 
ην το Ταμεΐον θά είναι ετοιμον ίνα άρξηται λειτουργούν. 
Τμήμα 3. Προσχώρησις. 

(α) Οιονδήποτε μέλος τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης δπερ δεν θά τυγχάνη 
μέλος του Ταμείου, δύναται νά προσχώρηση ε'ις το Ταμεΐον άποστέλλον δήλωσιν 
προς τον σκοπόν τούτον εις τήν έξ 'Υπουργών Έπιτροπήν. Είς τήν δήλωσιν 
ταύτην το νέον Κράτος—Μέλος θά άνακοινή τήν παρ' αύτοΰ άποδοχήν τοΟ πα
ρόντος Καταστατικού και θά καθορίζη τόν αριθμόν των τίτλων συμμετοχής 
του, έν συμφωνία μετά τής Διοικούσης Επιτροπής κατά το "Αρθρον Ι Δ ' τοΟ πα
ρόντος Καταστατικού. 

(β) Πάσα Κυβέρνησις, ήτις δεν τυγχάνει Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώ
πης και ή όποια συμφώνως προς το Τμήμα 1', παράγραφος (ε) το άρθρου θ ' , 
έγινε δεκτή δπως συμμετάσχη είς το Ταμεΐον, δύναται νά πράξη τοϋτο κατα
θέτοντος Ttacpa τω Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου όργανον προς τόν σκοπόν 
δτι δέχεται το παρόν Καταστατικόν, δτι αναλαμβάνει τόν καθορισθέντα κατόπιν 
συμφωνίας μετά τής Διοικούσης Επιτροπής αριθμόν τίτλων συμμετοχής, δτι 
συμφώνως προς το άρθρον Δ' τοΰ παρόντος Καταστατικού έ'λαβε άπαντα τά 
αναγκαία μέτρα προς έξασφάλισιν τής εκπληρώσεως δλων τών έκ τοΰ παρόντος 
Καταστατικού άπορρεουσών υποχρεώσεων καΐ δτι έξεπλήρωσε δεόντως απαν
τάς τους διά τήν άποδοχήν ώς Μέλους δρους, τους τεθέντας ύπό τής Διοικούσης 
Επιτροπής. 

(γ) Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει ανακοινώσει 
είς τόν Διοικητήν και είς Μέλη τοΰ Ταμείου τήν λήψιν πάσης δηλώσεως συμμε
τοχής νέου τινός Μέλους ή τήν κατάθεσιν παντός οργάνου συμμετοχής γενο
μένης είς έφαρμογήν τών προηγουμένων παραγράφων. 

Τμήμα 4. Ερμηνεία τοΰ παρόντος Καταστατικού. 
Πάσα άπόφασις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου άφορώσα είς τήν έρμηνείαν 

τοΰ παρόντος Καταστατικού, δύναται νά ύποβληθή είς τήν κρίσιν τής Διοικού
σης Επιτροπής κατόπιν αιτήσεως μέλους τινός. Ή άπόφασις τής Διοικούσης 
Επιτροπής θά εΐναι τελική. Μέχρι τής στιγμής τής εκδόσεως τής κρίσεως τής 
Διοικούσης 'Επιτροπής, τό Ταμεΐον δύναται, έφ' δσον θεώρηση τοΰτο αναγκαΐον, 
νά ενεργή βάσει τής αποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τμήμα 5. Πιστόν έγκεκριμένον άντίγραφον. 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά κοινοποίηση πιστόν 

έγκεκριμένον άντίγραφον τοΰ παρόντος Καταστατικού είς άπαντα τά μέλη 
τοΰ Συμβουλίου ώς και εις έκαστη ν Κυβέρνησιν μή μέλος, ήτις προσεχώρησε 
είς τό Ταμεΐον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Κλΐμαξ συνεισφορών εις το Ταμεΐον 'Αποκαταστάσεως τοΰ Συμβουλίου της 

[ύρώπης επί τη βάσει των 10 εκατομμυρίων δολλαρίων. 

