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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ1:ΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΞν ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣλλΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΟΥ

ΙΡΑΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Κυβέρνηση

της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ισλαμικής

Δημοκρατίας του Ιράν, στο εξής καλούμενες τα «Συμβαλλόμενα Μέρψ),

Εmθυμώντας να ενδυναμώσουν την οικονομική τους συνεργασία για το αμοιβαίο
όφελος των δύο κρατών,

Έχοντας ως στόχ.ο τους τη χρησιμοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων τους και

των mθανών διευκολύνσεων στον τομέα των επενδύσεων καθώς και τη δημιοuργία ευνο'ίκών
συνθηκών για πραγματοποίηση επενδύσεων από επενδυτές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους
στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για προώθηση και

προστασία των επενδίJσεων των

επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου
Μέρους.

Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ Ι

Για τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής οι όροι που περιέχοντίι; ερμηνεύονται ως
ακολούθως:
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Ο όρος «επένδυση» αναφέρεται σε κάθε είδος ενεργητικού, περιλαμβανομένων των

1.

ακόλουθων που επενδύθηκαν από επενδυτές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος
του άΛλου Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με τη νομοθεσία και κανονισμούς του άλλου

Συμβαλλόμενου Μέρους (στο εξής καλούμενο ως το Φlλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος):
(α)

Κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς επίσης και δικαιώματα αναφορικά με κάθε
είδους ενεργητικό όπως υποθήκες, δικαιώματα κατοχής ή ενέχυρα.

(β)

μετοχές, ή άλλες μορφές συμμετοχής σε εταιρείες ή εmχειρήσε~.

(γ)

χρηματικές απαιτήσεις ή κάθε άλλη συμβστική απαίτηση που έχει οικονομική αξία και
σχετίζε~αι με την επένδυση

(δ)

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά
σχέδια ή πρότυπα, εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και τεχνικών
διαδικασιών.

(ε)

εmχειρηματικά δικαιώματα που παραχωρήθηκαν με βάση τη νομοθεσία του

Συμβσλλόμενου Μέρους στο έδαφος

του οποίου έγινε η επένδυση ή με βάση

συμφωνίαqσυμβολαίου περlλoμβανoμένων δικαιωμάτων για έρευνα, εξόρυξη ή
εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

2.

Ο όρος «επενδυτές» αναφέρεται στα ακόλουθα πρόσωπα που επενδύουν στο έδαφος

του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας:

(α)

Φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την εθνικότητα του ενός των Συμβαλλομένων
Μερών

σύμφωνα

με

τη

νομοθεσία του

και δεν

έχουν την

εθνικότητα

του

«φlλoξενoύνΤOς Συμβαλλόμενου Μέρους».

(β)

νομικά πρόσωπα που δημιουργήθηκαν ή εγκαθιδρύθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία
ενός των

Συμβαλλομένων

Μερών

και

έχουν

την έδρα τους

και

διεξάγουν

εmχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος του ίδιου Συμβαλλόμενου Μέρους.

3.

Ο όρος «εισόδημα» σημαίνει τα ποσά που λαμβάνονται από nς επενδύσεις και

περlλoμβάνει κέρδη από επενδύσεις, μερίσματα, κεφαλαιουχικά κέρδη, χρεώσεις, δικαιώματα
και αμοιβές.
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Ο όρος "έδαφος» σημαίνει:

4.

Αναφορικά με την Κυπριακή Δημοκρατία: - το . έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας,

περιλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και οποιασδήποτε θαλάσσιας ή υποθαλάσσιας
περιοχής καθώς επίσης και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα
. που επεκτείνεται πέραν από τα όρια των χωρικών υ~άτων επί της οποίας η Κυπριακή
Δημοκρατία εξασχεί ή δυνατό να εξασιc"ήσει, κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα και
δικαιοδοσία με βάση το διεθνές δίκαιο.

Αναφορικά με τη Ισλαμική Δημοκρατία του ΙΡόν: - τα εδάφη της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του lράν, περιλαμβανομένων των θαλάσσιων , περιοχών, επί των οποία η
Ισλαμική ΔημOKραriα του Ιράν έχει κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα ή αποιcλεισnκή
δΙKαισδoσiα .

ΑΡΘΡΟ

2

Προώθηση Επενδύσεων

t.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενθαρρύνει τους επενδυτέζ του να επενδύσουν στο

έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

2.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, με βάση τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του, θα

δημιουργεί ευνΟ'ίκές συνθήιcες για την προσέλκυση στο έδαφός του επενδύσεων από
επενδυτές το" άλλο" Συμβαλλόμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ

3

Είσοδος Επενδύσεων

Ι.

Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εmτΡέπει στο έδαφος του, επενδύσει<; φυαικών και

νομικών προσώπων το" άλλο" Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς του.

2.

Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, όταν έχει εmτρέψει μια επένδυση, θα παρέχεΙ,

σύμφωνα με τη νομοθεσία του και τους σχετικούς κανονισμούς. όλες τις απαραίτητες άδειες
γω την πραγματοποίηση της επένδυσης.
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Πιθανή αλλαγή στη μορφή _με την οποία έγινε η επένδυση δεν επηρεάζει την ουσία

3.

της επένδυσης νοουμένου δη η αλλαγή γίνεται σύμφωνα μι; τη νομοθεσία και κανονισμούς
του φιλοξενούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Η αλλαγή ή διαφοροποίηση της επένδυσης θα
θεωρείται νέα ε$δυση .

ΑΡΘΡΟ4

Προστασία Επενδύσεων

).

Οι επενδύσεις φυαικών και νoμιιcών προσώπων του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους

που γίνονται

στο έδαφος του άλλαυ Συμβαλλόμενου Μέρους θα απολαμβάνουν πλήρη

ασφάλεια και δίκαιη μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από συ.τή που παρέχεται από το

φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος στους δικούς του επενδυτές ή στους επενδυτές
οποιουδήποτε τρίτου Κράτους οποιαδήποτε από τις δύο είναι πιο ευνoϊκf] για τον επενδυτή.

2.

Αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχει παραχωρήσει ή θα παραχωρήσει στο μέλλον

σε επενδυτές τρίτων Κρατών, ειδικά πλεονεκτήματα ή προνόμια που απορρέουν από το δη
είναι μέλας σε υφιστάμενη ή μελλονnκή συμφωνία για ζώνη ελΕύθερου εμπορίου,
τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά ή παρόμοιάς μορφής περιφερειακού οργανισμού ή/και που

απορρέουν από διευθετήσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας, αυτό το Συμβαλλόμενο
Μέρος δεν θα έχει υποχρέωση" να παραχωρήσει τέτοια ~λεOνε'ιC'tήματα ή δικαιφματα στους
επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

3.

Καμιά πρόνοια σε αυτή τη Συμφωνία δεν θα εμποδίσει κανένα από τα Συμβαλλόμενα

Μέρη να εφαρμόσει νέα μέτρα, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της περιφερειακής
συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αυτού του Άρθρου, τα οποία μέτρα θα

αντικαταστήσουν τα μέτρα που εφαρμόζονταν προηγουμένως από αυτό το συγκεκριμένο ·
Συμβαλλόμενο Μέρος.

APePOS
Ευνοϊκότεροι Όροι

Χωρίς να επηρεάζονται οι πρόνοιες πο\) περιέχονται στη Συμφωνία αυτή, πιο ευνοϊκοί
όροι που συμφωνήθηκαν ή θα συμφωνηθούν μεταξύ ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και
ενός επενδυτή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα υπερισχύουν της παρούσας Συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ6
Aπαλλoτρί(ι)CΠΙ και Αποζημίωση

Ι!

Επενδύσεις φυσικών και νομικών προσώπων οποιουδήποτε των Συμβαλλόμενων

Μερών δεν θα εθνικοποιούνται, επιτάσσονται, απαλλοτριώνονται, ή υπόκεινται σε παρόμοια
μέτρα από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα
λαμβάνονται για το δημόσιο συμφέρον με βάση νόμιμη διαδικασία, δεν εμπεριέχουν

διάκριση και συνοδεύονται από επαρκή και αποτελεσματική αποζημίωση.

Το ποσό της

αποζημίωσης θα πληρωθεί χωρίς καθυστέρηση αλλιώς θα περιλαμβάνει τις σχετικές
χρεώσεις, με βάση τη διεθνή πρακτική, από την ημέρα της απαλλοτρίωσης ως την ημέρα
πληρωμής.

4.

Το ποσό της αποζημίωσης θα ισοδυναμεί προς την πραγματική αξία των επενδύσεων

που επηρεάστηκαν, αμέσως πριν γίνει

εθνικοποίηση ή επίταξη ή απαJ.λoτρίωση ή πριν

δημοαιοποιηθεί η επερχόμενη απαλλοτρίωση, οποιαδήποτε πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

3.

Ο επηρεαζόμενος επενδυτής θα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του

Συμβαλλόμενου Μέρους που διενεργεί την απαλλοτρίωση, γιά νόμιμη επανεξέταση της
υπόθεσης του από δικαστική αρχή ή από άλλη ανεξάρτητη αρχή του Συμβαλλόμενου
Μέρους, συμπεριλαμβανομένης και της εκτίμησης της επένδυσής του και της πληρωμής
αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο' Αρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ7

~
1.

