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Ο περί Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Νόµος του 1967, εκδίδεται δια δηµοσιεύσεως εις την
επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 39 του 1967
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού Νόµος
του 1967.
2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος έννοια—
«Κανονισµοί» σηµαίνει τους εκάστοτε εν ισχύϊ δυνάµει του παρόντος Νόµου
Κανονισµούς του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού·
«Κλάδος» σηµαίνει τον Κλάδον του Βρεττανικού Ερυθρού Σταυρού ο οποίος
λειτουργεί εν τη Κυπριακή ∆ηµοκρατία από τινων ετών·
«Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός» σηµαίνει τον υπό του άρθρου 3 καθιδρυόµενον
Κυπριακόν Ερυθρόν Σταυρόν·
«Συµβούλιον» σηµαίνει το υπό του άρθρου 7 προνοούµενον Συµβούλιον·

40 του 1966.

«Συνθήκαι της Γενεύης» σηµαίνει τας εν τω Πίνακι του περί των Συνθηκών της
Γενεύης Κυρωτικού Νόµου του 1966 εκτιθεµένας Συνθήκας.

Σύστασις
Κυπριακού
Ερυθρού Σταυρού
ως νοµικού
προσώπου.

3. Προς τον σκοπόν της συνεχίσεως και εκπληρώσεως των εν τω άρθρω 4
εκτιθεµένων αντικειµενικών σκοπών, οι αξιωµατούχοι και τα µέλη του Κλάδου
και άπαντα τα πρόσωπα τα οποία δυνατόν να καταστώσιν εφεξής µέλη του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού συµφώνως προς τον παρόντα Νόµον ή τους
Κανονισµούς διά του παρόντος συνιστώσι νοµικόν πρόσωπον υπό την επωνυµίαν
Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, το οποίον θα έχη διηνεκή διαδοχήν και επίσηµον
σφραγίδα και εξουσίαν όπως ενάγη και ενάγηται υπό την ως νοµικού προσώπου
επωνυµίαν του και όπως κτάται, κατέχη και διαθέτη κινητήν και ακίνητον
ιδιοκτησίαν.

Αντικειµενικοί
σκοποί.

4.—(1) Οι αντικειµενικοί σκοποί του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού θα είναι να
επιδίδεται και να βοηθή εις εργασίαν προς βελτίωσιν της υγείας, πρόληψιν
ασθενειών και ανακούφισιν εκ του πόνου ανά την υφήλιον εν καιρώ ειρήνης ή
πολέµου.
(2) Κατά την επιδίωξιν των εν τω εδαφίω (1) αναφεροµένων αντικειµενικών
σκοπών ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός δεν θα κάµνη οιανδήποτε δυσµενή
διάκρισιν βασιζοµένην επί φύλου, φυλής, εθνικότητος, θρησκείας ή πίστεως,
πολιτικών πεποιθήσεων ή οιωνδήποτε άλλων παροµοίων κριτηρίων και θα ενεργή
συµφώνως προς το πνεύµα και τας αρχάς των Συνθηκών της Γενεύης.

Αναγνώρισις του
Κυπριακού
Ερυθρού Σταυρού
ως Σώµατος
Εθελοντικής
Βοηθείας.

5. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός διά του παρόντος αναγνωρίζεται υπό της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ως Σώµα Εθελοντικής Βοηθείας επικουρικόν των
δηµοσίων αρχών διά τε τους σκοπούς των Συνθηκών της Γενεύης και άλλως και
θα δικαιούται, συµφώνως προς τας Συνθήκας της Γενεύης, να χρησιµοποιή το
εραλδικόν έµβληµα ερυθρού σταυρού επί λευκού εδάφους το οποίον σχηµατίζεται
δι’ αντιστροφής των Ελβετικών Οµοσπονδιακών χρωµάτων.

Σεβασµός της
ανεξαρτησίας και
της εθελοντικής
φύσεως του

6. Η ανεξαρτησία και η εθελοντική φύσις του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού θα
τυγχάνωσι πάντοτε σεβασµού συµφώνως προς την σχετικήν προς εθνικά σώµατα
ερυθρού σταυρού απόφασιν η οποία υιοθετήθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως των
Ηνωµένων Εθνών την ∆εκάτην Ενάτην Νοεµβρίου του 1946.
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Κυπριακού
Ερυθρού Σταυρού.
∆ιοίκησις.

