ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΝ ΣΖΝ ΤΜΠΔΦΩΝΖΜΔΝΖΝ ΒΑΗΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖΝ ΡΤΘΜΗΗΝ ΣΟΤ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ
Λονδίνο, 19 Φεβροσαρίοσ 1959
Δλλάδα, Ζνωμένο Βαζίλειο, Σοσρκία
Ο Πξσζππνπξγφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλλίαο
θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο, ν Πξσζππνπξγφο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο θαη
ν Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, ιακβάλνληεο ππ' φςηλ ηελ
Γήισζηλ ηνπ Αληηπξνζψπνπ ηεο Διιελνθππξηαθήο Κνηλφηεηνο θαη ηνπ
Αληηπξνζψπνπ ηεο Σνπξθνθππξηαθήο Κνηλφηεηνο φηη απνδέρνληαη ηα
ζπλεκκέλα ησ παξφληη Τπνκλήκαηη θείκελα, σο απνηεινχληα ηελ
ζπκπεθσλεκέλελ

βάζηλ

δηα

ηελ

ηειηθήλ

ξχζκηζηλ

ηνπ

Κππξηαθνχ

πξνβιήκαηνο, απνδέρνληαη δηα ηνπ παξφληνο, εμ νλφκαηνο ησλ αληηζηνίρσλ
Κπβεξλήζεσλ απηψλ, ηα ζπλεκκέλα ησ παξφληη Τπνκλήκαηη θαη θαησηέξσ
θαηνλνκαδφκελα θείκελα σο ηελ ζπκπεθσλεκέλελ βάζηλ δηα ηελ ηειηθήλ
ξχζκηζηλ ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο.
Δμ νλφκαηνο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηεο Μ. Βξεηαλλίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο.
Υ. ΜΑΚΜΗΛΛΑΝ.
Δμ νλφκαηνο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο.
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ
Δμ νλφκαηνο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο.
Α. ΜΔΝΣΔΡΔ
Βαζική Γιάρθρωζις ηης Γημοκραηίας ηης Κύπροσ
1.

Σν Κξάηνο ηεο Κχπξνπ είλαη Γεκνθξαηία κε πξνεδξηθφλ

ζχζηεκα, ηεο νπνίαο ν Πξφεδξνο είλαη Έιιελ θαη ν Αληηπξφεδξνο είλαη
Σνχξθνο, αληηζηνίρσο εθιεγφκελνη ππφ ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Σνπξθηθήο
Κνηλφηεηνο δηα θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο.
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2.

Αη επίζεκνη γιψζζαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ είλαη ε

ειιεληθή θαη ε ηνπξθηθή. Αη λνκνζεηηθαί θαη δηνηθεηηθαί πξάμεηο θαη ηα
έγγξαθα δένλ λα ζπληάζζσληαη θαη λα δεκνζηεχσληαη εηο ακθνηέξαο ηαο
επηζήκνπο γιψζζαο.
3.

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ ζα έρε ηδίαλ ζεκαίαλ, νπδεηέξνπ

ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, εθιεγεζνκέλσλ απφ θνηλνχ ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη
Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.
Αη Αξραί θαη αη Κνηλφηεηεο ζα δχλαληαη θαηά ηαο ενξηάζηκνπο εκέξαο
λα πςψλνπλ ηελ ειιεληθήλ θαη ηελ ηνπξθηθήλ ζεκαίαλ ζπγρξφλσο κεηά ηεο
ζεκαίαο ηεο Κχπξνπ.
Ζ ειιεληθή θαη ε ηνπξθηθή θνηλφηεο ζα δηθαηνχληαη λα ενξηάδνπλ ηαο
ειιεληθάο θαη ηνπξθηθάο εζληθάο ενξηάο.
4.

Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα εθιέγσληαη δηα πεξίνδνλ

πέληε εηψλ.
Δλ πεξηπηψζεη απνπζίαο, θσιχκαηνο ή ρεξείαο ησλ ζέζεσλ απηψλ ν
Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα αληηθαζίζηαληαη αληηζηνίρσο απφ ηνλ
Πξφεδξνλ θαη ηνλ Αληηπξφεδξνλ ηεο Βνπιήο.
Δλ πεξηπηψζεη ρεξείαο ησλ αληηζηνίρσλ ζέζεσλ ζα ιακβάλε ρψξαλ
ε εθινγή λέσλ αμησκαηνχρσλ εληφο ηεζζαξάθνληα πέληε ην πνιχ εκεξψλ.
Ζ εγθαηάζηαζηο εηο ηα αμηψκαηα απηψλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζα γίλεηαη ππφ ηεο Βνπιήο, ελψπηνλ ηεο νπνίαο νχηνη ζα
νξθίδσληαη πίζηηλ θαη ζεβαζκφλ πξνο ην χληαγκα. Πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ
ε Βνπιή ζα ζπλέξρεηαη εληφο εηθνζηηεηξαψξνπ απφ ηεο ζπγθξνηήζεψο ηεο.
5.

Ζ Δθηειεζηηθή Δμνπζία ζα αζθήηαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ

Αληηπξνέδξνπ. Πξνο ηνχην νχηνη ζα δηαζέηνπλ Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ απνηεινχκελνλ ππφ 7 Διιήλσλ θαη 3 Σνχξθσλ Τπνπξγψλ. Οη Τπνπξγνί ζα
ππνδεηθλχσληαη αληηζηνίρσο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ,
νίηηλεο ζα ηνπο δηνξίδνπλ δηα πξάμεσο ππνγξαθνκέλεο απφ θνηλνχ.
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Οη Τπνπξγνί ζα δχλαληαη λα εθιέγσληαη εθηφο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ.
Αη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζα ιακβάλσληαη θαη' απφιπηνλ πιεηνςεθίαλ.
Αη νχησ ιακβαλφκελνη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχσληαη πάξαπηα ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ δηα θαηαρσξήζεσο εηο ηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Δλ ηνχηνηο, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα έρνπλ δηθαίσκα νξηζηηθήο αξλεζηθπξίαο θαη δηθαίσκα παξαπνκπήο επί ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο ηνπο ηζρχνληαο δηα ηνπο
λφκνπο θαη ηαο απνθάζεηο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ.
6.

Ζ

Αληηπξνζψπσλ

Ννκνζεηηθή

Δμνπζία

εθιεγνκέλσλ

δηα

ζα

πεξίνδνλ

αζθήηαη

ππφ

5

δηα

εηψλ

Βνπιήο
θαζνιηθήο

ςεθνθνξίαο, ππφ εθάζηεο Κνηλφηεηνο θερσξηζκέλσο, θαη' αλαινγίαλ 70%
δηα ηελ ειιεληθήλ θαη 30% δηα ηελ ηνπξθηθήλ Κνηλφηεηα, αλαινγίαλ
νξηδνκέλελ αλεμαξηήησο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. (εκ. Ο αξηζκφο ησλ
Αληηπξνζψπσλ ζα νξηζζή δηα θνηλήο ζπκθσλίαο ππφ ησλ Κνηλνηήησλ).
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ είλαη αξκνδία δη' φια ηα δεηήκαηα πιελ
εθείλσλ άηηλα ξεηψο επηθπιάζζνληαη δηα ηαο Κνηλνηηθάο Βνπιάο. Δλ
πεξηπηψζεη ζπγθξνχζεσο αξκνδηφηεηνο, ηελ δηαθνξάλ ζα επηιχε ην
Αλψηαηνλ πληαγκαηηθφλ Γηθαζηήξηνλ, φπεξ ζα απνηειήηηαη απφ έλα
Έιιελα, έλα Σνχξθνλ θαη έλα νπδέηεξνλ, δηνξηδνκέλνπο απφ θνηλνχ ππφ ηνπ
Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ. Σνπ Γηθαζηεξίνπ ζα πξνεδξεχε ν
νπδέηεξνο.
7.

