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»Αρ. 1451, 16.6.78 

Ό'περί τής Συμφωνίας περί των Προνομίων και Ασυλιών του Διεθνούς 
'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 31 τοΰ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί της Συμφωνίας περί Συνοπτικός 
των Προνομίων και 'Ασυλιών του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής τίτλος., 
Ενεργείας (Κυρωτικός) Νόμος του 1978. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη δϊά «Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συμφωνίαν περί των Προνομίων και 
'Ασυλιών τοΰ Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας, τής 
οποίας το κείμενον έν τω Άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται ε'ις το 
Πρώτον Μέρος τοΟ Πίνακος και έν μεταφράσει εις την Έλληνικήν πίναξ. 
είς το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το ε'ις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Ή Συμφωνίο:, τής οποίας ή ύπό τής Κυπριακής Δημοκρατίας Κυρωσις. 
αποδοχή απεφασίσθη δια τής ύπ' αριθμόν 10.773 και ήμερομηνίαν Συμφωνίας 
16ην Σεπτεμβρίου, 1971 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
δια τοΰ* παρόντος Νόμου κυρουται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES 

OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY 

WHEREAS Article XV.C of the Statute of the International Atomic 
Energy Agency provides that the legal capacity, privileges and immunities 
referred to in that Article shall be defined in a separate agreement or 
agreements between the Agency, represented for this purpose by the 
Director-General acting under the instructions of the Board of Governors, 
and the Members ; 
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WHEREAS an Agreement Governing the Relationship between the Agency 
and the United Nations has been adopted in accordance with Article XVI 
of the Statute ; and 

WHEREAS the General Assembly of the United Nations, contemplating 
the unification as far as possible of the privileges and immunities enjoyed 
by the United Nations and by the various agencies brought into relation
ship with the United Nations, has adopted the Convention on the Privileges 
and Immunities of the Specialized Agencies, and a number of Members of 
the United Nations have acceded thereto ; 

 THE BOARD OF GOVERNORS 
1. HAS APPROVED, without committing the Governments represented 

on the Board, the text below, which in general follows the Convention on 
the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, and 

2. INVITES the Members of the Agency to consider and, if they see fit, 
to accept this Agreement. 

ARTICLE I 
Definitions 

Section 1. In this Agreement: 
(i) The expression " the Agency" means the International Atomic 

Energy Agency ; 
(ii) For the purposes of Article III, the words " property and 

assets" shall also include property and funds in, the custody 
of the Agency or administered by the Agency in furtherance of 
its statutory functions ; 

(in) For the purposes of Articles V and VIII, the expression 
" representatives of Members" shall be deemed to include all 
Governors, representatives, alternates, advisers, technical 
experts and secretaries of delegations ; 

Civ) In sections 12,13, 14 and 27, the expression "meetings convened 
by the Agency" means meetings : 
(1) of its General Conference and of its Board of Governors ; 
(2) of any international. conference, symposium, seminar or 

panel convened by i t ; and 
(3) of any committee of any of these bodies ; 

(v) For the purposes of Articles VI and IX, the expression "officials 
of the Agency" means the Director General and all members 
of the staff of the Agency except those who are locally recruited 
and assigned to hourly rates. 

ARTICLE II 
Juridical Personality 

Section 2. The Agency shall possess juridical personality. It shall have 
the capacity (a) to contract, (b) to acquire and dispose of immovable and 
movable property and (c) to institute legal proceedings. 

ARTICLE III 
Property, Funds and Assets 

Section 3. The Agency, its property and assets, wherever located and 
by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal 
process except in so far as in any particular case it has expressly waived 
its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall 
extend to any measure of execution. 



891 Ν. 31/78 

Section 4. The premises of the Agency shall be inviolable. The property 
and assets of the Agency, wherever located and by whomsoever held, shall 
be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any 
other form of interference, whether by executive, administrative, judicial 
or legislative action. 

Section 5. The archives of the Agency, and in general all documents 
belonging to it or held by it, shall be inviolable, wherever located. 

Section 6. Without being restricted by financial controls, regulations or 
moratoria of any kind: 

(a) The Agency may hold funds, gold or currency of any kind and 
operate accounts in any currency ; 

(b) The Agency may freely transfer its funds, gold or currency from 
one country to another or within any country and convert any 
currency held by it into any other currency.. 

Section 7. The Agency shall, in exercising its rights under section 6, 
pay due regard to any representations made by the Government of any 
State party to this Agreement in so far as it is considered that effect can 
be given to such representations without detriment to the interests of the 
Agency. 

Section 8. The Agency, its assets, income and other property shall be : 
(a) Exempt from all direct taxes ; it is understood however, that 

the Agency will not claim exemption from taxes which are; in 
fact, no more than charges for public utility services ; 

(b) Exempt from customs duties and prohibitions and restrictions'on 
imports and exports in respect of articles imported or exported 
by the Agency for its official use ; it is understood, however, that 
articles imported under such exemption will not be sold in the 
country into which they were imported except under conditions 
agreed to with the Government of that country ; 

(c) Exempt from duties and prohibitions and restrictions on imports 
and exports in respect of its publications. 

Section 9. While the Agency will not, as a general rule, claim exemption 
from excise duties and from taxes on the sale of movable and immovable 
property which form part of the price to be paid, nevertheless when the 
Agency is making important purchases for official use of property on which 
such duties and taxes have been charged or are chargeable, States parties 
to this Agreement will, whenever possible, make appropriate administrative 
arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax. 

ARTICLE IV 
Facilities in Respect of Communications 

Section 10. The Agency shall enjoy, in the territory of each State party 
to this Agreement and as far as may be compatible with any international 
conventions, regulations and arrangements to which that State is a party, 
for its official communications, treatment not less favourable than that 
accorded by the Government of such a State to any other Government, 
including the latter's diplomatic mission, in the matter of priorities, rates 
and taxes for posts and telecommunications, and press rates for information 
to the press and radio. 

Section 11. No censorship shall be applied to the official correspondence 
and other official communications of the Agency, 
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The Agency shall have the right to use codes and to dispatch and receive 
correspondence and other official communications by courier or in sealed 
bags, which shall have the same immunities and privileges as diplomatic 
couriers and bags. 

Nothing in this section shall be construed to preclude the adoption of 
appropriate security precautions to be determined by agreement between 
a State party to this Agreement and the Agency. 

ARTICLE V 
Representatives of Members 

Section 12. Representatives of Members at meetings convened by the 
Agency shall, while exercising their ΐμηΰύοηβ and during their journeys to 
and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immu
nities : 

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of 
. · . · . . . their personal baggage, and in respect of words spoken or written 

and all acts done by them in their official capacity, immunity 
from legal process of every kind ; 

(b) Inviolability for all papers and documents ; 
(c) The right to use codes and to receive papers or correspondence 

by courier or in sealed bags ; ; 
(d) Exemption in respect of themselves and their spouses from 

immigration restrictions, aliens' registration or national service 
obligations in the State which they are visiting or through which 
they are passing in the exercise of their functions ; 

(e) The same facilities in respect of currency or exchange restrictions 
as are accorded to representatives of foreign Governments on 
temporary official missions ; 

(f) The same immunities and facilities in respect of their personal 
baggage as are accorded to members of comparable rank of 
diplomatic missions. 

Section 13. In order to secure for the representatives of Members of 
the Agency at meetings convened by the Agency complete freedom of 
speech and complete independence in the discharge of their duties, the 
immunity from legal process in respect of words spoken or written and all 
acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, 
notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the 
discharge of such duties. 

Section 14. Where the incidence of any form of taxation depends upon 
residence, periods during which the representatives of Members of the 
Agency at meetings convened by the Agency are present in a Member 
State for the discharge of their duties shall not be considered as periods 
of residence. 

Section 15. Privileges and immunities are accorded to the representa
tives of members, not for the personal benefit of the individuals them
selves, but in order to safeguard the independent exercise of their 
functions in connexion with the Agency. Consequently, a Member not only 
has the right but is under a duty to waive the immunity of its representa
tives in any case where, in the opinion of the Member, the immunity would 
impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice 
to the purpose of which the immunity is accorded. 

