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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' Άρ. 1185 της Ιης ΜΑΊΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Διεθνούς 
Επιτροπής Ερυθρού Σταύρου (Κυρωτικός) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δη
μοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 18 τοΟ 1975 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμφωνίας με- Συνοπτικός 
ταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Διεθνούς 'Επιτροπής τ[τΛΟ<;· 
'Ερυθρού .Σταύρου (Κυρωτικός) Νόμος του 1975. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν έκ του κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν μεταξύ τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας και τής ΔιεθνοΟς 'Επιτροπής Ε ρ υ θ ρ ο ύ Σταυρου> τής 
οποίας τό κείμενον έν τω ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό 
Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει εις τήν έλληνικήν πίναε. 
είς τό Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : Πρώτον 

^ Μέρος. 
Δεύτερον 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων, 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3. Ή Συμφωνία, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 
τήν 28ην Μαρτίου 1975, δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 13.756 και ήμερο Συμβάσεως. 
μηνίαν 30ήν 'Ιανουαρίου 1975 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυρουται. 

(431) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
AGREEMENT 

BETWEEN 
THE REPUBLIC OF CYPRUS 

AND 
THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS 

THE REPUBLIC OF CYPRUS, designated hereafter as " the Cyprus Govern
ment", of the one part, and 

THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, designated 
hereafter by the initials " I C R C " , of the other part, 

CONSIDERING that the ICRC in a letter dated the 9th October, 1974, 
requested that the ICRC Delegation in Cyprus be granted a special status and 
the Government of the Republic of Cyprus acceded to this request; 

DESIRING to determine by the present agreement the measures concerning 
the establishment of the headquarters of the delegation of the ICRC in Cyprus 
and to define its status and make appropriate provisions for the effective operation 
of the delegation; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS : 

ARTICLE I 
PROPERTY AND OTHER ASSETS 

Section 1. The headquarters of the ICRC and other ICRC offices as well 
as the Tracing Agency shal be inviolable. 

Section 2. The archives and documents of the ICRC which are on its 
premises shall likewise be inviolable. No service of legal process against possessions 
of the ICRC shall be carried out by the agents or officials of the Cyprus Govern
ment within the premises of the ICRC except with the consent or at the request 
of the head: of the delegation or his deputy. 

Section 3. The ICRC shall not permit its premises to serve as a refuge for 
any person who may be sought for the execution of a repressive judicial process 
or pursued in flagrant delicto or against whom an arrest warrant shall have been 
issued or against whom an order of expulsion shall have been issued by appropriate 
Cyprus Republic authorities. 

Section .4;; ..Without being restricted by financial controls, regulations or 
moratoria, the. ICRC— 

(a) may hold funds in the national currency, and maintain bank accounts 
in any currency; " ■  . · . -. ■ 

(b) may transfer its funds and currency and convert any currency it holds 
into any other currency, 

in conformity with regulations governingsuch transactions .. : 
Section 5. The ICRC, its funds, income and other assets shall be exempt 

from all taxes, except for indirect taxes and other taxes which correspond in fact 
to charges for services. 

The import or export rof articles by the ICRC shall be in conformity with 
Cyprus Republic legislation with regard to hygiene, security and trade. 

With regard to customs and import charges, shipments consigned to the ICRC 
and delivered with a bill of lading established in the name of the ICRC, con
sisting of essential supplies which may be distributed in Cyprus, may be placed 
in unbonded warehouses pending their eventual distribution. 
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Upon withdrawal from the warehouse, goods to be delivered to the Cyprus 
Red Cross Society or other officially recognized authorities or institutions shall 
be duly declared for entry, free of customs duties and charges, in conformity 
with relevant regulations. 

ARTICLE II 
COMMUNICATIONS FACILITIES 

Section 6. At the request of the ICRC, and to the extent of its capacities, 
the Cyprus Government shall give its assistance to the ICRC in assuring the 
effectivenes of its official communications. 

ARTICLE III 
(1) OFFICIALS OF THE ICRC 

Section 7. A delegate of the ICRC shall— 
(a) 'be immune from legal process in respect to all acts performed by him 

in his official capacity, including spoken or written words; 
(b) be immune from personal arrest or detention and from seizure of his 

personal baggage; 
(c) be immune, together with his spouse and the members of his family 

dependent upon him, with regard to all immigration and emigration 
restrictions, formalities for the registration of foreigners and shall be 
exempt from national service obligations : 

Provided that notwithstanding the immunities from which be may benefit 
under the terms of this Section and of Section 8, a delegate of the ICRC may, 
during the period of his functions, be required to leave the territory of the 
Republic of Cyprus in the event that he shall have abused the facilities accorded 
to him in conducting any activity which is unrelated to his duties. 