Οη λφκνη θαη αη απνθάζεηο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ζα

πηνζεηνχληαη θαη' απφιπηνλ πιεηνςεθίαλ ησλ παξφλησλ κειψλ. Θα δεκνζηεχσληαη εληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ εθηφο εάλ ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ηα επαλαθέξνπλ πξνο λέαλ εμέηαζηλ ζπκθψλσο πξνο ην ζεκείνλ
9.
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Αη πληαγκαηηθνί δηαηάμεηο, πιελ ησλ βαζηθψλ άξζξσλ, ζα δχλαληαη
λα ηξνπνπνηνχληαη ππφ πιεηνςεθίαο απνηεινπκέλεο απφ ηα δχν ηξίηα ησλ
ειιεληθψλ κειψλ θαη ηα δχν ηξίηα ησλ ηνπξθηθψλ κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζψπσλ.
Πάζα ηξνπνπνίεζηο ηνπ εθινγηθνχ Νφκνπ, σο θαη πάζα επηςήθηζηο
Νφκνπ ζρεηηθνχ πξνο ηνπο Γήκνπο θαη Νφκνπ θαζηεξνχληνο θφξνπο ή ηέιε,
απαηηεί απιήλ πιεηνςεθίαλ ησλ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ κειψλ ηεο Βνπιήο
ησλ Αληηπξνζψπσλ, άηηλα κεηέρνπλ ηεο ςεθνθνξίαο, ησλ κελ θαη ησλ δε
θερσξηζκέλσο.
Καζ' φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζηλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ν Πξφεδξνο, θαη
ν Αληηπξφεδξνο ζα δχλαληαη λα θάκνπλ ρξήζηλ ηνπ δηθαηψκαηνο επαλαθνξάο εηο ηελ Βνπιήλ ησλ Αληηπξνζψπσλ ελ ε πεξηπηψζεη θξίλνπλ φηη
ιακβάλεη ρψξαλ δπζκελήο δηάθξηζηο. Δάλ ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ
επηκείλε επί ησλ απνθάζεψλ ηεο, ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα
δχλαληαη λα πξνζθχγνπλ εηο ην Αλψηαηνλ πληαγκαηηθφλ Γηθαζηήξηνλ.
8.

Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα έρνπλ θερσξηζκέλσο θαη

απφ θνηλνχ ην δηθαίσκα ηεο νξηζηηθήο αξλεζηθπξίαο επί παληφο λφκνπ ή
απνθάζεσο αλαθεξνκέλσλ εηο ηαο εμσηεξηθάο ππνζέζεηο, πιελ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ εηο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη χκθσλα
πκκαρίαο εηο ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηφζνλ ε Διιάο φζνλ θαη ε Σνπξθία, σο
θαη επί ηεο ακχλεο θαη ηεο αζθαιείαο σο αχηαη θαζνξίδνληαη εηο ην
παξάξηεκα 1.
9.

Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζα έρνπλ

θερσξηζκέλσο θαη απφ θνηλνχ ην δηθαίσκα ηεο παξαπνκπήο επί φισλ ησλ
Νφκσλ θαη απνθάζεσλ, αη νπνίαη ζα δχλαληαη λα παξαπεκθζνχλ εηο ηελ
Βνπιήλ ησλ Αληηπξνζψπσλ εληφο πξνζεζκίαο θαη' αλψηαηνλ φξηνλ 15
εκεξψλ πξνο επαλεμέηαζηλ.
Ζ

Βνπιή

ησλ

Αληηπξνζψπσλ

νθείιεη

λα

απνθαλζή

εληφο

πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξαπνκπήο. Δλ ε
πεξηπηψζεη ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ εκκείλε εηο ηαο απνθάζεηο ν
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Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο νθείινπλ λα δεκνζηεχζνπλ ηνλ ελ ιφγσ
Νφκνλ ή απφθαζηλ εληφο ησλ θαζνξηδνκέλσλ δηα ηελ δεκνζίεπζηλ ησλ
λφκσλ θαη απνθάζεσλ πξνζεζκηψλ.
Οη λφκνη θαη αη απνθάζεηο, αη νπνίαη ζα ζεσξνχληαη ππφ ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ σο κεξνιεπηηθαί δηα ηελ κίαλ εθ ησλ δχν
Κνηλνίηεησλ ζα ππνβάιισληαη εηο ην Αλψηαηνλ πληαγκαηηθφλ Γηθαζηήξηνλ,
ην νπνίνλ ζα δχλαηαη λα αθπξνί, επηθπξνί ή παξαπέκπε ηνλ Νφκνλ ή ηελ
απφθαζηλ ηαχηελ εηο ηελ Βνπιήλ ησλ Αληηπξνζψπσλ πξνο επαλεμέηαζηλ ελ
φισ ή ελ κέξεη. Ο λφκνο ή ε απφθαζηο αχηε δελ ζα είλαη εθηειεζηαί πξηλ ή
απνθαζίζνπλ ην Αλψηαηνλ πληαγκαηηθφλ Γηθαζηήξηνλ ή ε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ εηο πεξίπησζηλ παξαπνκπήο.
10.

