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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ'-'Αρ. 1407 τί\ς 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμφωνίας μειταΕύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας περί της 'Αμοιβαίας 'Αναγνω
ρίσεως των 'Εθνικών 'Αδειών 'Οδηγήσεως και τών Πιστοποιητικών 'Εγγρα
φής Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1977 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφωνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 του 197? 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΑΝ 
ΤΗΝ 28ΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 1977 Δ Γ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡιΡΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙ
ΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕ
ΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡ
ΜΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ Σ ΑΝΑΠΝΩΡΙΣΙΕΩΣ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό τίερί της Συμφωνίας Συινοττηκός 
μεταξύ της ΌμασττόΜδου Δηιμακρατίας της Γειρίμανίιας καΐ της Κυ τίτλος. 
πριαΙκής Δημοκρατίας τοερι της * Αμοιβαίας 'Αναγνωρίσεως τών Εθνι
κών 'Αδειών Όδηγήοεως καΐ τών Πϋστοποιητιΐκών 'Εγγραφής Μηχα
νοίκϋνήτων 'Οχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1977. 

2. 'Εν τω παρσντι Νόμω έκτος έάν έκ του.κ'εϋμένου προικύπτη διά Ερμηνεία. 
φόρος £ννοιο>< 

«Συμφωνία» οηΐμαϋνίει τήν δι* ανταλλαγής Ρηματυκών Διακοινώ
σεων μεταξύ του 'Υπουργείου Εξωτερικών της ΚυΙπριαΐκής Δημο
κρατίας και της Πρεσβείας της Όμοαπόνοου Δηιμοκρατίας τής 
Γερμανίας συνομΟλογηθεΐσαν τήν 28ην 'Απριλίου, 1977 Συμφωνίαν 
mepi της 'Αμοιβαίας 'Αναγνωρίσεως τών Έθνοκών 'ΑΙ&ειών 'Οδη
γήΐσεως και τών ΠιστοΙτΓΟίηίτυκών Έγγραφης Μηχανσκυνήιτων Όχη
ιμάτων, τής όποιας το κείιμενον έν τω άγγλϋκω πρωτοτυπώ εκτί
θεται εάς τό Πρώτον Μέρος τοΟ ΠίναΙκος και <έν 'μεταφράσει εις τήν 
έλληνϋκήν εις τό Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : Πίναξ. 

Νοείται στ ι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο .κειμένων 
υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΟ ΠίιναΙκΌς έκτιθέμενον 
κείιμενον. 

(1207) 
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3. Ή Συμφοϊνία, της οποίας ή ύιχό της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συνομολόγησης ένΕκιρίθη δια της ύπ' αριθμόν 14.281 ικαί ήιμεραμηνίαν 
18ην Σεπτθμδρίου, 1977 Άιισφόχίεως τοΰ Ύττου'ργίίκοϋ Συμβουλίου, 
δια του "παρόντος Νόμου 'κυροΰται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus presents 

its compliments to the Embassy of the Federal Republic of Germany and, 
with reference to the latter's Note Verbale No. 38.75 of the 16th April 
1975, relating to the conclusion of an Arrangement on the reciprocal 
recognition of national driving licences and motor vehicle registration 
certificates between the Republic of Cyprus and the Federal Republic of 
Germany, has the honour to propose the following : 

1. National driving licences and vehicle registration certificates issued 
by the competent authorities of either State in accordance with 
its domestic regulations shall be recognized as valid within the 
territory of the other State for the period of one year as from 
the day on which the frontier was crossed. 

2. In accordance with the provisions of paragraph 1 of the present 
Arrangement holders of a national driving licence shall be autho
rized to drive within the territory of the other State, during the 
period of recognition of the driving licence as specified in 
paragraph 1 above, motor vehicles of the categories for which 
the driving licence was issued under the domestic regulations of 
the issuing State. 
The regulations on depriving a person of his right to use a foreign 
driving licence shall not be affected. 

3. A translation or equivalent document shall not be required for 
the driving licences and vehicle registration certificates to be 
recognized within the territory of the other State. 

4. This Arrangement shall also apply to Land Berlin, provided that 
the Government of the Federal Republic of Germany does not 
make a contrary declaration to the Republic of Cyprus within 
three months of the entry into force of this Arrangement. 

