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Ό περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας περί Πολιτιστικής και Επιστημονικής 
Συνεργασίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 77 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑ ΪΚΗΣ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΑΣ Τ Η ς Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι Α ς . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας Συνοπτικός 

μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Λαϊκής Δημοκρατίας τίτλθ(· 
τής Ουγγαρίας περί Πολιτιστικής και 'Επιστημονικής Συνεργασίας 
(Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά 'Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί Πολιτιστικής και 
'Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
και τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας, τής οποίας τό κείμε
νον έν τω έλληνικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τόν Πίνακα. Πίναί,. 

3. Ή Συμφωνία τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία απεδέχθη Κόρωσιςτης 
τήν 8ην Αυγούστου 1973, δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 12.378 και ήμε Συμφωνίας, 
ρομηνίαν 7 Ιουνίου 1973 'Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗς ΟΥΓΓΑΡΊΑς 
ΑΦΟΡΩΣΑ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ 
Ή Κυβέρνησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις τής Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, 
Έμφορούμεναι ύπό της επιθυμίας δπως αναπτύξουν και ενισχύσουν τάς ήδη 

φιλικάς σχέσεις και τήν συνεργασίαν μεταξύ των λαών των δύο χωρών, 
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Επιθυμουσαι όπως προαγάγουν άνταλλαγήν πληροφοριών άφορωσών εις 
τας επιτεύξεις των λαών τών δυο χωρών εις τους τομείς της επιστήμης, της 
εκπαιδεύσεως των τεχνών, τοϋ πολιτισμού, της δημοσιογραφίας, της ραδιο
φωνίας και των αθλητικών, Υ ' ρ 

"Εχουν αποφασίσει δπως συνάψουν την παρούσαν Συμφωνίαν έπί τη βάσει 
του αμοιβαίου σεβασμού τών αρχών της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας 
της ισοτητος δικαιωμάτων και της ύφ' έκαστης μή επεμβάσεως εις τάς εσω
τερικός υποθέσεις τής ετέρας. 

"Αρθρον 1 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει και επεκτείνει τήν συνερ

γασιαν μεταξύ των ιδρυμάτων επιστημών και έρεύνης τών χωρών αυτών, μέσω : 
(α) ανταλλαγής επισκέψεων ύπό επιστημόνων και ερευνητών διά με

λετάς, ερευναν, τεκμηρίωσιν και διαλέξεις
(Ρ) ανταλλαγής βιβλίων, εκδόσεων και άλλου επιστημονικού ύλικοΰ. 

"Αρθρον 2 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θά χορηγούν τό εν εϊς το έτερον, κατόπιν 

αιτήσεως _και όσακις είναι τοϋτο δυνατόν, βοήθειαν εις τους τομείς τής επι
στήμης, τής εκπαιδεύσεως, τών τεχνών και του πολιτισμού μέσω ανταλλαγής 

_ Ή ανταλλαγή ειδικών θά γίνεται δυνάμει συμφωνιών συναπτομένων μεταξύ 
των αρμοδίων Υπουργείων ή 'Ιδρυμάτων τών δύο Συμβαλλομένων Μερών μετά 
προγενεστεραν συγκατάθεσιν τών Υπουργείων Εξωτερικών. Τοιαυται συμ
φωνιαι θα καθορίζουν τους συγκεκριμένους δρους έν σχέσει προς τάς δραστη
ριότητας και τας υπηρεσίας τών τοιούτων ειδικών. 

"Αρθρον 3 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει τήν άνάπτυξιν ανέσεων 

εις τόν τομέα της εκπαιδεύσεως, μέσω : 
(α) προαγωγής τής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων πάντων τών επί

πεδων εκπαιδεύσεως" 
(β) ανταλλαγής επισκέψεων υπό καθηγητών και διδασκάλων διά δια

λέξεις έπί εκπαιδευτικών θεμάτων 
(γ) χορηγήσεως υποτροφιών, έπί βάσεως άμοιβαιότητος, και καθ' δ μέ

τρο ν είναι τούτο δυνατόν, διά σπουδάς και διά κλάδους επαγγελμα
τικής εκπαιδεύσεως, τηρουμένων τών σχετικών νόμων και κανο
νισμών τών δύο χωρών 

(δ) ανταλλαγής ύλικοΰ και πληροφοριών σχετιζομένων προς τήν οίκο
νομιαν, γεωγραφίαν, ίστορίαν καί τόν πολιτισμόν τών δύο χωρών 
οι' έκπαιδευτικήν χρήσιν" 

(ε) ανταλλαγής εξειδικευμένων εκδόσεων καί έτερου πληροφοριακού 
υλικού εις τόν τομέα τής εκπαιδεύσεως. 

"Αρθρον 4 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει τήν συνεργασίαν εις τους 

τομείς της λογοτεχνίας, τοΰ θεάτρου, τής' μουσικής, τών τεχνών, τοΰ κινη
ματογράφου, ώς επίσης καί εις άλλους πολιτιστικούς τομείς, μέσω : 

(α) ανταλλαγής επισκέψεων ύπό συγγραφέων, καλλιτεχνών, συνθετών 
ηθοποιών, παραγωγών ταινιών καί άλλων ειδικών 

(Ρ) ανταλλαγής καλλιτεχνικών ομάδων καί καλλιτεχνών διά συναυλίας 
καί λοιπάς παραστάσεις
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(γ) εκθέσεων, έπΐ βάσεως άμοιβαιότητος, εις τους τομείς τοΰ πολιτι
σμοί), της επιστήμης καί των τεχνών' 

(δ) επιστημονικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων δια την 
καλυτέραν ύφ' ενός έκαστου κατανόησιν της πολιτιστικής κληρο
νομιάς τοΰ έτερου. 