Δθάζηε Κνηλφηεο ζα έρε ηελ Κνηλνηηθήλ απηήο Βνπιήλ,

απνηεινχκελε εμ αξηζκνχ Αληηπξνζψπσλ, ν νπνίνο ζα νξηζζή ππφ ηεο
ηδίαο.
Α η Κνηλνηηθαί Βνπιαί ζα θέθηεληαη ην δηθαίσκα λα επηβάιινπλ
εηζθνξάο θαη πξνζσπηθά ηέιε εηο ηα κέιε ηεο Κνηλφηεηφο ησλ, ίλα
αληαπεμέιζνπλ εηο ηαο αλάγθαο ησλ έξγσλ θαη ηδξπκάησλ, σλ ν έιεγρνο
ηαηο αλήθεη.
Αη Κνηλνηηθαί Βνπιαί ζα είλαη αξκφδηαη εθ' φισλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ,
εθπαηδεπηηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ δεηεκάησλ, σο επίζεο θαη επί
ηεο πξνζσπηθήο θαηαζηάζεσο. Θα είλαη σζαχησο αξκφδηαη εθ' φισλ ησλ
δεηεκάησλ φπνπ ηα ζπκθέξνληα θαη ηδξχκαηα είλαη θχζεσο θαζαξψο
θνηλνηηθήο, σο ηα ηδξχκαηα, θαζηδξχκαηα θαη ελψζεηο αγαζνεξγνί θαη
αζιεηηθαί, ζπλεηαηξηζκνί παξαγσγήο θαη θαηαλαιψζεσο, ή πηζησηηθά
ηδξχκαηα ζπζηαζέληα πξνο ην ζθνπφλ λα πξναγάγνπλ ηελ επεκεξίαλ ηεο
κηαο ησλ θνηλνηήησλ. (εκ. Δλλνείηαη βεβαίσο φηη αη δηαηάμεηο αη
πεξηιακβαλφκελαη εηο ηελ παξνχζαλ παξάγξαθνλ δελ ζα δχλαληαη λα
εξκελεπζψζηλ θαηά ηξφπνλ εκπνδίδνληα ηελ δεκηνπξγίαλ ηδξπκάησλ κηθηψλ
ή θνηλψλ εθεί φπνπ νη θάηνηθνη ζα ην επεζχκνπλ).
Οη ζπλεηαηξηζκνί νχηνη παξαγσγήο θαη θαηαλαιψζεσο ή ηα πηζησηηθά
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ηδξχκαηα, νίηηλεο ζα δηέπσληαη ππφ ησλ λφκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ζα
ππάγσληαη θαζ' φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρνλ απηψλ εηο ηαο Κνηλνηηθάο Βνπιάο.
Αη Κνηλνηηθαί Βνπιαί ζα είλαη επίζεο αξκφδηαη δηα λα πξναγάγνπλ
ηνπο ζθνπνχο ηνπο επηδησθνκέλνπο ππφ ησλ Γεκαξρηψλ απνηεινπκέλσλ εθ
κηαο κφλεο Κνηλφηεηνο. Αη Γεκαξρίαη αχηαη, αίηηλεο ζα ππάγσληαη εηο ηνπο
Νφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο ζα επηβιέπσληαη φζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ
ππφ ησλ Κνηλνηηθψλ Βνπιψλ.
Δηο ελ πεξίπησζηλ ε θεληξηθή δηνίθεζηο ζα πξέπεη, απφ κέξνπο ηεο λα
πξνβή

εηο

έιεγρνλ

ησλ

ηδξπκάησλ,

θαζηδξπκάησλ

ή

δεκαξρηψλ,

κλεκνλεπνκέλσλ εηο ηαο δχν πξνεγνπκέλαο παξαγξάθνπο, ζπκθψλσο
πξνο ηελ ελ ηζρχη λνκνζεζίαλ, ν έιεγρνο νχηνο δένλ λα δηελεξγήηαη δηα
ιεηηνπξγψλ αλεθφλησλ εηο ηελ Κνηλφηεηα εηο ελ αλήθεη ην ελ ιφγσ ίδξπκα,
θαζίδξπκα ή ε Γεκαξρία.
11.