The Ministry has the honour to enclose herewith a list of the various 
categories of Cyprus driving licences as well as a specimen of each type 
of driving licence and motor vehicle registration certificate used in the 
Republic of Cyprus. The Cyprus Government agrees that the learner's 
licences should not be included in the Arrangement. 

If the Government of the Federal Republic of Germany agrees to the 
proposals contained in paragraphs 1 to 4 above, the Ministry suggests 
that this Note and the Embassy's Note in reply thereto expressing the 
agreement of the Government of the Federal Republic of Germany shall 
constitute an Arrangement between the two Governments. This Arrange
ment shall enter into force as soon as the Contracting Parties have 
notified each other of the completion of their respective constitutional 
formalities and continue in effect, for an unlimited period which may be 
denounced subject to three months' notice. 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus avails 
itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Federal Republic 
of Germany the assurances of its highest consideration. 
To the Embassy of the Nicosia, June 11, 1976. 
Federal Republic of Germany, 
Nicosia. 

Σι.-μφ<>>νί<-ί<,. 
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The Embassy of the Federal Republic of Germany presents its compli
ments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and 
has the honour to confirm receipt of the Ministry's Note Verbale No. 596/72 
dated 11th June, 1976, proposing the conclusion of an Arrangement on 
the reciprocal recognition of national driving licences and motor vehicle 
registration certificates without requiring a translation between the 
Government of the Federal Republic of Germany and the Government 
of the Republic of Cyprus. 

The agreed German version of the Note Verbale No. 596/72 dated 
11th June, 1976, reads as follows : 

" The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus presents 
its compliments to the Embassy of the Federal Republic of Germany and, 
with reference to the latter's Note Verbale No. 38/75 of 16th April, 1975, 
relating to the conclusion of an Arrangement on the reciprocal recognition 
of national driving licences and motor vehicle registration certificates 
between the Republic of Cyprus and the Federal Republic of Germany, 
has the honour to propose the following: 

1. National driving licences and vehicle registration certificates issued 
by the competent authorities of either State in accordance with 
its domestic regulations shall be recognized as valid within the 
territory of the other State for the period of one year as from 
the day on which the frontier was crossed. 

2. In accordance with the provisions of paragraph 1 of the present 
Arrangement holders of a national driving licence shall be 
authorized to drive within the territory of the other State, during 
the period of recognition of the driving licence as specified in 
paragraph 1 above, motor vehicles of the categories for which the 
driving licence was issued under the domestic regulations of the 
issuing State. 

The regulations on depriving a person of his right to use 
a foreign driving licence shall not be affected. 

3. A translation or equivalent document shall not be required for 
the driving licences and vehicle registration certificates to be 
recognized within the territory of the other State. 

4. This Arrangement shall also apply to Land Berlin, provided that 
the Government of the Federal Republic of Germany does not 
make a contrary declaration to the Republic of Cyprus within 
three months of the entry into force of this Arrangement. 

The Ministry has the honour to enclose herewith a list of the various 
categories of Cyprus driving licences as well as a specimen of each type 
of driving licence and motor vehicle registration certificate used in the 
Republic of Cyprus. The Cyprus Government agrees that the learner's 
licences should not be included in the Arrangement. 

If the Government of the Federal Republic of Germany agrees to the 
proposals contained in paragraphs 1 to 4 above, the Ministry suggests 
that this Note and the Embassy's Note in reply thereto expressing the 
agreement of the Government of the Federal Republic of Germany shall 
constitute an Arrangement between the two Governments. This Arrange
ment shall enter into force as soon as the Contracting Parties have notified 
each other of the completion of their respective constitutional formalities 
and continue in effect for an unlimited period which may be denounced 
subject to three months' notice. 

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus avails 
itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Federal 
Republic of Germany the assurances of its highest consideration". 
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This Embassy has the honour to inform the Ministry of Foreign 
Affairs of the Republic of Cyprus that the Government of the Federal 
Republic of Germany agrees upon the proposals of the Government of 
the Republic of Cyprus. Accordingly the Note Verbale of the Ministry 
of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus No. 596/72 dated 11th June, 
1976, and this Note constitute an Arrangement between the Government 
of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic 
of Cyprus which will enter into force as soon as the contracting parties 
have notified each other of the completion of their respective constitu
tional formalities. 