The delegates of the ICRC approved by the Ministry of Foreign Affairs of 
the Republic of Cyprus shall benefit from the provisions of this Section and of 
Section 8. 

(2) OTHER FACILITIES ACCORDED TO ICRC OFFICIALS 
Section 8. In addition, delegates of the ICRC shall

ow be exempt, together with members of their families dependent upon 
them, on the condition that they shall not engage in personally lucrative 
activities in Cyprus, from taxation on the salaries and emoluments paid 
to them by the ICRC, except in the case of Cyprus citizens; 

(b) have the right to import free of duty their furniture and personal effects 
within the 6 months after the time of first taking up their post, on the 
condition that the utility of such articles is apparent; 

(c) have the right to temporary importation of their personal automobiles, 
with the suspension of import duties, under the cover of depositfree 
certificate : 

Provided that furniture and personal effects and personal automobiles imported 
free of duty by delegates of the ICRC shall not be sold or otherwise disposed 
of on the territory of Cyprus except in conformity with relevant Cyprus Republic 
customs regulations. 

Section 9. The ICRC shall cooperate fully with the appropriate Cyprus 
Republic authorities to facilitate the. proper administration of justice, secure the 
observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in 
connection with the immunities and facilities mentioned in this article. 

The facilities and immunities provided under Article III are granted to 
delegates of the ICRC only in the interests of the ICRC and not for the personal 
benefit of the individuals. ' 
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The Cyprus Government may, after prior notice to the delegate of the ICRC 
concerned, remove such immunities in any case in which they serve to obstruct 
of when they are abused. 

Section 10. For the purpose of application of this agreement, the Cyprus 
Government will provide to the head of the ICRC delegation and to other 
delegates of the ICRC international organization identity cards, or any other 
official documents, during the period of their official presence in Cyprus. 

ARTICLE IV 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

Section 11. Disputes or claims of a private law character shall be settled 
in accordance with the following provisions : 

(a) The ICRC shall make provision for the appropriate modes of settlement 
of disputes or Claims arising out of contract or other disputes or claims 
of a private law character to which the ICRC is a party, other than 
those covered in subparagraphs (b) and (c) following. 

(b) Any claims made by— 
(0 a Cypriot citizen in respect of any damage alleged to result 

from an act or omission of a delegate of the ICRC relating to 
the official duties ; 

(ii) the Cyprus Government against a delegate of the ICRC; or 
(Hi) the ICRC or the Cyprus Government against one another, that 

is not covered by paragraph 12 of these arrangements, 
shall be determined by a Commission established by the Cyprus 
Government for that purpose. An award made by this Commission 
against the ICRC or a delegate thereof or against the Cyprus Govern
ment, as the case may be, shall be notified to the head of the ICRC 
delegation or the Cyprus Government, respectively, to make satisfaction 
thereof. 

(c) Disputes concerning the terms of employment and conditions of service 
of locally recruited personnel shall be settled by administrative procedure 
to be established by the head of the ICRC delegation. 

Section 12. All disputes between the ICRC and the Cyprus Government 
concerning the interpretation or application of these arrangements which are not 
settled by negotiation or other agreed mode of settlement shall be referred for 
final settlement to a Tribunal consisting of two arbitrators, one to be named 
by the ICRC and one by the Cyprus Government, and of an umpire to be 
chosen jointly by the ICRC and the Cyprus Government. If the two parties 
fail to agree on the appointment of the umpire within one month of the proposal 
of arbitration by one of the parties, the President of the International Court of 
Justice shall be asked by either party to appoint the umpire. Should a vacancy 
occur for any reason, the vacancy shall be filled within thirty days by the method 
laid down in this Section for the original appointment. The Tribunal shall come 
into existence upon the appointment of the umpire and at least one of the other 
members of the Tribunal. Two members of the Tribunal shall constitute a 
quorum for the performance of its functions, and for all deliberations and decisions 
of the Tribunal a favourable vote of two members shall be sufficient. 