Επενδύσεις επενδυτών ενός των Συμβαλλομένων Μερών που έχουν υποστεί ζημιές

στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους λόγω ένοπλης διαμάχης, επανάστασης ή

παρόμοιας κατάστασης εθνικής ανάγκης στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, θα
απολαμβάνουν από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από
αυτή που παρέχεται στους δικούς του επενδυτές ή σε επενδυτές οποιουδήποτε τρίτου
Κράτους, οποιαδήποτε είναι mo ευνοϊκή στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
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Χωρίς να επηρεάζεται η παράγραφος 1, στον επενδυτή του ενός Συμβαλλόμενου

2.

Μέρους που, σύμφ'ωνα με μία από τις περιπτώσεις που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή,
έχει υποστεί ζημιά στο έδσφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως αποτέλεσμα:

(α)

Επίταξης της επένδυσης ή μέρος αυτής από τις δυνάμεις ή τις Αρχές του άλλου
Συμβαλλόμενου Μέρους ή

(β)

Καταστροφής της επένδυσης ή μέρους αυτής από τις δυνάμεις ή τις Αρχές του άλλου
Συμβαλλόμενου

Μέρους χωρίς

αυτή

να δ~KαΙOλcYyείται

από την

ανάγτη

των

περιστάσεων, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει αποκατάσταση ή αποζημίωση
η οποία σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα είναι άμεση, κατάλληλη και αποτελεσματιιςή.

ΑΡΘΡΟ8
Επαναπατρισμός και Μεταφορά

1.

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εmτρέπει ειδικά, αλλό όχι αποκλειστικά, τις

ακόλουθες μεταφορές που σχετίζονται με τις επενδύσειζ και αναφέρονται στη Συμφωναι
αυτή, χωρίς περιορισμούς και κ:αGυστερήσεις και σύμφωνα με τους κανονισμούς που
αφορούν τη διαδικασία μεταφοράς:

(α)

Εισοδήματα

(β)

Δικαιώματα Ι Ποσά από πώληση Kαιlή διάλυση όλου ή μέρους της επένδυσης

(γ)

Δικαιώματα και αμοιβές που σχετίζονται με συμφωνία για μεταφορά τεχνολογίας

(δ)

Ποσά που πληρώθηκαν με βάση τα . Αρθρα 6 Kαιlή 7 τηςΣυμφωνίας αυτής.

(ε)

Δόσεις δανείων που σχετίζονται με την επένδυση εφόσον πληρώνονται από τέτοιες
επενδυτικές δραστηριότητες.

(στ) Μισθοί και ημερομίσθια και άλλου είδους αμοιβές των υπαλλήλων ενός επενδυτή που
έχει τις σχετικές άδειες εργασίας που σχετίζονται με την επένδυση στο έδαφος του
άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

(ζ)

Πληρωμές που είναι ως αποτέλεσμα της απόφασης της Αρχής που αναφέρεται στο
Άρθρο

2.

12.

Οι πιο πάνω μεταφορές θα γίνουν σε ελεύθερα μετατρέψιμο' νόμισμα με βάση την

συναμ,αγματιτη ισοτιμία που θα ισχύει την ημέρα της μεταφοράς.
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3.

cj επενδυτής και το Συμβαλλόμενο Μέρος που φιλοξενεί την επένδυση μπορούν να

συμφωνήσουν διαφορεnκά αναφορικά με το μηχανισμό επαναπατρισμού ή μεταφορών που
αναφέρονται , στό . Αρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ9
γ ποκατάσταση

Αν

ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, μέσα στα

πλαίσια του νόμου, υποκαταστήσει ένα επενδυτή για μια πληρωμή που έγινε με βάση
συμφωνίαΥl1l αποζημίωση, ασφάλεια ή εΥΥύηση ένανη μη εμπορικών ΙCΙνδύνων:

(α)

Τέτοl1l υποκατάσταση θα αναyνωρtζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος

(β)

Ο υποκαταστάτης δεν θα μπορεί να ασκεί παρά μόνο τα δικαιώμαt'α που θα μποροΟΟε .
να ασκήσει ο επενδυτής

(γ)

Διαφορές μεταξύ του υποκαταστάτη και του Συμβαλλόμενου Μέρους που φιλοξενεί
την επένδυση μπορούν να διευθετηθούν με βάση το . Αρθρο 11 της παρούσας
Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ

10

Εφαρμογή της Συμφωνίας

Η Συμφωνία αυτή θα εφαρμόζεται για ης επενδύσεις που έγιναν πριν και μετά την

έναρξη της ισχύος της από επενδυτές ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου
Συμβαλλόμενου Μέρους.