The Embassy of the Federal Republic of Germany avails itself of this 
opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
of Cyprus the assurances of its highest consideration. 

Nicosia, 28th April, 1977. 
The Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Cyprus, 
Nicosia. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
To Ύπουργεΐον Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζει 

τάς προσρήσεις αύτοΰ προς την 'Πρεσδείαν τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας καί, άναφορικώς προς τήν ύπ' αρ. 38/75 τής 16ης 'Απριλίου, 
1975, Ρηματικήν Διακοίνωσιν τής τελευταίας δια τήν σύναψιν Συμφωνίας 
περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των εθνικών αδειών οδηγήσεως και τών πιστο
ποιητικών έγγραφης μηχανοκινήτων οχημάτων μεταξύ τής Κυπριακής Δημο
κρατίας και τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας, έχει τήν τιμήν 
να προτείντ) τα ακόλουθα : 

1. Έθνικαί άδειαι οδηγήσεως καί πιστοποιητικά έγγραφης μηχανοκι
νήτων οχημάτων εκδιδόμενα ύπό τών αρμοδίων αρχών έκατέρου 
Κράτους συμφώνως προς τους οικείους αύτου Κανονισμούς θά άναγνω
ρίζωνται ως Ισχύοντα εντός τής εδαφικής 'επικρατείας του έτερου 
■Κράτους δια περίοδον ενός έτους άπό τής ημέρας διαβάσεως τών 
συνόρων. 

2. Συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τής παρούσης Συμ
φωνίας, οί κάτοχοι εθνικών άδειων οδηγήσεως κέκτηνται το δικαίωμα 
νά οδηγούν εντός τής εδαφικής επικρατείας του έτερου Κράτους, 
κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου αναγνωρίσεως τής άδειας οδηγήσεως 
ως καθορίζεται έν παραγράφω 1 ανωτέρω, μηχανοκίνητα οχήματα τών 
κατηγοριών διά τάς οποίας ή άδεια οδηγήσεως εξεδόθη δυνάμει τών 
οΐ'κείων Κανονισμών του εκδίδοντος Κράτους. 

Οί Κανονισμοί περί στερήσεως προσώπου τινός του δικαιώματος 
χρησιμοποιήσεως αλλοδαπής αδείας οδηγήσεως ουδόλως θέλουν 
έπηρεασθή. 

3. Μετάφρασις ή ισοδύναμο ν έγγραφον δεν θά άπαιτήται ίνα αναγνω
ρίζονται εντός τής εδαφικής επικρατείας του έτερου 'Κράτους αϊ άδειαι 
ιόδηγήσεως καί τά πιστοποιητικά έγγραφης μηχανοκινήτων οχημάτων. 

4. Ή παρούσα Συμφωνία θά τυγχάνη ωσαύτως εφαρμογής εις τήν περιο
χήν του Δυτικού Βερολίνου (LAND BERLIN), νοουμένου δτι ή Κυδέρ
νησις τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας δέν ήθελε προδή 
εις δήλωσιν περί του αντιθέτου προς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν εντός 
τριών μηνών άπό τής ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας. 

Τό Ύπουργεΐον έχει τήν τιμήν νά έσωκλείση κατάλογον τών διαφόρων 
κατηγοριών Κυπριακών άδειων οδηγήσεως ώς 'επίσης δείγμα έκαστου τύπου 
άδειας οδηγήσεως καί πιστοποιητικοΟ έγγραφης μηχανοκινήτων οχημάτων 
χρησιμοποιουμένου έν τή Κυπριακή Δημοκρατία. Ή Κυπριακή Κυδέρνησις 
συμφωνεί δπως ή άδεια μαθητευομένου οδηγοί) μή περιληφθή έν τή συμφωνία. 
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'Εάν ή Κυβέρνησις της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας σύμ
φωνη προς τάς προτάσεις τάς περιεχομένας εις τας ανωτέρω παραγράφους 1 
έως 4, το Ύπουργεΐον είσηγεΐται όπως ή παρούσα Διακοίνωσις καΐ ή είς 
άπάντησιν ταύτης Διακοίνωσες της Πρεσβείας ή εκφράζουσα την συμφωνίαν 
της Κυβερνήσεως της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας αποτελέσουν 
Συμφωνίαν μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει 
αρχίσει Ισχύουσα ευθύς ως τά Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσουν είς 
άλληλα τήν συμπλήρωσιν των αντιστοίχων αυτών συνταγματικών διατυπώσεων 
καΐ θέλει συνεχίσει ισχύουσα δι' άπεριόριστον διάρκειαν, δυναμένη δμως να 
καταγγελθή ύπό την έπιφύλαξιν παροχής ειδοποιήσεως τριών μηνών. 

Τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δράττεται της 
παρούσης ευκαιρίας ίνα ανανέωση προς τήν ΠρεσΦείαν της 'Ομόσπονδου 
Δημοκρατίας της Γερμανίας τήν έπιβεβαίωσιν της έξοχου προς αυτήν ύπο
λήψεώς του. 

Λευκωσία, 11 'Ιουνίου, 1976. 
Πρεσβείαν της 'Ομόσπονδου 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
Λευκωσία. 

Ή Πρεσβεία της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας παρουσιάζει 
τάς προσρήσεις αυτής προς τό Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο
κρατίας καΐ £χει τήν τιμήν νά 'επιβεβαίωση λήψιν της ύπ' άρ. 596/72 καΐ 
ήμερομηνίαν 11ης 'Ιουνίου, 1976 Ρηματικής Διακοινώσεως του Υπουργείου, 
προτεινούσης τήν σύναψιν Συμφωνίας περί τής αμοιβαίας αναγνωρίσεως άνευ 
χρείας μεταφράσεως τών εθνικών άδειων οδηγήσεως καϊ τών πιστοποιητικών 
έγγραφης μηχανοκινήτων οχημάτων μεταξύ της Κυβερνήσεως τής 'Ομόσπονδου 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας καϊ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τό συμπεφωνημένον Γερμανικόν κείμενον τής Ρηματικής Διακοινώσεως 
ύπ' άρ. 596/72 και ήμερομηνίαν Ιΐην Ιουνίου, 1976 Μχει ώς ακολούθως: 

«Τό Ύπουργεΐον 'Εξωτερικών τής Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζει 
τάς προσρήσεις αύτου προς τήν Πρεσβείαν τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας και, άναφορικώς προς τήν ύπ* άρ. 38/75 τής 16ης 'Απριλίου, 
1975, Ρηματικήν Διακοίνωσιν τής τελευταίας διά τήν σύναψιν Συμφωνίας περί 
αμοιβαίας αναγνωρίσεως τών εθνικών άδειων οδηγήσεως και τών πιστοποιη
τικών έγγραφης μηχανοκινήτων οχημάτων μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας καί τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας, έχει τήν τιμήν νά προ
τείνη τά ακόλουθα: 

1. Έθνικαί άδειαι οδηγήσεως και πιστοποιητικά έγγραφης μηχανοκινήτων 
οχημάτων εκδιδόμενα ύπό τών αρμοδίων άρχων έκατέρου Κράτους 
συμφώνως προς τους οίκείους αύτου Κανονισμούς, θά άναγνωρίζωνται 
ώς ισχύοντα εντός τής εδαφικής επικρατείας του έτερου Κράτους διά 
περίοδον ενός έτους άπό τής ημέρας διαβάσεως τών συνόρων. 

2. Συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τής παρούσης Συμ
φωνίας, οU κάτοχοι εθνικών άδειων οδηγήσεως κέκτηνται τό δικαίωμα 
νά οδηγούν εντός τής εδαφικής επικρατείας του έτερου Κράτους, κατά 
τήν διάρκειαν τής περιόδου αναγνωρίσεως τής άδειας οδηγήσεως ώς 
καθορίζεται έν παραγράφω 1 ανωτέρω, μηχανοκίνητα οχήματα τών 
κατηγοριών διά τάς οποίας ή άδεια Οδηγήσεως εξεδόθη δυνάμει τών 
οικείων Κανονισμών του εκδίδοντος Κράτους. 

Οι Κανονισμοί περί στερήσεως προσώπου τινός του δικαιώματος 
χρησιμοποιήσεως αλλοδαπής άδειας οδηγήσεως ουδόλως θέλουν έπη
ρεασθή. 

