
E.E., Παρ. I, 857 
*Αρ. 966, 6.10.72 

Ό περί της Συμφωνίας προς Τροποποίησιν της Άφο,ρώσης εις τό Νομικόν 
Κοίθεστώς της εν Κύττρω Δυνάμεως των Ηνωμένων Εθνών Συμφωνίας (Κυρω
τικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίση;μον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 69 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Δ Γ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥ ΕΙΔ ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ

Τ Ε Ω Σ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩ

Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ Σ Α Ν 
ΤΗΝ 17η.ν ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ

Σ Ι Ν ΤΗΣ ΑΦΟΡΩ Σ Η Σ Ε Ι Σ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ Κ Α Θ Ε Σ Τ Ω Σ 
ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1964. 

Επειδή κατόπιν 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ. Προοίμων. 
3736 και ήμερομηνίαν 19ην Μαρτίου 1964 συνωμολογήθη τήν 31ην 
Μαρτίου 1964, δι' ανταλλαγής επιστολών μεταξύ του Γενικού Γραμ
ματέως των 'Ηνωμένων 'Εθνών και του Υπουργού Εξωτερικών της 
Δημοκρατίας, Συμφωνία άφορώσα ε'ις τό νομικόν καθεστώς της εν 
Κύπρω Δυνάμεως.τών 'Ηνωμένων 'Εθνών (έν τοις εφεξής αναφερο
μένη ως «ή αρχική Συμφωνία»), ήτις και έκυρώθη δια του ψηφισθέν
τος ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων περί τής Συμφωνίας τής 
Άφορώσης εις τό Νομικόν Καθεστώς τής έν Κύπρω Δυνάμεως τών 
Ηνωμένων Εθνών (Κυρωτικοί}) Νόμου τοΰ 1964. 

Και επειδή κατόπιν 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' 
αριθμόν 8355 και ήμερομηνίαν 6ην Δεκεμβρίου 1968 συνωμολογήθη 
τήν 17η,ν 'Απριλίου 1972, δι' ανταλλαγής επιστολών μεταξύ τοΟ Ειδι
κού 'Αντιπροσώπου τού Γενικού' Γραμματέως τώ ν Ηνωμένων 'Εθνών 
και του Υπουργού 'Εξωτερικών τής Δημοκρατίας, Συμφωνία ττρός 
τροποποίησιν τής αρχικής Συμφωνίας (έν τοις εφεξής αναφερομένη 
ως «ή τροποποιητική Συμφωνία»). 

Και επειδή ή τροποποιητική αύτη Συμφωνία δέον νά κυρωθή δια 
νόμου ψηφιζομένου ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων. 

Δια ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί τής Συμφωνίας προς Συνοπτικός 
Τροποποίησιν τής Άφορώσης ε'ις τό Νομικόν Καθεστώς τής έν Κύπρω τίτλος. 
Δυνάμεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών Συμφωνίας (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1972, θά άναγινώσκηται δε όμου μετά του περί τής Συμφωνίας 
τής Άφορώσης εις τό Νομικόν Καθεστώς τής έν Κύπρω Δυνάμεως τών 
'Ηνωμένων Εθνών (Κυρωτικού) Νόμου του 1964. 29τοΰ 1964. 
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Ερμηνεία. 2 . Έ ν τώ παρόντι Νόμω, έκτος εάν ά λ λ ω ς προκύπτη εκ του κει
μένου— 

«αρχική Συμφωνία» σημαίνει τ ή ν άφορώσαν εις το νομικό ν κα
θεστώς της έν Κύπρω Δυνάμεως τών Ηνωμένων Έ θ ν ώ ν Σ υ μ φ ω . 
νίαν, ή οποία συνωμολογήθη· τήν 31ην Μαρτίου 1964, δι' ανταλλα
γ ή ς επιστολών μεταξύ τοΟ Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων 
Έ θ ν ώ ν και του Υπουργού 'Εξωτερικών της Δημοκρατίας , καΐ της 
οποίας το κείμενον εκτίθεται εις το Παράρτημα του περί τής Συμ
φωνίας της Άφορώσης εις το Νομικόν Καθεστώς της έν Κύπρω 

