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Ο περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων, Ασυλιών και Προνομίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως των άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 47 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ 

ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1965 ΚΑΙ 1977 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διπλωματικών 
Δικαιωμάτων, Ασυλιών και Προνομίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1985 και θα αναγινώσκεται με τους περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων, 
Ασυλιών και Προνομίων Νόμους του 1965 και 1977 (κατωτέρω 
αναφερομένους ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται ως οι περί Διπλωματικών Δικαι

ωμάτων, Ασυλιών και Προνομίων Νόμοι του 1965 έως 1985. 
2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια

γραφής του εδαφίου (1) αυτού και της αντικαταστάσεως του με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Η Δημοκρατία επιτρέπει την εισαγωγή και απαλλάσσει από 
τελωνειακούς δασμούς, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, εξαιρουμένων 
των τελών ή δικαιωμάτων για αποθήκευση, μεταφορά ή άλλη 
υπηρεσία— 

(α) ειδών εισαγομένων υπό διπλωματικού αντιπροσώπου και 
προοριζομένων για την υπηρεσιακή χρήση της διπλωμα

τικής αποστολής· 
(β) ειδών εισαγομένων εις λογικές ποσότητες υπό διπλω

ματικού αντιπροσώπου και προοριζομένων για την 
προσωπική του χρήση ή για τη χρήση συγκατοικούντων 
μελών της οικογένειας του* 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 

60 του 1965 
67 του 1977. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 
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(γ) δύο κατ' ανώτατο όριο αυτοκινήτων εισαγομένων για την 
προσωπική χρήση του αρχηγού της διπλωματικής απο

στολής ή συγκατοικούντων μελών της οικογένειας του ή 
αυτοκινήτων που προορίζονται για αντικατάσταση τους· 

(δ) ενός αυτοκινήτου εισαγομένου για την προσωπική χρήση 
διπλωματικού αντιπροσώπου ή συγκατοικούντων μελών 
της οικογένειας του ή αυτοκινήτου που προορίζεται για 
αντικατάσταση του: 

Νοείται ότι, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, μπορεί να 
επιτραπεί η εισαγωγή και δεύτερου αυτοκινήτου για τη χρήση 
έγγαμου διπλωματικού αντιπροσώπου ή συγκατοικούντος μέλους της 
οικογένειας του, υπό τον όρο ότι η αντικατάσταση του δεν 
επιτρέπεται πριν την παρέλευση τριών ετών από την εγγραφή του 
εκτός αν τούτο υποστεί ζημιές τέτοιας εκτάσεως ώστε η επιδιόρθωση 
του να είναι οικονομικά ασύμφορη». 


