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Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας του" 1971 μεταξύ της Κυβερνήσεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως της 'Ομόσπονδου Δημοκρα
τίας της Γερμανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 27 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛ1ΤΙΣΤΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ 1971 ΜΕΤΑ

ΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ

ΤΙΑΣ h ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. 

Επειδή κατά τήν 4ην Φεβρουαρίου 1971 υπεγράφη έν Λευκωσία, Προοίμιον. 
κατόπιν αποφάσεως τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ. 9883 καί 
ήμερομηνίαν 30ήν 'Ιουλίου 1970, ή Πολιτιστική Συμφωνία μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 
Όμοσπόνδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας. 

Δια ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Πολιτιστικής Συνοπτικός 
Συμφωνίας του 1971 μεταξύ της Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δήμο τ1τλο<:· 
κρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Όμοσπόνδου Δημοκρατίας της 
Γερμανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1971. 

2. *Εν τω παρόντι Νόμω— "Ερμηνεία. 
«Πολιτιστική Συμφωνία» σημαίνει τήν ύπογραφεΐσαν έν Λευκωσία 

τήν 4ην Φεβρουαρίου 1971 κατόπιν αποφάσεως του 'Υπουργικού 
Συμβουλίου ύπ* άρ. 9883 καί ήμερομηνίαν 30ήν 'Ιουλίου 1970 Πολι
τιστικήν Συμφωνίαν μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας καί της Κυβερνήσεως της Όμοσπόνδου Δημοκρατίας 
της Γερμανίας. 

3 ; *Η Πολιτιστική Συμφωνία, της οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς Κυρωσιςτής 
τόν έπισυνημμένον Πίνακα, δια του παρόντος '̂ Νόμου κυρουται. 3Ευμβάο*ως 
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ΠΙΜΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ * 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΤΗΣ Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΗΣ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ 

Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και 

Ή Κυβέρνησις της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της 
Γερμανίας 

έπιθυμουσαι την ένίσχυσιν των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των λαών των, 
και 
πεπεισμέναι δτι φιλικαι άνταλλαγαί και συνεργασία θα προαγάγωσι κατανόη
ση/ διά τόν πολιτισμών, τάς πνευματικάς δραστηριότητας καί τόν τρόπον ζωής 
μεταξύ των δύο χωρών, απεφάσισαν ως ακολούθως :"'" 

"Αρθρον 1 
(1) 'Εκάστη Συμβαλλόμενη Πλευρά αναλαμβάνει δπως έπιτρέψη και ένθαρ

ρύνη τήν έγκαθίδρυσιν πολιτιστικών Ιδρυμάτων τής ετέρας χώρας υπό συμ < 
φωνηθησομένους δρους. 

(2) Αί Συμβαλλόμενοι Πλευραί άναλαμβάνουσιν δπως ένθαρρύνωσι τήν έγ
καθίδρυσιν καί λειτουργίαν Κυπρο^Γερμανικών συλλόγων καί οιωνδήποτε έτε
ρων συνδέσμων οΐτινες ήθελον εξυπηρετήσει τους σκοπούς τής παρούσης Συμ > 
φωνίας. 

(3) Ή £κφρασις «Πολιτιστικά ιδρύματα», έν τη έννοια τής παραγράφου Ί 
του παρόντος "Αρθρου, περιλαμβάνει επιστημονικά 'ιδρύματα, βιβλιοθήκας καί 
άρχεΐα ταινιών καί μουσικής. 

"Αρθρον 2 
(1) ΑΙ Συμβαλλόμεναι Πλευραί αναλαμβάνουν δπως διευκολύνωσι καί έν

θαρρύνωσι τήν μεταξύ των δύο χωρών άνταλλαγήν μελετητών, μαθητευομένων 
καί νεαρών προσώπων. 

(2) ΑΙ Συμβαλλόμεναι Πλευραί αναλαμβάνουν επίσης δπως πραγματοποιή
σωσι τήν στενωτέραν δυνατήν συνεργασίαν καί άνταλλαγάς μεταξύ διδασκά
λων έκ σχολών δλων των τύπων, υποτρόφων, συγγραφέων καί καλλιτεχνών 
των χωρών αυτών. 

(3) Αί Συμβαλλόμεναι Πλευραί αναλαμβάνουν διά προσκλήσεων καί άλλων 
διευθετήσεων δπως ένθαρρύνωσιν επισκέψεις ατόμων ή ομάδων προς τόν σκο
πόν αναπτύξεως τής πολιτιστικής συνεργασίας. 

"Αρθρον 3 * 
(1) At Συμβαλλόμεναι Πλευραί άναλαμβάνουσιν δπως προαγάγωσι τήν 

συνεργασίαν καί άνταλλαγάς μεταξύ αθλητικών συνδέσμων, εκπαιδευτικών ορ
γανώσεων της νεολαίας καί εκπαιδευτικών, πολιτιστικών καί επαγγελματικών 
οργανώσεων έκατέρας τών χωρών. 

