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Σχέδιο Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για επίλυση 
του Κυπριακού Προβλήµατος 

 
Σηµείωµα προς κατ΄ αρχήν ενηµέρωση του Εθνικού Συµβουλίου 

 
 
Ι. Εισαγωγή 

  

Σκοπός του Σηµειώµατος αυτού, που συντάσσεται κατ΄ εντολή του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας, είναι να αναλύσει κατά τρόπο λιτό, και χωρίς τοποθέτηση, τα ουσιώδη 

σηµεία του Σχεδίου, που έχει υποβάλει χθες ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων 

Εθνών προς επίλυση του Κυπριακού Προβλήµατος. 

 

Το Σχέδιο καταλαµβάνει έκταση 138 σελίδων.  Περιέχει λεπτοµερείς και, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, περίπλοκες διατάξεις.  Ο χρόνος µελέτης, που µου έχει 

δοθεί, ήταν ελάχιστος.  Γι΄ αυτό και το Σηµείωµα αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως πρώτη 

πρόχειρη ανάλυση.  Τις επόµενες µέρες θα επακολουθήσει λεπτοµερής και σε βάθος 

µελέτη, αν δε κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστωθούν σφάλµατα στο παρόν Σηµείωµα, 

τα Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου θα ενηµερωθούν σχετικά.    

 

ΙΙ. Η διαδικαστική τεχνική, που έχει υιοθετήσει ο Γενικός Γραµµατέας προς 
επίλυση του Κυπριακού Προβλήµατος 

 

(α) Το Σχέδιο αποτελεί βάση για διαπραγµάτευση.  Η άποψη, όµως, αυτή πρέπει 

να ζυγιστεί υπό το φως των εποµένων υποπαραγράφων. 

 

(β) Ο πρώτος κύκλος διαπραγµάτευσης πρέπει να περατωθεί αρχές ∆εκεµβρίου 

και να έχει ως αποτέλεσµα, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εφαρµογή του 

Σχεδίου, την προσυπογραφή από τους διαπραγµατευτές των βασικών µερών, 

που θα αποτελούν τη βάση της επίλυσης του Κυπριακού προβλήµατος. 
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Με την υπογραφή πριν από την Κοπεγχάγη, θα συµφωνηθούν οι κύριες 

διατάξεις του �Foundation Agreement� και η ουσία των όσων έχουν σηµειωθεί 

ειδικά στα διάφορα Παραρτήµατα, περιλαµβανοµένων και των κυρίων 

΄Αρθρων του Συντάγµατος, καθώς επίσης και χάρτης, που θα καθορίζει τον 

εδαφικό διαχωρισµό µεταξύ των δύο [component states]. Θα συµφωνηθούν 

επίσης όλα τα θέµατα, στα οποία αναµιγνύονται άλλα κράτη ή ο ίδιος ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών ή η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (προβλεπόµενες 

∆ιεθνείς Συνθήκες, θέµατα που θα υποβληθούν στο Συµβούλιο Ασφαλείας για 

απόφαση και το σχετικό Πρωτόκολλο σε σχέση µε την προσχώρηση της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση). 

 

(γ) Το Σχέδιο δεν προβλέπει για συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µετά την 

Κοπεγχάγη, αν δεν προηγηθεί προσυπογραφή των όσων αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (β). 

 

(δ) Σε περίπτωση προσυπογραφής των τµηµάτων του Σχεδίου, που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο (β), ως βέβαια αυτά θα έχουν τυχόν διαµορφωθεί µετά 

την επικείµενη διαπραγµάτευση, τότε θα επακολουθήσει µετά την Κοπεγχάγη 

δεύτερος κύκλος διαπραγµατεύσεων, ο οποίος θα διαρκέσει µέχρι την 28 

Φεβρουαρίου 2003. 

 

Ο δεύτερος αυτός κύκλος διαπραγµατεύσεων δεν µπορεί να αποτύχει. Γιατί 

είναι σαφέστατο ότι σε περίπτωση που θα υπάρξει διαφωνία των 

διαπραγµατευοµένων µερών σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα θα έχει αποµείνει 

για διαπραγµάτευση µετά την Κοπεγχάγη, τα διαπραγµατευόµενα Μέρη θα 

είναι δεσµευµένα να αποδεχθούν τις σχετικές µε το θέµα αυτό εισηγήσεις του 

Γενικού Γραµµατέα (βλ. τη φράση «which would include my suggestions, if any 

where necessary, to finalise the agreement� στην τρίτη από του τέλους 

παράγραφο της σελ.2 του Note of Guidance).   

 

(ε) Στις 30 Μαρτίου 2003 πρέπει να διεξαχθούν τα δύο προβλεπόµενα 

δηµοψηφίσµατα.  Σε περίπτωση, κατά την οποία το αποτέλεσµα είτε και των 

δύο είτε του ενός από τα δύο είναι αρνητικό, η λύση θα θεωρείται ως µηδέποτε 

γενοµένη.  Σε περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσµα και των δύο 
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δηµοψηφισµάτων είναι θετικό, η λύση θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αµέσως (Βλ. 

ANNEX I �Coming into being of the new State of Affairs�). 

 

(στ) Το Σχέδιο προβλέπει για µεταβατική συµφωνία αµέσως µετά την υπογραφή 

του «Comprehensive Settlement� και µέχρις ότου διεξαχθούν τα δύο 

δηµοψηφίσµατα.  Οι µεταβατικές αυτές διατάξεις δεν πρέπει να συγχέονται µε 

τις µεταβατικές διατάξεις, που θα ισχύουν µετά το τυχόν θετικό αποτέλεσµα 

των δύο δηµοψηφισµάτων. 

 

Οι µεταβατικές αυτές διατάξεις εµπεριέχονται στο APPENDIX B, στις σελ. 120-

122 του Σχεδίου.  Οι µεταβατικές αυτές διατάξεις αφορούν στη συµπλήρωση 

του Foundation Agreement, σε Επιτροπές προς συµπλήρωση του Foundation 

Agreement, στο σχεδιασµό της σηµαίας και δηµιουργία εθνικού ύµνου, στην 

ετοιµασία των συνταγµάτων του καθενός από τα «component states� και της 

σχετικής νοµοθεσίας, που θα ισχύουν σε αυτά, µέτρων δηµιουργίας 

εµπιστοσύνης, διορισµών προσωρινών δικαστών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

του [Common State], διακανονισµό και διασφάλιση δικαιωµάτων (εµπορικών) 

αντιπροσωπειών στο καθένα από τα δύο [component states] και διευθέτηση 

του θέµατος των αγνοουµένων. 

