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Ο περί της Συμφωνίας του 1984 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κούβας για την Κατάργηση των 
Θεωρήσεων Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 46 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 1984 ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας του 
1984 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Δημοκρατίας της Κούβας για την Κατάργηση των Θεωρήσεων 
Διπλωματικών και Υπηρεσιακών Διαβατηρίων (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1985. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διάφορη έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την υπογραφείσα στην Αβάνα της Κούβας 
στις 2 Μαρτίου, 1984 Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κούβας για την 
Κατάργηση των Θεωρήσεων Διπλωματικών και Υπηρεσιακών 
Διαβατηρίων, τη σύναψη της οποίας το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε με την Απόφαση του με αρ. 22.598 και ημερομηνία 30 
Δεκεμβρίου 1982. 
3. Η Συμφωνία, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον επι

συνημμένο πίνακα, κυρούται με τον παρόντα Νόμο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση 
Συμφωνίας 
Πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ 

Οι Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της 
Κούβας, στην επιθυμία τους να αναπτύξουν περαιτέρω τις υπάρχουσες μεταξύ 
των δυο χωρών φιλικές σχέσεις και να διευκολύνουν αμοιβαία τις διατυπώσεις 
εισόδου και παραμονής των κατόχων διπλωματικών και υπηρεσιακών 
διαβατηρίων, 

έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: 

'Αρθρο 1 
Οι πολίτες της Δημοκρατίας της Κούβας, που κατέχουν έγκυρα διπλωμα

τικά ή υπηρεσιακά διαβατήρια, μπορούν να εισέρχονται, διέρχονται, παρα

μένουν ή εγκαταλείπουν το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να 
χρειάζονται θεώρηση καθόλη τη διάρκεια της αποστολής τους στη χώρα αυτή. 

Άρθρο 2 
Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κατέχουν έγκυρα διπλωματικά 

ή υπηρεσιακά διαβατήρια, μπορούν να εισέρχονται, διέρχονται, παραμένουν ή 
εγκαταλείπουν το έδαφος της Δημοκρατίας της Κούβας χωρίς να χρειάζονται 
θεώρηση καθόλη τη διάρκεια της αποστολής τους στη χώρα αυτή. 

Άρθρο 3 
Οι πολίτες ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, που θα παρέμεναν στο έδαφος του 

άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, υποχρεούνται να τηρούν τους νόμους και 
κανονισμούς του, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν στην παραμονή 
αλλοδαπών. 

Άρθρο 4 
Οι αρμόδιες αρχές κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους επιφυλάσσουν το 

δικαίωμα να αρνούνται την είσοδο και παραμονή στη χώρα προσώπων που 
θεωρούνται ανεπιθύμητα. 

Άρθρο 5 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσουν, με τη διπλωματική οδό, τα 

ταξιδιωτικά έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της Συμβάσεως αυτής 
για σκοπούς εξακρίβωσης από τις αρμόδιες αρχές. 

Άρθρο 6 
Η Συμφωνία αυτή θα έχει πενταετή ισχύ, δυνάμενη να παραταθεί για ακόμη 

μια πενταετία. Θα παύει να ισχύει τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση 
καταγγελίας της από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος προς το άλλο. 
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Άρθρο 7 
Η Συμφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά από την ημέρα της 

υπογραφής της και οριστικά όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη πληροφορήσουν 
άλληλα ότι έχουν συμπληρώσει τις εσωτερικές ιούς συνταγματικές 
διατυπώσεις. 

Έγινε στην Αβάνα στις 2 Μαρτίου, 1984 σε τρία πρωτότυπα στην 
Ελληνική, Ισπανική και Αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου 
αυθεντικά. 

Γ. ΙΑΚΩΒΟΥ, I. MALMIERCA, 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 


