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ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
 

ΤΗΣ 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

1960 
 

95 του 1989 
106(Ι) του 1996. 
115(I) του 1996. 
104(Ι) του 2002. 
127(Ι) του 2006. 
51(Ι) του 2010 
68(Ι) του 2013. 
 

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 1. 
 

Η Κυπριακή Πολιτεία είναι ανεξάρτητος και κυρίαρχος ∆ηµοκρατία, προεδρικού 
συστήµατος, της οποίας ο Πρόεδρος είναι ΄Ελλην και ο Αντιπρόεδρος Τούρκος, 
εκλεγόµενοι αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητας της 
Κύπρου, ως εν τω παρόντι Συντάγµατι ορίζεται. 
 

2 του 127(Ι) του 2006. 
Άρθρο 1Α. 

 
Ουδεµία διάταξη του Συντάγµατος θεωρείται ότι ακυρώνει νόµους που θεσπίζονται, 
πράξεις που διενεργούνται ή µέτρα που λαµβάνονται από τη ∆ηµοκρατία τα οποία 
καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ούτε εµποδίζει Κανονισµούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσµευτικά µέτρα 
νοµοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσµικά τους όργανα ή από τα αρµόδιά τους 
σώµατα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νοµική ισχύ στη ∆ηµοκρατία. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 2. 
 

∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Συντάγµατος: 
 
(1) Την ελληνικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες oι πολίται της ∆ηµοκρατίας, 
οίτινες είναι ελληνικής καταγωγής και έχουσιν ως µητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν 
ή µετέχουσι των ελληνικών πολιτιστικών παραδόσεων ή ανήκουσιν εις την 
Ελληνικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. 
 
(2) Την τουρκικήν κοινότητα αποτελούσιν άπαντες oι πολίται της ∆ηµοκρατίας, 
οίτινες είναι τουρκικής καταγωγής και έχουσιν ως µητρικήν γλώσσαν την τουρκικήν 
ή µετέχουσι των τουρκικών πολιτιστικών παραδόσεων ή είναι µωαµεθανοί. 
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(3) Πολίται της ∆ηµοκρατίας µη περιλαµβανόµενοι εις τας διατάξεις της πρώτης ή 
της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, επιλέγουσιν ατοµικώς την 
ελληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα εντός προθεσµίας τριών µηνών από της 
ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος. Εφ’ όσον όµως ανήκουσιν 
εις θρησκευτικήν οµάδα επιλέγουσι την ελληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα 
οµαδικώς και επί τη τοιαύτη επιλογή θεωρούνται µέλη της κοινότητος, ην 
επελέξαντο, τηρουµένου του κανόνος ότι πας πολίτης της ∆ηµοκρατίας ανήκων εις 
τοιαύτην θρησκευτικήν οµάδα δικαιούται να µη συµµορφωθή προς την κατόπιν 
αποφάσεως της οµάδος επιλογήν αυτής, οπότε δι’ ενυπογράφου δηλώσεως αυτού 
υποβαλλοµένης εντός µηνός από της ηµεροµηνίας της επιλογής της οµάδος αυτού 
εις τον αρµόδιον υπάλληλον της ∆ηµοκρατίας, και εις τους Προέδρους της 
ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, επιλέγει κοινότητα διάφορον 
της κοινότητος, ην επελέξατο η οµάς αυτού. 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, εν η περιπτώσει η επιλογή, η γενοµένη υπό θρησκευτικής 
οµάδος, δεν γίνη αποδεκτή, επί τω λόγω ότι τα µέλη αυτής είναι ολιγώτερα του 
απαιτουµένου αριθµού, πας ανήκων εις τοιαύτην θρησκευτικήν οµάδα δικαιούται, 
εντός µηνός από της ηµεροµηνίας της αρνήσεως αποδοχής της επιλογής της οµάδος, 
να επιλέξη ατοµικώς την κοινότητα, εις ην επιθυµεί να ανήκη, τηρών την 
προειρηµένην διαδικασίαν. 
 
Εν τη παρούση παραγράφω «θρησκευτική οµάς» σηµαίνει οµάδα προσώπων 
συνήθως κατοικούντων εν Κύπρω, πρεσβευόντων την αυτήν θρησκείαν και 
ανηκόντων είτε εις το αυτό δόγµα είτε υποκειµένων εις την αυτήν δικαιοδοσίαν 
ταύτης, των οποίων ο αριθµός κατά την ηµεροµηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος υπερβαίνει τους χιλίους, εξ ων τουλάχιστον πεντακόσιοι κατέστησαν 
υπήκοοι της ∆ηµοκρατίας κατά την ειρηµένην ηµεροµηνίαν. 
 
(4) Πας όστις αποκτά την υπηκοότητα της ∆ηµοκρατίας εις χρόνον µεταγενέστερον 
της παρόδου τριών µηνών από τηs ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος ασκεί το εν τη τρίτη παραγράφω του παρόντος άρθρου οριζόµενον 
δικαίωµα επιλογής εντός προθεσµίας τριών µηνών από της ηµεροµηνίας, καθ’ ην 
απέκτησε την υπηκοότητα. 
 
(5) Έλλην ή τούρκος πολίτης της ∆ηµοκρατίας υποκείµενος εις τας διατάξεις της 
πρώτης ή της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, δικαιούται να παύση 
ανήκων εις την κοινότητα, ης είναι µέλος και να επιλέξη την ετέραν κοινότητα: 
 
(α) επί τη υποβολή ενυπογράφου δηλώσεως περί της επιθυµίας αυτού, όπως 
µεταβάλη κοινότητα, εις τον αρµόδιον υπάλληλον της ∆ηµοκρατίας και τους 
Προέδρους της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και 
 
(β) επί τη αποδοχή της δηλώσεως αυτού υπό της Κοινοτικής Συνελεύσεως της 
κοινότητος, εις ην δηλοί ότι επιθυµεί να ανήκη. 
 
(6) Οιονδήποτε πρόσωπον ή οιαδήποτε θρησκευτική οµάς θεωρουµένη ως.ανήκουσα 
είτε εις την ελληνικήν είτε εις την τουρκικήν κοινότητα, συµφώνως προς τας 
διατάξεις της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δύναται να παύση 
ανήκουσα εις την µίαν των κοινοτήτων και vα θεωρήται ως ανήκουσα εις την ετέραν 
κοινότητα: 
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(α)επί τη υποβολή ενυπογράφου εγγράφου δηλώσεως περί της επιθυµίας της 
τοιαύτης µεταβολής υπό του προσώπου ή υπό της θρησκευτικής οµάδος εις τον 
αρµόδιον υπάλληλον της ∆ηµοκρατίας και εις τους Προέδρους της ελληνικής και 
της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και 
 
(β) επί τη αποδοχή της δηλώσεως υπό της Κοινοτικής Συνελεύσεως της κοινότητας, 
εις ην δηλοί ότι επιθυµεί vα ανήκη. 
 
(7) (α) Η ύπανδρος γυνή ανήκει εις την κοινότητα του συζύγου αυτής. 
 
(β) Το άρρεν ή θήλυ άγαµον τέκνον το µη συµπληρώσαν το εικοστόν πρώτον έτος 
της ηλικίας του ανήκει εις την κοινότητα του πατρός αυτού, επί δε αγνώστου πατρός 
και Εφ’ όσον δεν έχει υιοθετηθή, εις την κοινότητα, εις ην ανήκει η µήτηρ αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 3. 
 
1. Aι επίσηµοι γλώσσαι της ∆ηµοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική. 
 
2. Νοµοθετικαί, εκτελεστικαί και διοικητικαί πράξεις και έγγραφα συντάσσονται εις 
αµφοτέρας τας επισήµους γλώσσας και Εφ’ όσον δυνάµει ρητής διατάξεως του 
Συντάγµατος απαιτείται έκδοσις, εκδίδονται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον 
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας εις αµφοτέρας τας επισήµους γλώσσας. 
 
3. ∆ιοικητικά ή έτερα επίσηµα έγγραφα απευθυνόµενα εις Έλληνα ή Τούρκον 
συντάσσονται αντιστοίχως εις την ελληνικήν ή την τουρκικήν γλώσσαν. 
 
4. Η ενώπιον δικαστηρίων διαδικασία διεξάγεται και διευθετείται και αι αποφάσεις 
συντάσσονται εις την ελληνικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι `Ελληνες, εις την 
τουρκικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι Τούρκοι και εις αµφοτέρας, την ελληνικήν 
καί την τουρκικήν γλώσσαν, εάν οι διάδικοι είναι Έλληνες και Τούρκοι. Το 
Ανώτατον ∆ικαστήριον διά του εν άρθρω 163 προβλεποµένου κανονισµού αυτού 
καθορίζει εάν εκατέρα ή αµφότεραι αι επίσηµοι γλώσσαι χρησιµοποιώνται εις πάσαν 
ετέραν περίπτωσιν. 
 
5. Οιονδήποτε κείµενον καταχωρούµενον εις την επίσηµον εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας δηµοσιεύεται εν τη αυτή εκδόσει εις αµφοτέρας τας επισήµους 
γλώσσας. 
 
6. (Ι) Πάσα διαφορά µεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κειµένου οιασδήποτε 
νοµοθετικής, εκτελεστικής ή διοικητικής πράξεως ή εγγράφου δηµοσιευοµένου εις 
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας επιλύεται υπό του αρµοδίου δικαστηρίου.  
 
(2) Το υπερισχύον κείµενον νόµου ή αποφάσεως Κοινοτικής Συνελεύσεως 
καταχωρουµένου εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας είναι το 
δηµοσιευόµενον εις την γλώσσαν της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 
(3) Οιαδήποτε διαφορά ανακύπτουσα µεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού 
κειµένου εκτελεστικής ή διοικητικής πράξεως ή εγγράφου, όπερ, καίπερ µη 
δηµοσιευθέν εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, έχει άλλως δηµοσιευθή, 
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επιλύεται οριστικώς διά δηλώσεως του υπουργού ή άλλης οικείας αρχής περί του 
υπερισχύοντος ή ορθού κειµένου: 
 
(4) Το αρµόδιον δικαστήριον δύναται να παράσχη την κατά την κρίσιν αυτού 
δικαίαν θεραπείαν, εάν προκύψη οιαδήποτε των ανωτέρω αναφεροµένων διαφορών 
µεταξύ των δύο κειµένων, 
 
7. Επί των νοµισµάτων, χαρτονοµισµάτων και γραµµατοσήµων γίνεται χρήσις των 
δύο επισήµων γλωσσών.  
 
8. Έκαστος δικαιούται να απευθύνηται προς άπασας τας αρχάς της ∆ηµοκρατίας εις 
εκατέραν των επισήµων γλωσσών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 4. 
 

1. Η ∆ηµοκρατία έχει ιδίαν σηµαίαν ουδετέρου σχεδίου και χρώµατος, την οποίαν 
επιλέγουσιν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Aι αρχαί της ∆ηµοκρατίας και οιονδήποτε νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου ή 
οργανισµός κοινής ωφελείας ιδρυόµενος διά ή συµφώνως τω νόµω της ∆ηµοκρατίας 
αναρτώσι την σηµαίαν της ∆ηµοκρατίας και έχουσι το δικαίωµα να αναρτώσι κατά 
τας εορτάς ταυτοχρόνως οµού µετά της σηµαίας της ∆ηµοκρατίας την ελληνικήν και 
την τουρκικήν σηµαίαν. 
 
3. Αι κοινοτικοί αρχαί και τα ιδρύµατα αυτών έχουσι το δικαίωµα, να αναρτώσι 
κατά τας εορτάς ταυτοχρόνως οµού µετά της σηµαίας της ∆ηµοκρατίας την 
ελληνικήν ή την τουρκικήν σηµαίαν. 
 
4. Πας πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή οιαδήποτε οργάνωσις αποτελούσα ή µη νοµικόν 
πρόσωπον, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, της οποίας τα 
µέλη εiναι πολίται της ∆ηµοκρατίας, έχουσι το δικαίωµα να αναρτώσιν επί της 
κατοικίας ή του καταστήµατος αυτών την σηµαίαν της ∆ηµοκρατίας ή την 
ελληνικήν ή την τουρκικήν σηµαίαν, άνευ οιουδήποτε περιορισµού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 5. 
 
Η ελληνική και η τουρκική κοινότης δικαιούνται να εορτάζωσι τας ελληνικάς και 
τας τουρκικάς εθνικάς εορτάς αντιστοίχως. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ.—ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 6. 

 
Τηρουµένων των ρητών διατάξεων του Συντάγµατος ουδείς νόµος ή ουδεµία 
απόφασις της Βουλής ή οιασδήποτε των Κοινοτικών Συνελεύσεων ως και ουδεµία 
πράξις ή απόφασις οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη ∆ηµοκρατία 
ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή διοικητικόν λειτούργηµα θέλει υποβάλλει εις 
δυσµενή διάκρισιν οιανδήποτε εκ των δύο κοινοτήτων ή οιονδήποτε πρόσωπον ως 
τοιούτον ή υπό την ιδιότητα αυτού ως µέλους κοινότητος. 
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ΑΡΘΡΟΝ 7. 
 
1. Έκαστος έχει το δικαίωµα ζωής και σωµατικής ακεραιότητος. 
 