ARTICLE V 
DURATION OF THE AGREEMENT 

Section 13. This agreement shall remain in effect until the ninetieth day 
following the date on which the Cyprus Government shall have notified the head 
of the ICRC delegation responsible at that time of its intention to terminate the 
agreement. —— 

Done at Nicosia this 28th day of March, 1975. 
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ΠΙΝΑΞ 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ άφ' ενός, εν τοις εφεξής οριζόμενη ως «ή 
Κυπριακή Κυβέρνησις», και 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ αφ' ετέρου, εν τοις 
εφεξής οριζόμενη δια των αρχικών ψηφίων «Δ.Ε.Ε.Σ.»' 

ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ Ι ΥΠ' ΟΨΙΝ δτι ή Δ.Ε.Ε.Σ., δι' επιστολής ύπό^ήμερομη
viocv 9ην 'Οκτωβρίου 1974, ήτήσατο τήν παραχώρησιν ειδικού καθεστώτος προς 
την εν Κύπρω άποστολήν τής Δ.Ε.Ε.Σ., ή δε Κυπριακή Κυβέρνησις συνήνεσεν 
ε'ις τήν αϊτησιν ταύτην' 

ΕΠΙ ΘΥΜΟΥΣ Α Ι δια τής παρούσης Συμφωνίας να καθορίσουν τα μέτρα 
τα .σχετικά προς τήν έγκατάστασιν τών κεντρικών γραφείων τής έν Κύπρω 
αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ., να προσδιορίσουν το καθεστώς αυτής και να προνοή
σουν καταλλήλως περί τής τελεσφόρου λειτουργίας τής άποότολής* 

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ Ω Σ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ : 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α 'ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ι 

" Α ρ θ ρ ο ν 1. Τα κεντρικά 'και λοιπά γραφεία τής Δ.Ε.Ε.Σ. ως επίσης 
και τα γραφεία τής Υπηρεσίας 'Ανευρέσεως 'Αγνοουμένων απολαύουν του 
απαραβίαστου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 2. Καθ' δμοιον τρόπον απολαύουν του απαραβίαστου τά 
άρχε ΐα κα ι . έγγραφα τής Δ.Ε.Ε.Σ. άτινα ευρίσκονται έν τοις ύποστατικοΐς 
αυτής. Ουδεμία πραξις άφορώσα εις νομικήν διαδικασίαν θά έκτελήται εντός 
τών υποστατικών τής Δ.Ε.Ε.Σ. κατά τών ύπ' αυτής κατεχομένων περιουσιακών 
στοιχείων ύπό τών αντιπροσώπων ή υπαλλήλων τής Κυπριακής Κυβερνήσεως, 
ειμή τή συγκαταθέσει ή τή αιτήσει του επικεφαλής τής αποστολής ή του αναπλη
ρωτού αύτου. 

" Α ρ θ ρ ο ν 3. Ή Δ.Ε.Ε.Σ. οφείλει νά μή έπιτρέπη τήν χρησιμοποίησα/ 
τών υποστατικών αυτής ως άσυλον οιουδήποτε προσώπου, δπερ καταζητείται 
προς έκτέλεσιν κατασταλτικού δικαστικού μέτρου ή καταδιώκεται μετά τήν 
διάπραξιν αυτοφώρου αδικήματος ή εναντίον του όποιου έχει έκδοθή ένταλμα 
συλλήψεως ή εναντίον του όποιου έχει έκδοθή ένταλμα απελάσεως ύπό τών 
αρμοδίων άρχων τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

" Α ρ θ ρ ο ν 4. "Ανευ οιουδήποτε περιορισμού προερχομένου εξ οικονομι
κών έλεγχων, κανονισμών ή μέτρων παγοποιήσεως, ή Δ.Ε.Ε.Σ. δύναται— 

(α) νά κατέχη κεφάλαια εις τό έγχώριον συνάλλαγμα και νά διατηρή 
τραπεζικούς λογαριασμούς ε'ις οιονδήποτε νόμισμα' 

(β) νά μεταφέρη τά κεφάλαια και τό συνάλλαγμα αυτής, ως και νά 
μετατρέπη παν ύπ' αυτής κάτεχόμενον συνάλλαγμα εις οιονδήποτε 
έτερον τοιούτον, 

έν συμφωνία προς τους διέποντας τάς τοιαύτας συναλλαγάς κανονισμούς. 