Βέλγιον 
Δανία 
Γαλλία 
Γερμανική 'Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία 
Ελλάς 
Ήνωμένον Βασίλειον 
'Ισλανδία 
' Ι ρλανδία 
Ι ταλ ία 
Κάτω Χώραι 
Λουξεμβουργον 
Νορβηγία 
Σάαρ 

ψμυρί( 
'Αναλογία 'Αριθμός 

επί % Τίτλων 

Σουηδία 
Τουρκία 

Σύνολον 

1955 

3,3 
1,8 

18,4 

18,4 
3,3 

18,4 
0,2 
1,2 

18,4 
4,0 
0,2 
1,4 
0,4 
2,8 
7,8 

συμμετοχ. 
των 1000 δολ. 

330 
180 

1.840 

1.840 
330 

1.840 
20 

120 
1.840 

400 
20 

140 
40 

280 
780 

Σχέσις 
συναλ

λάγματος 
1.1.1955 
0,02 
0,144 8 
0,002 857 

0,238 1 
0,033 33 
2,80 
0,614 
2,80 
0,001 6 
0,263 2 
0,02 
0,14 
0,002 857 
0,193 3 
0,357 1 

Σ υνεισφορά 
εις εθνικά 
νομίσματα 

16.500.000 
1.243.094 

644.032.202 

7.727.845 
9.900.990 

657.142 
325.733 
42.857 

1.150.000.000 
1.519.757 
1.000.000 
1.000.000 
1.400.070 
1.448.526 
2.184.262 

100,0 10.000 
Τό ποσοστόν εισφορών ταυτίζεται μετά του ποσοστού εισφορών είς τον προϋ

πολογισμόν τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Αϊ συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
Λαβουσαι ύπ* δψιν, συμφώνως προς τους δρους του "Αρθρου 59 της Συμβά

σεως περί Προστασίας τών "Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τών θεμελιωδών 
Ελευθεριών, υπογραφείσης έν Ρώμη τήν 4ην Νοεμβρίου 1950, (αποκαλούμενης 
έν τοΐς εφεξής «ή Σύμβασις»), δτι τά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 'Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων (αποκαλουμένων έν τοΐς εφεξής «τό Δικαστήριον») 
δικαιούνται, κατά τήν ένάσκησιν τών λειτουργημάτων αυτών, προνομίων και 
ασυλιών προβλεπομένων ύπό του άρθρου 40 του Καταστατικού του Συμβου
λίου της Ευρώπης καΐ τών έν συνεχεία Συμφωνιών, 

'Λαβουσαι ύπ' δψιν δτι τυγχάνει άπαραίτητον δπως διευκρινισθώσι και καθορι
σθώσι τά είρημένα προνόμια και άσυλίαι διά συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου 
τής Γενικής Συμφωνίας περί Προνομίων και 'Ασυλιών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, υπογραφείσης έν Παρισίοις τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1949, 

Συνεφώνησαν τά κάτωθι : 
"Αρθρον 1. 

Διά τήν εφαρμογή ν του παρόντος Πρωτοκόλλου, !6 δρος «δικασταί» περι
λαμβάνει δικαστάς έκλεγέντας συμφώνως προς τό "Αρθρον 39 της Συμβάσεως 
ώς καΐ οιονδήποτε δικαστήν ειδικώς διορισθέντα ύπό ενδιαφερομένου Κράτους 
—μέλους είς έκτέλεσιν του "Αρθρου 43 της Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 2. 
ΟΊ δικασταί δέον δπως, έν τη έ,νασκήσει των λειτουργημάτων αυτών, και 

κατά τήν διάρκειαν ταξειδίων πραγματοποιούμενων δια τήν ένάσκησιν των 
λειτουργημάτων αυτών, άπολαύωσιν τών κάτωθι προνομίων και ασυλιών : 

(α) άσυλίαν άπό συλλήψεως ή' κρατήσεως καΐ κατασχέσεως τών προσω
πικών αυτών αποσκευών ως και άσυλίαν άπό οιασδήποτε δικαστικής 
διαδικασίας ώς προς τάς πράξεις τάς ένεργηθείσας παρ' αυτών ύπό 
τήν έπίσημον αυτών ιδιότητα περιλαμβανομένων τών λόγων και τών 
γραπτών αυτών.' 

(β) απαλλαγή ν δι' εαυτούς και τάς συζύγους αυτών άπό οιωνδήποτε περιο
ρισμών ελευθέρας κινήσεως αυτών κατά τήν εξοδον καΐ έπιστροφήν 
αυτών εις τήν χώραν της κατοικίας αυτών και εϊσοδον και εξοδον έκ 
της χώρας έν ή άσκουσι τά λειτουργήματα αυτών, και άπό της 
δηλώσεως αυτών ώς αλλοδαπών έν τη χώρα ην επισκέπτονται ή διέρ
χονται διά τήν ένάσκησιν τών λειτουργημάτων αυτών. 

