
∆ΣΕ 105 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 105* 

"Περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας" 

Η Γενική Συνδιάσκεψις της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, 
συγκληθείσα εν Γενεύη, υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 5 Ιουνίου 1957, εις την τεσσαρακοστήν σύνοδον 
αυτής, 
Αφού εξήτασε το θέµα της αναγκαστικής εργασίας, αποτελούν το 4ον θέµα της ηµε- 
ρησίας διατάξεως της συνόδου, 
Αφού έλαβεν υπ' όψιν της τας διατάξεις της συµβάσεως επί της αναγκαστικης εργα- 
σίας, 1930, 
Αφού παρετήρησεν ότι η Σύµβασις του 1926, η σχετιζοµένη µε την δουλείαν, προβλέ- 
πει περί της ανάγκης να ληφθούν χρήσιµα µέτρα, προκειµένου ν' αποφευχθή όπως η 
αναγκαστική και υποχρεωτική εργασία επιφέρη συνθήκας αναλόγους µε την δουλείαν 
και ότι η συµπληρωµατική σύµβασις του 1956 η σχετιζοµένη µε την κατάργησιν της 
δουλείας, του καθεστώτος των δούλων, των θεσµών, ιδρυµάτων και τακτικής αναλο- 
γούσης προς την δουλείαν, αποβλέπει εις την επίτευξιν πλήρους καταργήσεως της 
δουλείας δια χρέη και της δουλοπαροικίας. 
Αφού παρετήρησεν ότι η σύµβασις επί της προστασίας του µισθού, 1949, αναφέρει 
ότι ο µισθός δέον να καταβάλληται κατά κανονικά διαστήµατα και απαγορεύει τους 
τύπους πληρωµής, οίτινες αποστερούν τον εργαζόµενον πάσης πραγµατικής δυνατό- 
τητος προς εγκατάλειψιν της εργασίας του, 
Αφού απεφάσισεν την αποδοχήν ετέρων προτάσεων σχετικώς µε την κατάργησιν 
ενίων τύπων αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας συνιστώντων παραβίασιν των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου ως ταύτα διαγράφονται εν τω Καταστατικώ Χάρτη των 
Ηνωµένων Εθνών και αναφέρονται εν τη Παγκοσµίω ∆ιακηρύξει των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου, 
Αφού απεφάσισεν όπως αι προτάσεις αύται λάβουν τύπον διεθνούς Συµβάσεως, 
Αποδέχεται σήµερον την 25 Ιουνίου 1957 την ως έπεται Σύµβασιν, ήτις αποκαλείται 
Σύµβασις περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας, 1957. 

Άρθρον 1. 

Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν, 
υποχρεούται να καταργήση την αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν εργασίαν και όπως µη 
προσφεύγη εις ταύτην υπό ουδεµίαν µορφήν. 
α) είτε ως µέτρου εξαναγκασµού ή πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως ή υπό µορφήν κυρώ-

σεως προς άτοµα έχοντα ή εκφράζοντα πολιτικάς γνώµας ή εκδηλούντα την ιδεο-
λογικήν αυτών αντίθεσιν προς την καθεστικυίαν πολιτικήν, κοινωνικήν και οικονοµι-
κήν τάξιν, 

* Η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 105 κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν.∆.4221/61 (ΦΕΚ 
173/Α/19-6-61) και παρατίθεται µε τη γλωσσική µορφή που έχει στον κυρωτικό νόµο. 
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β) είτε ως µεθόδου επιστρατεύσεως και χρησιµοποιήσεως του εργατικού δυναµικού 
δια σκοπούς οικονοµικής αναπτύξεως, γ) είτε ως µέτρου πειθαρχήσεως εν τη 

εργασία, δ) είτε ως κολασµού δια την συµµετοχήν εις απεργίαν, ε) είτε ως 
µέτρου φυλετικής, κοινωνικής, εθνικής ή θρησκευτικής διακρίσεως. 

Άρθρον2. 

Παν Μέλος της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν 
υποχρεούται να λάβη αποτελεσµατικά µέτρα δια την άµέσον και πλήρη κατάργησιν 
της αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας, ως αναγράφεται αύτη εν τω άρθρω 1 
της παρούσης Συµβάσεως. 

Άρθρον 3. 

Αι επίσηµοι επικυρώσεις της παρούσης Συµβάσεως ανακοινούνται προς τον Γενικόν 
∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας παρ' ου και καταχωρίζονται. 

Άρθρον 4. 

1. Η παρούσα Σύµβασις δεσµεύει τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας ων η 
επικύρωσις έχει καταχωρισθή υπό του Γενικού ∆ιευθυντού. 