Section 16. The provisions of sections 12, 13 and 14 are not applicable 
in relation to the authorities of a State of which the person is a national 
or of which he is or has been a representative. 
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ABTICLE VI 
, Officials 

Section 17. The Agency shall from time to time make known to the 
Governments of all States parties to this Agreement the names of the 
officials to whom the provisions of this Article and of Article IX apply. 

Section 18. 
(a) Officials of the Agency shall: 

(i) Be immune from legal process in respect of words spoken 
or written and all acts performed by them in their official 
capacity; 

(ii) Enjoy the same exemptions from taxation in respect of the 
salaries and emoluments paid to them by the Agency 
and on the same conditions as are enjoyed by officials of the 
United Nations ; 

(iii) Be immune, together with their spouses and reliatives 
dependent on them, from immigration restrictions and alien 
registration'; 

(iv) Be accorded the same privileges in respect of exchange 
facilities as are accorded to officials of comparable rank.of 
diplomatic missions; 

■ (v) Be given, together with their spouses and relatives dependent 
on them, the same repatriation facilities in time of interna
tionalcrises as officials of comparable rank of diplomatic 
missions; < 

(yi) Have the right _to import free of duty their furniture and 
effects at the time of first taking up their post in the country 
in question. 

(b) Officials of the Agency shall, while exercising the functions of an 
inspector under Article XII of the Statute of the Agency or those 
of a project examiner under Article XI thereof, and while travell
ing in their official capacity en route to and from the performance 
of these functions, enjoy all the additional privileges and immu
nities set forth in Article VII of this Agreement so far as is 
necessary for the effective exercise of such functions. 

Section 19. The officials of the Agency shall be exempt from national 
service obligations, provided that, in relation to the States of which they 
are nationals, such exemption shall be confined to officials of the Agency 
whose names have, by reason of their duties, been placed upon a list 
compiled by the Director General of the Agency and approved by the 
State concerned. 

Should other officials of the Agency be called up for national service, 
the State concerned shall, at the request of the Agency, grant such tempo
rary deferments in the callup of such officials as may be necessary to 
avoid interruption in the'continuatiOn of essential work. 

Section 20. In addition to the privileges and immunities specified in 
sections 18 and 19 above, the Director General of the Agency, including 
any official acting on his behalf during his absence from duty, shall be 
accorded on behalf of himself, his spouse and minor children, the privi
leges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic 
envoys on behalf of themselves, their spouses and minor children, in 
accordance with international law. The same privileges and immunities, 
exemptions and facilities shall also be accorded to a Deputy Director 
General or official of equivalent rank of the Agency, 
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Section 21. Privileges and immunities are granted to officials in the 

interest of the Agency only and not for the personal benefit of the indivi
duals themselves. The Agency shall have the right and the duty to waive 
the immunity of any official in any case where, in its opinion, the immunity 
would impede the course of justice and can be waived without prejudice 
to the interests of the Agency. 

Section 22. The agency shall cooperate at all times with the appropriate 
authorities of Member States to facilitate the proper administration of 
justice, secure the observance of police regulations and prevent the 
occurrence of any abuses in connexion With the privileges, immunities and 
facilities mentioned in this Article. 

ARTICLE VII 
Experts on Missions for the Agency 

Section 23. Experts (other than officials coming within the scope of 
Article VI) serving on committees of the Agency or performing missions 
for the Agency, including missions as inspectors under Article XII of the 
Statute of the Agency and as project examiners under Article XI thereof, 
shall be accorded the following privileges and immunities so far as is 
necessary for the effective exercise of their functions, including the time 
spent on journeys in connexion with service on such committees or 
missions : 

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure 
of their personal baggage ; 

Ob) In respect of words spoken or written or acts done by them in 
the performance of their official functions, immunity from legal 
process of every kind, such immunity to continue notwithstanding 
that the persons concerned are no longer serving on committees 
of, or employed on missions for, the Agency; 

(c) Inviolability for all papers and documents ; 
. (d) For the purposes of their communications with the Agency, the 

right to use codes and to receive papers or correspondence by 
courier or in sealed bags ; 

(e) The same facilities in respect of currency and exchange 
restrictions as are accorded to representatives of foreign Govern
ments on temporary official missions ; 

(f) The same immunities and facilities in respect of their personal 
baggage as are accorded to members of comparable rank of 
diplomatic missions. 

Section 24. Nothing in subparagraphs (c) and (d) of section 23 shall 
be construed to preclude the adoption of appropriate security precautions 
to be determined by agreement between a State party to this Agreement 
and the Agency. 

Section 25. Privileges and immunities are granted to the experts of the 
Agency in the interests of the Agency and not for the personal benefit 
of the individuals themselves. The Agency shall have the right and the 
duty to waive the immunity of any expert in any case where, in its opinion, 
the immunity would impede the course of justice and can be waived 
without prejudice to the interests of the Agency. 

ARTICLE VIII 
Abuses of Privilege ., . 

Section 26. If any State party to this Agreement considers that there 
has been an abuse of a privilege or immunity conferred by this Agreement, 
consultations shall be held between that State and the Agency to determine 
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whether any such abuse has occurred and, if so, to attempt to ensure that 
no repetition occurs. If such consultations fail to achieve a result 
satisfactory to the State and the Agency, the question whether an. abuse 
of a privilege or immunity has occurred shall be settled by a procedure in 
accordance with section 34. If it is found that such an abuse has occurred, 
the State party to this Agreement affected by such abuse has the right, 
after notification to the Agency, to withhold from the Agency the benefits 
of the privilege or immunity so abused. However, the withholding of 
privileges or immunities must not interfere with the Agency's principal 
activities or prevent the Agency from performing its principal functions. 

Section 27. Representatives of Members at meetings convened by the 
Agency, while exercising their functions and during their journeys to and 
from the place of meeting, and officials within the meaning of section l (v ) , 
shall not be required by the territorial authorities to leave the country 
in which they are performing their functions on account of any activities 
by them in their official capacity. In the case, however, of abuse of privi
leges of residence committed by any such person in activities in that 
country outside his official functions, he may be required to leave by the 
Government of that country, provided that: 

(a) Representatives of Members, or persons who are entitled to the 
immunities provided in section 20, shall not be required to leave 
the country otherwise than in accordance with the diplomatic 
procedure applicable to diplomatic envoys accredited to that 
country; * 

. (b) In the case of an official to whom section 20 is not applicable, 
no order to leave the country shall be issued by the territorial 
authorities other than with the" approval of the Foreign Minister 
of the country in question, and such approval shall be given only 
after consultation with the Director General of the Agency; and, 
if expulsion proceedings are taken against an official, the Director 

, General of the Agency shall have the right to appear in such 
proceedings on behalf of the person against whom they are 
instituted. 

ARTICLE IX 
Laissezpasser 

Section 28. Officials of the Agency shall :be entitled to use the United 
Nations laissezpasser in conformity with administrative arrangements 
concluded between the Director General of the Agency and the Secretary
General of the United Nations. The Director General of the Agency shall 
notify each State party to this Agreement of the administrative arrange
ments so concluded. 

Section 29. States parties to this Agreement shall recognize and accept 
the United Nations laissezpasser issued to officials of the Agency as valid 
travel documents. 

Section 30. Applications for visas, where required, from officials of the 
Agency, holding United Nations laissezpasser, when accompanied by a 
certificate that they are travelling on the business of the Agency, shall be 
dealt with as speedily as possible. In addition, such person shall be granted 
facilities for speedy travel. 

Section 31. Similar facilities to those specified in section 30 shall be 
accorded to experts and other persons who, though not holders of United 
Nations laissezpasser, have a certificate that they are travelling on the 
business of the Agency. 
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Section 32. The Director General, the Deputy Directors General and 

other officials of a rank not lower than head of division of the Agency, 
travelling on United Nations laissezpasser on the business of the Agency, 
shall be granted the same facilities for travel as are accorded to officials 
of comparable rank in diplomatic missions. 

ARTICLE X 
Settlement of Disputes 

Section 33. The Agency shall make provision for appropriate modes of 
settlement of: 

(a) Disputes arising out of contracts or other disputes of a private 
character to which the Agency is a party; 

(b) Disputes involving any official or expert of the Agency who by 
reason of his official position enjoys immunity, if immunity has 
not been waived in accordance with section 21 or 25. 