 

ΙΙΙ. Μετεξέλιξη Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή νέο κράτος; 
 

Το Σχέδιο ουδέν αναφέρει για το θέµα αυτό.  Ανάλυση, όµως, των επί µέρους 

διατάξεων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µε το Σχέδιο δεν δηµιουργείται νέο κράτος, 

αλλά µετεξελίσσεται η ίδια η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, και αυτό ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι η φράση «Κυπριακή ∆ηµοκρατία» δεν αναφέρεται πουθενά, διότι το 

κράτος θα αποκτήσει άλλο όνοµα, άλλη σηµαία και άλλο ύµνο. 

 

(α)  Η φρασεολογία που χρησιµοποιείται και συγκεκριµένα η φράση «new State of 

Affairs� δεν επαρκεί, προς δηµιουργίαν νέου κράτους. 

 

(β) Το σηµαντικότερο είναι ότι στο ΄Αρθρο 2.1(α) του Foundation Agreement 

αναφέρεται ρητώς «Cyprus is an independent state� has a single 

international legal personality and sovereignty and is a member of the 
United Nations�.  H φράση «Cyprus is a member» οδηγεί στο συµπέρασµα 
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ότι δεν χρειάζεται νέα αίτηση, προκειµένου ένα νέο κράτος να εισέλθει και να 

γίνει µέλος του ∆ιεθνούς Οργανισµού. 

 

(γ) Το επιχείρηµα της υποπαραγράφου (β) ενισχύεται και από τη διατύπωση του 

άρθρου 3 του Foundation Agreement, σύµφωνα µε το οποίο, ευθύς ως η 

Foundation Agreement τεθεί σε ισχύ, οι δύο συµπρόεδροι (βλ. πιο κάτω 

Κεφ.X) θα πληροφορήσουν τα Ηνωµένα ΄Εθνη ότι «henceforth the 
membership rights and obligations of Cyprus in the the United Nations 
shall be exercised in accordance with the new State of Affairs». 

 

(δ) Η ίδια άποψη ενισχύεται και από το ΄Αρθρο 1.3 του Foundation Agreement, 

όπου αναφέρεται ρητά ότι «the Treaty of Establishment, the Treaty of 

Guarantee and the Treaty of Alliance remain in force ��.�. 
 

IV. Κυριαρχία 
 

Το Σχέδιο αναφέρει ότι η Κύπρος έχει «a single sovereignty� (βλ. ΄Αρθρο 2.1 (α) του 

Foundation Agreement, καθώς επίσης και ΄Αρθρο 1.1 του Σχεδίου Συντάγµατος, στη 

σελ. 17 του Σχεδίου). 

 

Παρά ταύτα το επίρρηµα «κυριαρχικά» (sovereignly) χρησιµοποιείται τόσο σε σχέση 

µε την ενάσκηση των εξουσιών του [Common State], όσο και σε σχέση µε την 

ενάσκηση των εξουσιών των [component states] (βλ. άρθρο 2.1(β) και (γ) του 

Foundation Agreement.   Βλ., επίσης ΄Αρθρα 12 και 13 του Σχεδίου Συντάγµατος στις 

σελ. 21 και 22).   

 

V. Ιθαγένεια 

 

Το Σχέδιο προβλέπει για µίαν ιθαγένεια (single Cypriot citizenship), αλλά ταυτόχρονα 

παρέχει δικαίωµα στον κάθε πολίτη να έχει «citizenship status� του ενός από τα δύο 

[component states].  Τα [component states] δεν έχουν εξουσία να παραχωρήσουν 

ιθαγένεια [component state].  ´Εχουν εξουσία να παραχωρήσουν status ιθαγενείας 

[Component State], αλλά µόνο σε άτοµα, τα οποία ήδη είναι πολίτες του [Common 

State] (βλ. ΄Αρθρο 3 του Foundation Agreement).  Η άσκηση πολιτικών δικαιωµάτων 

σε �component state� συνδέεται άµεσα µε την κατοχή του εν λόγω status. 



 5 
 

 

VI. Αρµοδιότητες και εξουσίες του [Common State] 
 

Oι εν λόγω αρµοδιότητες και εξουσίες προσδιορίζονται: 

 

(α) Εξωτερικές σχέσεις, περιλαµβανοµένων συνάψεων ∆ιεθνών Συνθηκών και 

Αµυντικής Πολιτικής (σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου και 

τις σχετικές διευθετήσεις σε σχέση µε το θέµα της ασφάλειας, που θα είναι 

µέρος της λύσεως του Κυπριακού προβλήµατος).    

 

(β) Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

 

(γ) Αρµοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας, περιλαµβανοµένων της εκδόσεως 

νοµίσµατος, νοµισµατικής πολιτικής και τραπεζικών κανονισµών. 

 

(δ) Οικονοµία [Common State] περιλαµβανοµένου Προϋπολογισµού και όλης της 

έµµεσης φορολογίας (περιλαµβανοµένων τελωνειακών δασµών και φόρων 

καταναλώσεως) και οικονοµική και εµπορική πολιτική του [Common State]. 

 

(ε) Μετεωρολογία, Πολιτική Αεροπορία, ∆ιεθνής Ναυσιπλοϊα, Υφαλοκρηπίδα και 

Αιγιαλίτιδα Ζώνη της Κύπρου. 

 

(στ) Επικοινωνίες (περιλαµβανοµένων ταχυδροµικών, ηλεκτρονικών και 

τηλεφωνικών επικοινωνιών). 

 

(ζ) Κυπριακή ιθαγένεια (περιλαµβανοµένης της εκδόσεως διαβατηρίων) και 

µετανάστευση (περιλαµβανοµένου ασύλου, απελάσεως και εκδόσεως 

αλλοδαπών). 