29τοθΐ964. Δυνάμεως τών 'Ηνωμένων Έ θ ν ώ ν (Κυρωτικού) Νόμου του 1964* 
«τροποποιητική Συμφωνία» σημαίνει τήν Συμφωνίαν προς τροπο

, . ;* ποίησίν τής αρχικής Συμφωνίας, ή οποία συνωμολογήθη τήν 17ην 
' . · : 'Απριλίου 1972, δι' ανταλλαγής επιστολών μεταξύ τοΟ Ειδικού 'Αν

τιπροσώπου του Γενικού Γραμματέως τών Ηνωμένων Έ θ ν ώ ν και 
.'  του 'Υπουργού Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν τής Δημοκρατίας, και τής οποίας το 

κείμενο ν έν τ ω ά γ γ λ ι κ ώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το Πρώτον Μέρος 
Πίναξ. τ ° 0 Πίνακος και έν μεταφράσει ε'ις τήν έλληνικήν είς το Δεύτερον 

Μέρος του Πίνακος : 
Νοείται στι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 

υπερισχύει το είς το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί. 
μενον. 

Κΰρωσιςτρο 3 . Ή τροποποιητική Συμφωνία, τήν όπο ία ν ή Κυπριακή Δημοκρα-
ποπο^τικης τ ία υπέγραψε τήν 17ην 'Απριλίου 1972 δυνάμει τής ύπ ' αριθμόν 8355 
Συμφωνίας. κα\ ήμερομηνίαν 6ην Δεκεμβρίου 1968 'Αποφάσεως του 'Υπουργικού 

Συμβουλίου, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. 

. ΠΙΝΑΞ 
' ■ · . . · ": ("Αρθρον 2) 

.;...·· · ■ '"' ΠΡΩΤΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 
U N I T E D NATIONS NATIONS U N I E S 

H Q U N F I C Y P 
Nicosia. 

· " · · " · ■ ■■ : ' 17 April, 1972. 
Sir, 

I have the honour to refer to the exchange of letters between the Secretary-
General of the United Nations and the Minister of Foreign Affairs of the Republic 
of Cyprus, dated 31 March, 1964, constituting an agreement between the United 
Nations and the Government of the Republic of Cyprus concerning the status of.the 
United Nations Peace-keeping Force in Cyprus and in particular to the provisions 
of paragraph 38 of the agreement concerning the settlement of disputes or claims. 

For the purpose of facilitating the settlement of disputes arising out of traffic 
accidents in which vehicles belonging to or being used on behalf of either the Republic 
of Cyprus or the United Nations are involved, I propose that paragraph 38 of the 
agreement be amended as follows : 

1. In sub-paragraph (a) amend the words " in sub-paragraphs (b) and 
(c), following.", to read "- in sub-paragraphs (b), (c) and (d) following.". 

2. In sub-paragraph (b) insert the words "Except as otherwise provided in 
paragraph (c) below," before the words " a n y claim made by" . 

3. After sub-paragraph (b) insert a new sub-paragraph (c) to read, as follows: 
"Any claim made by the Force or the Government against each other arising 

out of any traffic accident occurring between vehicles belonging to or hired by the 
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Republic of Cyprus used officially at the time of accident and vehicles belonging 
to or hired by the Force or any of its national contingents used officially at i.he 
time of accident, shall be concidered as nonexistent". 

4. Renumber subparagraph (c) as subparagraph (d). 
I further propose that paragraph 38, as amended and incorporated into the agree

ment, have effect retroactively from 31 March, 1964 as if it had been communicated 
to Your Excellency in my letter of 31 March, 1964. 

. Upon acceptance by your Government of this proposal, this letter and your 
reply shall be considered as constituting an agreement between the United Nations 
and the Republic of Cyprus amending the agreement of 31 March, 1964. 

Please · accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 

(Sgd,) B. F. OSORIOTAFALL, 
Special Representative 

for the Secretary-General. 

His Excellency . 
Mr. Spyros Kyprianou 
Minister of Foreign Affairs 
Republic of Cyprus. 

REPUBLIC OF CYPRUS 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

No. 761/68. 
17th April, 1972. 