3. Μετάφρασις ή Ίσοδύναμον εγγραφον δεν θά άπαιτήται ίνα άναγνωρί
ζωνται εντός τής εδαφικής επικρατείας του έτερου Κράτους αϊ άδειαι 
οδηγήσεως καϊ τά πιστοποιητικά έγγραφης μηχανοκινήτων οχημάτων. 
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4. Ή παρούσα Συμφωνία θά τυγχάνη ωσαύτως εφαρμογής εις τήν περιο
χήν τοΟ Δυτικοϋ Βερολίνου (LAND BFRLIN), νοουμένου οτι ή Κυβέρ
νησις της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας δέν ήθελε προβή 
είς δήλωσιν περί του αντιθέτου προς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν εντός 
τριών μηνών άπό της ενάρξεως Ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας. 

Το Ύπουργεΐον έχει τήν τιμήν νά έσωκλείση κατάλογον τών διαφόρων 
κατηγοριών Κυπριακών άδειων οδηγήσεως ώς επίσης δείγμα έκαστου τύπου 
αδείας οδηγήσεως και πιστοποιητικού έγγραφης μηχανοκινήτων οχημάτων 
χρησιμοποιουμένου έν τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ή Κυπριακή Κυβέρνησις 
συμφωνεί δπως ή άδεια μαθητευομένου όδηγου μή περιληφθη έν τη συμφωνία. 

Έάν ή ιΚυβέρνησις τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας σύμφωνη 
προς τάς προτάσεις τάς περιεχομένας είς τάς ανωτέρω παραγράφους 1 έ'ως 4, 
το Ύπουργεΐον εισηγείται δπως ή παρούσα Διακοίνωσις και ή είς άπάντησιν 
ταύτης Διακοίνωσις τής Πρεσβείας ή εκφράζουσα τήν συμφωνίαν τής Κυβερ
νήσεως τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας αποτελέσουν Συμφω
νίαν μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει αρχίσει 
Ισχύουσα ευθύς ώς τά Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσουν είς άλληλα τήν 
συμπλήρωση/ τών αντιστοίχων αυτών συνταγματικών διατυπώσεων καΐ θέλει 
συνεχίσει ισχύουσα δι' άπεριόριστον διάρκειαν, δυναμένη δμως νά καταγγελθή 
υπό τήν έπιφύλαξιν παροχής ειδοποιήσεως τριών μηνών. 

Το Ύπουργεΐον Εξωτερικών τής Κυπριακής Δημοκρατίας δράττεται τής 
παρούσης ευκαιρίας ίνα ανανέωση προς τήν Πρεάβείαν της 'Ομόσπονδου 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας τήν έπιβεβαίωσιν τής έξοχου προς αυτήν ύπολή
ψεώς του». 

Ή Πρεσβεία αυτή έχει τήν τιμήν νά πληροφόρηση το Ύπουργεΐον Εξω
τερικών τής Κυπριακής Δημοκρατίας δτι ή Κυβέρνησις τής 'Ομόσπονδου Δη
μοκρατίας τής Γερμανίας συμφωνεί έπί τών προτάσεων τής Κυβερνήσεως τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά συνέπειαν ή Ρηματική Διακοίνωσις του Υπουρ
γείου Εξωτερικών τής Κυπριακής Δημοκρατίας ύπ' άρ. 596/72 και ήμερομη
νίαν Πης Ιουνίου, 1976 και ή παρούσα Διακοίνωσις αποτελούν Συμφωνίαν 
μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας και 
τής 'Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ήτις θέλει τεθή έν εφαρμογή 
ευθύς ώς τά συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσουν είς άλληλα τήν συμπλή
ρωσιν τών αντιστοίχων αυτών συνταγματικών διατυπώσεων. 

Ή Πρεσβεία τής 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γερμανίας δράττεται τής 
παρούσης ευκαιρίας ίνα ανανέωση προς τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας τήν έπιβεβαίωσιν τής έξοχου προς αυτό ύπολήψεώς 
του. 

Λευκωσία, 28 'Απριλίου, 1977. 
Ύπουργεΐον Εξωτερικών 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Λευκωσία. 