 

(η) Καταπολέµηση τροµοκρατίας, εµπορίου ναρκωτικών, ξεπλύµατος βρώµικου 

χρήµατος και οργανωµένου εγκλήµατος. 

 

(θ) Χάρη και αµνηστία. 

 

(ι) Πνευµατική ιδιοκτησία και µέτρα και σταθµά, 
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(κ) Αρχαιότητες. 

 

Σε σχέση µε τις πιο πάνω εξουσίες και αρµοδιότητες το [Common State] θα ασκεί 

νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία σε σχέση µε τη διοίκηση του [Common State] 

(περιλαµβανοµένης ∆ηµοσίας Υπηρεσίας, Αστυνοµίας [Common State], καθώς 

επίσης και ανεξαρτήτων Οργανισµών και Αρχών), εκλογές και referenda σε σχέση µε 

το [Common State], εγκλήµατα κατά παράβαση νόµων του [Common State], 

διοίκηση δικαιοσύνης από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, περιουσία [Common State], 

περιλαµβανοµένων δηµοσίων έργων σε σχέση µε έργα [Common State] και 

απολλοτριώσεων, και γενικά για όλα τα συναφή θέµατα, τα οποία είναι (παρεπόµενα) 

incidental στις πιο πάνω ρητά κατονοµασθείσες εξουσίες του [Common State]. 

 

Το [Common State] θα αναθέτει, όπου τούτο είναι πρέπον, την εφαρµογή των νόµων 

του, περιλαµβανοµένης και της συλλογής κάποιων φόρων, στις αρχές των 

[component states].  Οι υποχρεώσεις του [Common State] δυνάµει ∆ιεθνών 

Συνθηκών θα εφαρµόζονται είτε από το ίδιο είτε από αρχή [Component State], το 

οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει τη νοµοθετική εξουσία σε σχέση µε το θέµα, 

το οποίο πραγµατεύεται η σχετική Συνθήκη. 

 

Το τεκµήριο της αρµοδιότητας είναι υπέρ των [component states]. 

 

VII. Nοµοθετική Εξουσία [Common State] 
 

H Νοµοθετική Εξουσία θα ασκείται από ΄Ανω και Κάτω Βουλή.  Στην ΄Ανω Βουλή τα 

δύο [component states] θα εκπροσωπούνται από ίσον αριθµό Γερουσιαστών (24 

έκαστον).  Στην Κάτω Βουλή, που επίσης θα έχει 48 συνολικά µέλη, οι έδρες θα 

κατανέµονται µε αναλογία πληθυσµού, αλλά ουδέποτε Βουλευτές που προέρχονται 

από ένα [component state] είναι δυνατό να είναι ολιγότεροι του 1/3.  Πρόσθετα, ανά 

µία έδρα πρέπει οπωσδήποτε να παρέχεται στους Μαρωνίτες, Αρµενίους και 

Λατίνους.  Τούτο σηµαίνει ότι εφόσον οι τρεις αυτές Θρησκευτικές Οµάδες ανήκουν 

στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, οι έδρες αυτές θα περιλαµβάνονται στα 2/3 

maximum των εδρών της Κάτω Βουλής, που διαθέτει το Ελληνοκυπριακό 

[component state].  Εν πάση περιπτώσει, µε την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι εκλογές 

για ΄Ανω και Κάτω Βουλή θα γίνονται µε βάση το αναλογικό εκλογικό σύστηµα. 
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Οι Πρόεδροι της ΄Ανω και Κάτω Βουλής δεν µπορούν να προέρχονται από το ίδιο 

[component state]. 

 

∆ιά σκοπούς του παρόντος Σηµειώµατος δεν είναι ανάγκη να απαριθµηθούν οι 

εξουσίες και η διαδικασία λήψης αποφάσεων και θεσπίσεως νόµων από τη 

Νοµοθετική Εξουσία.  

 
VIII. Εκτελεστική Εξουσία 

 

Υιοθετείται το Ελβετικό σύστηµα διακυβερνήσεως, αλλά µε ολιγότερο αριθµό 

Υπουργών.  Τούτο αναφέρεται ρητά στο ΄Αρθρο 2.1 του Foundation Agreement 

όπου αναφέρεται ότι �the status and relationship of the State of Cyprus, its [common 

state] Government and its [component states], is modeled on the status and 

relationship of Switzerland, its federal government and its cantons�.  Η γενική αυτή 

διάταξη στο Foundation Agreement βρίσκει κυρίως εφαρµογή σε σχέση µε την 

Εκτελεστική Εξουσία του [common state]. 

 

Η Εκτελεστική Εξουσία αλλά και το αξίωµα του Αρχηγού της Πολιτείας παρέχεται σε 

Προεδρικό Συµβούλιο (Presidential Council), αποτελούµενο από 6 µέλη, 4 από τα 

οποία θα προέχονται από το ένα [component state] και 2 από το άλλο [component 

state]. 

 

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου δεν µπορούν να προέρχονται από το 

ίδιο [component state]. 

 

To αξίωµα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συµβουλίου θα είναι εκ περιτροπής 

ανά δεκάµηνο µεταξύ των Μελών του Συµβουλίου.  Τούτο κατ΄ ανάγκη σηµαίνει ότι 

για δύο περιόδους (είκοσι µήνες) ο Πρόεδρος του Συµβουλίου θα είναι 

Ελληνοκύπριος, ενώ για την τρίτη περίοδο δέκα µηνών ο Πρόεδρος θα είναι 

Τουρκοκύπριος. 

 

∆εν θα υπάρχει νικώσα ψήφος.  Τα Μέλη του Συµβουλίου θα είναι ίσα µεταξύ τους. 
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Οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε consensus, αν τούτο δεν είναι δυνατό, άλλως µε 

πλειοψηφία, η οποία όµως πρέπει να εµπεριέχει τουλάχιστο µία ψήφο από κάθε 

[component state]. 

 

Το κάθε Μέλος του Συµβουλίου θα είναι επικεφαλής Υπουργείου (Department).  Oι 

υπεύθυνοι για τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν µπορούν να 

προέρχονται από το ίδιο [component state]. 