Ζ Γηνίθεζηο ζα απνηειήηαη θαηά πνζνζηφλ 70% εμ Διιήλσλ

θαη 30% εθ Σνχξθσλ.
Δλλνείηαη βεβαίσο φηη ε πνζνζηηαία αχηε αλαινγία ζα ηπγράλε εθαξκνγήο, εθ' φζνλ ηνχην ζα είλαη πξαθηηθψο δπλαηφλ εηο φινπο ηνπο βαζκνχο
ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο.
Δηο ηαο πεξηνράο ή πφιεηο απνηεινπκέλαο εθ κηαο εθ ησλ θνηλνηήησλ
θαηά πιεηνςεθίαλ πιεζηάδνπζαλ ηα 100%, ηα φξγαλα ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ, εμαξηψκελα εθ ηεο θεληξηθήο δηνηθήζεσο, ζα απνηεινχληαη εθ
ιεηηνπξγψλ αλεθφλησλ εηο ηελ θνηλφηεηα απηήλ κφλνλ.
12.

Οη βνεζνί ηνπ Δηζαγγειέσο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Γεληθνχ

Δπηζεσξεηνχ, ηνπ Θεζαπξνθχιαθνο θαη ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Δθδνηηθήο
Σξαπέδεο δελ ζα δχλαληαη λα αλήθνπλ εηο ηελ ηδίαλ πξνο ηνπο
πξντζηακέλνπο απηψλ θνηλφηεηα. Οη αμησκαηνχρνη ησλ ζέζεσλ απηψλ ζα
δηνξίδσληαη, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.
Οη Αξρεγνί θαη Τπαξρεγνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ Γπλάκεσλ
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Υσξνθπιαθήο

θαη

ηεο

Αζηπλνκίαο

ζα

δηνξίδσληαη

θαηφπηλ

θνηλήο

ζπκθσλίαο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.
Ο εηο εθ ησλ Αξρεγψλ απηψλ ζα είλαη Σνχξθνο θαη εθεί φπνπ ν Αξρεγφο ζα αλήθε εηο ηελ κίαλ εθ ησλ θνηλνηήησλ, ν Τπαξρεγφο δένλ λα αλήθε
εηο ηελ εηέξαλ.
14.

Ζ ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία δελ ζα δχλαηαη λα

θαζηεξσζή εη κε θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ
ηεο Γεκνθξαηίαο.
Ζ Κχπξνο ζα έρε ζηξαηφλ 2.000 αλδξψλ εμ σλ ηα 60% ζα είλαη
Έιιελεο θαη ηα 40% Σνχξθνη.
Αη δπλάκεηο αζθαιείαο (ρσξνθπιαθή θαη αζηπλνκία) ζα έρνπλ
δχλακηλ 2.000 αλδξψλ, ήηηο ζα δχλαηαη λα ειαηησζή ή λα απμεζή θαηφπηλ
θνηλήο ζπκθσλίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ. Αη δπλάκεηο
αζθαιείαο ζα απνηεινχληαη θαηά 70% εμ Διιήλσλ θαη θαηά 30% εθ
Σνχξθσλ. Δλ ηνχηνηο, δηα κίαλ αξρηθήλ πεξίνδνλ ε αλαινγία αχηε ζα
εδχλαην λα πςσζή εηο ελ maximum 40% δηα ηνπο Σνχξθνπο (θαη θαηά
ζπλέπεηαλ λα ειαηησζή εηο 60% δηα ηνπο Έιιελαο), ίλα κε απνιπζνχλ νη
Σνχξθνη, νη ππεξεηνχληεο ζήκεξνλ εηο ην ζψκα ηεο Αζηπλνκίαο, πιελ ηεο
επηθνπξηθήο Αζηπλνκίαο.
15.

Αη δπλάκεηο αη ζηαζκεχνπζαη εηο πεξηνράο ηνπ εδάθνπο ηεο

Γεκνθξαηίαο θαηνηθνπκέλαο θαηά πνζνζηφλ πξνζεγγίδνλ ην 100% απφ
κέιε κηαο κφλεο Κνηλφηεηνο, δένλ λ' αλήθνπλ εηο ηελ Κνηλφηεηα απηήλ.
16.