Section 34. Unless in any case it is agreed by the parties to have recourse 
to another mode of settlement, all differences arising out of the interpre
tation or application of the present Agreement shall be referred to the 
International Court of Justice, in accordance with the Statute of the Court. 
If a difference arises between the Agency and a Member and they do not 
agree on any other mode of settlement, a request shall be made for an 
advisory opinion on any legal question involved, in accordance with Article 
96 of the Charter of the United Nations and Article 65 of the Statute of 
the Court and the relevant provisions of the agreement concluded between 
the United Nations and the Agency. The opinion given by the Court shall 
be accepted as decisive by the parties. 

ARTICLE XI 
Interpretation 

Section 35. The provisions of this Agreement shall be interpreted in the 
light of the functions with which the Agency is entrusted by its Statute. 

Section 36. The provisions of this Agreement shall in no way limit or 
prejudice the privileges and immunities which have been, or may here
after be, accorded to the Agency by any State by reason of the location 
in the territory of that State of the Agency's Headquarters or regional 
offices, or of officials, experts, material, equipment or facilities in connexion 
with Agency projects or activities, including the application of safeguards 
to an Agency project or other arrangement. This Agreement shall not be 
deemed to prevent the conclusion between the Agency and any State party 
thereto of . supplemental agreements adjusting the provisions of this 
Agreement or extending or curtailing the privileges and immunities thereby 
granted. 

Section 37. This Agreement shall not itself operate so as to abrogate, 
or derogate from, any provisions of the Statute of the Agency or any 
rights or obligations which the Agency may otherwise have, acquire or 
assume. 

ARTICLE XII 
Final Provisions 

Section 38. This Agreement shall be communicated to every Member 
of the Agency for acceptance. Acceptance shall be effected by the deposit 
with the Director General of an instrument of acceptance, and the Agree
ment shall come into force as regards each Member on the date of deposit 
of that Member's instrument of acceptance. It is understood that, when an 
instrument of acceptance is deposited on behalf of any State, that State 



897 Ν. 31/78 

will be in a position under its own law to give effect to the terms of this 
Agreement. The Director General shall transmit a certified copy of this 
Agreement to the Government of every State now or hereafter becoming 
a Member of the Agency, and shall inform all Members of the deposit of 
each instrument of acceptance and of the filing of any notification of 
denunciation provided for in section 39. 

It shall be permissible for a Member to make reservations to this Agree
ment. Reservations may be made only at the time of the deposit of the 
Member's instrument of acceptance, and shall immediately be communi
cated by the Director General to all Members of the Agency. 

Section 39. This Agreement shall continue in force as between the 
Agency and every Member which has deposited an instrument of 
acceptance for so long as that Member remains a Member of the Agency, or 
until a revised agreement has been approved by the Board of Governors 
and that Member has become a party to this revised agreement,provided 
that if a Member files a notification of denunciation with the Director 
General, this Agreement shall cease to be in force with respect to such 
Member one year after the receipt of such notification by the Director 
General. 

Section 40. At the request of onethird of the States parties to this 
Agreement, the Board of Governors of the Agency shall consider whether 
to approve amendments thereto. Amendments approved by the Board 
shall enter into force upon their acceptance in accordance with the proce
dure provided in section 38. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Α Σ Υ Λ Ι Ω Ν ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι το "Αρθρον XV.C του Καταστατικού του Διεθνούς 'Οργα
νισμού 'Ατομικής Ενεργείας προβλέπει δτι ή νομική ικανότης, τα προνόμια και 
αϊ άσυλίαι, ως αναφέρονται εν τω ρηθέντι αρθρω, θέλουν καθορισθή είς ίδιαι
τέραν συμφωνίαν ή συμφωνίας, συναφθησομένας μεταξύ του 'Οργανισμού, άντι
προσωπευομένου εν προκειμένω ύπό τοϋ Γενικού Διευθυντού ενεργούντος κατά 
τάς έντολάς τοΰ Συμβουλίου Διοικητών και των Μελών. 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ενεκρίθη ήδη, συμφώνως τώ "Αρθρω XVI του Καταστα
τικού, Συμφωνία Διέπουσα τάς Σχέσεις μεταξύ του 'Οργανισμού και τών 
Ηνωμένων Εθνών" και 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ή Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμένων 'Εθνών, αποβλέπουσα 
εις τήν κατά το δυνατόν όμοιρμορφίαν τών προνομίων και ασυλιών, ών άπο
λαύουσι τά 'Ηνωμένα "Εθνη και οί ποικίλοι προς τά 'Ηνωμένα "Εθνη σχετιζό
μενοι οργανισμοί, ενέκρινε τήν Σύμβασιν περί τών Προνομίων και 'Ασυλιών 
τών Ειδικευμένων 'Οργανώσεων, αριθμός δε τών Μελών τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
προσεχώρησεν αύτη" 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ω Ν 
1. ΕΝΕΚΡΙΝΕΝ, άνευ δεσμεύσεως τών παρά τώ Συμβουλίω άντιπροσωπευο

μένων Κυβερνήσεων, το ως έπεται κείμενον, δπερ εν γενικαΐς γραμμαΐς ακο
λουθεί τήν Σύμβασιν περί τών Προνομίων και 'Ασυλιών τών Ειδικευμένων 
'Οργανώσεων, και 

2. ΚΑΛΕΙ τά Μέλη τοΰ 'Οργανισμού δπως έξετάσωσι και κατά το δοκούν 
αποδεχθώσι τήν παροΰσαν Συμφωνίαν, 
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ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΌρισμοΙ 

"Αρθρον 1 
Έ ν τη παρούση Συμφωνία— 

(i) ό δρος «ό 'Οργανισμός» δηλοΐ τον Διεθνή Όργανισμόν 'Ατομικής 
Ενεργείας" 

(ii) δια τους σκοπούς του Τίτλου III, αϊ λέξεις «περιουσία και ένεργη
τικόν» διαλαμβάνουν ωσαύτως περιουσίαν και κεφάλαια τελούντα 
ύπό την φύλαξιν τοΰ 'Οργανισμού ή διαχειριζόμενα ύπό τοΰ 'Οργα
νισμού προς έκτέλεσιν των κατά το καταστατικόν αύτοΰ λειτουργιών 
του' 

(iii) δια τους σκοπούς των Τίτλων V και VI11, ό δρος «αντιπρόσωποι των 
Μελών» λογίζεται διαλαμβάνων απαντάς τους Διοικητάς, άντιπρο

• σώπους, άναπληρωτάς, συμβούλους, τεχνικούς εμπειρογνώμονας και 
■ ' γραμματείς αντιπροσωπειών* 

(iv) έν άρθροις 12, 13, 14 και 27 ό δρος «συνελεύσεις συγ καλού μένα ι ύπό 
τοΰ 'Οργανισμού» δηλοΐ συνελεύσεις : 
(1) τής Γενικής αύτοΰ Διασκέψεως και τοΰ Συμβουλίου Διοικητών' 
(2) οιασδήποτε διεθνοΰς διασκέψεως, συμποσίου, σεμιναρίου ή κλι

μακίου ύπ' αύτοΰ συγκαλουμένου' και 
(3) οιασδήποτε Επιτροπής οιουδήποτε των άνω σωμάτων 

(ν) δια τους σκοπούς τών Τίτλων VI και IX, ό δρος «αξιωματούχοι του 
'Οργανισμού» δηλοΐ τον Γενικόν Διευθυντήν και άπαντα τα μέλη τοΰ 
προσωπικού τοΰ 'Οργανισμού, πλην τών έπιτοπίως προσλαμβανο
μένων και ώριαίως αμειβομένων τοιούτων. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
Νομική προσωπικότης 

"Αρθρον 2 
Ό 'Οργανισμός κέκτηται νομικήν προσωπικότητα. Κέκτηται τήν ικανότητα 

(α) τοΰ συμβάλλεσθαι, (β) κτήσεως και διαθέσεως ακινήτου και κινητής περιου
σίας και (γ) τοΰ παρίστασθαι έπι δικαστηρίω. 