"Αρθρον 3. 
Είς τους δικαστάς, κατά τήν διάρκειαν τών υπ' αυτών αναληφθέντων ταξει

δίων, έν τή ενασκήσει τών λειτουργημάτων αυτών, δέον δπως άναφορικώς με 
τον τελωνειακόν ελεγχον και τον ελεγχον συναλλάγματος, παρέχωνται : 

(α) ύπό της ιδίας αυτών Κυβερνήσεως αί αύται διευκολύνσεις αΐτινες πα
ρέχονται προς ανωτέρους κρατικούς λειτουργούς ταξειδεύοντας είς το 
Έξωτερικόν επί προσωρινή υπηρεσία' 

(β) ύπό τών Κυβερνήσεων έτερων Μελών αί αύται διευκολύνσεις αΐτινες' 
παρέχονται είς αρχηγούς διπλωματικών αποστολών. 

"Αρθρον 4. 
1. Φάκελλοι και έγγραφα του Δικαστηρίου, δικαστών και Γραμματείας, άφο

ρώντα υποθέσεις τοΰ Δικαστηρίου, εΐναι απαραβίαστοι. 
2. Ή επίσημος αλληλογραφία και λοιπαί επίσημοι διαδιβαστικαί ανακοινώ

σεις του Δικαστηρίου, τών μελών αύτου και της Γραμματείας δεν δύνανται 
νά κατακραπωνταα ούτε νά λογοκρίνωνται. 

"Αρθρον 5. 
"Ινα διασφαλισθή είς τους δικαστάς πλήρης ελευθερία λόγου και πλήρης 

ανεξαρτησία έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων αυτών, ή ασυλία άπό δικαστι
κής διαδικασίας διά λόγους, γραπτά, ώς και πράξεις τούτων κατά τήν διάρ
κειαν τής ένασκήσεως τών καθηκόντων των θά συνεχισθή χορηγούμενη και 
μετά τήν λήξιν τής εντολής τής ανατεθείσης είς τά ώς εΐρηται πρόσωπα. 

"Αρθρον 6. 
Τά προνόμια και αί άσυλίαι δέν παραχωρούνται προς τους Δικαστάς προς 

πρσσωπικόν των όφελος, άλλ' έπί τω σκοπώ εξασφαλίσεως, έν πάση ανεξαρτη
σία, τής ένασκήσεως τών καθηκόντων αυτών. Μόνον το Δικαστήριον, συνεδριά
ζον έν ολομέλεια, έ'χει αρμοδιότητα δπως έξαγγείλη τήν άρσιν τών ασυλιών, 
κέκτηται δέ όχι μόνον τό δικαίωμα αλλά και το καθήκον δπως άρη τήν άσυλίαν 
δικαστού τίνος είς περίπτωσιν καθ' ην κατά τήν κρίσιν του, ή ασυλία θά ήμπό
διζε τήν άπόδοσιν δικαιοσύνης, ή εις ην περίπτωσιν ή ασυλία δύναται νά άρθή 
χωρίς νά παραβλάπτεται ό σκοπός δι' δν παρεχωρήθη αυτή. 

"Αρθρον 7. 
1. Αί διατάξεις τών άρθρων 2 έ'ως 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου ισχύουν καΐ 

προκειμένου περί του Γραμματέως του Δικαστηρίου καθώς και του Βοηθού 
Γραμματέως οσάκις ούτος αντικαθιστά τόν Γραμματέα, χωρίς δμως νά θίγωνται 
ώς έκ τούτου τά προνόμια και αί άσυλίαι εις τά όποια δικαιούνται δυνάμει του 
άρθρου Ί8 τής Γενικής Συμφωνίας περί Προνομίων και 'Ασυλιών τοΰ Συμβου
λίου τής Ευρώπης. 
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2. Αϊ διατάξεις του άρθρου 18 της Γενικής Συμφωνίας περί των Προνομίων 
και 'Ασυλιών του Συμβουλίου της Ευρώπης ισχύουν και προκειμένου περί του 
Βοηθού Γραμματέως του Δικαστηρίου έν τη ενασκήσει των καθηκόντων αύτου, 
ακόμη και δταν δέν ενεργή ύπό την Ιδιότητα του Γραμματέως. 