Δλ Αλψηαηνλ Γηθαζηήξηνλ ζα ηδξπζή, ην νπνίνλ ζα απνηειήηαη

εθ δχν Διιήλσλ, ελφο Σνχξθνπ θαη ελφο νπδεηέξνπ νξηδνκέλσλ απφ θνηλνχ
ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.
Σν Γηθαζηήξηνλ ζα πξνεδξεχεηαη ππφ ηνπ νπδεηέξνπ Γηθαζηνχ, φζηηο
ζα θέθηεηαη δχν ςήθνπο.
Σν Γηθαζηήξηνλ ηνχην απνηειεί ην Αλψηαηνλ πκβνχιηνλ ηνπ
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Γηθαζηηθνχ ψκαηνο (Γηνξηζκνί, πξναγσγνί ησλ Γηθαζηψλ θιπ.).
17.

Αη δηαθνξαί αζηηθήο θχζεσο, εηο ελ πεξίπησζηλ ν ελάγσλ θαη ν

ελαγφκελνο αλήθνπλ εηο ηελ απηήλ Κνηλφηεηα ζα δηθάδσληαη ππφ
Γηθαζηεξίνπ απνηεινπκέλνπ εθ Γηθαζηψλ αλεθφλησλ εηο ηελ Κνηλφηεηα
ηαχηελ. Δάλ ν ελάγσλ θαη ν ελαγφκελνο αλήθνπλ εηο δηαθφξνπο Κνηλφηεηαο
ε ζχλζεζηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα είλαη κηθηή θαη ζα θαζνξίδεηαη ππφ ηνπ
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.
Σα Γηθαζηήξηα ηα επηιακβαλφκελα δηαθνξψλ αζηηθήο θχζεσο
ζρεηηθψλ πξνο ηελ πξνζσπηθήλ θαηάζηαζηλ θαη ηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα,
ηα επηθπιαρζέληα εηο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Κνηλνηηθψλ Βνπιψλ ζπκθψλσο
πξνο ην ζεκείνλ 10, ζα απαξηίδσληαη εμ νινθιήξνπ εθ δηθαζηψλ αλεθφλησλ
εηο ηελ αληίζηνηρνλ Κνηλφηεηα. Ζ ζχλζεζηο θαη νη βαζκνί ησλ Γηθαζηεξίσλ
απηψλ ζα θαζνξηζζνχλ ζπκθψλσο πξνο ηνλ Νφκνλ ηνλ ηεζέληα ππφ ηεο
Κνηλνηηθήο Βνπιήο θαη ζα εθαξκφδνπλ ηνλ Νφκνλ ηνλ ηεζέληα ππφ ηεο
Κνηλνηηθήο Βνπιήο.
Όζνλ αθνξά ηαο πνηληθάο ππνζέζεηο ην Γηθαζηήξηνλ ζα απνηειήηαη
εθ Γηθαζηψλ αλεθφλησλ εηο ηελ ηδίαλ πξνο ηνλ θαηεγνξνχκελνλ Κνηλφηεηα.
Δάλ ην παζφλ κέξνο αλήθε εηο άιιελ Κνηλφηεηα ε ζχλζεζηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ
ζα είλαη κηθηή θαη ζα θαζνξίδεηαη ππφ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.
18.

Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θέθηεληαη

θερσξηζκέλσο ην δηθαίσκα λα δίδνπλ ράξηλ εηο ηνπο θαηαδηθαζζέληαο εηο
ζάλαηνλ ηνπο αλήθνληαο εηο ηαο αληηζηνίρνπο απηψλ Κνηλφηεηαο. Δηο ελ
πεξίπησζηλ νη εγθιεκαηίαη θαη νη παζφληεο αλήθνπλ εηο δηαθφξνπο
Κνηλφηεηαο, ην δηθαίσκα ηεο ράξηηνο δένλ λα ελαζθήηαη θαηφπηλ θνηλήο
ζπκθσλίαο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ. Δηο πεξίπησζηλ
δηαθσλίαο επηθξαηεί ε επηεηθεζηέξα άπνςηο. Δηο πεξίπησζηλ ράξηηνο ε
θεθαιηθή πνηλή ζα κεηαηξέπεηαη εηο ηζφβηνλ θάζεηξμηλ.
19.