. . ΤΙΤΛΟΣ III 
Περιουσία, Κεφάλαια και Ένεργητικόν 

"Αρθρον 3 
Ό 'Οργανισμός, τά περιουσιακά στοιχεία αύτοΰ και το ένεργητικόν του, 

οπουδήποτε και άν εύρίσκωνται ή κείνται και ύφ' οιουδήποτε διακατεχόμενα, 
άπολαύουσιν ασυλίας έκ παντός τύπου νομικής διαδικασίας, πλην και καθ' δ 
μέτρον ό 'Οργανισμός ήθελε ρητώς παραιτηθή ταύτης έν ειδική τινι περιπτώσει. 
Νοείται, έν τούτοις, δτι ή παραίτησις έκ της ασυλίας δεν δύναται νά έκταθή και 
εις οιονδήποτε μέτρον εκτελέσεως. 

"Αρθρον 4 
Οί χώροι τοΰ Όργανισμοΰ είναι απαραβίαστοι. Τά περιουσιακά στοιχεία και 

το ένεργητικόν του 'Οργανισμού, οπουδήποτε και άν εύρίσκωνται ή κείνται 
και ύφ' οιουδήποτε διακατεχόμενα, έξαιροΰνται οιασδήποτε μορφής έρεύνης, 
έπιτάξεως, δημεύσεως, απαλλοτριώσεως, ώς καΐ οιασδήποτε ετέρας μορφής 
παρεμβάσεως, εϊτε εκτελεστικής, εϊτε διοικητικής, δικαστικής ή νομοθετικής 
φύσεως. 

"Αρθρον 5 
Τά άρχεΐα τοΰ Όργανισμοΰ καΐ έν γένει άπαντα τά ανήκοντα αύτώ ή ύπ' 

αύτοΰ διακατεχόμενα έγγραφα,· είναι απαραβίαστα, οπουδήποτε και άν εύρί
σκωνται. 
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"Αρθρον 6 
Μη υποκείμενος είς περιορισμούς οικονομικών έλεγχων, κανονισμών ή πάσης 

φύσεως δικαιοστασίων : 
(α) Ό 'Οργανισμός δύναται νά κατέχη κεφάλαια, χρυσόν ή συνάλλαγμα 

πάσης φύσεως και νά χειρίζηται λογαριασμούς εις οιονδήποτε νόμισμα' 
(β) Ό 'Οργανισμός δύναται νά μεταβιβάζη ελευθέρως τα κεφάλαια του, 

τον χρυσόν η το συνάλλαγμα του εκ τίνος χώρας ε'ις έτέραν τοιαύτην 
η εντός της αυτής χώρας και νά μετατρέπη το ύπ' αύτου διακατεχό
μενον συνάλλαγμα εις οιονδήποτε έτερον συνάλλαγμα. 

"Αρθρον 7 
Έ ν τη ενασκήσει των δυνάμει τοΟ άρθρου 6 δικαιωμάτων αύτου, ό 'Οργανι

σμός δέον δπως λαμβάνη ύπ' δψιν τυχόν παραστάσεις γενομένας ύπό της Κυβερ
νήσεως οιουδήποτε Κράτους Μέρους της παρούσης Συμφωνίας, καθ' δ μέτρον 
ήθελε κρίνει δτι αϊ τοιαΰται παραστάσεις δύνανται νά τύχωσιν εφαρμογής άνευ 
βλάβης των συμφερόντων του 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 8 
Ό 'Οργανισμός, το ένεργητικόν του, τά έσοδα του και λοιπά περιουσιακά 

αύτου στοιχεία απαλλάσσονται— 
(α) παντός αμέσου φόρου" νοείται, έν τούτοις, δτι ό 'Οργανισμός δεν Θέλει 

απαιτήσει άπαλλαγήν αύτου έκ φόρων, οΐτινες έν τη πραγματικότητι 
δεν άποτελουσιν ε'ιμή επιβαρύνσεις δι' υπηρεσίας κοινής ωφελείας" 

(β) παντός τελωνειακού δασμού και απαγορεύσεως, ώς και παντός περιο
ρισμού επί των εισαγωγών και τών εξαγωγών, καθ' δσον άφορα είς 
εϊδη εισαγόμενα ή εξαγόμενα ύπό του 'Οργανισμού δι' έπίσημον αύτου 
χρήσιν" νοείται, έν τούτοις, δτι· είδη εισαγόμενα δυνάμει της τοιαύτης 
απαλλαγής, δεν θά πωλώνται έν τη χώρα, έν ή εισάγονται, ε'ιμή ύπό 
τους συμπεφωνημένους μετά τής Κυβερνήσεως της χώρας ταύτης 
δρους" 

(γ) παντός δασμού, απαγορεύσεως και περιορισμού επί τών εισαγωγών 
καΐ τών εξαγωγών, καθ' δσον άφορα ε'ις τά δημοσιεύματα του. 

"Αρθρον 9 
Καίτοι ό 'Οργανισμός δέν δύναται κατά γενικόν κανόνα νά άξιώση άπαλ

λαγήν έκ τών έμμεσων φόρων και τών φόρων τών έπιβλητέων έπί τών πωλήσεων 
κινητής και ακινήτου περιουσίας, τών συνιστώντων μέρος του καταβλητέου 
τιμήματος, παρά ταύτα, οσάκις ό 'Οργανισμός προβαίνη δι' ύπηρεσιακήν χρήσιν 
είς σημαντικάς αγοράς περιουσιακών στοιχείων, βεβαρημένων διά τοιούτων 
φόρων ή υποκειμένων είς τοιούτους φόρους, τά Κράτη Μέρη τής παρούσης 
Συμφωνίας θέλουν προδή, οπότε είναι δυνατόν, είς τήν λήψιν τών αναγκαίων 
διοικητικών μέτρων διά τήν άπαλλαγήν αυτών έκ τών τοιούτων φόρων ή τήν 
έπιστροφήν τών ήδη καταβληθέντων τοιούτων. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
Διευκολύνσεις ώς προς τάς 'Επικοινωνίας 

"Αρθρον 10 
Έ ν τη εδαφική επικράτεια έκαστου τών Κρατών Μερών τής παρούσης Συμ

φωνίας, και καθ' ην εκτασιν τοιούτον τι συνάδει προς τάς διεθνείς συμβάσεις, 
τους Κανονισμούς και τάς διευθετήσεις, ών το έν λόγω Κράτος μετέχει, ό 
'Οργανισμός απολαύει, διά τάς επισήμους αύτου επικοινωνίας, μεταχειρίσεως 
ουχί όλιγώτερον ευμενούς τής παραχωρούμενης ύπό τής Κυβερνήσεως του 
Κράτους τούτου είς οιανδήποτε έτέραν Κυβέρνησιν, περιλαμβανόμενης και τής 
διπλωματικής αποστολής τής τελευταίας, ώς πρό'ς τά θέματα προτεραιότητος 
δικαιωμάτων και φόρων ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών και δικαιωμάτων 
διά πληροφορίας εις τον τύπον καΐ τό ραδιόφωνον. 
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"Αρθρον 11 
Ή επίσημος "αλληλογραφία και £τεραι~ επίσημοι κοινοποιήσεις του 'Οργα

νισμού εις οΰδεμίαν υπόκεινται λογοκρισίαν. 
Ό 'Οργανισμός κέκτηται το δικαίωμα χρήσεως κωδίκων, προς τούτοις δέ το 

δικαίωμα δπως άποστέλλη και λαμβάνη άλληλογραψίαν και ετέρας επισήμους 
κοινοποιήσεις δια ταχυδρόμου ή' έν „ ένσφραγισμένοις σάκκοις, οΐτινες τυγχά
νουσι των αυτών προνομίων και ασυλιών, ως και οι διπλωματικοί ταχυδρόμοι 
και σάκκοι. 

Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θέλει έρμηνευθή ως άπο
κλεΐον την λήψιν τών ενδεδειγμένων προφυλάξεων ασφαλείας, καθορισθησο
μένων δια συμφωνίας συναφθησομένης μεταξύ Κράτους Μέρους της παρούσης 
Συμφωνίας και του 'Οργανισμού. . . . · ' · . 