Sir, 
.  I have the honour to refer to your letter dated 17th April, 1972, in which you 

propose to amend paragraph 38 of the agreement dated 31 March, 1964, between 
the United Nations and Government of Cyprus concerning the status of the United 
Nations Peacekeeping Force in Cyprus to include provisions for the settlement of 
disputes arising out of traffic accidents between vehicles belonging to or hired by 
either the United Nations or the Government of Cyprus officially used at the time 
of the accident. 

In reply I wish to inform you that the Government of the Republic of Cyprus 
agrees that your letter and this reply be considered as constituting an agreement 
betweenthe United Nations and Cyprus provided that the relevant legislation will 
be enacted. Pending such enactment the Government of the Republic of Cyprus 
undertakes to apply provisionally the provisions of paragraph 38 of the agreement 
as amended and to exert every effort in order to ensure that the said enactment is 
effected as early as possible. 

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration. 

(Sgd.) SPYROS KYPRIANOU, 
Minister of Foreign Affairs. 

His Excellency ■ . · ■

Mr. B. F. OsorioTafall, 
Special Representative for the 
SecretaryGeneral, 
UNFICYP Headquarters, 
Nicosia. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΔΥΝΑΜΙΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩι 

ΑΡΧΗΓΕION ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
Λευκωσία. 

17 'Απριλίου 1972 
Κύριε, 

"Εχω την τιμήν νά αναφερθώ εις την μεταξύ του Γενικού Γραμματέως 
των Ηνωμένων Εθνών και τοΰ Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο
κρατίας άνταλλαγήν 'επιστολών από 31ης Μαρτίου 1964, αΐτινες συνιστούν 
συμφωνίαν μεταξύ τών Ηνωμένων Εθνών χαί της Κυβερνήσεως της Δημο
κρατίας της Κύπρου, άφ'ορώσαν είς το καθεστώς της Ειρηνευτικής Δυνάμεως 
τών Ηνωμένων Εθνών, και, είδικώτερον, εις τάς προνοίας της παραγράφου 
38 τής συμφωνίας, άναφ'ορικώς προς την διευθέτησιν τών διαφορών ή απαι
τήσεων. ^ 

Έπί τω τέλει διευκολύνσεως τής διευθετήσεως τών έγειρομένων διαφορών 
εκ τροχαίων δυστυχημάτων είς ά εΐναι αναμεμιγμένα οχήματα ανήκοντα είτε 
είς τήν Δημοκ.ροπίαν τής Κύπρου εϊτε είς τα Ηνωμένα "Εθνη ή χρησιμοποιού
μενα δια λογαριασμόν τής Κυπριακής Δημοχρατίας ή τών Ηνωμένων Εθνών, 
προτείνω δπως ή παράγραφος 38 τής συμφωνίας τροποποιηθή ώς ακολούθως : 

1. Είς το εδάφιον (α) τροποποιήσατε τάς λέξεις «. . . . τών έν έδαφίόις (β) 
και (γ) κατωτέρω διαλαμβανομένων.», ούτως ώστε νά άναγινώσκωνται 
« . . . . τών έν έδαφίοις (β), (γ) και (σ) κατωτέρω διαλαμβανομένων.». 

2. Είς το έ'δάφιον (β) προσθέσατε τάς λέξεις «'Εξαιρέσει τών άλλως πως 
προνοουμένων είς τήν παράγραφον (γ) κατωτέρω,» προ τών λέξεων «πάσα 
άπαίτησις». 

3. Μετά το εδάφιον (β) προσθέσατε νέον εδάφιον (γ) , άναγινωσκόμενον 
ώς ακολούθως : 

«Πάσα άπαίτησις τής Δυνάμεως ή τής Κυβερνήσεως έναντι έκατέρας, 
έγειρομένη εξ οιουδήποτε τρο.χαίου δυστυχήματος, επισυμβαίνοντος μεταξύ 
οχημάτων ανηκόντων ή μισθωμένων υπό τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, χρη
σιμοποιουμένων επισήμως χατά τον χρόνον του δυστυχήματος, και οχημάτων 
ανηκόντων ή μισθωμένων ύπό τής Δυνάμεως ή οιουσδήποτε τών εθνικών αυτής 
αποσπασμάτων, χρησιμοποιουμένων επισήμως χατά τον χρόνον τοΰ δυστυ * 
χήματος, θεωρείται ώς μή υπάρχουσα». 