 

Καθήκοντα Αρχηγού Πολιτείας θα ασκεί ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συµβουλίου (βλ. 

΄Αρθρο 27 του Σχεδίου Συντάγµατος στη σελ. 30).  Ο Πρόεδρος συµµετέχει σε 

επίσηµες τελετές, υπογράφει και λαµβάνει διαπιστευτήρια διπλωµατικών 

εκπροσώπων και παρέχει τις τιµητικές διακρίσεις της Κύπρου.  Ο Πρόεδρος 

εκπροσωπεί την Κύπρο σε συναντήσεις Αρχηγών Κρατών, εκτός αν το Προεδρικό 

Συµβούλιο, µε χωριστές πλειοψηφίες, καθορίσει άλλο Μέλος προς εκπροσώπηση 

της Κύπρου.   

 

Σε σχέση µε διεθνείς συναντήσεις, που δυνατό να ασχοληθούν µε ζωτικά 

συµφέροντα κάποιου από τα [component states] και στη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή ο εκπρόσωπος του Συµβουλίου προέρχεται από το άλλο [component state], 

το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να διορίσει Μέλος του από το άλλο [component 

state] για να συνοδεύσει τον εκπρόσωπό του στη διεθνή αυτή συνάντηση, νοουµένου 

όµως ότι πρόκειται για συνάντηση όπου η αντιπροσωπεία µπορεί να αποτελείται από 

περισσότερα του ενός άτοµα. 

 

Τα Μέλη του Προεδρικού Συµβουλίου εκλέγονται από το Κοινοβούλιο, το οποίο και 

ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο (βλ. ΄Αρθρο 22.3 του Σχεδίου Συντάγµατος).  

Συγκεκριµένα τα Μέλη του Προεδρικού Συµβουλίου εκλέγονται από την ΄Ανω και 

Κάτω Βουλή, µε το σύστηµα της ειδικής πλειοψηφίας.  Τούτο σηµαίνει απλή 

πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή και πλειοψηφία στην ΄Ανω Βουλή, στην οποία όµως 

πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστο τα 2/5 των Γερουσιαστών από κάθε 

[component state].  Οι εκλογές γίνονται µε βάση ενιαίο ψηφοδέλτιο (single list).  

Τούτο εξυπακούει ότι θα πρέπει 6 υποψήφιοι πρέπει να συµφωνήσουν και να 

παρουσιασθούν από κοινού ενώπιον των δύο Βουλών, προκειµένου να εκλεγούν ως 

Μέλη του Προεδρικού Συµβουλίου. 
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ΙΧ. Ανώτατο ∆ικαστήριο 

 

Τούτο θα αποτελείται από εννέα ∆ικαστές, τρεις από το καθένα [component state] και 

τρεις µη Κυπρίους (βλ. ΄Αρθρο 6.2 του Foundation Agreement).  Παρά ταύτα το 

΄Αρθρο 34.1 του Σχεδίου Συντάγµατος οµιλεί και λέγει ότι τον αριθµό των ∆ικαστών 

θα καθορίζει «a special majority law� (για την έννοια αυτή βλ. πιο πάνω στην 

τελευταία παράγραφο του Κεφ. VIII).  

 

Χ. Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
 

Πρόκειται για τις µεταβατικές διατάξεις, που θα τεθούν σε εφαρµογή, µε βάση το 

Σύνταγµα και µετά την επικύρωση της λύσεως στα δύο δηµοψηφίσµατα. 

 

Εντός σαράντα ηµερών από της εφαρµογής της λύσεως θα γίνουν οι εκλογές στο 

κάθε [component state] για εκλογή των Μελών των νοµοθετικών σωµάτων και άλλων 

αξιωµατούχων, οι οποίοι εκλέγονται σύµφωνα µε το Σύνταγµα του καθενός. 

 

Εκάστη νεοεκλεγείσα [component state] Bουλή θα επιλέξει 24 Μέλη της, στο 

Κοινοβούλιο[common state].  ´Ετσι θα σχηµατισθεί προσωρινό Κοινοβούλιο από 48 

Μέλη, το οποίο θα θεωρείται ως το Κοινοβούλιο του [common state] µέχρις ότου 

εκλεγούν η Κάτω και ΄Ανω Βουλή του [common state], πράγµα που πρέπει να γίνει 

εντός δέκα µηνών από της εφαρµογής του Foundation Agreement. 

 

Ειδικά όµως προκειµένου για την προεδρία προβλέπεται συµπροεδρία για περίοδο 

τριών ετών των ηγετών, που θα έχουν υπογράψει τη λύση εκ µέρους των 

Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.  Η πρωτοκαθεδρία µεταξύ των δύο θα 

εναλλάσσεται ανά µήνα. 

 

Οι δύο συµπρόεδροι θα ασκούν την Εκτελεστική Εξουσία και τις εξουσίες της 

Κυβέρνησης του [common state] από κοινού, αλλά θα κατονοµάσουν έξι Κύπριους 

πολίτες, οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο των Υπουργών.  Τα άτοµα που θα 

διορισθούν πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο µε απλή πλειοψηφία.  Θα 

ασκούν τέτοιες εξουσίες, όσες θα ανατεθούν σ΄ αυτούς.   
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Εντός έτους από της θεσπίσεως της συµφωνίας θα εκλεγεί κανονικό Υπουργικό 

Συµβούλιο, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω από τη Νοµοθετική Εξουσία.  Κατά τη 

δευτέρα αυτή φάση η Εκτελεστική Εξουσία θα ανήκει πλέον στο εν λόγω Υπουργικό 

Συµβούλιο, αλλά το ρόλο του Αρχηγού του Κράτους θα εξακολουθούν να 

διαδραµατίζουν οι δύο συµπρόεδροι. 