ΤΙΤΛΟΣ V 
'Αντιπρόσωποι τών Μελών 

"Αρθρον 12 
Οί αντιπρόσωποι τών Μελών εις συνελεύσεις συγκαλόυμένας υπό του 'Οργα

νισμού άπολαύουσιν, έν δσω άσκουσι τά καθήκοντα των και κατά τάς μετακι
νήσεις των προς τον τόπον και έκ του τόπου της. συνελεύσεως, τών κάτωθι προνο
μίων και ασυλιών : 

(α) 'Ασυλίας κατά της προσωπικής συλλήψεως ή κρατήσεως και κατά της 
κατασχέσεως τών προσωπικών αυτών αποσκευών, προς τούτοις δέ 
ασυλίας κατά παντός είδους νομικής διώξεως, καθ' δσον άφορα εις 
τους λόγους, τά γραπτά κείμενα και τάς πράξεις αυτών, τάς γενο
μένας έν τη έπισήμω αυτών ίδιότητι. 

. (β) Του απαραβίαστου παντός εγγράφου, 
(γ) ΤοΟ δικαιώματος χρήσεως κωδίκων και της παραλαβής εγγράφων ή 

αλληλογραφίας διά ταχυδρόμου ή έν ένσφραγισμένοις σάκκοις. 
(δ) 'Απαλλαγής, δι' έ'αυτούς και τάς συζύγους των, έκ παντός περιορι

στικού μέτρου, άφορώντος είς την μετανάστευσιν, έκ τής υποχρεώσεως 
καταγραφής αλλοδαπών ή στρατιωτικής θητείας έν τω Κράτει, δπερ 
επισκέπτονται ή μέσω του οποίου διέρχονται έν τη ενασκήσει τών καθη
κόντων των. 

(ε) Τών αυτών διευκολύνσεων καθ' δσον άφορα εις νομισματικούς ή συναλ
λαγματικούς περιορισμούς, ώς και αί παραχωρούμεναι είς αντιπρο
σώπους αλλοδαπών Κυβερνήσεων τελούντων έπι προσωρινή έπισήμω 
αποστολή, 

(στ) Τών αυτών ασυλιών και διευκολύνσεων καθ' δσον άφορα ε'ις τάς πρόσω
πικάς αυτών άποσκευάς, ώς και αχ παραχωρούμεναι είς τά αναλόγου 
βαθμού μέλη διπλωματικών αποστολών. 

"Αρθρον 13 
Διά τήν έξασφάλισιν πλήρους ελευθερίας λόγου και πλήρους ανεξαρτησίας· 

έν τη ασκήσει τών καθηκόντων τών αντιπροσώπων τών Μελών του 'Οργανισμού 
είς συνελεύσεις συγκαλουμένας υπό του 'Οργανισμού, ή ασυλία τούτων κατά 
πάσης μορφής νομικής διώξεως διά τους λόγους ή τά γραπτά κείμενα ή τάς 
πράξεις αυτών, τάς γενομένάς κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, θέλει 
εξακολουθήσει παρεχομένη, ανεξαρτήτως έάν τά περί ών πρόκειται άτομα δεν 
ασχολούνται πλέον είς την' έκτέλεσιν τοιούτων καθηκόντων. 

"Αρθρον 14 
Όσάκις ή επιβολή οιουδήποτε;, φόρου ήρτηται έκ τής διαμονής, αί1 περίοδοι, 

καθ' ας οί αντιπρόσωποι Μελών του 'Οργανισμού παρά συνελε'ύσεσι συγκλη
θεΐσαι ύπό του Όρ,γ<ίχνισμοδ ευρίσκονται εντός ενός Κράτους Μέλους προς 
ένάσκησιν τών καθηκόντων των, δέν λογίζονται ώς περίοδοι διαμονής. 
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'Άρθρον 15 
Τά προνόμια και αϊ άσυλίαι παρέχονται εις τους αντιπροσώπους των Μελών 

ουχί προς ίδιον αυτών προσωπικόν όφελος, άλλ' επί τω τέλει εξασφαλίσεως της 
εν πλήρει ανεξαρτησία ασκήσεως των. καθηκόντων των, ε'ις δ,τι άφορα τόν 
Όργανισμόν. Συνεπώς, εν Μέλος ουχί μόνον έχει το δικαίωμα άλλ' υπέχει και 
καθήκον δπως α'ίρη την άσυλίαν τών αντιπροσώπων αύτοΰ, εν πάση περιπτώσει, 
καθ' ήν κατά την γνώμην τοΰ Μέλους, ή ασυλία ήθελεν είναι έμπόδιον εις την 
άπονομήν της δικαιοσύνης κα ι καθ* ην αϋτη θά ήδύνατο νά άρθή άνευ βλάβης 
τοΰ δι ' δν παρέχεται σκοπού. 

"Αρθρον 16 
Αϊ διατάξεις τών άρθρων 12, 13 και 14 δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής ώς προς 

τάς αρχάς του Κράτους, τοΰ όποιου το άτομον τυγχάνει υπήκοος ή τελεΐ ή 
διετέλεσεν αντιπρόσωπος. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 
'Αξιωματούχοι 

"Αρθρον 17 
Ό 'Οργανισμός γνωστοποιεί εκάστοτε προς τάς Κυβερνήσεις απάντων τών 

Κρατών Μερών της παρούσης Συμφωνίας, τά ονόματα τών αξιωματούχων, εφ* 
ών θέλουν τύχει εφαρμογής αϊ διατάξεις του παρόντος Τίτλου ώς και του* 
Τίτλου IX. 

"Αρθρον 18 
(α) Οι αξιωματούχοι τοΰ 'Οργανισμού άπολαύουσιν— 

(i) ασυλίας κατά πάσης μορφής νομικής διώξεως, καθ' δσον άφορα 
εις τους λόγους, τά γραπτά κείμενα και τάς πράξεις των, τάς 
γενομένας εν τη έπισήμω αυτών ίδιότητι' 

(ii) τών αυτών φορολογικών απαλλαγών καθ' δσον άφορα εις τους 
μισθούς και τάς άπολαβάς των, τάς καταβαλλομένας αύτοΐς ύπό 
τοΰ 'Οργανισμού, κα ι ύπό τους αυτούς δρους, ώς και οι αξιωμα
τούχοι τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

(iii) ασυλίας, δι' εαυτούς, τάς συζύγους και τους έξ αυτών εξαρτώ
μενους συγγενείς, έκ τών περιορισμών μεταναστεύσεως και εγγρα
φής αλλοδαπών*  , 

(iv) τών αυτών προνομίων, καθ' δσον άφορα εις συναλλαγματικάς διευ
κολύνσεις, ώς και τά παραχωρούμενα εις αναλόγου βαθμού αξιω
ματούχους διπλωματικών αποστολών 

(ν) τών αυτών διευκολύνσεων επαναπατρισμού εις περιόδους διεθνών 
κρίσεων, δι' εαυτούς, τάς συζύγους και τους έξ αυτών εξαρτώ
μενους συγγενείς, ώς και οι αναλόγου βαθμοΰ αξιωματούχοι 
διπλωματικών αποστολών' 

(vi) τοΰ δικαιώματος άτελοΰς εισαγωγής τών επίπλων και τοΰ οίκιακοΰ 
εξοπλισμού των; κατά τόν χρόνον τής πρώτης ύπ' αυτών αναλή
ψεως καθηκόντων εν τη είρημένη χώρα. 