2. Ουδείς αποστερείται της ζωής αυτού, ειµή εις εκτέλεσιν ποινής επιβληθείσης δι’ 
αποφάσεως αρµοδίου δικαστηρίου δι’ αδίκηµα, δι’ ο προβλέπεται η ποινή αύτη υπό 
του νόµου. Νόµος δύναται να προβλέψη τοιαύτην ποινήν µόνον εις τας περιπτώσεις 
φόνου εκ προµελέτης, εσχάτης προδοσίας, πειρατείας κατά το διεθνές δίκαιον και 
επί αδικηµάτων τιµωρουµένων διά ποινής θανάτου συµφώνως τω στρατιωτικώ 
ποινικώ νόµω. 
 
3. Η αποστέρησις της ζωής δεν θεωρείται παράβασις του παρόντος άρθρου, οσάκις 
προέρχεται εκ της χρήσεως της απολύτως αναγκαίας βίας, ότε και όπως ο νόµος 
ορίζη: 
 
(α) επί αµύνης προσώπου ή περιουσίας προς αποτροπήν αναλόγου και άλλως 
αναποτρέπτου και ανεπανορθώτου κακού, 
 
(β) προς διενέργειαν συλλήψεως ή προς παρεµπόδισιν αποδράσεως προσώπου 
νοµίµως κρατουµένου, 
 
(γ) επί πράξεως γενοµένης προς σκοπόν καταστολής ταραχών ή στάσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 8. 
 
Ουδείς υποβάλλεται εις βασανιστήρια ή εις απάνθρώπον ή ταπεινωτικήν τιµωρίαν ή 
µεταχείρισιν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 9. 
 
Έκαστος έχει το δικαίωµα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφαλείας. Ο 
νόµος θα προβλέψη περί προστασίας των εργατών, αρωγής προς τους πτωχούς και 
συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 10. 
 
1. Ουδείς τελεί εις κατάστασιν δουλείας ή υποτελείας. 
 
2. Ουδείς εξαναγκάζεται εις εκτέλεσιν αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 
 
3. Ο εν τω παρόντι άρθρω όρος «αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία» δεν 
περιλαµβάνει: 
 
(α) οιανδήποτε εργασίαν επιβαλλοµένην κατά την κανονικήν διάρκειαν της 
κρατήσεως συµφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου ΙΙ του Συντάγµατος ή κατά την 
διάρκειαν της υπό όρον απολύσεως από τοιαύτης κρατήσεως, 
 
(β) οιανδήποτε τυχόν επιβληθησοµένην στρατιωτικού χαρακτήρας υπηρεσίαν ή, 
προκειµένου περί τωv κατά συνείδησιν εναντιουµένων εις αυτήν και υπό την 
προϋπόθεσιν της αναγνωρίσεως αυτών υπό νόµου, υπηρεσίαν επιβαλλοµένην αντί 
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της στρατιωτικής υποχρεωτικής υπηρεσίας, και 
 
(γ) οιανδήποτε υπηρεσίαν επιβαλλοµένην εις περίπτωσιν καταστάσεως εκτάκτου 
ανάγκης ή συµφοράς απειλούσης την ζωήν ή την ευηµερίαν του λαού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 11. 
 
1. Έκαστος έχει το δικαίωµα ελευθερίας και προσωπικής ασφαλείας. 
 
2. Ουδείς στερείται της ελευθερίας αυτού, είµη ότε και όπως ο νόµος ορίζη εις τας 
περιπτώσεις: 
 
(α) κρατήσεως ατόµου µετά την καταδίκην αυτού υπό αρµοδίου δικαστηρίου, 
 
(β) συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµου λόγω µη συµµορφώσεως προς νόµιµον 
διαταγήν δικαστηρίου, 
 
(γ) συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµου ενεργουµένης προς τον σκοπόν προσαγωγής 
αυτού ενώπιον της αρµοδίας κατά νόµον αρχής επί τη ευλόγω υπονοία ότι διέπραξεν 
αδίκηµα ή οσάκις η σύλληψις ή κράτησις θεωρηθή ευλόγως αναγκαία προς 
παρεµπόδισιν διαπράξεως αδικήµατος ή αποδράσεως µετά την διάπραξιν αυτού, 
 
(δ) περιορισµού ανηλίκου δυνάµει νοµίµου διαταγής προς τον σκοπόν 
αναµορφωτικής επιβλέψεως ή νοµίµου κρατήσεως προς τον σκοπόν προσαγωγής 
αυτού ενώπιον της αρµοδίας κατά νόµου αρχής, 
 
(ε) περιορισµού ατόµων προς παρεµπόδισιν επεκτάσεως µεταδοτικών νόσων, 
ατόµων ασθενών διανοητικώς, αλκοολικών, τοξικοµανών ή αλητών, και 
 
2(α) του 68(Ι) του 2013 
 
(στ) σύλληψης ή κράτησης ατόµου προς παρεµπόδιση της χωρίς άδεια εισόδου στο 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας ή σύλληψης ή κράτησης αλλοδαπού εναντίον του οποίου 
έγιναν ενέργειες προς το σκοπό απέλασης ή έκδοσης ή σύλληψης ή κράτησης πολίτη 
της ∆ηµοκρατίας προς το σκοπό της έκδοσης ή παράδοσής του µε βάση ευρωπαϊκό 
ένταλµα σύλληψης ή σύµφωνα µε διεθνή σύµβαση που δεσµεύει την ∆ηµοκρατία, 
υπό τον όρο ότι τέτοια σύµβαση εφαρµόζεται αντίστοιχα και από τον 
αντισυµβαλλόµενο. Η σύλληψη ή η κράτηση όµως οποιουδήποτε προσώπου προς το 
σκοπό έκδοσης ή παράδοσής του δεν είναι δυνατή εάν το αρµόδιο κατά νόµο όργανο 
ή αρχή έχει ουσιώδη λόγο να πιστεύει ότι το αίτηµα της έκδοσης ή παράδοσης έγινε 
µε σκοπό την ποινική δίωξη ή την τιµωρία προσώπου συνεπεία της φυλής, της 
θρησκείας, της εθνικότητας, της εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών πεποιθήσεων 
ή των νόµιµων κατά το διεθνές δίκαιο διεκδικήσεων συλλογικών ή ατοµικών 
δικαιωµάτων. 
 
2(β) του 68(Ι) του 2013 
 
3. Εξαιρουµένου του διά θανάτου ή φυλακίσεως, ότε και όπως ο νόµος ορίζη, 
τιµωρουµένου αυτοφώρου αδικήµατος, ουδείς συλλαµβάνεται, ειµή κατόπιν 
ητιολογηµένου δικαστικού εντάλµατος εκδοθέντος συµφώνως προς τους υπό του 
νόµου προδιαγεγραµµένους τύπους, ή µε βάση ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
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4. Πας συλλαµβανόµενος πληροφορείται κατά την στιγµην της συλλήψεως αυτού εις 
καταληπτήν υπ' αυτού γλώσσαν τους λόγους της συλλήψεως αυτού και δικαιούται 
να τύχη των υπηρεσιών συνηγόρου της εκλογής αυτού.  
 
5. Ο συλληφθείς προσάγεται ενώπιον του δικαστού ως oίov τε συντοµώτερον ευθύς 
µετά την σύλληψιν αυτού, πάντως δε το βραδύτερον εντός είκοσι τεσσάρων ωρών 
από της συλλήψεως, Εφ’ όσον δεν αφεθή πρότερον ελεύθερος. 
 
6. Ο δικαστής, ενώπιον του οποίου προσήχθη ο συλληφθείς, χωρεί ταχέως εις 
διερεύνησιν των λόγων της συλλήψεως εις καταληπτήν υπό του συλληφθέντος 
γλώσσαν και, ως οιόν τε συντοµώτερον, πάντως δε το βραδύτερον εντός τριών 
ηµερών από της τοιαύτης προσαγωγής, ή απολύει τον συλληφθέντα υπό τους κατά 
την κρίσιν αυτού καταλλήλους όρους ή διατάσσει την κράτησιν αυτού, οσάκις η περί 
της διαπράξεως του αδικήµατος ανάκρισις, δι ο συνελήφθη, δεν συνεπληρώθη και 
δύναται να διατάσση εκάστοτε την κράτησιν αυτού επί περίοδον χρόνου µη 
υπερβαίνουσαν τας οκτώ ηµέρας. Ο συνολικός χρόνος όµως της τοιαύτης κρατήσεως 
δέον να µη υπερβαίνη τους τρείς µήνας από της ηµεροµηνίας της συλλήψεως, µετά 
την παρέλευσιν των οποίων παν άτοµον ή αρχή έχουσα υπό κράτησιν τον 
συλληφθέντα απολύει αυτόν παρευθύς. Πάσα κατά τα ανωτέρω απόφασις του 
δικαστού υπόκειται εις έφεσιν. 
 
7. Πας στερηθείς της ελευθερίας αυτού διά συλλήψεως ή κρατήσεως δικαιούται να 
προσφύγη εις το αρµόδιον δικαστήριον, ίνα τούτο κρίνη ταχέως την νοµιµότητα της 
κρατήσεως και διατάξη την απόλυσιν αυτού, εάν η κράτησις δεν είναι νόµιµος. 
 
8. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου συλληφθείς ή κρατηθείς 
έχει αγώγιµον δικαίωµα προς αποζηµίωσιν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 12. 
 
1. Ουδείς κηρύσσεται ένοχος οιουδήποτε αδικήµατος λόγω πράξεως ή παραλείψεως 
µη συνιστώσης αδίκηµα συµφώνως τω νόµω τω ισχύοντι κατά τον χρόνον της 
τελέσεως αυτής και εις ουδένα επιβάλλεται δι’ αδίκηµα τι ποινή βαρυτέρα της ρητώς 
προβλεποµένης υπό του κατά τον χρόνον της τελέσεως ισχύοντος νόµου. 
 
2. Ο απαλλαγείς ή καταδικασθείς δεν δικάζεται εκ δευτέρου διά το αυτό αδίκηµα. 
Ουδείς τιµωρείται εκ δευτέρου διά την αυτήν πράξιν ή παράλειψιν, εκτός εάν 
συνεπεία ταύτης προεκλήθη θάνατος. 
 
3. Ο νόµος δεν δύναται να προβλέψη ποινήν δυσανάλογον προς την βαρύτητα του 
αδικήµατος. 
 
4. Ο κατηγορούµενος δι’ αδίκηµα τι θεωρείται αθώος, µέχρις ου αποδειχθή ένοχος 
συµφώνως προς τον νόµον. 
 
5. Πας κατηγορούµενος δι’ αδίκηµα τι έχει τα ακόλουθα Κατ’ ελάχιστον όρον 
δικαιώµατα: 
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(α) να πληροφορηθή εις καταληπτήν υπ' αυτού γλώσσαν αµέσως και λεπτοµερώς 
την φύσιν και τους λόγους της εις αυτόν αποδιδοµένης κατηγορίας, 
 
(β) vα έχη επαρκή χρόνον και διευκόλυνσιν διά την προπαρασκευήν της 
υπερασπίσεως αυτού, 
 
(γ) να υπερασπίζη εαυτόν αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου της εκλογής αυτού ή, εφ 
όσον δεν έχη επαρκή προς αµοιβήν του συνηγόρου µέσα, να παρέχηται εις αυτόν 
δωρεάν νοµική αρωγή, όταν τούτο επιβάλλη το συµφέρον της δικαιοσύνης, 
 
(δ) να εξετάζη ή να προκαλή την εξέτασιν µαρτύρων κατηγορίας και να ζητή την 
προσέλευσιν και εξέτασιν µαρτύρων υπερασπίσεως υπό τους αυτούς όρους τους 
ισχύοντας ως προς τους µάρτυρας κατηγορίας, 
 
(ε) να έχη δωρεάν συµπαράστασιν διερµηνέως, Εφ’ όσον δεν δύναται να κατανοήση 
ή να οµιλή την εν τω δικαστηρίω χρησιµοποιουµένην γλώσσαν. 
 
6. Η ποινή της γενικής δηµεύσεως της ιδιοκτησίας απαγορεύεται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 13. 
 

1. Έκαστος έχει το δικαίωµα ελευθέρας µετακινήσεως εντός του εδάφους της 
∆ηµοκρατίας και διαµονής εις οιονδήποτε τµήµα αυτής υποκείµενος εις τους υπό 
του νόµου επιβαλλοµένους, αναγκαίους δε κρινοµένους µόνον διά την άµυναν ή την 
δηµοσίαν υγείαν περιορισµούς ή ους προβλέπονται ως ποινή επιβαλλοµένη υπό του 
αρµοδίου δικαστηρίου. 
 
2. Έκαστος έχει το δικαίωµα να εγκαταλείψη µονίµως ή προσωρινώς το έδαφος της 
∆ηµοκρατίας υποκείµενος εις τους υπό του νόµου τεθειµένους ευλόγους 
περιορισµούς. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
. 

Ουδενός πολίτου απαγορεύεται η είσοδος εις την ∆ηµοκρατίαν ούδ' επιτρέπεται η 
εξορία υφ' οιασδήποτε περιστάσεις. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 15. 
 

1. Έκαστος έχει το δικαίωµα όπως η ιδιωτική και οικογενειακή αυτού ζωή τυγχάνη 
σεβασµού. 
 