"Αρθρον 5 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν διευκολύνει τήν άνάπτυξιν σχέσεων 

και επαφών μεταξύ μουσείων, βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών 'ιδρυμάτων 
μέσω ανταλλαγής βιβλίων, άλλων εκδόσεων και μικροταινιών. 

"Αρθρον 6 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει συνεργασίαν μεταξύ τών 

ειδησεογραφικών πρακτορείων και τών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυ
μάτων τών χωρών των και θά ανταλλάσσουν επισκέψεις δημοσιογράφων. 

"Αρθρον 7 
Τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει τήν άνάπτυξιν ανταλλα

γών εις τους τομείς τοΰ εκπαιδευτικού τουρισμού και διευκολύνει συνεργασίαν 
μεταξύ τών οργανώσεων των αθλητικών και νεότητος. 

"Αρθρον 8 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά προσκαλή, οσάκις είναι τοΰτο δυνα

τόν, τους αρμοδίους εκπροσώπους τοΰ έτερου Συμβαλλομένου Μέρους εις 
φεστιβάλ, επιστημονικά και εκπαιδευτικά συνέδρια, διασκέψεις, σεμινάρια και 
άλλας έπαγγελματικάς συναντήσεις διεθνούς χαρακτήρος πραγματοποιούμενος 
επί τή επικράτεια αύτοΰ. Ή πρόσκλησις θά γίνεται πάντοτε διά της διπλω
ματικής όδοΰ. 

"Αρθρον 9 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά παρέχη πασαν δυνατήν διευκόλυνσιν 

και βοήθειαν εις τά πρόσωπα τοΰ έτερου Συμβαλλομένου Μέρους, τά όποια, 
δυνάμει τής παρούσης Συμφωνίας, θά εύρίσκωνται έπί αποστολή έν τη επι
κράτεια αύτοΰ : 

Νοείται δτι τά τοιαΰτα πρόσωπα θά σέβωνται τους ισχύοντας νόμους και 
κανονισμούς έν τή επικράτεια τής φιλοξενούσης χώρας. 

"Αρθρον 10 
Προς τόν σκοπόν εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας τά Συμβαλλόμενα 

Μέρη θά διαπραγματεύωνται λειτουργικά προγράμματα δι' ώρισμένην πάντοτε 
περίοδον χρόνου καθορίζοντα τά συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας καί τους 
οικονομικούς δρους. 

Τά τοιαΰτα λειτουργικά προγράμματα θά ετοιμάζονται καί συζητώνται 
εϊτε μέσω τής διπλωματικής όδοΰ είτε ύπό αντιπροσωπειών ειδικώς προς τόν 
σκοπόν τοΰτον διοριζομένων καί έκ περιτροπής συνερχομένων έν Λευκωσία 
καί Βουδαπέστη. 

Κατά τήν μεταξύ τών διά τήν συμφωνίαν τών λειτουργικών προγραμμά
των συσκέψεων περίοδον δύνανται νά πραγματοποιώνται προσαρμογαι κατόπιν 
διαβουλεύσεων μέσω τής διπλωματικής όδοΰ. 

"Αρθρον 11 
Ή παροΰσα Συμφωνία υπόκειται εις Ιγκρισιν βάσει τοΰ Συντάγματος 

καί τών νόμων έκαστου Συμβαλλομένου Μέρους' έ'καστον Συμβαλλόμενον 
Μέρος θά γνωστοποίηση είς τό έτερον τήν συμπλήρωσιν τών απαιτουμένων ύπό 
τοΰ Συντάγματος καί τών νόμων αύτοΰ διαδικασιών ίνα τεθή έν ίσχύϊ ή πα
ρούσα Συμφωνία. Ή Συμφωνία θά τεθή έν Ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν τής 
τελευταίας τών γνωστοποιήσεων τούτων. 
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Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται δια περίοδον πέντε ετών και σιωπηρώς 
θα άνανεοΰται είς τό τέλος έκαστης πενταετίας δι' έτερα πέντε έτη έκτος έάν 
αυτή ήθελε καταγγελθή εγγράφως £ξ τουλάχιστον μήνας πρό της εκπνοής της. 

Κατά την διάρκειαν της ισχύος της παρούσης Συμφωνίας τά Συμβαλλό
μενα Μέρη δύνανται, κοινή συμφωνία, να αναθεωρήσουν gv fj περισσότερα ή να 
προσθέσουν ή απαλείψουν οιονδήποτε άρθρον ή άρθρα. 

Κατά τήν έκπνοήν της παρούσης Συμφωνίας τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη 
θά διαπραγματευθούν και συμφωνήσουν τήν διαδικασίαν διά τήν έφαρμογήν 
οίασδήποτε αποφάσεως ληφθείσης πρό της εκπνοής και τήν έφαρμογήν οίασ
δήποτε πράξεως έγκαινιασθείσης κατά τήν διάρκειαν της ισχύος της Συμφωνίας. 

Έγένετο έν Λευκωσία τήν 8ην Αυγούστου 1973, είς τέσσαρα πρωτότυπα, 
δύο είς τήν Έλληνικήν και δύο εις τήν Οΰγγρικήν γλώσσαν, απάντων τούτων 
δντων έξ ίσου αυθεντικών. 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

(Ύπ.) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ, 
Γενικός Διευθυντής 

'Υπουργείου Εξωτερικών. 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
της Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Ουγγαρίας, 
(Ύπ.) BELA SZILAGYI, 

Πρέσβυς. 