Νοψαι όη οι επενδύσεΙς θα έχουν εγκριθεί από ης αρμόδιες

Αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους που φιλοξενεί την επένδυση, αν αυτό χρειάζεται με βάση
τόυς νόμους και κανονισμούς αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. Η Συμφωνία βέβαια δεν
θα εφαρμόζεται για διαφορές που έχουν προκύψει πριν η Συμφωνία τεθεί σε εφαρμογή .

Η αρμόδια Αρχή στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν · είναι η Οργάνωση για
ΕπενδύσεΙς, Οικονομική και Τεχνική Βοήθεια του Ιράν (σI.Ε.Τ.Α.Ι) ή η Αρχή που θα την
ανnκαταστήσει.
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ΑΡΘΡΟ

11

Διακανονισμός μεταξύ ενός των Σ~)μpαλλoμένων ΜεΡών και Επενδυτών
του ' Αλ.λου Συμβαλλόμενου Μέρους

Ι.

. Αν

προκύψε ι κάποια διαφορά μεταξύ επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους

και του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους σχετικά με μία επένδυση στο έδαφος του δεύτερου,

το Συμβαλλόμενο Μέρος που φιλοξενεί την επένδυση και οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να
επιλύσουν τη διαφορά φιλ1'lcά. μέσα διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων.

2.

Αν τέτοιες διαφορές δεν επιλυθούν μέσα σε έξι μήνες, Ο επενδυτής δικαιούται να

υποβάλει την υπόθεση:

σε αρμόδιο δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του οποίου έχει γίνει η
επένδυση ή
στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού Εmμελητηρίου στη Στοκχόλμη ή
στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορ ικού Επιμελητηρίου στο Παρίσι ή

στο Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) που ιδρύθηκε με βάση
τη Σύμβαση (στην περίπτωση που . και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν γίνει μέλη

της Σύμβασης) της Ι 8ης ·Μαρτίου Ι 965 για την επίλυση επενδυτικών διαφορών μεταξύ
κρατών και πολιτών άλλων χωρών ή

σε διαιτητικό δικαστήριο που θα συσταθεί με βάση τους Κανονισμούς Διαιτησίας της
Εmτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Νόμο για το Διεθνές Εμπόριο

3.

(UNCITRAL).

Εκτός αν τα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά, το διαιτητικό δικαστήριο θα καθορίζει

την εσωτερική του διαδικασία και το μέρος που θα συνεδριάσει.

4.

Το διαιτη·τικό δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τη Συμφωνία αυτή και των διεθνών

αναγνωρισμένων κανονισμών και αρχών του διεθνούς δικαίΟύ . Τέτοια απόφαση ' θα είναι
τελεσίδικη και δεσμευτική και για τα δύο Μέρη .

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα πρέπει να

προχωρήσει με την υλοποίηση , χωρίς καθυστέρηση, της απόφασης με βάση την εθνική του
νομοθεσία.
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12

Επίλυση Διαφορών μεταξύ των Συυ6αil.όμενων ΜεΡών

Ι.

.

Διαφορές μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, που αφορούν την ερμηνεία ιαιι την

εφαρμογή

της

Συμφωνίας

αυτής,

θα

διευθετούνται,

καταρχή,

φιλικά

μέσω

διαπραΎματεύσεων.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των διαπραγματεύσεων,

οποιοδήποτε των Συμβαλλόμενων Μερών μπορεί, αφού στείλει ειδοποΙηση στο άλλο Μέρος,
να υποβάλει την υπόθεση σε τριμελές διαιτητικό δικαστήριο που θα αποτελείται από δύο
δια ιτητές που θα ο ριστούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και ένα Πρόεδρο.

Σε περίπτωση που η διαφορά παραπέμπεται σε διαιτητιιcό διιcαστήριo, το κάθε
Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίσει ένα μέλος του δικαστηρίου μέσα σε

60

ημέρες από τη

λήψη της ειδοποίησης και τα δύο αυτά μέλη που επελέγησαν από τα Συμβαλλόμενα Μ έρη θα
.διορίσουν τον Πρόεδρο του δικαστηρίου μέσα σε

60

μέρες από την ημερομηνία του

τελευταίου διορισμού. Αν οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δεν διορίσει το δικό του μέλος
ή αν τα δύο επιλεγμένα μέλη δεν συμφωνήσουν στο διορισμό του Προέδρου μέσα σης
καθορισμένες περιόδους, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καλέσει τον
Πρόεδρο του Διεθνούς Διιαιστηρίου να διορίσει το μέλος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους

η τον Πρόεδρο, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο Πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου θα πρέπει να είναι πολίτης κράτους με το
οποίο και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν διπλωματικές σχέσεις την περίοδο του
διορισμού τους .