2. ∆εν χωρεί επέµβασις κατά την άσκησιν του δικαιώµατος τούτου, ειµή τοιαύτη oία 
θα ήτο σύµφωνος προς τον νόµον και αναγκαία µόνον προς το συµφέρον της 
ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας ασφαλείας 
ή της δηµοσίας τάξεως ή της δηµοσίας υγιείας ή των δηµοσίων ηθών ή της 
προστασίας των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των υπό του Συντάγµατος 
ηγγυηµένων εις παν πρόσωπον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 16. 
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1. Η κατοικία εκάστου είναι απαραβίαστος. 
 
2. Η είσοδος εις οιανδήποτε κατοικίαν ή οιαδήποτε έρευνα εντός αυτής δεν 
επιτρέπεται, ειµή ότε και όπως ο νόµος ορίζη και κατόπιν δικαστικού εντάλµατος 
δεόντως ητιολογηµένου ή οσάκις η είσοδος ενεργήται τη ρητή συναινέσει του 
ενοίκου ή προς τον σκοπόν διασώσεως θυµάτων οιουδήποτε αδικήµατος βίας ή 
οιασδήποτε καταστροφής. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 17. 
 
1. Έκαστος έχει το δικαίωµα σεβασµού και διασφαλίσεως του απορρήτου της 
αλληλογραφίας ως και πάσης αλλης επικοινωνίας αυτού, Εφ’ όσον η τοιαύτη 
επικοινωνία διεξάγεται διά µέσων µη απαγορευοµένων υπό του νόµου. 
 
 
2 του 51(Ι) του 2010. 
 
2. ∆ε χωρεί επέµβαση κατά την άσκηση του δικαιώµατος τούτου, εκτός αν η 
επέµβαση αυτή επιτρέπεται σύµφωνα µε το νόµο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
Α. Προσώπων που τελούν υπό φυλάκιση ή προφυλάκιση. 
 
Β. Κατόπιν δικαστικού διατάγµατος που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου, µετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, και η επέµβαση 
αποτελεί µέτρο το οποίο σε µια δηµοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο µόνο προς το 
συµφέρον της ασφάλειας της ∆ηµοκρατίας ή την αποτροπή, διερεύνηση ή δίωξη των 
ακόλουθων σοβαρών ποινικών αδικηµάτων: 
 
 (α) Φόνος εκ προµελέτης ή ανθρωποκτονία, 

 
 (β) εµπορία ενηλίκων ή ανηλίκων προσώπων και αδικήµατα που 

σχετίζονται µε την παιδική πορνογραφία, 
 

 (γ) εµπορία, προµήθεια, καλλιέργεια ή παραγωγή ναρκωτικών 
φαρµάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή επικίνδυνων φαρµάκων, 
 

 (δ) αδικήµατα που σχετίζονται µε το νόµισµα ή το χαρτονόµισµα της 
∆ηµοκρατίας και 
 

 (ε) αδικήµατα διαφθοράς για τα οποία προβλέπεται, σε περίπτωση 
καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω. 
 

Γ. Κατόπιν δικαστικού διατάγµατος, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου, για τη διερεύνηση ή δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήµατος για το οποίο 
προβλέπεται, σε περίπτωση καταδίκης, ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω και η 
επέµβαση αφορά πρόσβαση στα σχετικά µε ηλεκτρονική επικοινωνία δεδοµένα 
κίνησης και θέσης και στα συναφή δεδοµένα που είναι αναγκαία για την αναγνώριση 
του συνδροµητή ή και του χρήστη. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 18. 
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1. Έκαστος έχει το δικαίωµα ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. 
 
2. Πάσαι αι θρησκείαι, των οποίων τα δόγµατα και αι ιεροτελεστίαι δεν είναι 
µυστικαί, είναι ελεύθεραι. 
 
3. Πάσαι αι θρησκείαι είναι ίσαι ενώπιον του νόµου. 
 
Μη θιγοµένης της κατά το Σύνταγµα αρµοδιότητος των Κοινοτικών Συνελεύσεων, 
ουδεµία νοµοθετική, εκτελεστική ή διοικητική πράξις της ∆ηµοκρατίας δύναται να 
κάµη δυσµενή διάκρισιν εις βάρος οιουδήποτε θρησκευτικού ιδρύµατος ή 
θρησκείας. 
 
4. Έκαστος είναι ελεύθερος και έχει το δικαίωµα να πρεσβεύη την πίστιν αυτού και 
να εκδηλώνη την θρησκείαν ή τας θρησκευτικάς αυτού πεποιθήσεις διά της 
λατρείας, διδασκαλίας, ασκήσεως ή τηρήσεως των τύπων είτε ατοµικώς είτε 
συλλογικώς Κατ’ ιδίαν ή δηµοσία και να µεταβάλλη την θρησκείαν ή τας 
θρησκευτικάς πεποιθήσεις αυτού. 
 
5. Η χρήσις φυσικής ή ηθικής βίας προς τον σκοπόν, όπως εξαναγκασθή το άτοµον 
να µεταβάλη την θρησκείαν αυτού ή να εµποδισθή, όπως µεταβάλη ταύτην, 
απαγορεύεται. 
 
6. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή της θρησκευτικής πεποιθήσεως 
υπόκειται µόνον εις τους υπό του νόµου προδιαγεγραµµένους περιορισµούς τους 
αναγκαίους προς το συµφέρον της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής 
τάξεως ή της δηµοσίας, ασφαλείας ή της δηµοσίας τάξεως ή της δηµοσίας υγιείας ή 
των δηµοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών των υπό του 
Συντάγµατος ηγγυηµένων εις παν πρόσωπον. 
 
7. Μέχρι της συµπληρώσεως του δεκάτου έκτου έτους της ηλικίας η απόφασις περί 
της θρησκείας, την οποίαν θα ακολουθήση το άτοµον λαµβάνεται υπό του έχοντος 
την νόµιµον επιµέλειαν αυτού. 
 
8. Ουδείς δύναται να υποχρεωθή εις πληρωµήν οιουδήποτε φόρου ή τέλους, αι 
πρόσοδοι των οποίων έχουσιν ειδικώς διατεθή εν όλω ή εν µέρει διά σκοπούς 
εναγοµένους εις θρησκείαν διάφορον της ιδίας αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 19. 
 
1. Έκαστος έχει το δικαίωµα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
εκφράσεως. 
 
2. Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν της γνώµης, της λήψεως και 
µεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεµβάσεως οιασδήποτε δηµοσίας αρχής 
και ανεξαρτήτως συνόρων. 
 
3. Η ενάσκησις των δικαιωµάτων, περί ων η πρώτη και δευτέρα παράγραφος του 
παρόντος άρθρου, δύναται να υποβληθή εις διατυπώσεις, όρους, περιορισµούς ή 
ποινάς προδιαγεγραµµένους υπό του νόµου και αναγκαίους µόνον προς το συµφέρον 
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της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας 
ασφαλείας ή της δηµοσίας τάξεως ή της δηµοσίας υγιείας ή των δηµοσίων ηθών ή 
προς προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωµάτων άλλων ή προς παρεµπόδισιν 
της αποκαλύψεως πληροφοριών ληφθεισών εµπιστευτικώς ή προς διατήρησιν του 
κύρους και της αµεροληψίας της δικαστικής εξουσίας. 
 
4. Η κατάσχεσις εφηµερίδων ή άλλων εντύπων δεν έπιτρέπεται άνευ εγγράφου 
αδείας του γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, ήτις δεον να επικυρωθή δι’ 
αποφάσεως αρµοδίου δικαστηρίου εντός εβδοµήκοντα δύο ωρών το βραδύτερον, εν 
περιπτώσει δε µη επικυρώσεως αίρεται η κατάσχεσις. 
 
5. Ουδέν εκ των διαλαµβανοµένων εις το παρόν άρθρον εµποδίζει την ∆ηµοκρατίαν 
ν’ απαιτή την έκδοσιν αδείας ή λειτουργίας επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή 
κινηµατογραφικών ή τηλεοράσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 20. 
 
1. Έκαστος έχει το δικαίωµα να εκπαιδεύηται και έκαστον άτοµον ή ίδρυµα έχει το 
δικαίωµα να παρέχη εκπαίδευσιν τηρουµένων των διατυπώσεων, όρων και 
περιορισµών των επιβαλλοµένων υπό του οικείου κοινοτικού νόµου των αναγκαίων 
µόνον προς το συµφέρον της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής 
τάξεως ή της δηµοσίας ασφαλείας ή της δηµοσίας τάξεως ή της δηµοσίας υγιείας ή 
των δηµοσίων ηθών ή του βαθµού και της ποιότητας της παιδείας ή προς 
προστασίαν των δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων, συµπεριλαµβανοµένου 
και του δικαιώµατος των γονέων, όπως διασφαλίζωσιν υπέρ των τέκνων αυτών 
εκπαίδευσιν συνάδουσαν προς τας θρησκευτικάς αυτών πεποιθήσεις. 
 
2. Μερίµνη της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως η στοιχειώδης 
εκπαίδευσις θέλει καταστή δωρεάν προσιτή εν τοις αντιστοίχοις κοινοτικοίς 
σχολείοις της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 
 
3. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι υποχρεωτική διά πάντας τους πολίτας τους 
έχοντας συµπληρώσει την απαιτουµένην ηλικίαν, ως θέλει ορίσει ο οικείος 
κοινοτικός νόµος. 
 
4. Μερίµνα της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως θα καταστή 
προσιτή πλήν της στοιχειώδους και η περαιτέρω εκπαίδευσις εις ενδεδειγµένα και 
άξια υποστηρίξεως πρόσωπα, υφ' ους όρους και προϋποθέσεις θα ορίση ο οικείος 
κοινοτικός νόµος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 21. 
 
1. Έκαστος έχει το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. 
 
2. Έκαστος έχει το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι µετ’ άλλων περιλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος ιδρύσεως συντεχνιών και προσχωρήσεως εις ταύτας προς προστασίαν 
των ιδίων αυτού συµφερόντων. Παρά τους , κατά την τρίτην παράγραφον του 
παρόντος άρθρου περιορισµούς, ουδείς εξαναγκάζεται να προσχωρήση εις 
οιονδήποτε συνεταιρισµόν ή να συνεχίση να µετέχη αυτού ως µέλος. 
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3. Ουδείς άλλος περιορισµός επιβάλλεται επί της ασκήσεως των δικαιωµάτων 
τούτων πλήν των υπό του νόµου καθοριζοµένων, απολύτως δε αναγκαίων µόνον 
προς το συµφέρον της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής τάξεως ή 
της δηµοσίας ασφαλείας ή της δηµοσίας τάξεως ή της δηµοσίας υγιείας ή των 
δηµοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών των ηγγυηµένων 
υπό του παρόντος Συντάγµατος εις παν πρόσωπον είτε το πρόσωπον τούτο µετέχει 
τοιαύτης συγκεντρώσεως ή είναι µέλος τοιούτου συνεταιρισµού, είτε ου. 
 
4. Απαγορεύεται πας συνεταιρισµός έχων αντικείµενον ή δράσιν αντιθέτους προς 
την συνταγµατικήν τάξιν. 
 
5. Ο νόµος δύναται να υποβάλη εις περιορισµούς την άσκησιν των δικαιωµάτων 
τούτων υπό προσώπων ανηκόντων εις τας ενόπλους δυνάµεις, την αστυνοµίαν ή την 
χωροφυλακήν. 
 
6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται επίσης επί συστάσεως εταιρειών 
παντός είδους και άλλων κερδοσκοπικών συνεταιρισµών, τηρουµένων των 
διατάξεων οιουδήποτε νόµου ρυθµίζοντας τα της ιδρύσεως ή τα της κτήσεως της 
νοµικής προσωπικότητος, τα των µετεχόντων µελών, περιλαµβανοµένων των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων τούτων, τα της διαχειρίσεως και διοικήσεως και τα 
της εκκαθαρίσεως και διαλύσεως αυτών. 
 

 
ΑΡΘΡΟΝ 22. 

 
1. Πας συµπληρώσας την προς γάµον ηλικίαν είναι ελεύθερος να συνάψη γάµον και 
ιδρύση οικογένειαν συµφώνως τω εφαρµοστέω δι’ έκαστον πρόσωπον, δυνάµει των 
διατάξεων του Συντάγµατος, δικαίω περί γάµου. 
 