 

Ακολουθούν µεταβατικές διατάξεις σχετικά µε τη συµµετοχή των επικεφαλής των 

[component states] σε συνεδριάσεις του Προεδρικού Συµβουλίου (για περίοδο δέκα 

ετών),  για την επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, 

για το διορισµό και την αρχική θητεία των Μελών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, για τη 

∆ηµόσια Υπηρεσία, για τη διδασκαλία των επισήµων γλωσσών και για την κρατική 

περιουσία.  Τέλος υπάρχει και διάταξη σχετικά µε την ανάληψη ευθύνης για τα χρέη 

τα οποία δηµιουργήθηκαν πριν από τη θέσπιση της Foundation Agreement.  Η 

ρύθµιση προβλέπει ότι το [common state] θα αναλάβει ευθύνη για όλα τα χρέη, τα 

οποία ανελήφθησαν πριν από τη θέσπιση του Foundation Agreement εκτός από 

χρέη προς Ελλάδα ή Τουρκία ή εκτός από χρέη για αγορά οπλισµού.  Οι 

εξαιρούµενες κατηγορίες χρεών θα αναληφθούν από το αντίστοιχο [component 

state].  Σχετικός νόµος, που θα ψηφίζεται µε ειδική πλειοψηφία (βλ. πιο πάνω 

τελευταία παράγραφο Κεφ. VIII) δυνατό να καθορίζει την κάλυψη του [common state] 

από τα [component states]. 

 

XI. Ρύθµιση Ιθαγένειας 
 

Ποίοι θα είναι πολίτες της Κύπρου  (Βλ. Attachment 4, σελ. 51, 52 και 53). 

 

(α) Κάθε πρόσωπο που απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια το 1960 και οι 

απόγονοί του. 

 

(β) Κάθε πρόσωπο, που έχει συµπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, έχει γεννηθεί 

στην Κύπρο και έχει διαµείνει µόνιµα στην Κύπρο για περίοδο επτά ετών. 

 

(γ) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει νυµφευθεί πολίτη της ∆ηµοκρατίας και έχει 

διαµείνει στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστο δύο ετών και  
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(δ) Ανήλικα τέκνα οποιουδήποτε προσώπου, που ανήκει στις πιο πάνω 

κατηγορίες και διαµένουν µόνιµα στην Κύπρο. 

 

Από τα πιο πάνω είναι έκδηλο ότι µε τις υποπαραγράφους (β), (γ) και (δ) θα 

αποκτήσουν Κυπριακή ιθαγένεια και αρκετοί έποικοι. 

 

Τέλος υπάρχει (πράγµα που ερµηνεύω ότι το θέµα είναι ακόµα προς συζήτηση και 

µέσα στην ίδια την οµάδα των Ηνωµένων Εθνών), διάταξη ότι πρόσθετα µε τις πιο 

πάνω διευθετήσεις, πρόσωπα, των οποίων τα ονόµατα θα αναφέρονται σε σχετικό 

κατάλογο, που θα συµφωνήσουν τα µέρη, θα θεωρούνται Κύπριοι πολίτες.  

(Προφανώς τούτο έχει σκοπό να ρυθµίσει το θέµα των εποίκων, περιορίζοντας τον 

αριθµό τους στις τριάντα περίπου χιλιάδες, που είναι ο αριθµός, ο οποίος κατά τον κ. 

Ντενκτάς αντιπροσωπεύει η κατηγορία αυτή ανθρώπων). 

 

Οι πιο πάνω διατάξεις θα πρέπει να συνδυασθούν µε το ΄Αρθρο 5 του εν λόγω 

Attachment 4, σύµφωνα µε το οποίο ο κάθε αλλοδαπός µπορεί να ζητήσει να πάρει 

την Κυπριακή ιθαγένεια, εάν συµπληρώνονται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 

(α) ΄Εχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

 

(β) ∆ιέµεινε νόµιµα και µόνιµα στην Κύπρο για επτά τουλάχιστο συνεχή χρόνια 

προτού υποβάλει την αίτησή του, 

 

(γ) [Γνωρίζει µίαν από τις επίσηµες γλώσσες της Κύπρου], 

 

(δ) ∆εν είναι πρόσωπο για το οποίο έχουν ληφθεί µέτρα ασφαλείας ή 

προστατευτικά µέτρα προκειµένου να φύγει από την Κύπρο κλπ., και 

 

(ε) ∆εν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέραν του έτους για οποιοδήποτε 

προµελετηµένο έγκληµα εντός των επτά ετών πριν από την υποβολή της 

αίτησης.   

 

Το κλειδί εδώ είναι η φράση «legally resided permanently in Cyprus for at least 

seven consequent years�.  Το θέµα σχετίζεται µε τους εποίκους, οι οποίοι, 

µπορεί τώρα να µην µπορούν να επικαλεστούν νόµιµη παραµονή, αλλά 
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οπωσδήποτε, αφ΄ ης στιγµής τους δοθούν άδειες εργασίας από το 

Τουρκοκυπριακό [component state], θα µπορούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε 

επτά χρόνια να επικαλεσθούν τη συµπλήρωση της προϋπόθεσης της νόµιµης 

διαµονής.  Περαιτέρω, υπάρχει και πιθανότατα να αποκτούν αµέσως τέτοιο 

δικαίωµα, λόγω της αναγνωρίσεως ως δεσµευτικών των προηγηθεισών της 

λύσεως διοικητικών αποφάσεων και πράξεων οποιασδήποτε αρχής, αρκεί οι 

αποφάσεις και οι πράξεις αυτές να µην έρχονται σε αντίθεση µε το σύνολο. 

 

Εποµένως, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι το Σχέδιο του Γενικού Γραµµατέα 

οδηγεί σε νοµιµοποίηση όλων των εποίκων, διά της παροχής σε αυτούς αργά 

ή γρήγορα της ιθαγένειας του κράτους της Κύπρου. 

 

ΧΙΙ. Σχέσεις µε Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

 

Το θέµα αυτό είναι τεράστιο και πολύ φοβούµαι ότι δεν υπήρχε ο χρόνος σωστής και 

σφαιρικής αναλύσεώς του. 