" Α ρ θ ρ ο ν 5. Ή Δ.Ε.Ε.Σ., τά κεφάλαια, τό εισόδημα και τό λοιπόν 
ένεργητικόν αυτής απαλλάσσονται παντός φόρου, πλην τών εμμέσων φόρων 
και έτερων τοιούτων οϊτινες αντιστοιχούν έν τή πράξει προς επιβαρύνσεις διά 
παρεχομένας υπηρεσίας. 

r Ή ύπό τής Δ.Ε.Ε.Σ. εισαγωγή ή εξαγωγή αντικειμένων, δέον νά ένερ
γήτα ι συμφώνως προς τήν περί υγιεινής, περί ασφαλείας και περί εμπορίου 
νομοθεσίαν τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Έ ξ έπόψεως τελωνειακών και εισαγωγικών επιβαρύνσεων, τά αποστελ
λόμενα προς τήν Δ.Ε.Ε.Σ. φορτία και παραδιδόμενα μετά τίνος φορτωτικής 
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εκδοθείσης εν ονόματι της Δ.Ε.Ε.Σ. και αποτελούμενα εξ ουσιωδών προμη
θειών αΐτινες δυνατόν να διανεμηθούν εν Κύπρω δύνανται να εναποτίθενται, εις 
μη τελωνειακάς άποθήκας (unbonded warehouses) εν αναμονή της πιθανής 
διανομής τούτων. 

Έπί τη άναλήψει εμπορευμάτων έκ της αποθήκης, προκειμένου ταύτα να 
παραδοθούν είς τον Κυπριακόν Έρυθρόν Σταυρόν ή είς ετέρας επισήμως 
ανεγνωρισμένος αρχάς ή ιδρύματα, δέον να καταρτίζηται προσηκόντως τό 
δηλωτικόν εισαγωγής τούτων, άπηλλαγμένον τελωνειακών δασμών και επιβα
ρύνσεων, εν συμφωνία προς τους συνάψεις κανονισμούς. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Ι ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

" Α ρ θ ρ ο ν 6. Είς ην ε'κτασιν τό επιτρέπουν αϊ δυνατότητες αυτής ή 
Κυπριακή Κυβέρνησις, τη αιτήσει της Δ.Ε.Ε.Σ., θα παρέχη προς τήν Δ.Ε.Ε.Σ. 
τή'ν βοήθειαν αυτής εν τη προσπάθεια εξασφαλίσεως τής αποτελεσματικότητος 
τών υπηρεσιακών αυτής επικοινωνιών. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
(1) ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Σ. 

" Α ρ θ ρ ο ν 7. Τα μέλη τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ. θα απολαύουν— 
(α) δικαισδοτικής ασυλίας εν σχέσει προς άπάσας τάς πράξεις αυτών 

έκτελουμένας υπό την έπίσημον αυτών ιδιότητα, περιλαμβανομένων 
τών λεγομένων ή γραφσμένων ύπ' αυτών' 

(β) ασυλίας προσωπικής συλλήψεως ή κρατήσεως και κατασχέσεως 
τών προσωπικών των αποσκευών 

(γ) απαλλαγής, όμοΰ μετά τών συζύγων και τών συντηρουμένων ύπ' 
αυτών μελών τής οικογενείας των, έν σχέσει προς τάς περιοριστίκάς 
μεταναστευτικός διατάξεις, τάς διατυπώσεις καταγραφής αλλοδα
πών και τάς προς στρατιωτικήν θητείαν υποχρεώσεις : 

Νοείται δτι, ανεξαρτήτως τών ασυλιών τών όποιων δύνανται νά ώψελώνται 
δυνάμει τών δρων του παρόντος "Αρθρου και του "Αρθρου 8, παρά τίνος 
μέλους τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ. δύναται, διαρκούσης τής θητείας τών 
αρμοδιοτήτων αύτοϋ, νά ζητηθή δπως εγκατάλειψη τό έδαφος τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας ε'ις ην περίπτωσιν οδτος ήθελε καταχρασθή τών παρεχομένων 
αύτώ διευκολύνσεων διεξάγων οιανδήποτε δραστηριότητα άσχετον προς τά 
καθήκοντα αύτου. 

Τά ύπό του Υπουργείου 'Εξωτερικών τής Κυπριακής Δημοκρατίας εγκρι
νόμενα μέλη τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ. θά ώψελώνται έκ τών διατάξεων 
του παρόντος "Αρθρου και του "Αρθρου 8. 

(2) ΕΤΕΡΑΊ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ 
ΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Σ. 