2. Αι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ως 
ακολούθως εις τας εποµένας περιπτώσεις: 
 
(α) εάν το εφαρµοστέον δι’ αµφοτέρους τους µέλλοντας να τελέσωσι γάµον, ως εν 
άρθρω ΙΙΙ ορίζεται, δίκαιον περί γάµου δεν είναι το αυτό, οι µέλλοντες να τελέσωσι 
γάµον δύνανται να επιλέξωσιν, όπως ο γάµος αυτών διέπεται υπό του δικαίου του 
εφαρµοστέου δι’ εκάτερον τούτων συµφώνως τω ειρηµένω άρθρω, 
 
(β) εάν αι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ δεν είναι εφαρµοστέαι διά τους µέλλοντας να 
τελέσωσι γάµον και ουδείς εξ αυτών είναι µέλος της τουρκικής κοινότητας, ο γάµος 
αυτών διέπεται υπό νόµου της ∆ηµοκρατίας, ψηφιζοµένου υπό της Βουλής, ο οποίος 
δεν δύναται να περιλαµβάνη περιορισµούς άλλους πλήν των αφορώντων εις την 
ηλικίαν, την υγιείαν, τον βαθµόν συγγενείας και την απαγόρευσιν της πολυγαµίας, 
 
(γ) εάν αι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ είναι εφαρµοστέαι µόνον δι’ εκάτερον των 
µελλόντων να τελέσωσι γάµον και ο έτερος εξ αυτών δεν είναι µέλος της τουρκικής 
κοινότητας, ο γάµος διέπεται υπό νόµου της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζεται εν εδαφίω (β) 
της παρούσης παραγράφου, τηρουµένου του όρου ότι οι µέλλοντες να τελέσωσι 
γάµον δύνανται να επιλέξωσιν όπως ο γάµος αυτών διέπεται υπό του εφαρµοστέου 
συµφώνως τω άρθρω ΙΙΙ δι’ εκάτερον αυτών δικαίου, Εφ’ όσον τούτο επιτρέπει 
τοιούτον γάµον. 
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3. Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω περιλαµβανοµένων επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον τα δικαιώµατα, πλήν των εις τον γάµον αναφεροµένων της ελληνικής 
ορθοδόξου Εκκλησίας ως προς τους ανήκοντας εις αυτήν ή οιασδήποτε 
θρησκευτικής οµάδος, δι’ ην εφαρµόζονται αι διατάξεις της τρίτης παραγράφου του 
άρθρου 2, ως προς τα µέλη αυτής, ως εν τω Συντάγµατι ορίζεται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 23. 
 
1. Έκαστος, µόνος ή από κοινού µετ’ άλλων, έχει το δικαίωµα να αποκτά, να είναι 
κύριος, να κατέχη, απολαύη ή διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή ακινητόν ιδιοκτησίαν 
και δικαιούται να απαιτή τον σεβασµόν του τοιούτου δικαιώµατος αυτού. 
 
Το δικαίωµα της ∆ηµοκρατίας επί των υπογείων υδάτων, ορυχείων και µεταλλείων 
και αρχαιοτήτων διαφυλάσσεται. 
 
2. Στέρησις ή περιορισµός οιουδήποτε τοιούτου δικαιώµατος δεν δύναται να 
επιβληθή, ειµή ως προβλέπεται υπό του παρόντος άρθρου. 
 
3. Η άσκησις τοιούτου δικαιώµατος δύναται να υποβληθή διά νόµου εις όρους, 
δεσµεύσεις ή περιορισµούς απολύτως απαραιτήτους προς το συµφέρον της δηµοσίας 
ασφαλείας ή της δηµοσίας υγιείας ή των δηµοσίων ηθών ή της πολεοδοµίας ή της 
αναπτύξεως και χρησιµοποιήσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας προς προαγωγήν της 
δηµοσίας ωφελείας ή προς προστασίαν των δικαιωµάτων τρίτων. 
 
∆ιά πάντα τοιούτον όρον, δέσµευσιν ή περιορισµόν, όστις µειώνει ουσιωδώς την 
οικονοµικήν αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, δεον να καταβάλληται το ταχύτερον 
δικαία αποζηµίωσις, καθοριζοµένη, εν περιπτώσει διαφωνίας, υπό πολιτικού 
δικαστηρίου. 
 
4. Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία ή οιονδήποτε δικαίωµα ή συµφέρον επί 
τοιαύτης ιδιοκτησίας δύναται να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς υπό της ∆ηµοκρατίας 
ή υπό της δηµοτικής αρχής ως και υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως υπέρ 
εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωµατείων, 
οργανώσεων ή ιδρυµάτων υποκειµένων εις την αρµοδιότητα αυτής και µόνον εις 
βάρος προσώπων ανηκόντων εις την αντίστοιχον κοινότητα, ως επίσης και υπό 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή οργανισµού κοινής ωφελείας, προς ους έχει 
παραχωρηθή τοιούτον δικαίωµα υπό του νόµου και δη µόνον: 
 
(α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δηµοσίας ωφελείας, ειδικώς καθορισθησοµένου διά 
γενικού περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως νόµου, όστις θέλει θεσπισθή εντός 
έτους από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος, 
 
(β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευοµένου δι’ ητιολογηµένης αποφάσεως της 
απαλλοτριούσης αρχής εκδιδοµένης κατά τας διατάξεις του νόµου τούτου, 
περιλαµβανούσης σαφώς τους λόγους της τοιαύτης απαλλοτριώσεως και 
 
(γ) επί καταβολή τοις µετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου 
αποζηµιώσεως καθοριζοµένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού δικαστηρίου. 
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5. Οιαδήποτε ακίνητος ιδιοκτησία, ή δικαίωµα ή συµφέρον επί τοιαύτης ιδιοκτησίας 
απαλλοτριωθείσα αναγκαστικώς θα χρησιµοποιηθή αποκλειστικώς προς τον δι’ ον 
απηλλοτριώθη σκοπόν. Εάν εντός τριών ετών από της απαλλοτριώσεως δεν καταστή 
εφικτός ο τοιούτος σκοπός, ή απαλλοτριώσασα αρχή, ευθύς µετά την εκπνοήν της 
ρηθείσης προθεσµίας των τριών ετών υποχρεούται να προσφέρη την ιδιοκτησίαν επί 
καταβολή της τιµής κτήσεως εις το πρόσωπον παρ’ ου απηλλοτρίωσεν αυτήν. Το 
πρόσωπον τούτο δικαιούται εντός τριών µηνών από της λήψεως της προσφοράς να
γνωστοποιήση την αποδοχήν ή µη τούτης. Εφ’ όσον δε γνωστοποιήση ότι 
αποδέχεται την προσφοράν, η ιδιοκτησία επιστρέφεται ευθύς άµα αποδοθή παρά του 
προσώπου το τίµηµα εντός περαιτέρω προθεσµίας τριών µηνών από της τοιαύτης 
αποδοχής. 
 
6. Εν περιπτώσει αγροτικής µεταρρυθµίσεως αι γαίαι διανέµονται µόνον εις άτοµα 
ανήκοντα εις την κοινότητα, εις ην ανήκει και ο ιδιοκτήτης των αναγκαστικώς 
απαλλοτριωθεισών γαιών. 
 
7. Η τρίτη και τετάρτη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν έχουσιν εφαρµογήν 
προκειµένου περί διατάξεων οιουδήποτε νόµου, περί αναγκαστικής εκτελέσεως εν 
σχέσει προς οιονδήποτε φόρον ή ποινήν, περί αναγκαστικής εκτελέσεως οιασδήποτε 
δικαστικής αποφάσεως, ή περί αναγκαστικής εκτελέσεως συµβατικών υποχρεώσεων 
ή περί παρεµποδίσεως κινδύνου επαπειλούντος την ζωήν ή την ιδιοκτησίαν. 
 
8. Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία δύναται να επιταχθή υπό της 
∆ηµοκρατίας, ή υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως υπέρ εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, 
φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωµατείων, οργανώσεων ή ιδρυµάτων υποκειµένων εις 
την αρµοδιότητα αυτής και Εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης και το δικαιούµενον κατοχής της 
ιδιοκτησίας άτοµον ανήκουσιν εις την αντίστοιχον κοινότητα και δη µόνον: 
 
(α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δηµοσίας ωφελείας ειδικώς καθορισθησοµένου διά 
γενικού νόµου περί επιτάξεων, όστις θέλει θεσπισθή εντός έτους από της 
ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος. 
 
(β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευοµένου δί ητιολογηµένης αποφάσεως της 
επιβαλλούσης την επίταξιν αρχής εκδιδοµένης κατά τας διατάξεις του νόµου τούτου 
και περιλαµβανούσης σαφώς τους λόγους της τοιαύτης επιτάξεως, 
 
(γ) διά περίοδον µη υπερβαίνουσαν την τριετίαν και  
 
(δ) επί καταβολή τοις µετρητοίς το ταχύτερον δικαίας και ευλόγου αποζηµιώσεως 
καθοριζοµένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού δικαστηρίου. 
 
9. Ουδεµία εν τούτοις επιβάλλεται αποστέρησις ή όρος, περιορισµός ή δέσµευσις 
του εις την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου προβλεποµένου δικαιώµατος 
επί οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας ανηκούσης εις οιανδήποτε 
επισκοπήν, µοναστήριον, ναόν, ή οιονδήποτε άλλον εκκλησιαστικόν οργανισµόν, ή 
οιουδήποτε δικαιώµατος ή συµφέροντος επί αυτής, ειµή τη εγγράφω συναινέσει της 
αρµοδίας εκκλησιαστικής αρχής της εχούσης τον έλεγχον της ιδιοκτησίας ταύτης η 
δε παρούσα διάταξις ισχύει και επί των περιπτώσεων, περί ων αι διατάξεις της τρίτης 
παραγράφου, πλήν των όρων, περιορισµών ή δεσµεύσεων προς το συµφέρον 
πολεοδοµίας, και της τετάρτης, εβδόµης και ογδόης παραγράφου του παρόντος 
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άρθρου. 
 
10. Ουδεµία εν τούτοις επιβάλλεται αποστέρησις ή όρος, περιορισµός ή δέσµευσις 
οιουδήποτε δικαιώµατος προβλεποµένου εις την πρώτην παράγραφον του παρόντος 
άρθρου επί οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου βακουφικής ιδιοκτησίας, 
περιλαµβανούσης τα αντικείµενα και τα υποκείµενα των βακουφίων και των 
ιδιοκτησιών των ανηκουσών εις τα τεµένη ή εις οιαδήποτε άλλα µουσουλµανικά 
θρησκευτικά ιδρύµατα ή οιουδήποτε δικαιώµατος ή συµφέροντος επ' αυτών, είµη τη 
εγκρίσει της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και συµφώνως προς τους νόµους 
και τας αρχάς των βακουφίων, η δε παρούσα διάταξις ισχύει και επί των 
περιπτώσεων περί ων αι διατάξεις της τρίτης παραγράφου, πλήν των όρων, 
περιορισµών ή δεσµεύσεων προς το συµφέρον πολεοδοµίας, και της τετάρτης, 
εβδόµης και ογδόης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 
 
11. Πας ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα προσφυγής εις το δικαστήριον εν σχέσει 
προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή Κατ’ εφαρµογήν αυτών, η 
δε τοιαύτη προσφυγή αναστέλλει την διαδικασίαν της αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως. Εν περιπτώσει οιουδήποτε όρου,περιορισµού ή δεσµεύσεως Κατ’ 
εφαρµογήν της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το δικαστήριον δύναται 
vα διατάσση αναστολήν οιασδήποτε σχετικής διαδι- κησίας. Πάσα απόφασις 
δικαστηρίου εκδιδοµένη Κατ’ εφαρµογήν της παρούσης παραγράφου υπόκειται εις 
έφεσιν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 24. 
 

1. Έκαστος υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα δηµόσια βάρη αναλόγως των 
δυνάµεων αυτού. 
 
2. Ουδεµία τοιαύτη συνεισφορά διά καταβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς 
οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται, είµη διά νόµου ή Κατ’ εξουσιοδότησιν νόµου. 
 
3. Ουδείς φόρος, τέλος ή εισφορά οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται αναδροµικώς. 
Εισαγωγικοί δασµοί δύνανται να επιβάλλωνται από της ηµεροµηνίας της 
καταθέσεως της σχετικής προτάσεως νόµου ή νοµοσχεδίου. 
 
4. Ουδείς φόρος, τέλος ή εισφορά οιασδήποτε φύσεως, εξαιρέσει των τελωνειακών 
δασµών, δύναται να είναι καταστρεπτικής ή απαγορευτικής φύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 25. 
 

1. Έκαστος έχει το δικαίωµα να ασκή οιονδήποτε επάγγελµα ή να επιδίδεται εις 
οιανδήποτε απασχόλησιν, εµπόριον ή επικερδή εργασίαν. 
 
2. Η άσκησις του δικαιώµατος τούτου δύναται να υπαχθή εις τους υπό του νόµου 
τιθεµένους όρους, περιορισµούς ή διατυπώσεις, αναφεροµένους αποκλειστικώς εις 
τα συνήθως απαιτούµενα διά την άσκησιν οιουδήποτε επαγγέλµατος προσόντα ή 
οίτινες είναι απαραίτητοι µόνον προς το συµφέρον της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας 
ή της συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας ασφαλείας ή της δηµοσίας τάξεως ή της 
δηµοσίας υγιείας ή των δηµοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωµάτων και 
ελευθεριών των ηγγυηµένων υπό του Συντάγµατος εις οιονδήποτε πρόσωπον ή προς 
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το δηµόσιον συµφέρον υπό τον όρον ότι διατυπώσεις, όροι και περιορισµοί δεν θα 
τίθενται διά νόµου Κατ’ επίκλησιν του δηµοσίου συµφέροντος Εφ’ όσον είναι 
αντίθετοι προς τα συµφέροντα εκατέρας κοινότητος. 
 