Δηο πεξίπησζηλ αγξνηηθήο κεηαξξπζκίζεσο, αη γαίαη δελ ζα δχ-

λαληαη λα δηαλέκσληαη εη κε εηο πξφζσπα αλήθνληα εηο ηελ ηδίαλ Κνηλφηεηα
πξνο ηνλ ηδηνθηήηελ θαζ' νπ ε απαιινηξίσζηο.
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Καζ' φζνλ αθνξά ηαο απαιινηξηψζεηο ηαο δηελεξγνπκέλαο ππφ ηνπ
Κξάηνπο, σο επίζεο θαη ππφ ησλ Γεκαξρηψλ αχηαη δελ ζα δχλαληαη λα
δηελεξγνχληαη εη κε έλαληη δηθαίαο απνδεκηψζεσο, νξηδνκέλεο εηο πεξίπησζηλ ακθηζβεηήζεσο, ππφ ησλ Γηθαζηεξίσλ. Ζ πξνζθπγή εηο ηα Γηθαζηήξηα ζα έρε αλαζηαιηηθήλ ηζρχλ.
Σα απαιινηξησζέληα αγαζά δελ ζα δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εη
κε δηα ηνλ ζθνπφλ δη' νλ εγέλεην ε απαιινηξίσζηο. Δηο ηελ αληίζεηνλ
πεξίπησζηλ ηα αγαζά ζα απνδίδσληαη εηο ηνπο ηδηνθηήηαο απηψλ.
20.

Υσξηζηά

Γεκαξρεία

ζα

δεκηνπξγεζνχλ

εηο

ηαο

πέληε

κεγαιπηέξαο πφιεηο ηεο Κχπξνπ ππφ ησλ Σνχξθσλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ
απηψλ. Δλ ηνχησ α) εηο εθάζηελ ησλ πφιεσλ ηνχησλ ελ φξγαλνλ
ζπληνληζκνχ ζα δεκηνπξγεζή, ην νπνίνλ ζα κεξηκλά δηα ηαο εξγαζίαο,
αίηηλεο δένλ λα ελεξγνχληαη απφ θνηλνχ θαη ζα αζρνιήηαη κε ηαο ππνζέζεηο
αίηηλεο

ρξεηάδνληαη

ζρεηηθήλ

ζπλεξγαζίαλ.

Σα

φξγαλα

ηαχηα

ζα

απαξηίδσληαη εθ δχν κειψλ εθιεγνκέλσλ ππφ ησλ ειιεληθψλ Γεκαξρείσλ,
δχν κειψλ εθιεγνκέλσλ ππφ ησλ ηνπξθηθψλ Γεκαξρείσλ θαη ελφο
Πξνέδξνπ

εθιεγνκέλνπ

θαηφπηλ

θνηλήο

ζπκθσλίαο

ππφ

ησλ

δχν

Γεκαξρείσλ, β) ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα εμεηάζνπλ εληφο
ηεζζάξσλ εηψλ εάλ ν ρσξηζκφο νχηνο ησλ Γεκαξρείσλ εηο ηαο πέληε
κεγαιπηέξαο πφιεηο ζα πξέπεη λα ζπλερηζζή ή φρη.
21.

Μία ζπλζήθε εγγπνκέλε ηελ αλεμαξηεζίαλ, ηελ εδαθηθήλ αθε-

ξαηφηεηα θαη ην χληαγκα ηνπ λένπ Κξάηνπο ηεο Κχπξνπ ζα ζπλαθζή
κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδνο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Σνπξθίαο. Μία ζηξαηησηηθή ζπκκαρία ζα ζπλαθζή επίζεο
κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο.
Αη δχν πξάμεηο αχηαη ζα έρνπλ ζπληαγκαηηθήλ ηζρχλ (ε ηειεπηαία αχηε
παξάγξαθνο ζα πεξηιεθζή εληφο ηνπ πληάγκαηνο σο ζεκειηψδεο άξζξνλ).
22.
Κχπξνπ

Θα αλαγλσξηζζή φηη ε νινθιεξσηηθή ή κεξηθή έλσζηο ηεο
κεζ'

απνθιεηζζνχλ.

νηνπδήπνηε

Κξάηνπο

ή

ε

ρσξηζηή

αλεμαξηεζία

ζα
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23.