4. 'Επαναριθμήσατε το εδάφιον (γ) ώς εδάφιον (δ). 
Περαιτέρω προτείνω δπως ή παράγραφος 38, ώς έτροποποιήθη και ένεσω * 

ματώθη είς τήν συμφωνίαν, έχη άναδρομιχήν ίσχύν από τής 31ης Μαρτίου 1964, 
ώς εάν αύτη, είχε κοινοποιηθή είς τήν Ύμετέραν Έξοχότητα διά τής από 31ης 
Μαρτίου 1964 ημετέρας επιστολής. 

'Επί τη αποδοχή ύπό τής υμετέρας Κυίβερνήσεως τής προτάσεως ταύτης, 
ή παρούσα επιστολή καΐ ή υμετέρα άπάντησις θά θεωρώνται ώς συνιστώσαι 
συμφωνίαν μεταξύ τών Ηνωμένων Εθνών και τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, 
τροποποιούσαν τήν συμφωνίαν τής 31ης Μαρτίου 1964. 

Δέξασθε παρακαλώ, Κύριε, τήν διαβεβαίωσα/ τής εξόχου προς ύμας ύπο-
λήψεως. 

(Ύπ.) Β. Φ. ΟΣΟΡΙΟ-ΤΑΦΑΛΛ, 
Εΐδϋκός 'Αντιπρόσωπος 

διά τον Γενιχόν Γραμματέα. 
Αύτοΰ Έξοχότητα * 
Κύριον Σπυρον Κυπριανού, ♦ 
Ύπουργόν Εξωτερικών 
Κυπριακής Δημοχρατίας. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

761/68. 
17 'Απριλίου 1972. 

Κύριε, 
"Εχω την τιμήν νά αναφερθώ εις την από 17ης 'Απριλίου 1972 υμετέραν 

έπιστολήν, εν η" προετείνατε τήν τροποποίηση/ της παραγράφου 38 της από 
31ης Μαρτίου 1964 συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων 'Εθνών καΐ της Κυβερνή
σεως Κύπρου, της άφορώσης εις το καθεστώς της Ειρηνευτικής Δυνάμεως των 
'Ηνωμένων Εθνών έν Κύπρςρ, ίνα περιλάβη προνοίας δια τήν διευθέτησιν δια
φορών, έγειρομένων εκ τροχαίων δυστυχημάτων μεταξύ οχημάτων άνη'κόντων 
ή μισθωμένων ύπό τών Ηνωμένων Εθνών ή της Κυβερνήσεως Κύπρου, χρησι
μοποιουμένων επισήμως κατά τον χρόνον τοΰ δυστυχήματος. 

Εις άπάντησιν επιθυμώ δπως πληροφορήσω υμάς δτι ή Κυβέρνησις της Δημο
κρατίας της Κύπρου συμφωνεί δπως ή υμετέρα επιστολή και ή παρούσα άπάν
τησις θεωρηθώσιν ώς συνιστώσαι συμφωνίαν μεταξύ τών 'Ηνωμένων Εθνών 
καΐ της Κύπρου, νοουμένου ότι θα θεστΐισθή σχετική νομοθεσία. Έν αναμονή 
της τοιαύτης θεσπίσεως ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας τής Κύπρου αναλαμ
βάνει νά έφαρμόση προσωρινώς τάς προνοίας τής παραγράφου 38 τής συμ
φωνίας, ώς αϋτη έτροποποιήθη, καΐ νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν προς τον 
σκοπόν δπως εξασφάλιση ϊνα ή είρημένη θέσπισις πραγματοποιηθή το ταχύ
τερον δυνατόν., 

Δέξασθε παρακαλώ, Κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής εξόχου προς υμάς ύπο
λήψεως. 

(Ύπ.) ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, 
Υπουργός Έξωτερυκών. 

Αύτου Έξοχότητα 
Κύριον Β. Φ. ΌσόριοΤαφάλλ, 
Είδκκόν Άντιπρόσωπον δια τον 
Γενικό ν Γραμματέα, 
'Αρχηγέ to ν ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
Λευκωσία. 