(2\ ΑΙ Συμβαλλόμεναι πλευραί άναλαμβάνουσιν δπως προαγάγωσιν άνταλ
λαγας αρχαιολόγων καί αρχαιολογικών αποστολών καί πάράσχωσι τοιαύτας 
διευκολύνσεις οϊαι ήθελον είναι άναγκαΐαι διά τήν έπιτέλεσιν τοΟ έργου αυτών. 
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Αρθρον* 4 
'Εκάστη Συμβαλλόμενη Πλευρά θά μέλετήση τό θέμα της παροχής υποτρο

φιών Τνα βοηθήση τους πσλίτας αυτής, τους έχοντας τά απαιτούμενα προσόντα, 
όπως ούτω συνέχίσωσιν ft έπιδοθώσιν έίς σπουδάς, τεχνικήν έκπάίδευσιν ή έρευ
ναν έν τη χώρα της ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς και τους πολίτας της 

« ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς, τους έχοντας τά απαιτούμενα προσόντα, δπως 
συνέχίσωσιν ή έπιδοθώσιν είς σπουδάς, τεχνικήν έκπάίδευσιν ή έρευναν έν τη 
Ιδία αύτης χώρα. 

Άρθρον 5 
Αϊ Συμβαλλόμεναι Πλευραΐ θά προβώσιν είς τοιαύτας διευθετήσεις, ώστε 

τά έν τοις έκπαιδευτικοΐς ίδρύμασι χρησιμοποιούμενα βιβλία νά μη περιέχωσι 
τι δπερ θά ήδύνατο νά τχαράσχν\ είς τους σπουδαστάς μίαν εσφαλμένη ν είκόνα 
της ζωής και τοϋ πολιτισμού ιού λάου τής ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς. 

Άρθρον 6 
"Εκάστη Συμβαλλόμενη Πλευρά αναλαμβάνει νά ένθαρρύνη, καθ' δσον είναι 

δυνατόν, τήν μελέτην τής γλώσσης, του πολιτισμού και τής λογοτεχνίας τής 
ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς. 

Άρθρον 7 
Αί Συμβαλλόμεναι Πλευραΐ άναλαμβάνουσιι δπως βοηθήσωσιν άλλήλας είς 

τήν μετάδοσιν είς τάς αντιστοίχους χώρας αυτών καλυτέράς γνώσεως τού πολι
τισμού καί του τρόπου ζωής έν τη χώρα τής ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς' 
ιδιαιτέρως αύται θέλουσιν ενθαρρύνει— 

^ (α) τήν διανομήν βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, δημοσιευμάτων καί 
αντιγράφων έργων τέχνης

(β) εκθέσεις έργων τέχνης καί άλλας εκδηλώσεις

(γ) συναυλίας καί καλλιτεχνικάς εκδηλώσεις' 
(δ) διαλέξεις' 
(ε) θεατρικάς παραστάσεις' 

(στ) ραδιοφωνικάς καί τηλεοπτικάς έκπομπάς, κινηματογραφικός παρα
στάσεις, τήν παράγωγήν δίσκων γραμμοφώνου καί ηχογραφήσεις' 

(ζ) τήν διοργάνωσιν ειδικών τελετών. 

Άρθρον 8 
(1) Έκαστη Συμβαλλόμενη Πλευρά αναλαμβάνει δπως, τηρουμένων τών 

νομοθετικών διατάξεων αυτής, διευκολύνη κατά πάντα δυνατόν τρόπον, και 
είδικώτερεν διά παροχής φορολογικών καί τελωνειακών προνομίων, τήν εϊσα
γωγήν είς τήν χώραν της ύπό τής ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς του εξο
πλισμού δστις δυνατόν νά χρεισσθή διά τήν λειτουργίαν οίουδήποτε πολιτι
στικού ιδρύματος καί/ή διά τήν προαγωγήν τών στόχων καί σκοπών τής πα
ρούσης Συμφωνίας ώς είναι αί εικόνες καί άλλα υλικά εκθέσεως, βιβλία, πε
ριοδικά, μέσα διδασκαλίας, συσκευαί ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως, προβολείς 
ταινιών, κινηματογραφικοί ταινία ι καί δίσκοι γραμμοφώνου καθώς καί έν μηχα
νοκίνητον δχημα δπερ θά χρησιμοποιήται αποκλειστικώς καί μόνον διά τους 
σκοπούς του Ιδρύματος. 

(2) Αί Συμβαλλόμεναι Πλευραΐ άναλαμβάνουσιν δπως, τηρουμένων τών 
♦ νομοθετικών διατάξεων αυτών, έξαιρέσωσι τά δύο ανώτερα μέλη τού προσω

πικού οίουδήποτε πολιτιστικού Ιδρύματος, ώς τούτο ορίζεται έν τω άρθρω 1, 
καί τάς οίκογενείας αυτών— 