(β) Οί άξιωματοΰχοι τοΰ 'Οργανισμοΰ, κατά την ένάσκησιν τών καθη
κόντων επιθεωρητού δυνάμει τοΰ "Αρθρου X I I τοΰ Καταστατικού τοΰ 
Όργανισμοΰ ή τών τοΰ έξεταστοΰ προγραμμάτων δυνάμει τοΰ "Αρθρου 
XI τοΰ ώς εΐρηται Καταστατικοΰ, προς τούτοις δε κατά τάς μετακι
νήσεις αυτών εν τη έπισήμω αυτών ίδιότητι, μεταβαίνοντες ή επιστρέ
φοντες έκ τής εκτελέσεως τών 'καθηκόντων των, άπολαύουσιν απάντων 
τών προσθέτων προνομίων και ασυλιών, 'τών εκτιθεμένων εν Τίτλω V I Ι 
τής παρούσης Συμφωνίας; καθ' ην εκτασιν τοΰτο ήθελε καταστή άναγ
καΐον διά την άποτελεσματικήν εκτέλεσα· τών τοιούτων καθηκόντων. 
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"Αρθρον 19 
ΟΙ αξιωματούχοι του 'Οργανισμού απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προς 

στματιωτικήν θητείαν, νοουμένου δτι, αναφορικούς προς τ α Κράτη ών ούτοι 
τυγχάνουν υπήκοοι, ή τοιαύτη απαλλαγή θέλει περιορισθή εις αξιωματούχους 
τοΰ "Οργανισμού, ών τά ονόματα, ώς εκ των καθηκόντων των, περιελήφθησαν 
εις κατάλογον καταρτισθέντα ύπό του Γενικού Διευθυντού του 'Οργανισμού και 
εγκριθέντα ύπό του ενδιαφερομένου Κράτους. 

Έν αις περιπτώσεσιν έτεροι αξιωματούχοι του 'Οργανισμού ήθελον κληθή 
δια την έκτέλεσιν της στρατιωτικής αυτών θητείας, τη αιτήσει του 'Οργανισμού, 
το ένδιαφερόμενον Κράτος θέλει παραχωρήσει άναστολήν της εκτελέσεως της 
τοιαύτης θητείας, καθ δ διάστημα κρίνεται άναγκαΐον ίνα άποφευχθη ή διακο
πή της συνεχίσεως ουσιώδους εργασίας. 

"Αρθρον 20 
Έπί πλέον των έν άρθροις 18 και 19 ανωτέρω καθοριζομένων προνομίων και 

ασυλιών, ό Γενικός Διευθυντής τοΰ 'Οργανισμού, περιλαμβανομένου και τοΰ 
έν τη απουσία αυτού αναπληρωτού του, απολαύει, δι ' εαυτόν, τήν σύζυγον και 
τά ανήλικα τέκνα του, τών προνομίων κα ι ασυλιών, απαλλαγών και διευκο
λύνσεων, τών παραχωρουμένων κατά το διεθνές δίκαιον εις. τους διπλωματικούς 
εκπροσώπους, δι' εαυτούς, τάς συζύγους κα ι τά ανήλικα τέκνα αυτών. Τών 
αυτών προνομίων και ασυλιών, απαλλαγών και διευκολύνσεων απολαύει ό 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής ή ό έχων ίσαδύναμον βαθμόν παρά τω Όργανισμώ 
αξιωματούχος. 

"Αρθρον 21 
Τά προνόμια και αϊ άσυλίαι παραχωρούνται ε'ις τους αξιωματούχους έν τώ 

συμφέροντι τοΰ 'Οργανισμού μόνον και ουχί δι ' ίδιον προσωπικόν αυτών όφε
λος. Ό 'Οργανισμός κέκτηται το δικαίωμα, αλλ' υπέχει κα ι καθήκον δπως αΐρη 
την άσυλίαν οιουδήποτε άξιωμοττούχου, έν πάση περιπτώσει, καθ' ην κατά τήν 
γνώμην του, ή ασυλία ήθελεν εΐναι έμπόδιον ε'ις τήν άπονομήν της δικαιοσύνης, 
και καθ' ην αύτη θά ήδύνατο νά άρθή άνευ βλάβης τών συμφερόντων του 'Οργα
νισμού. 

"Αρθρον 22 
Ό 'Οργανισμός θέλει έν παντί χρόνω συνεργάζεται μετά τών αρμοδίων 

άρχων τών Κρατών Μελών, προς διευκόλυνσιν της προσηκούσης απονομής της 
δικαιοσύνης, προς έξασφάλισιν της τηρήσεως τών αστυνομικών διατάξεων και 
πρόληψιν καταχρήσεων συναφώς προς τά έν τω παρόντι Τίτλω μνημονευόμενα 
προνόμια, ασυλίας και διευκολύνσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ VII 
'Εμπειρογνώμονες· ε'ις Άποστολάς 

"Αρθρον 23 
'Εμπειρογνώμονες (έτεροι ή αξιωματούχοι διεπόμενοι ύπό τών διοττάξεων του 

Τίτλου VI ) υπηρετούντες εις Έπιτροπάς τοΰ 'Οργανισμού ή έκτελουντες άπο
στολάς τοΰ ΌργοοΊσμοΰ, περιλαμβανομένων και τών αποστολών έν τη Ίδιότητι 
επιθεωρητών δυνάμει του "Αρθρου X I I τοΰ Καταστατικού τοΰ 'Οργανισμού καΐ 
εξεταστών προγραμμάτων δυνάμει τοΰ "Αρθρου XI τοΰ ώς εΐρηται Καταστα
τικοΰ, άπολαύουσι τών ακολούθων προνομίων κ α! ασυλιών, έφ' δσον τοΰτο εΐναι 
άναγκαΐον διά τήν αποτελεσματική ν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, περιλαμ
βανομένου και τοΰ χρόνου τοΰ άναλισκομένου εις μετακινήσεις έν σχέσει προς 
ύπηρεσίαν εις τοιαύτας έπιτροπάς ή άποστολάς : 

(α) 'Ασυλίας κατά προσωπικής συλλήψεως ή κρατήσεως καΐ κατά της 
κατασχέσεως τών προσωπικών αυτών αποσκευών, 

(β) 'Ασυλίας κατά πάσης μορφής νομικής διώξεως καθ' δσον άφορα εϊς 
τους λόγους, τά γραπτά κείμενα ή τάς πράξεις αυτών, τάς γενομένας 
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εν τη εκτελέσει των επισήμων αυτών καθηκόντων" ή τοιαύτη ασυλία 
θέλει εξακολουθήσει παρεχομένη παρά το γεγονός δτι τα περί ών 
πρόκειται πρόσωπα δεν ύπηρετοΰσι πλέον εις έπιτροπάς ή δεν εργά
ζονται εις άποστολάς του 'Οργανισμού. 

(γ) Του απαραβίαστου απάντων των· εγγράφων. 
(δ) Δια τάς μετά του 'Οργανισμού επικοινωνίας των, τοϋ δικαιώματος 

χρήσεως κωδίκων καΐ της παραλαβής εγγράφων ή αλληλογραφίας διά 
ταχυδρόμου ή εν ένσφραγισμένοις σάκκοις. 

(ε) Των αυτών διευκολύνσεων, καθ' δσον άφορα εις νομισματικούς ή 
συναλλαγματικούς περιορισμούς, ώς και αί παραχωρούμενοι εις αντι
προσώπους αλλοδαπών Κυβερνήσεων τελοΰντας επί προσωρινή έπι
σή,μω αποστολή. · 

(στ) Των αύ,τών ασυλιών και διευκολύνσεων καθ' δσον άφορα εις τάςπροσω
πικάς αυτών άποσκευάς, ώς και αί παραχωρούμενοι εις αναλόγου 
βαθμού μέλη διπλωματικών αποστολών. 

"Αρθρον 24 
Ουδέν τών εν ύποπαραγράφοις (γ) και (δ) του άρθρου 23.θέλει έρμηνευθή 

ώς άποκλεΐον την λήψιν τών ενδεδειγμένων προφυλάξεων ασφαλείας, καθορι
σθησομένων διά συμφωνίας συναφθησομένης μεταξύ Κράτους Μέρους της παρού
σης Συμφωνίας και τοΰ 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 25 
Τά προνόμια και αί άσυλίαι παραχωρούνται εις τους εμπειρογνώμονας τοΰ 

'Οργανισμού εν τώ συμφέροντι του 'Οργανισμού και ουχί δι' ίδιον προσωπικόν 
αυτών δφελος. Ό 'Οργανισμός κέκτηται το δικαίωμα, υπέχει δε το καθήκον, 
δπως αϊρη τήν άσυλίαν οιουδήποτε εμπειρογνώμονος εν πάση περιπτώσει, καθ' 
ην, κατά τήν γνώμην του, ή ασυλία ήθελεν εΐναι έμπόδιον εις τήν άπονομήν τής 
δικαιοσύνης και καθ' ην αυτή θά ήδύνατο νά άρθή άνευ βλάβης τών συμφερόν
των του 'Οργανισμού. 