2.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος θα διοριστεί α!tό τον Πρόεδρο του Διεθνούς

Δικαστηρίου και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου παραμποδίζεται να αΣΙCΉσει τα
καθήκοντα που αναφέρθηκαν ή είναι πολίτης οποιουδήποτε

Μέρους στη διαφορά, ο

διορισμός θα γίνει από τον Aντmρόεδρσ του Διεθνούς Δικαστηρίου και αν ο ΑνΏπρόεδρος
επίσης παρε μποδίζεται να ασκήσει τα

καθήκοντα που αναφέρθηκαν ή

είναι πολίτης

οποιουδήποτε Μέρους στη διαφορά, το επόμενο στην ιεραρχία μέλος του Δικαστηρίου που
δεν είναι πολίτης οποιουδήποτε Μέρους στη διαφορά θα κληθεί να κάμει τους αναγκαίους
διορισμούς.
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Με βάση άλλες πρόνοιες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών το

3.

διαιτητικό δικαστήριο θα καθορίσει την εσωτερική του διαδικασία και το μέρος που θα
συνεδριάσει.

4.

Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου είναι δεσμευτικές και για τα δύο

Συμβαλλόμενα Μέρη.

5.

Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ·των διαιτητών του και των

αντιπροσώπων του στη διαιτησία. Οι άλλες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του

. Προέδρου, θα καλύπτονται ισομερώς από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη.
ΑΡΘΡΟ

\3

Ισχύς της Συμφωνίας

Ι.

Η Συμφωνία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές του κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους

σύμφωνα με τη νομοθεσία τους και τους σχετικούς κανονισμούς.

2.

Η Συμφωνία αυτή θα ισχύει για περίοδο 15 χρόνων και θα τεθεί σε ισχύ 30 μέρες μετά

την ημερομηνία που το τελευταίο Συμβαλλόμενο Μέρος θα έχει ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο
Συμβαλλόμενο Μέρος για τη συμμόρφωση προς τις συνταγμαπκές διατάξεις, που
απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του για την έναρξη της Συμφωνίας αυτής. Μετά την

mo πάνω περίοδο η ισχύς της θα παρατείνεται ,Eιcτός αν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη
ειδοποιήσει γραπτώς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για την Ε1:Σ1.θυμία του να μη συνεχίσει τη
Συμφωνία, έξι μήνες πριν τον τερμαπσμό της.

3.

Αύτή η Συμφωνία δεν θα περιορίζει το δικαίωμα οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα

Μέρη να εισηγηθεί τη τροποποίηση ολόκληρης ή μέρους της Συμφωνίας οποιαδήποτε σπγμή
κατά τη διάρκεια της ισχύος της.

4.

Σε τέτοια περίπτωσή,

αν τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη δεν συμφωνήσουν για

τροποποίηση ή τερμαπσμό της παρούσας Συμφωνίας μέσα σε 6 μήνες μετά τη γραπτή αίτηση
του Συμβαλλόμενου Μέρους που ζητά την τροποποίηση ή τον τερμαπσμό πρας το άλλο
Συμβαλλόμενο Μέρος η Συμφωνία θα συνε~σει να παραμένει σε ισχύ.
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5.

Για επενδΟΟεις που

έγιναν

πριν

την

ημερομηνία τερματισμού της παρούσας

'Συμφωνίας, οι πρόνοιες όλων των άλλων ' Αρθρων της Συμφωνίας θα συνεχίσουν να' ισχύουν

για μια πρόσθετη ' περίοδο δεκαπέντε χρόνων από την ημερομηνία τερματισμού της
Συμφωνίας .

ΑΡΘΡΟ

14

Γλώσσα και Αριθμός Αντιτύπων

Η παρούσα Συμφωνία γίνεται σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική, Περσική και
Αγγλική γλώσ:σα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας το
Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

Υπογράφτηκε στη Τεχεράνη στις . ~.~ΙW.~'t από εκπροσώπους της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιράν.

Για την Κυβέρνηση της

Για την Κυβέρνηση της

Κυπριακής Δημοκρατίας

Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

. 4~γ/ΔrΑντώνης Πασχαλίδης

SbamsuddinHosseini

Υπουργός Εμπορίου,

Υπουργός Οικονομίας και

Βιομηχανίας και Τουρισμού

Οικονομικών
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