3. Τα ύπό των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα προ
νόμια καΐ άσυλίαι δέν εκχωρούνται προς τον Γραμματέα και τον Βοηθόν Γραμ
ματέα προς προσωπικόν των όφελος, άλλα προς τον σκοπόν εκτελέσεως των 
καθηκόντων των. Μόνον τό Δικαστήριον, συνεδριάζον έν ολομέλεια, έχει την 
αρμοδιότητα δπως άρη τάς ασυλίας του Γραμματέως και του Βοηθού Γραμμα
τέως, κέκτηται δε δχι μόνον τό δικαίωμα αλλά κα ι τό καθήκον δπως άρη την 
άσυλίαν έν περιπτώσει καθ' ήν κατά την κρίσιν του, ή ασυλία θά ήμπόδιζε τήν 
άπόδοσιν δικαιοσύνης, και έν περιπτώσει καθ' ήν αυτή δύναται νά άρθή άνευ 
βλάβης του σκοπού δι ' δν ή ασυλία παρέχεται. 

"Αρθρον 8. 
1. Οιονδήποτε Κράτος δικαιούται, κατά τον χρόνον τής άνευ επιφυλάξεως 

προς επικύρωσα/ υπογραφής αύτου, κατά τόν χρόνον τής υπ' αύτου επικυρώσεως 
ή καθ' οιονδήποτε εφεξής χρόνον, νά δήλωση, κατόπιν γνωστοποιήσεως απευθυ
νόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης, δτι ή ισχύς 
του παρόντος Πρωτοκόλλου θά έπεκταθή προς άπάσας ή οιανδήποτε έκ των 
εδαφικών περιοχών διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων είναι τούτο όπεύθυνον 
και Μνθα, συμφώνως προς τό άρθρον 63 τής Συμβάσεως περί Προστασίας τών 
'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καΐ τών θεμελιωδών 'Ελευθεριών, ή είρημένη Σύμ
βασις έχει έφαρμογήν. 

2. Ή Ισχύς του Πρωτοκόλλου θά έπεκταθή προς έδαφικήν περιοχήν ή περιο
χάς κατονομαζομένας έν τή γνωστοποιήσει από τής τριακοστής ημέρας μετά 
τήν λήψιν τής έν λόγω γνωστοποιήσεως ύπό του Γενικού Γραμματέως του Συμ
βουλίου τής Ευρώπης. 

"Αρθρον 9. 
Τό παρόν Πρωτόκολλον θά έκτεθή προς ύπογραφήν 6πο των Μελών του 

Συμβουλίου τής Ευρώπης άτινα δύνανται νά καταστώσι συμβαλλόμενα μέρη 
αύτου είτε δι ' : 

(α) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως προς έπικύρωσιν, ή δι ' 
(β) υπογραφής μέ τήν έπιφύλαξιν τής επικυρώσεως, τήν οποίαν θά άκο

λουθήση έπικύρωσις. 
Τά επίσημα έγγραφα τής επικυρώσεως θά κατατίθενται παρά τω Γενικώ 

Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

"Αρθρον 10. 
1. Τό παρόν Πρωτόκολλον δέον δπως τεθή έν Ίσχύϊ ευθύς ως τρία Μέλη του 

Συμβουλίου τής Ευρώπης συμφώνως προς το άρθρον 9, ύπογράψωσι τούτο άνευ 
τής επιφυλάξεως προς έπικύρωσιν ή έχωσιν επικυρώσει τούτο. 

2. Άναφορικώς μέ οιονδήποτε Μέλος τό όποιον ήθελεν υπογράψει τούτο άνευ 
τής επιφυλάξεως προς έπικύρωσιν, ή επικυρώσει τούτο, τό παρόν Πρωτόκολλον 
θά τεθή έν Ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν τής υπογραφής τοΰ επισήμου έγγραφου 
επικυρώσεως. 

"Αρθρον Π . 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θά γνωστοποίηση ιτρός 

τά Μέλη του Συμβουλίου περί : 
(α) τών ονομάτων τών ύπογραψάντων καΐ τής καταθέσεως οιουδήποτε επι

σήμου έγγραφου επικυρώσεως* 
(β) τής ημερομηνίας καθ' ήν τίθεται έν ίσχύϊ τό παρόν Πρωτόκολλον. 