ΤΙΤΛΟΣ VIII 
Καταχρήσεις Προνομίων 

"Αρθρον 26 
Έν ή περιπτώσει οιονδήποτε Κράτος Μέρος τής παρούσης Συμφωνίας φρονεί 

δτι έχώρησε κατάχρησις προνομίου ή ασυλίας παραχωρηθείσης ύπό τής παρού
σης Συμφωνίας, θέλουν λάβει χώραν συνεννοήσεις μεταξύ του ώς ειρηται 
Κράτους και του 'Οργανισμού, ίνα άποφασισθή κατά πόσον έπεσυνέβη οιαδή
ποτε τοιαύτη κατάχρησις καί, έν καταφατική περιπτώσει, καταβληθώσι προσπά
θειαι αποτροπής οιασδήποτε έν τω μέλλοντι επαναλήψεως της. Έ φ ' δσον. διά 
τών τοιούτων συνεννοήσεων δεν έπιτευχθή αποτέλεσμα ίκανοττοιητικόν διά το 
Κράτος καί τον Όργανισμόν, το θέμα κατά πόσον έχώρησε κατάχρησις προνο
μίου ή ασυλίας θέλει διευθετηθή διά διαδικασίας διεξαγόμενης κατά τάς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 34. Έν ή περιπτώσει ήθελε διαπιστωθή δτι έχώρησε τω δντι 
τοιαύτη κατάχρησις προνομίου ή ασυλίας, το προσβληθέν ύπό τής καταχρήσεως 
Κράτος Μέρος τής παρούσης Συμφωνίας κέκτηται το δικαίωμα δπως, κατόπιν 
κοινοποιήσεως προς τον Όργανισμόν, αποστέρηση τούτον τών ευεργετημάτων 
τοΰ εις δ άφορα ή τοιαύτη κατάχρησις προνομίου ή ασυλίας. Ούχ ήττον δμως, 
ή άποστέρησις προνομίων ή ασυλιών δέον δπως μή παρεμβαίνη καθ' οίονδήποτε 
τρόπον εις τάς κυρίας δραστηριότητας τοΰ 'Οργανισμού ουδέ παρακωλύη τήν 
ύπό τοΰ 'Οργανισμού έκτέλεσιν τών κυρίων αύτοΰ λειτουργιών. 

"Αρθρον 27 
Οι αντιπρόσωποι τών Μελών ε'ις συνελεύσεις συγκαλουμένας ύπό τοΰ 'Οργα

νισμού κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των καί κατά τάς μετακινήσεις 
αυτών μεταβαίνοντες εις τον τόπον ή επιστρέφοντες εκ του τόπου τής συνελςύ
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σεως, ως κα ι αξιωματούχοι εν τη έννοια του άρθρου 1 (V ) , δεν θά υποχρεούνται 
παρά των άρχων της έιχικρατείας δπως έγκαταλείψωσι την χώραν, έν ?} έκτε
λοΰσι τά καθήκοντα των λόγω οιασδήποτεδραστηριότητος αυτών γενομένης 
έν τη έπισήμω αυτών ίδιότητι. Έν περιπτώσει δμως καταχρήσεως τών προνο
μίων διαμονής, διαπραχθείσης ύφ' οιουδήποτε τοιούτου προσώπου δια δραστη
ριοτήτων αυτού έν τή ρηθείση χώρα έκτος των επισήμων αύτου καθηκόντων, το 
πρόσωπον τούτο δύναται να κληθή ύπό της Κυβερνήσεως της χώρας ταύτης νά 
εγκατάλειψη τήν χώραν νοουμένου δτι— 

(α) 'Αντιπρόσωποι Μελών ή άτομα δικαιούμενα τών έν άρθρω 20 προνοου
μένων ασυλιών, δεν δύνανται νά κληθώσι νά έγκαταλείψωσι τήν χώραν 
ε'ιμή συμφώνως προς τήν διπλωματικήν διαδικασίαν, τήν έφαρμοστέαν 

■ έπί διπλωματικών εκπροσώπων διαπεπιστευμέν.ων παρά τη χώρα ταύτη . 
(β) Έν τη περιπτώσει αξιωματούχων, έφ' ών δεν τυγχάνει εφαρμογής το 

άρθρον 20, δεν δύναται νά έκδοθή διαταγή εγκαταλείψεως της χώρας 
ύπό τών άρχων της επικρατείας, ειμή μόνον τή έγκρίσει του. Υπουργού 
Εξωτερ ικών της ε'ιρημένης χώρας, της τοιαύτης εγκρίσεως παρεχο
μένης μόνον κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Γενικού Διευθυντού του 
'Οργανισμού' έφ' δσον δε ήθελον ληφθή διαδικαστικά μέτρα απελά
σεως κατά τίνος αξιωματούχου, ό Γενικός Διευθυντής του 'Οργανισμού 
κέκτητα ι το δικαίωμα δπως παρίσταται κατά τήν σχετικήν διαδικασίαν 
διά λογαριασμόν του προσώπου, καθ' οδ αυτή έκινήθη. 

ΤΙΤΛΟΣ IX 
> Laissezpasser 

"Αρθρον 28 
Οί αξιωματούχοι τού 'Οργανισμού κέκτηνται το δικαίωμα νά χρησιμοττοιώσι 

laissezpasser τών 'Ηνωμένων Εθνών, συμφώνως προς διοικητικάς διευθετήσεις 
γένομένας μεταξύ του Γενικού Διευθυντού του 'Οργανισμού και τού Ρενικοΰ 
Γραμματέως τών 'Ηνωμένων Εθνών. Ό Γενικός Διευθυντής του Όργοα/ισμοΰ 
θέλει κοινοποιήσει προς εν εκαστον Κράτος Μέρος της παρούσης Συμφωνίας 
τάς ούτω γενομένας διευθετήσεις. 

"Αρθρον 29 
Τά Κράτη Μέρη της παρούσης Συμφωνίας θέλουν αναγνωρίσει και άιτοδεχθή 

τά εκδιδόμενα εις αξιωματούχους του 'Οργανισμού laissezpasser ως έ γ κ υ ρ α 
ταξιδιωτικά έγγραφα. 

"Αρθρον 30 
Αϊ αιτήσεις διά θεωρήσεις, δπου απαιτούνται, εκ μέρους αξιωματούχων του 

'Οργανισμού κατεχόντων laissezpasser τών 'Ηνωμένων Εθνών, εφ' δσον συνο
δεύονται ύπό .πιστοποιητικού βεβάιοΰντος δτι ταξιδεύουν δι ' υποθέσεις του 
'Οργανισμού, δέον δπως διεκπεραιώνται το ταχύτερον δυνατόν. Έπί πλέον τά 
πρόσωπα ταΰτα δέον δπως τυγχάνωσι διευκολύνσεων διά τσχεΐαν μετακίνησιν. 

"Αρθρον 31 
Παρόμοιαι διευκολύνσεις προς τάς καθοριζομένας έν άρθρω 30 θέλουν παρα

σχεθή ε'ις εμπειρογνώμονας και έτερα πρόσωπα, άτινα, καίτοι μή κατέχοντα 
laissezpasser τών 'Ηνωμένων Εθνών, κατέχουν πιστοποιητικόν βεβαιούν δτι 
ταξιδεύουν δ ι ' υποθέσεις τού 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 32 
Ό Γενικός Διευθυντής, ό Βοηθός Γενικός Διευθυντής και έτεροι αξ ιωματούχο ι 

κατέχοντες ©αθμόν ουχί κατώτερον τού προϊσταμένου τμήματος του ' Ο ρ γ α ν ι 
σμού, ταξιδεύοντες διά laissezpasser τών 'Ηνωμένων Εθνών δι ' υποθέσεις τού 
'Οργανισμού, άπολαύουσι τών αυτών διευκολύνσεων μετακινήσεως, ώς κα ι αϊ 
παραχωρούμενοι είς αναλόγου 'βαθμού 'αξιωματούχους διπλωματικών απο
στολών, 
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ΤΙΤΛΟΣ Χ 

Διακανονισμός διαφορών 

"Αρθρον 33 
Ό 'Οργανισμός θέλει μεριμνήσει δια τον καθορισμόν των ενδεδειγμένων 

τρόπων διακανονισμού : 
(οχ) Διαφορών άναφυομ'ένων έκ συμβάσεων ή ετέρων ιδιωτικής φύσεως 

διαφορών, εις ας ό 'Οργανισμός είναι εν των μερών. 
(β) Διαφορών, σχετικώς προς άξιωματουχον ή εμπειρογνώμονα του 

'Οργανισμού, δστις λόγω τής επισήμου θέσεως αύτοΰ απολαύει ασυλίας 
μη άρθείσης συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 21 ή 25. 