" Α ρ θ ρ ο ν 8. 'Επιπροσθέτως τά μέλη τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ.— 
(α) απαλλάσσονται, ομού" μετά τών συντηρουμένων ύπ' αυτών μελών 

τής οικογενείας των, ύπό τον δρον δτι ούτοι δεν θά έπιδίδωνται εις 
προσωπικώς επικερδείς δραστηριότητας εν Κύπρω, τής φορολογίας 
έπί τών ύπό τής Δ.Ε.Ε.Σ. καταβαλλομένων μισθών και απολαβών, 
πλην εάν πρόκειται περί 'Κυπρίων πολιτών* 

(β) απολαύουν του δικαιώματος ατελούς εισαγωγής τής οικοσκευής 
■και τών προσωπικών των άντικ'ειμένων εντός εξ μηνών άπό του 
χρόνου τής ύπ' αυτών τό πρώτον αναλήψεως υπηρεσίας, ύπό τόν 
δρον δτι ή χρησυμότης τών αντικειμένων τούτων είναι προφανής" 

(γ) απολαύουν του δικαιώματος τής μετ' αναστολής του εισαγωγικού 
δασμού, προσωρινής εισαγωγήςτών προσωπικών των αυτοκινήτων, 
καλυπτομένων διά τής προσκομίσεως πιστοποιητικού τίνος ατέλειας: 
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 Νοείται δτι οικοσκευή και προσωπικά αντικείμενα ή αυτοκίνητα εισαχθέν
ταατελώς υπό μελών της αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ. δεν δύνανται να πωλώνται 
ή ,άλλως ,πως διατίθενται επί του Κυπριακού" εδάφους, ειμή μόνον συμφωνως 
προς τους συναφείς τελωνειακούς κανονι'σμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

" Α ρ θ ρ ο ν 9. Ή Δ.Ε.Ε.Σ. θά συνεργάζηται πλήρως μετά τών αρμο
δίων άρχων τής Κυπριακής Δημοκρατίας προς διευκόλυνσιν τοΟ Μργου τής 
καταλλήλου απονομής τής δικαιοσύνης, προς διασφάλισα/ τής τηρήσεως τών 
αστυνομικών κανονισμών καΐ.πρός παρεμπόδισα/ οιωνδήποτε πράξεων κατα
χρήσεως :&νάφορικώςπρος τάς "εν τω παρόντι Τί'τλω μνημονευομένας ασυλίας 
και διευκολύνσεις. 

Αϊ δυνάμει του Τίτλου III προβλεπόμεναι άσυλίαι και διευκολύνσεις χορη
γούνται εις τά μέλη τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ. αποκλειστικώς προς τό συμ
φέρον τής Δ.Ε.Ε.Σ. καΐ ουχί προς προσωπικήν αυτών ώφέλειαν. 

Ή Κυπριακή * Κυβέρνησις δύναται, κατόπιν προηγουμένης ειδοποιήσεως 
προς τό ένδιαφερόμενον μέλος τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ., νά αΐρη τάς ασυ
λίας ταύτας εις πασαν περίπτωσιν κάθ' ην αδται χρησιμεύουν διά νά παρεμ
βάλλουν προσκόμματα ή οσάκις αδται καθίστανται άντικείμενον καταχρήσεως. 

" Α ρ θ ρ ο ν 10. Προς τον σκοπόν εφαρμογής τής παρούσης συμφωνίας, 
ή Κυπριακή Κυβέρνησις θά χορηγή εις τον έπι κεφαλής τής αποστολής τής 
Δ.Ε.Ε.Σ., ώς καΐ εις τά λοιπά μέλη τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ., δελτία ταυ
τότητος διεθνούς οργανισμού ή οιαδήποτε έτερα επίσημα έγγραφα, διαρκοΟν
τρς του χρόνου τής επισήμου εν Κύπρω παραμονής των. 

! ■■■ ■' '". ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΕΠ1ΛΥΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

" Α ρ θ ρ ο ν 11. 'Διαφοραι ή απαιτήσεις ιδιωτικού δικαίου επιλύονται συμ
φώνως προς τάς ακολούθους διατάξεις : 

(α) Ή Δ.Ε.Ε.Σ. θά προνοή περί τών προσφυεστέρων μεθόδων επιλύ
σεως συμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων, ή έτερων ιδιωτικού δι
καίου τοιούτων, είς άς ή Δ.Ε.Ε.Σ. μετέχει ώς συμβαλλόμενον μέ
ρος, εξαιρουμένων τών έν τοις έδαφίοις (β) και (γ) κατωτέρω 
διαλαμβανομένων. 