 

Οι σχετικές διατάξεις, που αφορούν την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, βρίσκονται στα 

ακόλουθα σηµεία του Σχεδίου: 

 

(α) ΄Αρθρο 17 του Σχεδίου Συντάγµατος (σελ. 25 Σχεδίου), 

 

(β) Attachment 2 - Cooperation agreement on European Union relations, σελ. 77-

79 του Σχεδίου.  Σκοπός της προτεινοµένης συµφωνίας είναι ο διακανονισµός 

της λήψεως αποφάσεων και της εκπροσωπήσεως της Κύπρου σε σχέση µε 

Ευρωπαϊκά θέµατα, τα οποία κατ΄ εξοχήν ή αποκλειστικά εµπίπτουν εντός της 

αρµοδιότητας των [component states], 

 

(γ) APPENDIX E - Request to the European Union with respect to the accession 

of Cyprus, στις σελ. 135 µέχρι και 138 του Σχεδίου. 

 

Σε σχέση µε τα θέµατα αυτά θα υποβληθεί χωριστό Σηµείωµα πριν από την προσεχή 

Παρασκευή και θα σταλεί προς όλα τα Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου.  Επί του 

παρόντος περιορίζοµαι να αναφέρω ότι κατά αξιόπιστες πληροφορίες φαίνεται ότι το 

περιεχόµενο των εν λόγω διατάξεων έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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ΧΙΙΙ. ∆ικαίωµα εγκατάστασης 
 

Τα σχετικά κείµενα βρίσκονται στο Attachment 3, ΄Αρθρα 5, 6 και 7, στις σελ. 45 και 

46. 

 

(α) Το ΄Αρθρο 5 αναφέρεται για περιορισµούς στο δικαίωµα εγκατάστασης µη 

Κυπρίων, οι οποίοι όµως πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το διεθνές δίκαιο, το 

Ευρωπαϊκό κεκτηµένο και το Σύνταγµα.  Η διάταξη αυτή παρέχει δικαίωµα σε 

[component state] να καθορίσει πιο αυστηρούς κανόνες από το [common 

state] σε σχέση µε εγκατάσταση αλλοδαπών στην περιοχή του συγκεκριµένου 

[component state].  

 

(β) Γενικός περιορισµός στο δικαίωµα εγκατάστασης.  Σύµφωνα µε το ΄Αρθρο 6 

ένα [component state] µπορεί να περιορίσει το δικαίωµα εγκατάστασης 

Κυπρίων πολιτών, όσων δεν έχουν το δικό του (citizenship status), εάν και 

εφόσον ο αριθµός τέτοιων πολιτών έχει φθάσει το 1/3 του συνολικού 

πληθυσµού συγκεκριµένης πόλεως ή χωρίου. 

 

(γ) Σύµφωνα µε το ΄Αρθρο 7 µπορούν να επιβληθούν υπό µορφή µεταβατικών 

διατάξεων προσωρινοί περιορισµοί στο δικαίωµα της εγκατάστασης.  Η 

µεταβατική περίοδος διαρκεί είκοσι έτη.  Οι περιορισµοί αφορούν πολίτες, οι 

οποίοι δεν έχουν το «citizenship status» του [component state], το οποίο 

επιβάλλει τον σχετικό περιορισµό.  Ο περιορισµός τίθεται σε εφαρµογή όταν ο 

αριθµός τέτοιων πολιτών φθάσει σε συγκεκριµένο ποσοστό του συνόλου 

πληθυσµού µίας πόλεως ή ενός χωρίου.  Το σχετικό ποσοστό καθορίστηκε 

στο 1% για τον πρώτο χρόνο µετά την εφαρµογή του Foundation Agreement.  

Το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται ανά 3% κάθε τριετή περίοδο, µέχρις ότου 

φθάσει το 20%. 

 

∆εν θα υπάρχει όµως οποιοσδήποτε περιορισµός στο δικαίωµα εγκατάστασης 

κατοίκων και απογόνων των κατοίκων των χωρίων της Τηλλυρίας, Αµαδιές, 

Λιµνίτη, Σελεµάνη, Ξερόβουνο και ΄Αγιο Γεώργιο, των Μαρωνιτικών χωριών 

Αγίας Μαρίνας, Ασώµατου, Καρπάσιας και Κορµακίτη, την Πύλα και τα χωριά 

της Καρπασίας Ριζοκάρπασο, Αιγιαλούσα, Αγία Τριάδα και Μελανάγρα.  Στο 
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κατάλογο αυτό δυνατό να προστεθούν και άλλα χωριά, στα οποία κατά το 

1960 κατοικούσαν πέραν του 20% Τουρκοκύπριοι και τα οποία βρίσκονται 

εντός περιοχής, η οποία θα επηρεασθεί από τη διευθέτηση της εδαφικής 

πτυχής του προβλήµατος (συνεπεία αναπροσαρµογής). 

 

XVI. Περιουσίες 
 

(α) Στο σηµείωµα αυτό δεν πρόκειται να ασχοληθώ µε τις περίπλοκες διατάξεις 

καθορισµού της αξίας και των αποζηµιώσεων, για περιουσίες, οι οποίες δεν 

θα αποδοθούν πράγµατι στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους.  Οι διατάξεις αυτές 

θα αναλυθούν προσεχώς.  Το παρόν σηµείωµα περιορίζεται, µε το να 

περιγράψει την πρόταση σε σχέση µε τα δικαιώµατα περιουσίας των νοµίµων 

ιδιοκτητών.   

 

(β) Περιουσίες ευρισκόµενες σε περιοχές, οι οποίες θα επηρεαστούν από την 

επίλυση της εδαφικής πτυχής του προβλήµατος (δηλαδή περιουσίες που 

βρίσκονται σε περιοχή, η οποία τώρα είναι κατεχόµενη και η οποία συνεπεία 

της διευθετήσεως της εδαφικής πτυχής θα περιέλθει υπό Ελληνοκυπριακή 

διοίκηση).  Το θέµα των περιουσιών στις περιοχές αυτές ρυθµίζεται από το 

Attachment 4.   

 

(γ) Η Εκκλησία και το EVKAF χωρίς εξαίρεση δικαιούνται να αναλάβουν κατοχή 

εντός τριών ετών από της εφαρµογής του Foundation Agreement όλων των 

περιουσιών τους, οι οποίες εχρησιµοποιούνταν ως τόποι λατρείας (religious 

sites) κατά το 1963 ή το 1974.   