3. Κατ’ εξαίρεσιν των προµνησθεισών διατάξεων του παρόντος άρθρου ο νόµος 
δύναται να ορίση, Εφ’ όσον τούτο συνάδη προς το δηµόσιον συµφέρον, ότι 
ωρισµέναι επιχειρήσεις παρέχουσαι ουσιώδη δηµοσίαν υπηρεσίαν ή σχετικαί προς 
την εκµετάλλευσιν των πηγών ενεργείας ή άλλων φυσικών πόρων θα ασκώνται 
αποκλειστικώς υπό της ∆ηµοκρατίας ή υπό δήµου ή υπό νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου ιδρυοµένου προς τον σκοπόν τούτον υπό του ανωτέρω νόµου και 
διοικουµένου υπό τον έλεγχον της ∆ηµοκρατίας και του οποίου το κεφάλαιον 
δύναται vα προέρχηται εκ δηµοσίων και ιδιωτικών πόρων ή µόνον εξ εκατέρας των 
πηγών τούτων. 
 
Εφ’ όσον όµως τοιαύτη επιχείρησις ησκείτο υπό οιουδήποτε προσώπου, πλήν δήµου 
ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, αι χρησιµοποιηθείσαι διά την τοιαύτην 
επιχείρησιν εγκαταστάσεις τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου εξαγοράζονται επί τη 
καταβολή δικαίου τµήµατος υπό της ∆ηµοκρατίας ή του δήµου ή του νοµικού 
προσώπου δηµοσίου δικαίου, αναλόγως της περιπτώσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 26. 
 

1. Έκαστος έχει το δικαίωµα του συµβάλλεσθαι ελευθέρως. Τούτο υπόκειται εις 
όρους, περιορισµούς ή δεσµεύσεις τιθεµένους επί τη βάσει των γενικών αρχών του 
δικαίου των συµβάσεων. Νόµος θέλει προβλέψει διά την πρόληψιν εκµεταλλεύσεως 
υπό προσώπων, άτινα διαθέτουσιν ιδιάζουσαν οικονοµικήν ισχύν 
 
2. Νόµος δύναται να ρυθµίση τας συλλογικάς συµβάσεις εργασίας, υποχρεωτικώς 
εφαρµοζοµένας υπό των εργοδοτών και των εργαζοµένων, προστατευοµένων 
επαρκώς των δικαιωµάτων οιουδήποτε ατόµου αδιακρίτως της αντιπροσωπεύσεως 
τούτου κατά την σύναψιν τοιαύτης συµβάσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 27. 
 
1. Το δικαίωµα του απεργείν αναγνωρίζεται και η άσκησις τούτου δύναται vα 
ρυθµισθή υπό του νόµου προς τον σκοπόν µόνον της προστασίας της ασφαλείας της 
∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας τάξεως ή της δηµοσίας 
ασφαλείας ή της διατηρήσεως των εφοδίων και υπηρεσιών των απαραιτήτων διά την 
ζωήν του λαού ή της προστασίας των υπό του Συντάγµατος ηγγυηµένων εις 
οιονδήποτε πρόσωπον δικαιωµάτων και ελευθεριών. 
 
2. Πρόσωπα ανήκοντα εις τας ενόπλους δυνάµεις, την αστυνοµίαν και την 
χωροφυλακήν δεν έχουσι το δικαίωµα του απεργείν. Νόµος δύναται να επεκτείνη 
την απαγόρευσιν τούτην και επί των δηµοσίων υπαλλήλων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 28. 
 
1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και 
δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και µεταχειρίσεως. 
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2. Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των 
προβλεποµένων υπό του Συντάγµατος άνευ ουδεµιάς δυσµενούς διακρίσεως αµέσου 
ή εµµέσου εις βάρος οιουδήποτε ατόµου ένεκα της κοινότητος, της φυλής, του 
χρώµατος, της θρησκείας, της γλώσσας, του φύλου, των πολιτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της γεννήσεως, του πλούτου, 
της κοινωνικής τάξεως αυτού ή ένεκα οιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός εάν διά ρητής 
διατάξεως του Συντάγµατος ορίζηται το αντίθετον. 
 
3. Ουδείς πολίτης δικαιούται να χρησιµοποιή τίτλον ευγενείας ή κοινωνικής 
διακρίσεως ή να απολαύη οιουδήποτε προνοµίου εκ ταύτης εντός των εδαφικών 
ορίων της ∆ηµοκρατίας. 
 
4. Ουδείς τίτλος ευγενείας ή άλλης κοινωνικής διακρίσεως απονέµεται ή 
αναγνωρίζεται εν τη ∆ηµοκρατία. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 29. 
 
1. Έκαστος έχει το δικαίωµα ατοµικώς ή οµού µετ’ άλλων να υποβάλλη εγγράφους 
αιτήσεις ή παράπονα προς οιανδήποτε αρµοδίαν δηµοσίαν αρχήν δικαιούµενος ν’ 
απαιτήση, όπως αύτη επιληφθή αυτών και αποφασίση ταχέως. Η απόφασις της 
αρχής ταύτης, δεόντως ητιολογηµένη, γνωστοποιείται εγγράφως αµέσως εις τον 
υποβαλόντα την αίτησιν ή τα παράπονα εν πάση περιπτώσει εντός προθεσµίας µη 
υπερβαινούσης τας τριάκοντα ηµέρας. 
 
2. Εφ’ όσον ο ενδιαφερόµενος δεν ικανοποιείται εκ της αποφάσεως ή οσάκις 
ουδεµία απόφασις γνωστοποιήται προς αυτόν εντός της καθοριζοµένης εν τη πρώτη 
παραγράφω του παρόντος άρθρου προθεσµίας δύναται ο ενδιαφερόµενος ν’ αγάγη 
ενώπιον αρµοδίου δικαστηρίου διά προσφυγής την υπόθεσιν, εις ήν αφορά η αίτησις 
ή το παράπονον αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 30. 
 
1. Εις ουδένα δύναται ν’ απαγορευθή η προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου, εις ο 
δικαιούται vα προσφύγη δυνάµει του Συντάγµατος. Η σύστασις δικαστικών 
επιτροπών ή εκτάκτων δικαστηρίων υπό οιονδήποτε όνοµα απαγορεύεται. 
 
2. Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
ή οιασδήποτε Κατ’ αυτού ποινικής κατηγορίας, δικαιούται ανεπηρεάστου, δηµοσίας 
ακροαµατικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου, 
αµερολήπτου και αρµοδίου δικαστηρίου ιδρυοµένου διά νόµου. 
 
Aι αποφάσεις των δικαστηρίων δεον να είναι ητιολογηµέναι και ν’ απαγγέλλωνται 
εν δηµοσία συνεδριάσει, πλήν όµως ο τύπος και το κοινόν δύνανται ν’ 
αποκλεισθώσιν εξ ολοκλήρου ή µέρους της δίκης τη αποφάσει του δικαστηρίου, 
οσάκις απαιτή τούτο το συµφέρον της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή της 
συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας τάξεως ή της δηµοσίας ασφαλείας ή των 
δηµοσίων ηθών ή το συµφέρον των ανηλίκων ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
διαδίκων ή υπό ειδικάς συνθήκας, καθ’ ας κατά την κρίσιν του δικαστηρίου η 
δηµοσιότης θα ηδύνατο vα επηρεάση δυσµενώς το συµφέρον της δικαιοσύνης. 
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3. Έκαστος έχει το δικαίωµα: 
 
(α) να πληροφορηθή τους λόγους, δι’ ους καλείται vα εµφανισθή ενώπιον του 
δικαστηρίου. 
 
(β) να προβάλη τους ισχυρισµούς αυτού ενώπιον του δικαστηρίου και να έχη χρόνον 
επαρκή διά την προπαρασκευήν τούτων, 
 
(γ) να προσάγη ή να προκαλή την προσαγωγήν των µέσων αποδείξεως και να 
εξετάζη µάρτυρας συµφώνως τω νόµω, 
 
(δ) να έχη συνήγορον της ιδίας αυτού εκλογής και vα έχη δωρεάν νοµικήν αρωγήν, 
οσάκις το συµφέρον της δικαιοσύνης απαιτή τούτο και όπως ο νόµος ορίζει, 
 
(ε) vα έχη δωρεάν συµπαράστασιν διερµηνέως, Εφ’ όσον δεν δύναται να κατανοή ή 
οµιλή την εν τω δικαστηρίω χρησιµοποιουµένην γλώσσαν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 31. 
 
Τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος και οιωνδήποτε δυνάµει τούτου 
ψηφιζοµένων εκλογικών νόµων της ∆ηµοκρατίας ή της αρµοδίας Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, πας πολίτης δικαιούται vα ψηφίζη εις οιανδήποτε εκλογήν 
διενεργουµένην συµφώνως τω Συντάγµατι και οιωδήποτε τοιούτω νόµω. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 32. 
 
Ουδέν εκ των διαλαµβανοµένων εν τω παρόντι µέρει εµποδίζει την ∆ηµοκρατίαν να 
ρυθµίση διά νόµου οιονδήποτε θέµα σχετικόν προς τους αλλοδαπούς κατά τρόπον 
συνάδοντα προς το διεθνές δίκαιον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 33. 
 
1. Τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος των σχετικών προς την κατάστασιν 
εκτάκτου ανάγκης. τα υπό του παρόντος µέρους ηγγυηµένα θεµελιώδη δικαιώµατα 
και ελευθερίαι δεν υπόκεινται εις οιονδήποτε έτερον όρον, δεσµευσιν ή περιορισµόν 
πλην των εν τω παρόντι µέρει οριζοµένων. 
 
2. Aι διατάξεις του παρόντος µέρους αι αναφερόµεναι εις τοιούτους όρους, 
δεσµεύσεις ή περιορισµούς δεον να ερµηνεύωνται στενώς και να µη εφαρµόζωνται 
δί’ οιονδήποτε σκοπόν διάφορον εκείνου δί ον εθεσπίσθησαν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 34. 
 
Ουδέν εκ των εν τω παρόντι µέρει διαλαµβανοµένων δύναται να ερµηνευθή ως 
παρέχον οιονδήποτε δικαίωµα εις οιανδήποτε κοινότητα, οµάδα ή άτοµον να επιδοθή 
εις οιανδήποτε δράσιν ή εκτέλεσιν οιασδήποτε πράξεως σκοπούσης την υπονόµευσιν 
ή την κατάργησιν της υπό του Συντάγµατος καθιδρυοµένης συνταγµατικής τάξεως ή 
την κατάργησιν οιουδήποτε εκ των εν τω παρόντι µέρει καθοριζοµένων 
δικαιωµάτων ή ελευθεριών ή τον περιορισµόν αυτών εις µεγαλύτερον του 
οριζοµένου εν τω παρόντι µέρει βαθµόν. 
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ΑΡΘΡΟΝ 35. 

 
Aι νοµοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί αρχαί της ∆ηµοκρατίας υποχρεούνται 
να διασφαλίζωσι την αποτελεσµατικήν εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος 
µέρους, εκάστη εντός των ορίων της αρµοδιότητος αυτής. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 36. 
 

1. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι ο Αρχηγός της Πολιτείας και προηγείται 
πάντων εν τη ∆ηµοκρατία. 
 
Ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι ο Υπαρχηγός της Πολιτείας και προηγείται 
πάντων εν τη ∆ηµοκρατία, επόµενος τω Προέδρω της ∆ηµοκρατίας. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αναπληρούται ή αντικαθίσταται εν τη ασκήσει του 
λειτουργήµατος αυτού εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού 
κωλύµατος, ως εν τη δευτέρα παραγράφω του παρόντος άρθρου ορίζεται. 
 
2. Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύµατος του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, και Εφ’ όσον χρόνον διαρκούσι 
ταύτα, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και, εν περιπτώσει απουσίας 
αυτών ή εκκρεµούσης της πληρώσεως οιουδήποτε των αξιωµάτων τούτων, οι 
αναπληρούντες τούτους αντιστοίχως συµφώνως τω άρθρω 72 βουλευταί ασκούσιν 
αντιστοίχως το λειτούργηµα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 37. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ως Αρχηγός της Πολιτείας: 
 
(α) αντιπροσωπεύει την ∆ηµοκρατίαν εις πάσας τας επισήµους αυτής εκδηλώσεις, 
 
(β) υπογράφει τα διαπιστευτήρια διπλωµατικών απεσταλµένων διοριζοµένων 
συµφώνως τω άρθρω 54 και δεχεται τα διαπιστευτήρια των παρ’ αυτώ 
διαπεπιστευµένων ξένων διπλωµατικών απεσταλµένων, 
 
(γ) υπογράφει— 
 
(αα) τα διαπιστευτήρια των αντιπροσώπων των διοριζοµένων συµφώνως τω άρθρω 
54 προς διαπραγµάτευσιν διεθνών συνθηκών, συµβάσεων ή άλλων συµφωνιών ή 
προς υπογραφήν οιωνδήποτε τοιούτων συνθηκών, συµβάσεων ή συµφωνιών, δι’ ας 
διεξήχθησαν διαπραγµατεύσεις ως ορίζεται εν τω Συντάγµατι, 
 
(ββ) την πράξιν την αφορώσαν εις κατάθεσιν των οργάνων επικυρώσεως οιωνδήποτε 
διεθνών συνθηκών, συµβάσεων ή συµφωνιών κυρωθεισών ή εγκριθεισών ως 
ορίζεται εν τω Συντάγµατι, 
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(δ) απονέµει τας τιµητικάς διακρίσεις και τα κεκανονισµένα παράσηµα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 38. 
 
1. Ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ως Υπαρχηγός της Πολιτείας έχει το δικαίωµα 
να: 
 
(α) παρίσταται εις πάσας τας επισήµους εκδηλώσεις, 
 
(β) παρίσταται κατά την υποβολήν των διαπιστευτηρίων των ξένων διπλωµατικών 
απεσταλµένων, 
 
(γ) εισηγείται εις τον Πρόεδρον της ∆ηµοκρατίας την απονοµήν τιµητικών 
διακρίσεων ή κεκανονισµένων παρασήµων της ∆ηµοκρατίας εις µέλη της τουρκικής 
κοινότητας, του Προέδρου υποχρεουµένου να αποδεχθή την εισήγησιν, εκτός εάν 
υφίστανται σοβαροί λόγοι µη αποδοχής αυτής. Αι κατά την παρούσαν διάταξιν 
απονεµόµεναι τιµητικαί διακρίσεις και παράσηµα παραδίδονται εις τον τιµηθέντα 
υπό του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, εάν ούτος επιθυµή τούτο. 
 
2. Ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ειδοποιείται εγγράφως και εγκαίρως 
προκειµένου περί των εν εδαφίοις (α) και (β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου επισήµων εκδηλώσεων ή τελετών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 39. 
 
1. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι άµεσος διά 
καθολικής και µυστικής ψηφοφορίας και, πλην της περιπτώσεως αναπληρωµατικής 
εκλογής, διεξάγεται την αυτήν ηµέραν, αλλά κεχωρισµένως. Εν εκατέρα περιπτώσει 
όµως εάν εµφανισθή µόνον εις υποψήφιος, ούτος ανακηρύσσεται ως εκλεγείς. 
 
2. Ο υποψήφιος ο λαµβάνων υπέρ τα πεντήκοντα επί τοις εκατόν των δοθεισών 
εγκύρων ψήφων εκλέγεται. Εάν µηδείς των υποψηφίων λάβη τον απαιτούµενον 
αριθµόν ψήφων, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά την αντίστοιχον ηµέραν της 
αµέσως εποµένης εβδοµάδος µεταξύ των δύο υποψηφίων των λαβόντων τον 
µεγαλύτερον αριθµόν των δοθεισών εγκύρων ψήφων και ο υποφήφιος ο λαµβάνων 
κατά την επαναληπτικήν ταύτην εκλογήν τον µέγιστον αριθµόν των δοθεισών 
εγκύρων ψήφων θεωρείται ως εκλεγείς. 
 
3. Εάν η εκλογή δεν δύναται να διεξαχθή λόγω εκτάκτων και απροβλέπτων 
συνθηκών, οίον σεισµού, πληµµυρών, γενικής επιδηµίας και παροµοίων αιτίων κατά 
την συµφώνως τω Συντάγµατι οριζοµένην ηµέραν, η εκλογή διενεργείται την 
αντίστοιχον ηµέραν της αµέσως εποµένης εβδοµάδος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 40. 
 
Πας τις δικαιούται να θέση υποψηφιότητα προς εκλογήν αυτού ως Προέδρου ή ως 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, Εφ’ όσον κατά τον χρόνον της εκλογής: 
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(α) είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας, 
 
(β) συνεπλήρωσε το τριακοστόν πέµπτον έτος της ηλικίας αυτού, 
 
(γ) δεν έχει καταδικασθή κατά την ηµέραν της ενάρξεως ισχύος του Συντάγµατος ή 
µετ’ αυτήν δι αδίκηµα ατιµωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή δεν έχει στερηθή της 
εκλογιµότητος κατόπιν αποφάσεως αρµοδίου δικαστηρίου ένεκα οιουδήποτε 
εκλογικού αδικήµατος, και τέλος 
 
(δ) δεν πάσχη εκ διανοητικής νόσου καθιστώσης τούτον ανίκανον να ασκήση τα 
καθήκοντα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 41. 
 
1. Το λειτούργηµα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι 
ασυµβίβαστον προς το αξίωµα του υπουργού ή του βουλευτού ή του µέλους 
Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δηµοτικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του 
δηµάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάµεις ή τας 
δυνάµεις ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή προς έτερον δηµόσιον ή δηµοτικόν αξίωµα 
ή θέσιν. 
 
Ο όρος «δηµόσιον αξίωµα ή θέσις» εν τω παρόντι άρθρω περιλαµβάνει οιονδήποτε 
αξίωµα ή θέσιν επ' αµοιβή εν τη δηµοσία υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας ή Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, η αµοιβή του οποίου ελέγχεται είτε υπό της ∆ηµοκρατίας, είτε υπό 
Κοινοτικής Συνελεύσεως και περιλαµβάνει παν αξίωµα ή θέσιν επ' αµοιβή εις 
οιονδήποτε νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου ή οργανισµόν κοινής ωφελείας. 
 
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κατά την διάρκειαν της θητείας 
αυτών δεν δύνανται να επιδίδωνται είτε αµέσως είτε εµµέσως δι’ ίδιον λογαριασµόν 
ή διά λογαριασµόν οιουδήποτε ετέρου προσώπου εις οιανδήποτε επί κέρδει ή µη 
εργασίαν ή ν’ ασκώσιν οιονδήποτε επάγγελµα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 42. 
 

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εγκαθίστανται υπό της Βουλής, 
ενώπιον της οποίας δίδουσι την κάτωθι διαβεβαίωσιν:  
 
«∆ιαβεβαιώ επισήµως πίστιν και σεβασµόν εις το Σύνταγµα και τούς συνάδοντας 
αυτώ νόµους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητος της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου ». 
 
2. Προς τον σκοπόν τούτον η Βουλή θα συνεδριάζη κατά την ηµέραν, καθ’ ην λήγει 
η πενταετής θητεία του απερχοµένου Προέδρου και Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
εν περιπτώσει δε αναπληρωµατικής εκλογής συµφώνως τη τετάρτη παραγράφω του 
άρθρου 44 κατά την τρίτην ηµέραν από της ηµεροµηνίας της τοιαύτης εκλογής. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 43. 
 
1. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας είναι πενταετής 
αρχοµένη από της ηµέρας της εγκαταστάσεως αυτών και διαρκεί µέχρι της 



 

0/1960 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 22 of 101 

 

εγκαταστάσεως του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Η θητεία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας του εκλεγοµένου 
δι’ αναπληρωµατικής εκλογής, συµφώνως τη τετάρτη παραγράφω του άρθρου 44, 
είναι ίση προς την µη εκπνεύσασαν περίοδον της θητείας του Προέδρου ή του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας αναλόγως της περιπτώσεως, το λειτούργηµα του 
οποίου εξελέγη να καταλάβη. 
 
3. Η εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας διεξάγεται προ της 
εκπνοής της πενταετούς περιόδου της θητείας των απερχοµένων Προέδρου και 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας ούτως, ώστε να καθίσταται δυνατή η εγκατάστασις 
του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας κατά την ηµέραν, καθ’ ην η 
περίοδος αύτη λήγει. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 44. 
 
1. Το λειτούργηµα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας παραµένει 
άνευ φορέως: 
 
(α) διά του θανάτου αυτού, 
 
(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως αυτού απευθυνοµένης προς την Βουλήν µέσω του 
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής και αφ’ ης ληφθή αντιστοίχως παρ’ 
αυτών, 
 
(γ) λόγω καταδίκης αυτού επί εσχάτη προδοσία ή επί οιωδήποτε άλλω αδικήµατι 
ατιµωτικώ ή ηθικής αισχρότητος, 
 
(δ) λόγω διαρκούς σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητος ή λόγω απουσίας µη 
προσωρινής καθιστώσης αδύνατον την ενεργόν εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού. 
 
2. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις και µέχρι της εγκαταστάσεως του κατά την 
τετάρτην παράγραφον του παρόντος άρθρου εκλεγησοµένου Προέδρου ή 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων αντιστοίχως ασκούσι τα καθήκοντα του Προέδρου ή του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας αντιστοίχως. 
 
3. Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον αποφασίζει επί παντός ζητήµατος 
γεννωµένου εν σχέσει προς το εδάφιον (δ) της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου, επί τη αιτήσει του γενικού εισαγγελέως και του βοηθού γενικού 
εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας κατόπιν ψηφίσµατος των βουλευτών των ανηκόντων 
αντιστοίχως εις την κοινότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
εγκρινοµένου δι’ απλής πλειοψηφίας· ουδέν όµως τοιούτον ψήφισµα δύναται να 
εγκριθή και ουδέν σχετικόν θέµα περιλαµβάνεται εις την ηµερησίαν διάταξιν ή 
συζητείται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, εάν η πρότασις τοιούτου 
ψηφίσµατος δεν υπογραφτή τουλάχιστον υπό του ενός πέµπτου του όλου αριθµού 
των ανηκόντων εις εκατέραν κοινότητα βουλευτών. 
 
4. Ο νέος Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται δι’ 
αναπληρωµατικής εκλογής διενεργουµένης εντός προθεσµίας µη υπερβαινούσης τας 
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τεσσαράκοντα πέντε ηµέρας, αφ’ ης επήλθεν οιονδήποτε των εν τη πρώτη 
παραγράφω αναφεροµένων γεγονότων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 45. 
 
1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δεν υπόκειται εις οιονδήποτε 
ποινικήν δίωξιν διαρκούσης της θητείας αυτού, ειµή µόνον ως εν τω παρόντι άρθρω 
ορίζεται. 
 
2. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται να διωχθή επί εσχάτη 
προδοσία. Την κατηγορίαν εισάγουσιν ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ο 
γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, κατόπιν 
ψηφίσµατος της Βουλής των Αντιπροσώπων εγκρινοµένου διά µυστικής 
ψηφοφορίας και πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθµού 
των βουλευτών ουδέν όµως τοιούτον ψήφισµα δύναται να εγκριθή και ουδέν 
σχετικόν θέµα περιλαµβάνεται εις την ηµερησίαν διάταξιν ή συζητείται υπό της 
Βουλής των Αντιπροσώπων εάν η πρότασις τοιούτου ψηφίσµατος δεν υπογραφή 
τουλάχιστον υπό του ενός πέµπτου του όλου αριθµού των βουλευτών. 
 
3. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται να διωχθή ποινικώς δι’ 
οιονδήποτε αδίκηµα ατιµωτικόν ή ηθικής αισχρότητος κατόπιν αδείας του προέδρου 
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Την κατηγορίαν εισάγουσιν ενώπιον του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της 
∆ηµοκρατίας. 
 
4. (1) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας από της ποινικής αυτού 
διώξεως Κατ’ εφαρµογήν της δευτέρας ή της τρίτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου απέχει της ασκήσεως των καθηκόντων αυτού εφαρµοζοµένων εν τοιαύτη 
περιπτώσει των διατάξεων της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 36. 
 
(2) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δικάζεται επί οιαδήποτε τοιαύτη 
ποινική διώξει υπό του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου επί τη καταδίκη του εκπίπτει του 
λειτουργήµατος αυτού, επί δε τη αθωώσει του αναλαµβάνει εκ νέου την άσκησιν 
των καθηκόντων αυτού. 
 
5. Τηρουµένων των διατάξεων της δευτέρας και της τρίτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δεν διώκεται δι’ 
οιονδήποτε αδίκηµα τελεσθέν υπ' αυτού εν τη ασκήσει του λειτουργήµατος του, 
πλήν όµως δύναται να διωχθή µετά την λήξιν της θητείας αυτού δι’ οιονδήποτε 
έτερον αδίκηµα τελεσθέν κατά την διάρκειαν αύτης. 
 
6. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δεν δύναται να εναχθή δι’ 
οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν αυτού εν τη εκτελέσει του λειτουργήµατός του· 
ουδέν όµως των εν τη παρούση παραγράφω οριζοµένων δύναται να ερµηνευθή ως 
αποστερούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον οιονδήποτε πρόσωπον του δικαιώµατος 
εναγωγής της ∆ηµοκρατίας, ως ο νόµος προβλέπει. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 46. 
 
Η εκτελεστική εξουσία διασφαλίζεται υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
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∆ηµοκρατίας. 
 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας προς τον σκοπόν της 
διασφαλίσεως της εκτελεστικής εξουσίας έχουσιν Υπουργικόν Συµβούλιον 
αποτελούµενον εξ επτά ελλήνων υπουργών και εκ τριών τούρκων υπουργών. Οι 
υπουργοί υποδεικνύονται αντιστοίχως υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας, οίτινες διορίζουσι τούτους διά πράξεως υπογραφοµένης υπό 
αµφοτέρων. Οι υπουργοί δύνανται να επιλέγωνται και εκτός της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 
 
Εν εκ των κάτωθι υπουργείων, ήτοι το υπουργείον των εξωτερικών, το υπουργείον 
αµύνας ή το υπουργείον των οικονοµικών ανατίθεται εις τούρκον υπουργόν. Εάν ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας συµφωνώσι, δύνανται ν’ 
αντικαταστήσωσι το σύστηµα τούτο διά συστήµατος εναλλαγής εκ περιτροπής. 
 