(β) Πάσα άπαίτησις— 
(i) Κυπρίου πολίτου διά ζημίαν ήν οδτος ισχυρίζεται δτι υπέστη 

ώς έκ τής πράξεως ή παραλείψεως μέλους τινός τής αποστο
λής τής Δ.Ε.Ε.Σ. άφορώσης εις τά υπηρεσιακά αύτοΟ καθή
κοντα' 

(ii) τής Κυττριακής Κυβερνήσεως εναντίον μέλους τινός αποστολής 
τής Δ.Ε.Ε.Σ.' ή 

(iii) τής Δ.Ε.Ε.Σ. ή τής Κυπριακής Κυβερνήσεως εναντίον έκατέ
ρας αυτών, ήτις δεν διέπεται ύπό του άρθρου 12 τών παρουσών 
διευθετήσεων, 

επιλύεται ύπό τίνος Επιτροπής έπι τούτω καθ ιδρυόμενη ς Οπό τής 
Κυπριακής Κυβερνήσεως. Αϊ ύπό τής Επιτροπής ταύτης λαμβανό
μεναι αποφάσεις εναντίον τής Δ.Ε.Ε.Σ. ή μέλους τινός τής αποστο
λής αυτής ή εναντίον τής Κυπριακής Κυβερνήσεως, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, θά γνωστοποιώνται είς τον έπι κεφαλής τής αποστο
λής ή την Κυπριακήν Κυβέρνησιν, αντιστοίχως, προς έκτέλεσιν 
άότών. 

(γ) Διαφοραι άφορώσαι είς τους δρονς μισθώσεως και υπηρεσίας έπι
τοπίως προσλαμβανομένου προσωπικού επιλύονται διά διοικητικής 
διαδικασίας καθοριζομένης υπό του επί κεφαλής τής αποστολής 
τής Δ.Ε.Ε.Σ. 
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" Α ρ θ ρ ο ν 12. "Απασαι αϊ μεταξύ της Δ.Ε.Ε.Σ. και Κυπριακής Κυβερ
νήσεως διαφοραί περί της ερμηνείας και εφαρμογής των παρουσών διευθετή
σεων, αΐτινες δεν επιλύονται δια διαπραγματεύσεων ή ετέρας συμπεφωνημένης 
μεθόδου επιλύσεως, θα παραπέμπωνται δια την τελικήν αυτών έπίλυσιν είς 
Διαιτητικόν Δικαστήριον συγκείμενον έκ δύο διαιτητών, έξ ών ό εις προτεί
νεται ύπό της Δ.Ε.Ε.Σ., ό δε έτερος υπό της Κυπριακής Κυβερνήσεως, ώς καΐ 
έξ ενός έπιδιαιτητοΟ επιλεγομένου από κοινού ύπό τής Δ.Ε.Ε.Σ. καΐ της 
Κυπριακής Κυβερνήσεως. Έάν τα δύο μέρη αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν 
ώς προς τον διορισμόν του έπιδιαιτητοΟ εντός μηνός άπό της ύπό τίνος των 
μερών υποβολής τής προτάσεως διαιτησίας, έκάτερον τών μερών θα ζητήση 
παρά του Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου δπως προβή εις τον διορισμόν 
του έπιδιαιτητοΟ. Έάν έξ οιουδήποτε λόγου θέσις τις κενωθή, αϋτη θά. πλη
ρούται εντός τριάκοντα ημερών διά τής διαγραφόμενης έν τω παρόντι άρθρω 
με.θόδου διενεργείας τών αρχικών διορισμών. Το Διαιτητικόν Δικαστήριον 
λαμβάνει ύπόστασιν άμα τω διορισμώ του έπιδιαιτητοΟ και ενός τουλάχιστον 
τών λοιπών ιμελών αύτοΟ. Δύο τών μελών του Διαιτητικού Δικαστηρίου θά 
αποτελούν άπαρτίαν προς έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων αύτου, διά πασάν 
δε συζήτησιν ή άπόφασιν αύτοΰ ή ευνοϊκή ψήφος δύο τών μελών αύτοΟ θά 
είναι επαρκής. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ι ΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
" Α ρ θ ρ ο ν 13. Ή παρούσα συμφωνία θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ μέχρι 

τής ένενηκοστής ημέρας ήτις έπεται τής ημερομηνίας καθ' ην ή Κυπριακή 
Κυβέρνησις θά έχη ειδοποιήσει τον ύπεύθυνον κατά τόν χρόνον εκείνον επικε
φαλής τής αποστολής τής Δ.Ε.Ε.Σ. περί τής προθέσεως αυτής δπως τερματίση 
την συμφωνίαν. 

Έγένετο έν Λευκωσία τή 28η Μαρτίου 1975. 