(α) τών φόρων έν σχέσει μέ πληρωμάς ή μισθούς καταβαλλομένους αύτοΐς 
ύπό της άποστελλούσης Συμβαλλόμενης Πλευράς δι* υπηρεσίας προσ
φερομένας έν τώ πολιτιστικώ ίδρύματι ύπό τόν δρον δτι άί τοιαυται 
πληρωμαί ή μισθοί ύπόκειντα· είς φορολογίαν έν τη άποστελλούση 
χώΡ9· 
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( j i ) των τελωνειακών δασμών κάΙ έτερων εισαγωγικών επιβαρύνσεων έν 
σχίσει προς αντικείμενα προσωπικής χρήσεως καΐ οικιακά" σΚεύη, * 
περιλαμβανομένου ενός. μηχανοκινήτου οχήματος, κομιζσμένου όπά τών 
ώς άνω είρηθέντων προσώπων κατά τήν μεταφοράν τών οίκοσκευών 
των, νοουμένου δτι τά τοιαύτα αντικείμενα διά προσωπικήν χρήσιν κάί 
ή οίκοσκευή θέλουσιν άφιχθή εντός 6 μηνών από της ημερομηνίας της . 
άφίξεως. Ή έξαίρεσις από του τελωνειακού δασμού καΐ άλλων είσα
γωγικών επιβαρύνσεων έν σχέσει προς £ν μηχανοκίνητον δχημα παρα
χωρείται ύπό τόν δρον δτι τό δχημα είτε θά έπανεξαχθή είς μεταγε
νεστέραν ήμερομήνίαν είτε θά πωληθή τη συναινέσει τών αρμοδίων 
άρχων της ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς καΐ θά καταβληθη'ό αϊ/ά
λογος τελωνειακός δασμός. 

(3) 'Εκάστη Συμβαλλόμενη Πλευρά αναλαμβάνει δπως βοηθήση, κατά πάντα 
δυνατόν τρόπον, τό προσωπικόν της ετέρας Συμβαλλόμενης Πλευράς τό άπα
σχολούμενον έν τη χώρα της έν σχέσει προς τους στόχους και σκοπούς της 
παρούσης συμφωνίας έν τη εκτελέσει τών επισήμων αυτών καθηκόντων καΐ 
παράσχη τω τοιούτω προσωπικώ πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν άφορώσαν είς 
τήν εϊσοδον έν τη χώρα, τήν παροχήν αδείας παραμονής και οιασδήποτε αδείας 
έξασκή£εως επαγγέλματος, οϊα ή'θελεν άπαιτηθή, καθώς καΐ άδειαν αναχω
ρήσεως έκ της χώρας. 

"Αρθρον 9 
Διά τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας καθιδρύεται 

εξαμελής Μόνιμος Μικτή 'Επιτροπή είς ή ν έκαστη τών Συμβαλλομένων Πλευ
ρών διορίζει 3 μέλη. 

"Αρθρον 10 ■ ί 
Τά μέλη της Επιτροπής, διά μέν τήν Κυπριακήν Δημοκρατίας διορίζονται 

ύπό του 'Υπουργού Εξωτερικών διά δέ τήν Όμόσπονδον Δημοκρατίαν της 
Γερμανίας ύπό του 'Ομόσπονδου 'Υπουργού τών 'Εξωτερικών έν συμφωνία μετά 
τών αρμοδίων 'Ομόσπονδων 'Υπουργών και τών Πολιτιστικών Υπουργών τών * 
'Επαρχιών (Laender). 

"Αρθρον Π 
Ή Μόνιμος Μικτή Επιτροπή συνεδριάΓα οσάκις παρίσταται ανάγκη ή τη 

αίτησε ι έκαιέρας τών Συμβαλλομένων Πλευρών εναλλάξ είς τήν μίαν τών δύο 
χωρών. 'Οσάκις τούτο είναι άναγκαϊον, εμπειρογνώμονες δύνανται νά παρέ
χωσι τήν γνώμην αυτών. Ή 'Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις και συμβουλεύει 
τάς Συμβαλλόμενος Πλευράς έφ* δλων τών ζητημάτων άτινα δυνατόν νά προ
αγάγωσι τους στόχους καΐ σκοπούς της παρούσης συμφωνίας. 

"Αρθρον 12 
Ή παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται είς τήν Έπαρχίαν (Land) τοΰ Βερολίνου, 

νοουμένου δτι ή Κυβέρνησις της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας δέν 
ήθελε προβή. είς άντίθ^.τον δήλωσιν προς τήν Κυβέρνησιν της Κυπριακής Δημο
κρατίας εντός 3 μηνών άπό της ημερομηνίας της ενάρξεως της ίσχύος τής 
παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 13 
Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή έν Ισχύϊ άφ' ής άμφότεραι αί Κυβερνήσεις * 

γνωστοποιήσουν άλλήλαις δτ ι συνεπληρώθησαν άπασαι αϊ άναγκαΐαι έσωτε
ρικαΐ προϋποθέσεις διά τήν έναρξιν τής Ισχύος τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 14 
Ή Συμφωνία αύτη συνομολογείται διά περίόδον πέντε ετών άπό τής ημερο

μηνίας καθ* ήν τίθεται έν Ισχύϊ. Έκτος έάν ήθελε καταγγελθή ουχί ένωρί
τερον τών έ*ξ μηνών πρό τής λήξεως τής περίοδοι* ταύτης, ή Ισχύς: τής θά πάρα