 

(δ) Περιουσίες, οι οποίες ανήκουν σε οργανισµούς (institutions) (δεν είναι σαφές 

ποια είναι η έννοια του institution και κατά πόσο περιλαµβάνει ιδιωτική 

εταιρεία) µεταβιβάζονται στο Συµβούλιο Περιουσιών επ΄ ανταλλάγµατι 

αποζηµίωσης. 

 

(ε) Περιουσία, η οποία χρησιµοποιείται για σκοπό δηµόσιας ωφέλειας κατά το 

χρόνο εφαρµογής της λύσεως (εάν και εφόσον αντικειµενικά ο σκοπός για 

τέτοια χρήση θα δικαιολογούσε αναγκαστική απαλλοτρίωση), µεταβιβάζεται 

στο �common state� ή στο αντίστοιχο �component state� επ΄ ανταλλάγµατι 
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πληρωµής της αξίας της στον ιδιοκτήτη µέσω του Συµβουλίου Περιουσιών 

(Άρθρο 10 στη σελίδα 89 του Annex VII).   

 

(στ) Περιουσία, η οποία εξειδικεύεται στα πρόσθετα πρωτόκολλα στη Συνθήκη 

Συµµαχίας ως απαραίτητη για σκοπούς στρατιωτικούς, θα µεταβιβάζεται στο 

�component state� στο οποίον ευρίσκεται επ΄ ανταλλάγµατι αποζηµίωσης από 

το εν λόγω �component state� στην τρέχουσα αξία της µέσω του Συµβουλίου 

Περιουσιών. 

 

(ζ) Εάν κάτοχος περιουσίας είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης περιουσίας, της οποίας την 

κατοχή έχασε συνεπεία της ανώµαλης κατάστασης (dispossessed owner) και 

νοουµένου ότι η περιουσία την οποία τώρα κατέχει είναι της ιδίας περίπου 

αξίας µε αυτή της οποίας απώλεσε τον έλεγχο και κατοχή, έχει δικαίωµα να 

ζητήσει την ιδιοκτησία της περιουσίας, που τώρα κατέχει, µε αντάλλαγµα τον 

τίτλο του στην άλλη περιουσία, της οποίας είχε χάσει τον έλεγχο και υπό την 

προϋπόθεση ότι την περιουσία την οποία τώρα κατέχει, την κατέχει για τα 

τελευταία δέκα χρόνια.  Το αίτηµα δεν θα γίνει αυτόµατα δεκτό αν η τρέχουσα 

αξία της περιουσίας, την οποία διεκδικεί υπερβαίνει κατά 50% την τρέχουσα 

αξία της περιουσίας, της οποίας τον έλεγχο είχε απολέσει.  Σε τέτοια 

περίπτωση τότε το Συµβούλιο Περιουσιών έχει διακριτική εξουσία, να δεχθεί ή 

απορρίψει την κίνηση, έχει εξουσία διαχωρισµού της περιουσίας, αλλά και 

εξουσία να βοηθήσει τους ενδιαφεροµένους να συµβιβαστούν. 

 

(η) Τα ίδια δικαιώµατα έχει και ο οποιοσδήποτε απέκτησε την περιουσία από 

άτοµο, που περιγράφεται στην υποπαράγραφο (ζ) ανωτέρω.   

 

(θ) Ο ιδιοκτήτης σηµαντικής βελτιώσεως επηρεαζοµένης περιουσίας µπορεί να 

ζητήσει να πάρει τίτλο επί της εν λόγω περιουσίας, επ΄ ανταλλάγµατι 

πληρωµής της τρέχουσας αξίας της εν λόγω περιουσίας χωρίς την βελτίωση.   

 

Reinstatement into Possession 

 

Περιουσίες, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αποδίδονται στους 

ιδιοκτήτες τους.  Αλλά υπάρχουν και εδώ περιορισµοί.  Σε κάθε �component state� οι 

περιουσίες αυτές δεν θα υπερβαίνουν Χ% και σε κάθε πόλη ή χωριό δεν θα 
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υπερβαίνουν Υ% της συνολικής εκτάσεως γης και του αριθµού των κατοικιών, εάν οι 

δικαιούχοι είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το άλλο �component state�.  

Τούτο βέβαια σηµαίνει ότι για όσους Ελληνοκυπρίους θα αποκτήσουν το λεγόµενο 

�citizenship status� του Τουρκοκυπριακού �component state� (ισχύει και το αντίθετο 

για τους Τουρκοκυπρίους), οι εν λόγω Ελληνοκύπριοι δεν θα υπολογίζονται καθ΄ 

όσον αφορά τα εν λόγω ποσοστά.  Σε περίπτωση, που οι απαιτητές είναι 

περισσότεροι από τα εν λόγω ποσοστά, τότε η προτεραιότητα θα καθορίζεται 

ανάλογα µε την ηλικία, δηλαδή ο µεγαλύτερος στην ηλικία θα έχει προτεραιότητα.  Οι 

περιορισµοί όµως αυτοί δεν ισχύουν σε σχέση µε τόπους λατρείας (religious sites), ή 

σε σχέση µε χωριά που κατοικούντο κατά κύριο λόγο από Μαρωνίτες το 1974 ή για 

τα χωριά της Καρπασίας, δηλαδή το Ριζοκάρπασο, Γιαλούσα, Αγία Τριάδα και 

Μελανάγρα.   

 

Το Άρθρο 17 στη σελίδα 19 προβλέπει µορατόρια 3 και 5 ετών σε σχέση µε το 

δικαίωµα πραγµατικής αποκατάστασης στην περιουσία (βλ. σελ. 92).   

 

Το θέµα των περιουσιών είναι τεράστιο, οι δε σχετικές διατάξεις είναι περίπλοκες.  

Θα υποβληθεί προσεχώς άλλο Σηµείωµα µε πλήρη ανάλυση του θέµατος αυτού. 

 

XVII. Η Εδαφική Πτυχή 
 

Έχουν παραδοθεί δύο χάρτες.  Ο ένας, ο οποίος περιλαµβάνει αρκετά µεγάλη 

περιοχή της Καρπασίας υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση, αποδίδει στο 

Τουρκοκυπριακό �component state� 28.5% του συνολικού εδάφους της Κυπριακής 

επικράτειας, ενώ ο άλλος, ο οποίος δεν προνοεί οτιδήποτε χωριστό για Καρπασία, 

αποδίδει στο Τουρκοκυπριακό �component state� to 28.6% του εδάφους.   

