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Η Γεκνθξαηία ηεο Κύπξνπ
αθ' ελόο
Η Διιάο, ην Ηλσκέλνλ Βαζίιεηνλ θαη ε Τνπξθία
αθ' εηέξνπ
1.

Θεσξνύζαη όηη ε αλαγλώξηζηο θαη ε δηαηήξεζηο ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο

εδαθηθήο αθεξαηόηεηνο θαη ηεο αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ, αίηηλεο
θαζηεξνύληαη θαη δηέπνληαη ππό ησλ ζεκειησδώλ άξζξσλ ηνπ Σπληάγκαηνο ηεο,
είλαη πξνο ην θνηλόλ απηώλ ζπκθέξνλ.
2.

Δπηζπκνύζαη όπσο ζπλεξγαζζνύλ δηα λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ ζεβαζκόλ

πξνο ηελ θαηάζηαζηλ πξαγκάησλ ηελ δεκηνπξγεζείζαλ ππό ηνπ ξεζέληνο
Σπληάγκαηνο, ζπλεθώλεζαλ επί ησλ θάησζη:
Άξζξνλ 1.

Η Γεκνθξαηία ηεο Κύπξνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ.

όπσο εμαζθαιίζε ηελ δηαηήξεζηλ ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο, ηεο εδαθηθήο ηεο
αθεξαηόηεηνο θαη ηεο αζθαιείαο ηεο σο θαη ηνλ ζεβαζκόλ ηνπ Σπληάγκαηόο ηεο.
Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ όπσο κε ζπκκεηάζρε θαζ' νινθιεξίαλ ή ελ
κέξεη εηο νπδεκίαλ πνιηηηθήλ ή νηθνλνκηθήλ έλσζηλ κεηά νηνπδήπνηε Κξάηνπο. Δλ
ηε ελλνία ηαύηε δεινί όηη είλαη απεγνξεπκέλε πάζα δξαζηεξηόηεο δπλακέλε λα
επλνήζε ακέζσο ή εκκέζσο ηόζνλ ηελ έλσζηλ όζνλ θαη ηελ δηρνηόκεζηλ ηεο
Νήζνπ.
Άξζξνλ 2.

Η Διιάο, ην Ηλσκέλνλ Βαζίιεηνλ θαη ε Τνπξθία, ιακβάλνπζαη

ππό ζεκείσζηλ ηαο ππνρξεώζεηο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ ηαο θαζηεξνπκέλαο
ππό ηνπ άξζξνπ 1, αλαγλσξίδνπλ θαη εγγπώληαη ηελ αλεμαξηεζίαλ, ηελ εδαθηθήλ
αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηαλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ σο θαη ηελ
θαηάζηαζηλ πξαγκάησλ ηελ θαζηεξσζείζαλ ππό ησλ ζεκειησδώλ άξζξσλ ηνπ
Σπληάγκαηνο ηεο.
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Αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζηλ όπσο απαγνξεύζνπλ θαζόζνλ
εμαξηάηαη εμ απηώλ, πάζαλ δξαζηεξηόηεηα έρνπζαλ σο ζθνπόλ λα επλνήζε
ακέζσο ή εκκέζσο ηόζνλ ηελ έλσζηλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κύπξνπ κε παλ άιιν
Κξάηνο όζνλ θαη ηελ δηρνηόκεζηλ ηεο Νήζνπ.
Άξζξνλ 3.

Δλ πεξηπηώζεη παξαβηάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζεο

Σπλζήθεο, ε Διιάο, ην Ηλσκέλνλ Βαζίιεηνλ θαη ε Τνπξθία ππόζρνληαη όπσο
ζπλελλννύληαη επί ησλ δηαβεκάησλ ή ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ πξνο εμαζθάιηζηλ
ηνπ ζεβαζκνύ ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ.
Δλ σ κέηξσ κία θνηλή ή ζπκπεθσλεκέλε δξάζηο δελ ζα θαζίζηαην δπλαηή,
εθάζηε ησλ ηξηώλ εγγπσκέλσλ δπλάκεσλ επηθπιάζζεη εηο εαπηήλ ην δηθαίσκα
όπσο ελεξγήζε πξνο ηνλ απνθιεηζηηθόλ ζθνπόλ ηεο απνθαηαζηάζεσο ηεο ηάμεσο
ησλ πξαγκάησλ ηεο θαζηεξνπκέλεο δηα ηεο παξνύζεο ζπλζήθεο.
Άξζξνλ 4.

Η παξνύζα ζπλζήθε ζα ηεζή ελ ηζρύη από ηεο εκέξα ηεο

ππνγξαθήο ηεο.
Τα Υςειά Σπκβαιιόκελα Μέξε επηθπιάζζνληαη όπσο πξνβνύλ ην
ζπληνκώηεξνλ δπλαηόλ, εηο ηελ θαηαρώξεζίλ ηεο εηο ηελ Γξακκαηεία ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζπκθώλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Φάξηνπ.