"Αρθρον 34 
Πλην τών περιπτώσεων, καθ' άς ήθελε συμφωνηθή μεταξύ τών μερών έτερος 

τρόπος διακανονισμού, άπασαι αί διαφοραί, αί. αναφυόμενοι καθ' δσον άφορα 
εις την έρμηνείαν ή την έφαρμογήν τής παρούσης Συμφωνίας, παραπέμπονται 
εις τό Διεθνές Δικαστήριον, συμφώνως τω Καταστατικά) του Δικαστηρίου. Έν 
ή περιπτώσει ήθελεν άναφυή διαφορά μεταξύ του 'Οργανισμού και τίνος τών 
Μελών καίδέν δυνηθώσι νά ελθωσιν ε'ις συμφωνίαν περί ετέρου τρόπου διακα
νονισμού, θέλει ύποβληθή αίτησις γνωμοδοτήσεως έπί του άναφυέντος νομικού 
θέμοττος, συμφώνως τω άρθρω 96 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 
Εθνών και τω άρθρω 65 τοΰ Καταστατικού τοΰ Δικαστηρίου και συμφώνως 
ταΐς σχετικαΐς διατάξεσι της συμφωνίας τής συναφθείσης μεταξύ τών "Ηνωμένων 
'Εθνών και τοΰ 'Οργανισμού. Τά μέρη θέλουν άποδεχθή τήν γνώμην τοΰ Δικα
στηρίου ως τελική ν. ■ ' . ' · . . 

ΤΙΤΛΟΣ XI 
Ερμηνεία 

"Αρθρον 35 
Αί διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας δέον δπως έρμηνεύωνται ύπό τό φώς 

τών λειτουργιών, τών έμπεπιστευμένων τω Όργανισμώ υπό τού Καταστατικού 
του. 

"Αρθρον 36 
Αί διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας ουδαμώς περιορίζουν ή παραβλάπτουν 

τά προνόμια και τάς ασυλίας τάς παραχωρηθείσας, ή μετέπειτα παραχωρηθη
σομένας, τω 'Οργανισμώ ύφ' οιουδήποτε Κράτους, λόγω τής υπάρξεως έν τη 
επικράτεια αυτού της έδρας τού 'Οργανισμού ή περιφερειακών αυτού ~γρα<ρεί(ύν 
ή αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων, υλικών, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων σχε
τικών προς τά προγράμματα ή τάς δραστηριότητας τού 'Οργανισμού, περιλαμ
βανομένων και τών μέτρων ασφαλείας προγραμμάτων του 'Οργανισμού ή έτε
ρων διευθετήσεων. Ή παρούσα Συμφωνία δέον δπως μή θεωρηθή ώς άπο
κλείουσα την μεταξύ τού 'Οργανισμού και οιουδήποτε Κράτους Μέρους τής 
παρούσης Συμφωνίας συνομολόγησιν συμπληρωματικών συμφωνιών προσαρμο
ζουσών τάς διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας ή έπ'εκτεινουσών ή περικοπτου
σών τ ά διά ταύτης παραχωρούμενα προνόμια και ασυλίας. 

"Αρθρον 37 
Ή παρούσα Συμφωνία δεν θέλει αυτή καθ' έαυτήν έφαρμοσθή κατά τρόπον 

ώστε ν ά έπάγηται.τήν κατάργησιν ή την, παράβασιν οιωνδήποτε τών διατάξεων 
τού Καταστατικού του 'Οργανισμού ή οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, 
ςίτινας ό 'Οργανισμός δυνατόν άλλως πως να άπέκτησεν ή ανέλαβε, 
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ΤΙΤΛΟΣ XII 
Τελικαι διατάξεις 

"Αρθρον 38 
Ή παρούσα Συμφωνία θέλει κοινοποιηθη προς άπαντα τά Μέλη του 'Οργα

νισμού προς άποδοχήν. Ή αποδοχή θέλει ένεργηθή διά της καταθέσεως τοϋ 
οργάνου αποδοχής ι ταρά τω Γενικω Διευθυντή, ή δε Συμφωνία θέλει τεθή έν 
Ισχύϊ, καθ' δσον άφορα είς 'έν εκαστον Μέλος, άπό τής ημερομηνίας τής καταθέ
σεως του οικείου οργάνου αποδοχής. Νοείται δτι, δτε κατατίθεται το όργανον 
αποδοχής εκ μέρους Κράτους τινός, το Κράτος τούτο δέον δπως είναι εις θέοιν, 
κατά την Ιδίαν αυτού* νομοθεσίαν, νά έφαρμόση τους δρους τής παρούσης Συμ
φωνίας. Ό Γενικός Διευθυντής θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένον άντίγραφον τής 
παρούσης Συμφωνίας προς την Κυβέρνησιν παντός Κράτους νΟν ή μετέπειτα 
καθισταμένου Μέλους του 'Οργανισμού, θέλει δε πληροφορήσει άπαντα τ ά Μέλη 
περί τής καταθέσεως εκάστου οργάνου αποδοχής κα ι περί τής καταχωρίσεως 
οιασδήποτε κοινοποιήσεως καταγγελ ίας , ως αϋτη προβλέπεται έν άρθρω 39. 

Τά Μέλη δύνανται νά διατυπώσωσιν επιφυλάξεις επί τής παρούσης Συμφω
νίας. 'Επιφυλάξεις δύνοα/ται νά διατυπωθώσι μόνον κατά τον χρόνον τής ύπό 
τοϋ Μέλους καταθέσεως του οργάνου αποδοχής. Πάσα έπιφύλαξις διατυπου
μένη επί τής παρούσης Συμφωνίας θέλει αμελλητί κοινοποιηθη ύπό τοΟ Γενικού 
Διευθυντού προς άπαντα τ ά Μέλη του ΌργανισμοΟ. 

"Αρθρον 39 
Ή παρούσα Συμφωνία θέλει εξακολουθήσει παραμένουσα έν ίσχύϊ μεταξύ 

του 'Οργανισμού κα ΐ παντός Μέλους καταθέσαντος όργανον αποδοχής, εφ* δσον 
το Μέλος τούτο παραμένει Μέλος του 'Οργανισμού ή μέχρις οδ το Μέλος τούτο 
καταστή μέρος αναθεωρημένης συμφωνίας εγκεκριμένης ύπό του Συμβουλίου 
τών Διοικητών νοε ί τα ι δτι έν ή περιπτώσει Μέλος τ ι ήθελε καταχωρήσει κοινο
ποίησιν καταγγελ ίας τής παρούσης Συμφωνίας παρά τω Γενικω Διευθυντή, ή 
παρούσα Συμφωνία θέλει παύσει Ισχύουσα, καθ' δσον άφορα ε'ις το ρηθέν 
Μέλος, μετά πάροδον ενός έτους άπό τής ύπό του Γενικού Διευθυντού λήψεως, 
τής τοιαύτης καταγγελ ίας . 

"Αρθρον 40 
Τή αΐτήσει του ενός τρίτου τών Κρατών Μερών τής παρούσης Συμφωνίας, 

το Συμβούλιον τών Διοικητών του 'Οργανισμού θέλει εξετάσει τό ένδεχόμενον 
εγκρίσεως τροποποιήσεων τής παρούσης Συμφωνίας. Αϊ ύπό του Συμβουλίου 
έγκεκριμέναι τροποποιήσεις θέλουν τεθή έν Ίσχύϊ άμα τή αποδοχή των κατά 
την έν άρθρω 38 προνοουμένην διαδικασίαν. 

'ΕΕτνττοόθη έν τ φ Τυττογραφείψ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