Το Υπουργικόν Συµβούλιον ασκεί εκτελεστικήν εξουσίαν κατά τα εν άρθρω 54 
οριζόµενα. 
 
Αι αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου λαµβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας 
και εκτός εάν ήθελεν ασκηθή υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας ή υπό αµφοτέρων συµφώνως τω άρθρω 57 το δικαίωµα της οριστικής 
αρνησικυρίας ή της αναποµπής, εκδίδονται πάραυτα υπό αυτών Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας συµφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 57. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 47. 
 
Η εκτελεστική εξουσία η ασκουµένη από κοινού υπό του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας περιορίζεται εις τα κάτωθι θέµατα, ήτοι: 
 
(α) τον καθορισµόν του σχεδίου και του χρώµατος της σηµαίας της ∆ηµοκρατίας, ως 
εν άρθρω 4 ορίζεται, 
 
(β) την ίδρυσιν των τιµητικών διακρίσεων και τον καθορισµόν παρασήµων της 
∆ηµοκρατίας, 
 
(γ) τον διορισµόν των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου διά πράξεως 
υπογραφοµένης υπό αµφοτέρων, ως εν άρθρω 46 ορίζεται, 
 
(δ) την έκδοσιν των αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου διά δηµοσιεύσεως εις 
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως εν άρθρω 57 ορίζεται, 
 
(ε) την έκδοσιν παντός νόµου ή αποφάσεως της Βουλής διά δηµοσιεύσεως εις την 
επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως εν άρθρω 52 ορίζεται, 
 
2 του 104(Ι) του 2002. 
(στ) τους διορισµούς τους προβλεποµένους εν άρθροις 112, 115, 118, 124, 126, 131, 
133, 153 και 184 και τας παύσεις των διοριζοµένων συµφώνως τω άρθρω 131, 
 
(ζ) την καθιέρωσιν υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ως εν άρθρω 129 ορίζεται, 
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(η) την µείωσιν ή αύξησιν των δυνάµεων ασφαλείας, ως εν άρθρω 130 ορίζεται, 
 
(θ) την απονοµήν χάριτος επί θανατικής ποινής, οσάκις το βλαβέν πρόσωπον και ο 
καταδικασθείς ανήκωσιν εις διαφόρους κοινότητας, ως εν άρθρω 53 ορίζεται, και 
την µείωσιν, αναστολήν και µετατροπήν της ποινής, ως εν τω αυτώ άρθρω ορίζεται, 
 
(ι) το δικαίωµα παραποµπής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ως εν 
άρθρω 140 ορίζεται, 
 
(ια) την δηµοσίευσιν εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αποφάσεων του 
Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου ως εν άρθροις 137, 138, 139 και 143 
ορίζεται, 
 
(ιβ) την αντικατάστασιν διά συστήµατος εκ περιτροπής εναλλαγής του συστήµατος 
διορισµού τούρκου υπουργού εις ένα των τριών υπουργείων, ήτοι των εξωτερικών ή 
της αµύνης ή των οικονοµικών, ως εν άρθρω 46 ορίζεται, 
 
(ιγ) την άσκησιν οιασδήποτε των εξουσιών των ειδικώς αναφεροµένων εις τα εδάφια 
(δ), (ε), (στ), και (ζ) των άρθρων 48 και 49 και εις τα άρθρα 50 και 5Ι, ας ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αντιστοίχως δύναται να ασκήση 
µόνος, 
 
(ιδ) την ανακοίνωσιν µηνυµάτων προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων ως εν άρθρω 
79 ορίζεται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 48. 
 
Η εκτελεστική εξουσία η ασκουµένη υπό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
περιορίζεται εις τα κάτωθι θέµατα, ήτοι: 
 
(α) την υπόδειξιν και παύσιν των ελλήνων υπουργών, 
 
(β) την σύγκλησιν των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου ως εν άρθρω 55 
ορίζεται, την προεδρίαν των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και την 
συµµετοχήν εις τας συζητήσεις κατά τας συνεδριάσεις ταύτας άνευ δικαιώµατος 
ψήφου, 
 
(γ) την προπαρασκευήν της ηµερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ως εν άρθρω 56 ορίζεται, 
 
(δ) το δικαίωµα οριστικής αρνησικυρίας αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου 
των αφορωσών εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άµυναν ή την ασφάλειαν, ως εν 
άρθρω 57 ορίζεται, 
 
(ε) το δικαίωµα αναποµπής αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου, ως εν άρθρω 
57 ορίζεται, 
 
(στ) το δικαίωµα οριστικής αρνησικυρίας νόµων και αποφάσεων της Βουλής 
αφορώντων εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άµυναν ή την ασφάλειαν, ως εν 
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άρθρω 50 ορίζεται, 
 
(ζ) το δικαίωµα αναποµπής νόµων ή αποφάσεων της Βουλής ή του προυπολογισµού, 
ως εν άρθρω 51 ορίζεται, 
 
(η) το δικαίωµα προσφυγής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, ως εν 
άρθροις 137, 138 και 143 ορίζεται, 
 
(θ) το δικαίωµα αναφοράς εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ως εν 
άρθρω 141 ορίζεται, 
 
(ι) την δηµοσίευσιν των κοινοτικών νόµων και αποφάσεων της ελληνικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως, ως εν άρθρω 104 ορίζεται, 
 
(ια) το δικαίωµα παραποµπής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον 
οίουδήποτε νόµου ή αποφάσεως της ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως ως εν 
άρθρω 142 ορίζεται, 
 
(ιβ) το δικαίωµα προσφυγής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον συναφώς 
προς οιονδήποτε ζήτηµα αφορών εις σύγκρουσιν ή αµφισβήτησιν εξουσίας ή 
αρµοδιότητος αναφυοµένην µεταξύ της Βουλής και των Κοινοτικών Συνελεύσεων ή 
εκατέρας τούτων ως και µεταξύ οιωνδήποτε οργάνων της ∆ηµοκρατίας ή αρχών εν 
αυτή, ως εν άρθρω 139 ορίζεται, 
 
(ιγ) το δικαίωµα απονοµής χάριτος επί θανατικής ποινής, ως εν άρθρω 53 ορίζεται, 
 
(ιδ) την άσκησιν από κοινού µετά του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας οιασδήποτε 
των εξουσιών των ειδικώς αναφεροµένων εν άρθρω 47,  
 
(ιε) τα µηνύµατα προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων, ως εν άρθρω 79 ορίζεται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 49. 
 
Η εκτελεστική εξουσία η ασκουµένη υπό του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας 
περιορίζεται εις τα κάτωθι θέµατα, ήτοι: 
 
(α) την υπόδειξιν και την παύσιν των τούρκων υπουργών, 
 
(β) την αίτησιν προς τον Πρόεδρον της ∆ηµοκρατίας περί συγκλήσεως του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ως εν άρθρω 55 ορίζεται, την παράστασιν και συµµετοχήν 
άνευ δικαιώµατος ψήφου εις τας συζητήσεις πάσας συνεδριάσεως του Υπουργικού 
Συµβουλίου, 
 
(γ) την πρότασιν προς τον Πρόεδρον της ∆ηµοκρατίας θεµάτων, ίνα 
συµπεριληφθώσιν εις την ηµερησίαν διάταξιν, ως εν άρθρω 56 ορίζεται, 
 
(δ) το δικαίωµα οριστικής αρνησικυρίας αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου 
αφορωσών εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άµυναν ή την ασφάλειαν, ως εν άρθρω 
57 ορίζεται, 
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(ε) το δικαίωµα αναποµπής αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου, ως εν άρθρω 
57 ορίζεται, 
 
(στ) το δικαίωµα οριστικής αρνησικυρίας νόµων και αποφάσεων της Βουλής 
αφορώντων εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άµυναν ή την ασφάλειαν, ως εν 
άρθρω 50 ορίζεται, 
 
(ζ) το δικαίωµα αναποµπής νόµων ή αποφάσεων της Βουλής ή του προϋπολογισµού 
ως εν άρθρω 51 ορίζεται, 
 
(η) το δικαίωµα προσφυγής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, ως εν 
άρθροις 137, 138 και 143 ορίζεται, 
 
(θ) το δικαίωµα αναφοράς εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ως εν 
άρθρω 141 ορίζεται, 
 
(ι) την δηµοσίευσιν των κοινοτικών νόµων και αποφάσεων της τουρκικής, 
Κοινοτικής Συνελεύσεως, ως εν άρθρω 104 ορίζεται, 
 
(ιa) το δικαίωµα παραποµπής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον 
οιουδήποτε νόµου ή αποφάσεως της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, ως εν 
άρθρω 142 ορίζεται, 
 
(ιβ) το δικαίωµα προσφυγής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον συναφώς 
προς οιονδήποτε ζήτηµα αφορών εις σύγκρουσιν ή αµφισβήτησιν εξουσίας ή 
αρµοδιότητος αναφυοµένην µεταξύ της Βουλής και των Κοινοτικών Συνελεύσεων ή 
εκατέρας τούτων ως και µεταξύ οιωνδήποτε οργάνων της ∆ηµοκρατίας ή αρχών εν 
αυτή, ως εν άρθρω 139 ορίζεται, 
 
(ιγ) το δικαiωµα της απονοµής χάριτος επί θανατικής ποινής, ως εν άρθρω 53 
ορίζεται, 
 
(ιδ) την άσκησιν από κοινού µετά του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας οιασδήποτε των 
εξουσιών των ειδικώς αναφεροµένων εν άρθρω 47, 
 
(ιε) τα µηνύµατα προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων, ως εν άρθρω 79 ορίζεται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 50. 
 
Ι. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ιδία εκάτερος ή από κοινού 
έχουσι το δικαίωµα της οριστικής αρνησικυρίας οιουδήποτε νόµου ή αποφάσεως της 
Βουλής των Αντιπροσώπων εν όλω ή εν µέρει, εφ όσον ο νόµος ή η απόφασις εν 
όλω ή εν µέρει αφορώσιν: 
 
Α. Εις εξωτερικάς υποθέσεις, εξαιρουµένης της συµµετοχής της ∆ηµοκρατίας εις 
διεθνείς οργανισµούς και συνθήκας συµµαχίας, ων µετέχουσι τόσον το Βασίλειον 
της Ελλάδος όσον και η Τουρκική ∆ηµοκρατία.  
 
Ο εν τω παρόντι εδαφίω όρος «εξωτερικαί υποθέσειςυ περιλαµβάνει: 
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(α) την αναγνώρισιν κρατών, την σύναψιν διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων 
µετ’ άλλων χωρών και την διακοπήν των σχέσεων τούτων. Την παροχήν 
συγκαταθέσεως διά τον διορισµόν διπλωµατικών αντιπροσώπων και την χορήγησιν 
εκτελεστηρίου εις προξενικούς αντιπροσώπους, την τοποθέτησιν διπλωµατικών 
αντιπροσώπων και προξενικών αντιπροσώπων εκ των υπηρετούντων εν τη 
διπλωµατική υπηρεσία εις θέσεις εν τω εξωτερικώ, και την ανάθεσιν καθη- κόντων 
εν τω εξωτερικώ, ως ειδικών απεσταλµένων, εις υπηρετούντας εν τη διπλωµατική 
υπηρεσία. Τον διορισµόν και την τοποθέτησιν προσώπων µη ανηκόντων εις την 
διπλωµατικήν υπηρεσίαν εις οιανδήποτε θέσιν εν τω εξωτερικώ, ως διπλωµατικών ή 
προξενικών αντιπροσώπων και τη ανάθεσιν καθηκόντων εν τω εξωτερικώ ως 
ειδικών απεσταλµένων, εις πρόσωπα µη ανήκοντα εις την διπλωµατικήν υπηρεσίαν. 
 
(β) την συνοµολόγησιν διεθνών συνθηκών, συµβάσεων και συµφωνιών, 
 
(γ) την κήρυξιν πολέµου και την συνοµολόγηση ειρήνης, 
 
(δ) την προστασίαν εν τη αλλοδαπή των πολιτών της ∆ηµοκρατίας και των 
συµφερόντων αυτών, 
 
(ε) την εγκατάστασιν, το καθεστώς και τα συµφέροντα αλλοδαπών εν τη 
∆ηµοκρατία, 
 
(στ) την απόκτησιν ξένης ιθαγενείας υπό πολιτών της ∆ηµοκρατίας και την 
αποδοχήν υπό τούτων εργασίας παρεχοµένης υπό ξένης Κυβερνήσεως ως και την 
είσοδον τούτων εις την υπηρεσίαν ξένης Κυβερνήσεως.  
 
Β. Τα ακόλουθα θέµατα αµύνης: 
 
(α) την σύνθεσιν και δύναµιν των ενόπλων δυνάµεων και τας πιστώσεις διά ταύτας, 
 
(β) τους διορισµούς στελεχών και την προαγωγήν αυτών, 
 
(γ) την εισαγωγήν πολεµικού υλικού και εκρηκτικών υλών παντός είδους, 
 
(δ) την παροχήν βάσεων και άλλων διευκολύνσεων εις συµµάχους χώρας, 
 
Γ. Τα ακόλουθα θέµατα ασφαλείας: 
(α) τους διορισµούς στελεχών και την προαγωγήν αυτών, 
 
(β) την κατανοµήν και στάθµευσιν δυνάµεων ασφαλείας. 
 