2. Αύτη τίθεται εν ισχύϊ δώδεκα µήνας µετά την, υπό του Γενικού ∆ιευθυντού, κατα- 
χώρισιν των επικυρώσεων δύο Μελών. 

3. Κατ' ακολουθίαν η Σύµβασις αύτη άρχεται ισχύουσα δι' έκαστον Μέλος δώδεκα 
µήνας αφ' ης καταχωρισθή η επικύρωσις αυτής. 

Άρθρον5. 

1. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν δύναται να καταγγείλη ταύτην µετά 
πάροδον δεκαετίας από της ενάρξεως της ισχύος αυτής, δια πράξεως ανακοινου- 
µένης εις τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και υπ' αυτού 
καταχωριζοµένης. Η καταγγελία έχει αποτελέσµατα µετά πάροδον έτους από της 
καταχωρίσεως αυτής. 

2. Παν Μέλος επικυρούν την παρούσαν Σύµβασιν το οποίον εντός έτους από της 
λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω µνηµονευοµένης δεκαετίας δεν κάµνει 
χρήσιν του υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένου δικαιώµατος καταγγελίας, 
δεσµεύεται δια µίαν νέαν δεκαετίαν και συνεπώς, δικαιούται να καταγγείλη την 
παρούσαν Σύµβασιν επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας υπό τους, εις το παρόν άρθρον 
προβλεποµένους όρους. 

Άρθρον 6. 

1. 0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιευθνούς Γραφείου Εργασίας δέον να γνωστοποιή εις 
άπαντα τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργανώσεως Εργασίας την καταχώρισιν πασών των 
επικυρώσεων και καταγγελιών, αίτινες ανακοινούνται προς αυτόν υπό των Μελών 
της Οργανώσεως. 

Γνωστοποιών εις τα Μέλη της Οργανώσεως την καταχώρισιν της δευτέρας επικυρώ- 
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σεως ήτις τω έχει ανακοινωθή ο Γενικός ∆ιευθυντής επισύρει την προσοχήν των 
Μελών της Οργανώσεως επί της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος της παρού-
σης Συµβάσεως. 

Άρθρον 7. 

0 Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ανακοινοί προς καταχώρισιν 
εις τον Γενικόν Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών συµφώνως προς το άρθρον 102 του 
Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικάς προς 
όλας τας επικυρώσεις και όλας τας πράξεις καταγγελίας τας οποίας έχει καταχωρίσει 
συµφώνως προς τα προηγούµενα άρθρα. 

Άρθρον 8. 

Οσάκις ήθελε κρίνει τούτο σκόπιµον, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον του ∆ιεθνούς Γραφεί-
ου Εργασίας θέλει υποβάλλει εις την Γενικήν Συνδιάσκεψιν, έκθεσιν επί της εφαρµο-
γής της παρούσης Συµβάσεως και αποφασίζει εάν συντρέχη περίπτωσις αναγραφής 
εις την ηµερησίαν διάταξιν της Συνδιασκέψεως, θέµατος ολικής ή µερικής αναθεωρή-
σεως ταύτης. 

Άρθρον 9. 

1. Εν η περιπτώσει η Συνδιάσκεψις αποδεχθή νεωτέραν Σύµβασιν επαγοµένην εν όλω 
ή εν µέρει αναθεώρησιν της παρούσης και εφ' όσον η νέα Σύµβασις δεν ορίζει 
άλλως: 

α) η επικύρωσις υπό Μέλους της νεωτέρας Συµβάσεως της επαγοµένης αναθεώρησιν 
επάγεται αυτοδικαίως, παρά τας διατάξεις του άρθρου 5, άµεσον καταγγελίαν της 
παρούσης Συµβάσεως υπό την επιφύλαξιν ότι έχει τεθή εν ισχύϊ η επαγοµένη την 
αναθεώρησιν νέα Σύµβασις. 

β) από της ενάρξεως της ισχύος της επαγοµενης την αναθεώρησιν νέας Συµβάσεως η 
παρούσα Σύµβασις παύει να είναι δεκτική επικυρώσεως υπό των Μελών. 

2. Εν πάση περιπτώσει η παρούσα Σύµβασις παραµένει εν ισχύϊ υπό τον τύπον και το 
περιεχόµενον αυτής δια τα Μέλη άτινα επικυρώσαντα αυτήν δεν ήθελον επικυρώ- 
σει την αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύµβασιν. 

Άρθρον 10. Το γαλλικόν και αγγλικόν κείµενον 

της παρούσης Συµβάσεως είναι εξ ίσου αυθεντικά. 
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