7.—(1) Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός διοικείται υπό Συµβουλίου συνιστωµένου
συµφώνως προς τους Κανονισµούς. Το Συµβούλιον δύναται από καιρού εις
καιρόν να διορίζη Εκτελεστικήν Επιτροπήν έχουσαν τοιαύτας εξουσίας και
τοιαύτα καθήκοντα ως ήθελον καθορισθή υπό των Κανονισµών.
(2) Τα πρώτα µέλη του Συµβουλίου θα είναι τα πρόσωπα τα οποία ευθύς προ της
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου είναι οι αξιωµατούχοι και τα µέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Κλάδου.

Κανονισµοί.

8. Ως oιόν τε τάχιον µετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόµου, το
Συµβούλιον θα εκδώση Κανονισµούς διά την διαχείρισιν των υποθέσεων του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και την εκπλήρωσιν των αντικειµενικών αυτού
σκοπών, περιλαµβανοµένων Κανονισµών προνοούντων—
(α) όπως ουδείς πολίτης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αποκλεισθή του να καταστή
µέλος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού διά λόγους φυλής, τάξεως, φύλου,
θρησκείας, ή πίστεως, ή πολιτικών πεποιθήσεων·
(β) όπως άπαντα τα µέλη και οι εταίροι του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
αντιπροσωπεύωνται εις το Συµβούλιον.
Οιοσδήποτε των Κανονισµών δύναται από καιρού εις καιρόν να υφίσταται
τροποποιήσεις ή προσθήκας ή να καταργηθή υπό του Συµβουλίου και οιοιδήποτε
νέοι Κανονισµοί δύνανται από καιρού εις καιρόν να εκδοθώσι κατά τον αυτόν
τρόπον.

Χρήσις του
εµβλήµατος άνευ
εξουσιοδοτήσεως.

9.—(1) Απαγορεύεται η υφ’ οιουδήποτε προσώπου, άλλου των δυνάµει του
άρθρου 5 του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει των διατάξεων των Συνθηκών της
Γενεύης εξουσιοδοτηµένων, χρήσις δι’ οιονδήποτε σκοπόν του εν τω άρθρω 5 του
παρόντος Νόµου αναφεροµένου εµβλήµατος του ερυθρού σταυρού επί λευκού
εδάφους, ή των εµβληµάτων της ερυθράς ηµισελήνου ή ερυθρού λέοντος και
ηλίου επί λευκού εδάφους, ή οιωνδήποτε παραποιήσεων αυτών, ή των λέξεων
«ερυθρός σταυρός».
(2) Παν πρόσωπον το οποίον παραβαίνει τας διατάξεις του εδαφίου (1) είναι
ένοχον αδικήµατος και υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης του, εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας ή εις φυλάκισιν διά περίοδον µη
υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της
χρηµατικής τοιαύτης.

Μεταβίβασις του
ενεργητικού, του
παθητικού, κ.λ.π.
του Κλάδου.

10. Κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου—
(α) άπαν το ενεργητικόν και παθητικόν και άπασα η κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία
του Κλάδου θα µεταβιβασθώσι και περιέλθωσιν εις τον Κυπριακόν Ερυθρόν
Σταυρόν δυνάµει του παρόντος άρθρου και άνευ περαιτέρω πράξεώς τινος, ο δε
Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός θα έχη απάσας τας απαιτουµένας εξουσίας ίνα λάβη
κατοχήν, εγγράψη επ’ ονόµατί του, ανακτήση, διαχειρίζηται και διαθέτη το
τοιούτον ενεργητικόν και την τοιαύτην κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και
εξοφλήση το τοιούτο παθητικόν·
(β) παν έγγραφον, γραµµάτιον και πάσα πράξις και σύµβασις εν ισχύϊ ευθύς προ
της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου της οποίας ο
Κλάδος είναι ενδιαφερόµενον µέρος θα έχη πλήρη ισχύν κατά ή υπέρ του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και θα τυγχάνη πλήρους και αποτελεσµατικής
εφαρµογής ως εάν ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ήτο, αντί του Κλάδου,
ενδιαφερόµενον µέρος·
(γ) οι αξιωµατούχοι του Κλάδου θα διατηρήσωσιν εις τον Κυπριακόν Ερυθρόν
Σταυρόν αντίστοιχα αξιώµατα µέχρις ότου γίνη διάφορος πρόνοια συµφώνως
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προς τους Κανονισµούς, τα δε Μέλη, οι Ισόβιοι Εταίροι και οι Εταίροι του
Κλάδου θα καταστώσιν αντιστοίχως Μέλη, Ισόβιοι Εταίροι και Εταίροι του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, τηρουµένης όµως πάσης διατάξεως των
Κανονισµών.
Ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος.

11. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται εις ηµεροµηνίαν ορισθησοµένην υπό
του Υπουργικού Συµβουλίου διά Γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εν τη
επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας.
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