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ ζα παξαρσξήζε ηελ ξήηξαλ ηνπ

κάιινλ επλννπκέλνπ Κξάηνπο εηο ηελ Μ. Βξεηαλλίαλ, ηελ Διιάδα θαη ηελ
Σνπξθίαλ δη' φιαο ηαο ζπκθσλίαο, νηαζδήπνηε θχζεσο.
Ζ δηάηαμηο αχηε δελ πεξηιακβάλεη ηα ζχκθσλα κεηαμχ ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηα αθνξψληα εηο ηαο
βάζεηο θαη ζηξαηησηηθάο επθνιίαο ηαο παξαρσξνπκέλαο εηο ην Ζλσκέλνλ
Βαζίιεηνλ.
24.

Ζ Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα

λα επηρνξεγνχλ ηα εθπαηδεπηηθά, πλεπκαηηθά, αζιεηηθά ηδξχκαηα θαη ηα
θηιαλζξσπηθά έξγα ηα αλήθνληα εηο ηαο αληηζηνίρνπο Κνηλφηεηαο.
Οκνίσο, εηο ελ πεξίπησζηλ κία εθ ησλ Κνηλνηήησλ θξίλεη φηη δελ
δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίνλ αξηζκφλ δηδαζθάισλ, θαζεγεηψλ, ή θιεξηθψλ δηα ηελ
ιεηηνπξγίαλ ησλ ηδξπκάησλ απηψλ, ε Διιεληθή θαη Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζα
δχλαληαη λα ηαηο παξέρνπλ ηα απνιχησο αλαγθαία κέζα δηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηαο αλάγθαο ησλ.
25.
Δμσηεξηθψλ,

Δλ εθ ησλ αθνινχζσλ Τπνπξγείσλ είηε ην Τπνπξγείνλ
είηε

ην

Τπνπξγείνλ

Γηθαηνζχλεο,

είηε

ην

Τπνπξγείνλ

Οηθνλνκηθψλ ζα αλαηεζή εηο Σνχξθνλ. Δάλ ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο
ζπκθσλήζνπλ ζα δχλαληαη λα ππνθαηαζηήζνπλ εηο ην ζχζηεκα ηνχην ελ
ζχζηεκα ελαιιαγήο.
26.

Σν λένλ Κξάηνο, ην νπνίνλ ζα γελλεζή δηα ηεο ππνγξαθήο ησλ

πλζεθψλ ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζή ην ηαρχηεξνλ δπλαηφλ θαη εληφο
πξνζεζκίαο κε ππεξβαηλνχζεο ηνπο ηξεηο κήλαο κεηά ηελ ππνγξαθήλ ησλ
πλζεθψλ ηνχησλ.
27

.Άπαληα ηα αλσηέξσ κλεκνλεπφκελα ζεκεία ζα ζεσξεζνχλ

σο ζεκειηψδε άξζξα ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κχπξνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I
A
Εεηήκαηα ακχλεο, ππνθείκελα εηο αξλεζηθπξίαλ, ζπκθψλσο πξνο ην
ζεκείνλ 9 ηεο βαζηθήο δηαξζξψζεσο, είλαη ηα αθφινπζα δεηήκαηα:
α)
αθνξψζαη

χλζεζηο θαη δχλακηο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη αη

απηάο πηζηψζεηο.
β)

Γηνξηζκφο θαη πξναγσγή ησλ ζηειερψλ.

γ)

Δηζαγσγή πιηθνχ πνιέκνπ σο θαη φισλ ησλ εθξεθηηθψλ

δ)

Παξαρψξεζηο βάζεσλ θαη άιισλ επθνιηψλ εηο ζχκκαρα

πιψλ

θξάηε
Β
Σα ππνθείκελα εηο αξλεζηθπξίαλ δεηήκαηα αζθαιείαο είλαη ηα
αθφινπζα:
α)

Γηνξηζκφο θαη πξναγσγή ησλ ζηειερψλ.

β)

Καηαλνκή θαη ζηάζκεπζηο ησλ δπλάκεσλ.

γ)

Έθηαθηα κέηξα θαη ζηξαηησηηθφο λφκνο.

δ)

Αζηπλνκηθφο λφκνο.

(Καζνξίδεηαη φηη εκπίπηεη εηο ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο θάζε κέηξνλ ή
απφθαζηο θχζεσο εμαηξεηηθήο αιι' φρη εθείλαη αίηηλεο αθνξνχλ ηελ
θαλνληθήλ ιεηηνπξγίαλ ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο ρσξνθπιαθήο).