 

Η εδαφική πτυχή έχει συνδυασθεί άµεσα και µε το θέµα των περιουσιών.  Με άλλα 

λόγια, ανάλογα µε την επιλογή, που θα υπάρξει, θα είναι και η συµπλήρωση των 

ποσοστών Χ% και Υ%, τα οποία αναφέρονται πιο πάνω στο Κεφάλαιο XVI υπό τον 

τίτλο Reinstatement into Possession.  Έτσι σε περίπτωση που θα γίνει δεκτός ο 

χάρτης, ο οποίος αποδίδει τµήµα της Καρπασίας, περιλαµβανοµένων της Γιαλούσας 

και του Ριζοκαρπάσου, υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση, το ποσοστό Χ% θα είναι 9% 

του συνόλου, ενώ το ποσοστό ανά χωρίον ή πόλη θα είναι 14% του συνόλου των 
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περιουσιών.  Σε περίπτωση επιλογής του δευτέρου χάρτη, τότε το Χ ποσοστό 

αυξάνεται από 9% σε 11%, και το ανά πόλη ή χωρίον ποσοστό σε 16%.   

 

Σηµείωµα: Από προφορική στιχοµυθία που είχα χθες το απόγευµα µε κάποιο 

µέλος της οµάδας των Ηνωµένων Εθνών απεκόµισα το συµπέρασµα 

ότι τα ποσοστά αυτά αλλάζουν ανάλογα µε την περαιτέρω αλλαγή της 

εδαφικής πτυχής.  Έτσι, π.χ. σε περίπτωση κατά την οποία 

καταλήξουµε στο Χάρτη Γκάλι, κατά πάσα πιθανότητα τα πιο πάνω 

ποσοστά θα αυξηθούν περαιτέρω.  

 

XVIII. Ασφάλεια 

 

(α) Παραµένουν σε ισχύ οι Συνθήκες Εγγυήσεως και Συµµαχίας του 1960, 

κατάλληλα τροποποιηµένες µε προσθήκη σχετικών Πρωτοκόλλων, για να 

περιλάβουν νέες διευθετήσεις.  Η Συνθήκη Εγγύησης θα εφαρµόζεται κατ΄ 

αναλογία (mutatis mutandis) σε σχέση τη νέα τάξη πραγµάτων (new state of 

affairs) (βλ. ΄Αρθρο 3 του Foundation Agreement στη σελ. 8). 

 

Θα προστεθεί Πρωτόκολλο στη Συνθήκη Εγγυήσεως.  Ως αποτέλεσµα της 

εφαρµογής της mutatis mutandis στη νέα τάξη πραγµάτων η Συνθήκη 

Εγγυήσεως θα καλύπτει (εκτός από την ανεξαρτησία, την εδαφική 

ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνταγµατική τάξη της Κύπρου) την εδαφική 

ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνταγµατική τάξη των [component states]. 

 

Προβλέπεται πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συνθήκη Συµµαχίας του 1960, έτσι 

ώστε τελευταία να εφαρµόζεται και να λειτουργεί mutatis mutandis  σε σχέση 

µε τη νέα τάξη πραγµάτων (new state of affairs).   ∆εν θα υπάρχει τριµερές 

στρατηγείο.  Το Ελληνικό και Τουρκικό απόσπασµα θα είναι της ίδιας 

αριθµητικής δυνάµεως, η οποία όµως επί του παρόντος δεν έχει καθορισθεί.  

Απλώς αναφέρεται ότι ο αριθµός δεν θα είναι πενταψήφιος.   Προβλέπονται 

λεπτοµέρειες σε σχέση µε τον οπλισµό και γενικά τα εφόδια, τα οποία θα 

χρησιµοποιούνται από τα εν λόγω αποσπάσµατα. 

 

Στη σελ. 132 εµπεριέχονται οι διατάξεις σε σχέση µε τη σταδιακή διάλυση των 

Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών στρατιωτικών δυνάµεων και της 
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αναπροσαρµογής των αριθµών σε σχέση µε τα Ελληνικά και Τουρκικά 

αποσπάσµατα.   

 

Βασικό στοιχείο του όλου πλέγµατος της ασφάλειας είναι το APPENDIX D στις 

σελ. 133 και 134, το οποίο προβλέπει ότι το Συµβούλιο Ασφαλείας θα 

αποφασίσει να διατηρήσει στην Κύπρο Ειρηνευτική ∆ύναµη, η οποία θα 

παραµείνει ενόσω η Κυβέρνηση του [common state] µε τη συγκατάθεση και 

των δύο [component states] δεν θα αποφασίσει άλλως.  Η Ειρηνευτική 

∆ύναµη θα αναδιπλούται και ενεργεί ελεύθερα σε ολόκληρη την επικράτεια της 

Κύπρου µε την εντολή όπως �to monitor the implementation of the Foundation 

Agreement and use its best efforts to promote compliance with it and 

contribute to the maintenance of the secure environment and in particular 

(συνέχεια στις σελ. 133, 134 - δεν υπάρχει λόγος να επαναληφθούν οι 

διατάξεις αυτές εδώ). 

 

Τα έξοδα λειτουργίας της Ειρηνευτικής ∆υνάµεως θα επιβαρύνουν την Κύπρο. 

 

XIX. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

 

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω και γενικά των άλλων ρητών διατάξεων στο 

Σύνταγµα τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες προστατεύονται (βλ. 

Άρθρο 4 του Foundation Agreement, καθώς επίσης και Άρθρο 9 του Σχεδίου 

Συντάγµατος στη σελίδα 20).  Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Προστασίας Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και τα πρόσθετα Πρωτόκολλά της και το Πολιτικό και Κοινωνικό 

Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών θεωρούνται αναπόσπαστα τµήµα του Συντάγµατος. 

 

 

 

       Αλέκος Μαρκίδης, 

            Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας. 

 

 

12 Νοεµβρίου 2002. 

 