(γ) τα µέτρα εκτάκτου ανάγκης και τον στρατιωτικόν νόµον, 
 
(δ) τους περί αστυνοµίας νόµους. 
 
Αποσαφηνίζεται ότι το δικαίωµα αρνησικυρίας Κατ’ εφαρµογήν του ως άνω εδαφίου 
Γ περιλαµβάνει παν µέτρον ή απόφασιν εκτάκτου ανάγκης, ουχί όµως τα αφορώντα 
εις την συνήθη λειτουργίαν της αστυνοµίας και της χωροφυλακής. 
 
2. Το ως άνω δικαίωµα αρνησικυρίας δύναται να ασκηθή είτε καθ’ ολοκλήρου του 
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νόµου ή αποφάσεως ή καθ’ οιουδήποτε µέρους αυτού, εν δε τη τελευταία ταύτη 
περιπτώσει ο νόµος ή η απόφασις αναπέµπονται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων, 
ίνα αύτη αποφασίση αν το υπόλοιπον µέρος του νόµου ή της αποφάσεως θα σταλή ή 
µη προς έκδοσιν δυνάµει των σχετικών διατάξεων του Συντάγµατος. 
 
3. Το συµφώνως τω παρόντι άρθρω δικαίωµα αρνησικυρίας ασκείται εντός της 
προθεσµίας της οριζοµένης υπό του άρθρου 52 διά την έκδοσιν του νόµου ή της 
αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 51. 
 
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ιδία εκάτερος ή από κοινού, 
δικαιούνται ν’ αναπέµψωσιν οιονδήποτε νόµον ή απόφασιν της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ή οιονδήποτε τµήµα αυτών εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς 
επανεξέτασιν. 
 
2. Άµα τη ψηφίσει του προϋπολογισµού υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ιδία εκάτερος ή από κοινού, 
δύνανται ν’ αναπέµψωσιν εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων τον προϋπολογισµόν, 
επί τω λόγω ότι κατά την κρίσιν ενός εκάστου ή αµφοτέρων γίνεται δυσµενής 
διάκρισις. 
 
3. Εν περιπτώσει αναποµπής οιουδήποτε νόµου ή αποφάσεως ή τµήµατος αυτών εις 
την Βουλήν των Αντιπροσώπων, ως ορίζεται εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος 
άρθρου, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει επί του αναπεµφθέντος θέµατος 
εντός δέκα πέντε ηµερών από της αναποµπής εν περιπτώσει δε αναποµπής του 
προϋπολογισµού συµφώνως τη δευτέρα παραγράφω του παρόντος άρθρου η Βουλή 
των Αντιπροσώπων αποφασίζει επί του αναπεµφθέντος θέµατος εντός τριάκοντα 
ηµερών από της αναποµπής. 
 
4. Εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων εµµείνη εις την απόφασιν αυτής ο Πρόεδρος και 
ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υποχρεούνται, τηρουµένων των διατάξεων του 
Συντάγµατος, να εκδώσωσι διά δηµοσιεύσεως εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας τον νόµον ή την απόφασιν ή τον προϋπολογισµόν, αναλόγως της 
περιπτώσεως, εντός της προθεσµίας της οριζοµένης διά την έκδοσιν των νόµων και 
των αποφάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 
5. Οσάκις ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ασκή το δικαίωµα 
αναποµπής, ως εν τω παρόντι άρθρω ορίζεται, υποχρεούται αµέσως να ειδοποιή περί 
τούτου τον έτερον. 
 
6. Το δικαίωµα αναποµπής του παρόντος άρθρου ασκείται εντός της εν άρθρω 52 
καθοριζοµένης προθεσµίας εκδόσεως των νόµων ή των αποφάσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 52. 
 

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υποχρεούνται να εκδώσωσι διά 
δηµοσιεύσεως εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, εντός δέκα πέντε ηµερών 
από της κοινοποιήσέως εις το αντίστοιχον γραφείον αυτών οιονδήποτε νόµον ή 
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απόφασιν της Βουλής των Αντιπροσώπων εκτός εάν εντός της προθεσµίας τούτης 
ασκήσωσιν, ιδία εκάτερος ή από κοινού αναλόγως της περιπτώσεως το δικαίωµα της 
αρνησικυρίας, ως εν άρθρω 50 ορίζεται ή το δικαίωµα αναποµπής, ως εν άρθρω 511 
ορίζεται ή το δικαίωµα αναφοράς εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, ως 
εν άρθροις 140 και 141 ορίζεται ή προκειµένου περί του προϋπολογισµού το 
δικαίωµα προσφυγής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, ως εν άρθρω 
138 ορίζεται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 53. 
 

1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας έχουσι το δικαίωµα απονοµής 
χάριτος εις άτοµα καταδικασθέντα εις θάνατον και ανήκοντα εις την κοινότητα 
εκατέρου αυτών. 
 
2. Οσάκις το βλαβέν πρόσωπον και ο καταδικασθείς είναι µέλη διαφόρων 
κοινοτήτων η χάρις απονέµεται εκ συµφώνου υπό τε του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, εν περιπτώσει δε διαφωνίας αυτών, υπερισχύει η 
επιεικεστέρα γνώµη. 
 
3. ∆ιά της απονοµής χάριτος Κατ’ εφαρµογήν της πρώτης ή της δευτέρας 
παραγράφου του παρόντος άρθρου η ποινή του θανάτου µετατρέπεται εις ποινήν 
ισοβίων δεσµών. 
 
4. Εις πάσαν άλλην πλήν της ποινής του θανάτου περίπτωσιν ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µειώνουσιν, αναστέλλουσιν ή µετατρέπουσιν 
οιανδήποτε ποινήν επιβληθείσαν υπό οιουδήποτε δικαστηρίου εν τη ∆ηµοκρατία 
κατόπιν συµφώνου γνώµης του γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας και του 
βοηθού γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 54. 
 
Εξαιρουµένης της εκτελεστικής εξουσίας της υπό των άρθρων 47, 48 και 49 ρητώς 
διαφυλασσοµένης υπέρ του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
ενεργούντων εκατέρου ιδία ή από κοινού τι Υπουργικόν Συµβούλιον ασκεί 
εκτελεστικήν εξουσίαν επί παντός θέµατος πλήν των δυνάµει ρητής διατάξεως του 
Συντάγµατος υπαχθέντων εις την αρµοδιότητα Κοινοτικής Συνελεύσεως. Η παρά 
του Υπουργικού Συµβουλίου ασκουµένη εκτελεστική εξουσία περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων και τα εξής θέµατα: 
 
(α) την γενικήν διεύθυνσιν και τον έλεγχον της διακυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας 
και την διεύθυνσιν της γενικής πολιτικής, 
 
(β) τας εξωτερικάς υποθέσεις, περί ων γίνεται µνεία εν άρθρω 50, 
 
(γ) την άµυναν και την ασφάλειαν, συµπεριλαµβανοµένων των εν άρθρω 50 
θεµάτων αυτών, 
 
(δ) τον συντονισµόν και την εποπτείαν ποσών των δηµοσίων υπηρεσιών, 
 
(ε) την εποπτείαν και την διάθεσιν της ανηκούσης εις την ∆ηµοκρατίαν περιουσίας 
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συµφώνως προς τας διατάξεις του Συντάγµατος και του νόµου, 
 
(στ) την επεξεργασίαν νοµοσχεδίων προ της καταθέσεως αυτών εις την Βουλήν των 
Αντιπροσώπων υπό τινος υπουργού, 
 
(ζ) την έκδοσιν κανονιστικών και εκτελεστικών των νόµων διαταγµάτων, ως οι 
νόµοι ορίζουσιν, 
 
(η) την επεξεργασίαν του προϋπολογισµού της ∆ηµοκρατίας προ της καταθέσεως 
αυτού εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 55. 
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας συγκαλεί το Υπουργικόν Συµβούλιον εις συνεδρίασιν. 
Η σύγκλησις γίνεται υπό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας 
είτε αιτήσει του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας υποβαλλοµένη εγκαίρως και 
περιλαµβανούση ωρισµένον τι θέµα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 56. 
 
Η ηµερησία διάταξις οιασδήποτε συνεδριάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου 
καταρτίζεται υπό του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν 
και κοινοποιείται εις πάντα ενδιαφερόµενον πρό εκάστης συνεδριάσεως. Ο 
Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται να ζητήση παρά του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας, όπως περιλάβη εις την ηµερησίαν διάταξιν οιασδήποτε συνεδριάσεως 
οιονδήποτε θέµα. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας περιλαµβάνει το θέµα τούτο εις την 
ηµερησίαν διάταξιν, εφ όσον είναι δυνατή η πρόσφορος συζήτησις αυτού κατά την 
περί ης η αίτησις συνεδρίασιν, άλλως το θέµα τούτο περιλαµβάνεται εις την 
ηµερησίαν διάταξιν της αµέσως εποµένης συνεδριάσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 57. 
 
1. Εν τη λήψει αποφάσεως τίνος υπό του Υπουργικού Συµβουλίου η απόφασις 
κοινοποιείται πάραυτα εις το αντίστοιχον γραφείον του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ή και αµφότεροι έχουσι το 
δικαίωµα αναποµπής της αποφάσεως εις το Υπουργικόν Συµβούλιον προς 
επανεξέτασιν εντός προθεσµίας τεσσάρων ηµερών από της κοινοποιήσεως αυτής εις 
το αντίστοιχον γραφείον. Το Υπουργικόν Συµβούλιον προβαίνει εις επανεξέτασιν 
του θέµατος και, εάν εµµείνη εις την απόφασιν αυτού, ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υποχρεούνται να εκδώσωσι διά δηµοσιεύσεως την 
τοιαύτην απόφασιν, τηρουµένων των διατάξεων της τετάρτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου· η άσκησις όµως του δικαιώµατος αναποµπής δεν κωλύει, εις ας 
περιπτώσεις υφίσταται δικαίωµα αρνησικυρίας, τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον 
της ∆ηµοκρατίας ή και αµφοτέρους να ασκήσωσι το δικαίωµα αρνησικυρίας, εντός 
προθεσµίας τεσσάρων ηµερών από της εις το αντίστοιχον γραφείον κοινοποιήσεως 
της αποφάσεως, εις ην εµµένει το Υπουργικόν Συµβούλιον. 
 
3. Εάν η απόφασις αφορά εις τας εξωτερικάς υποθέσεις, την άµυναν ή την 



 

0/1960 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 32 of 101 

 

ασφάλειαν περί ων το άρθρον 50, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ή 
και αµφότεροι έχουσι το δικαίωµα αρνησικυρίας ασκούµενον εντός προθεσµίας 
τεσσάρων ηµερών από της ηµεροµηνίας, καθ’ ην η απόφασις εκοινοποιήθη εις το 
αντίστοιχον γραφείον. 
 
4. Εάν η απόφασις είναι εκτελεστή και τα δικαιώµατα αρνησικυρίας ή αναποµπής 
δεν ησκήθησαν συµφώνως ταις διατάξεσι της δευτέρας ή της τρίτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκδίδουσι 
παραχρήµα διά δηµοσιεύσεως εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας την 
απόφασιν, πλήν εάν το Υπουργικόν Συµβούλιον ορίση άλλως διά της αποφάσεως 
αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 58. 
 
1. Έκαστος υπουργός προΐσταται του υπουργείου αυτού. 
 
2. Εξαιρουµένης της εκτελεστικής εξουσίας της ρητώς διαφυλασσοµένης διά του 
Συντάγµατος υπέρ του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, 
ενεργούντων ιδία εκατέρου ή από κοινού και υπέρ του Υπουργικού Συµβουλίου, η 
υφ' εκάστου υπουργού ασκουµένη εκτελεστική εξουσία περιλαµβάνει τα κάτωθι 
θέµατα: 
 
(α) την εκτέλεσιν τωιν νόµων των σχετικών προς τας αρµοδιότητας του υπουργείου 
αυτού και την διοίκησιν πάντων των εµπιπτόντων κατά τα γενικώς κρατούντα εις 
την αρµοδιότητα του υπουργείου αυτού των ζητηµάτων και υποθέσεων, 
 
(β) την σύνταξιν διαταγµάτων ή κανονισµών αφορώντων εις το υπουργείον αυτού 
προς υποβολήν εις το Υπουργικόν Συµβούλιον, 
 
(γ) την έκδοσιν διαταγών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεσιν οιουδήποτε νόµου 
αφορώντος εις το υπουργείον αυτού και προς εκτέλεσιν οιουδήποτε διατάγµατος ή 
κανονισµού ερειδοµένων επί τοιούτου νόµου και 
 
(3) την προπαρασκευήν προς υποβολήν εις το Υπουργικόν Συµβούλιον του 
τµήµατος του προϋπολογισµού της ∆ηµοκρατίας του αναφεροµένου εις το 
υπουργείον αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 59. 
 
1. Ουδείς διορίζεται ως υπουργός, ειµή όταν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας και έχη 
τα προσόντα εκλογιµότητος τα απαιτούµενα δι’ υποψήφιον βουλευτήν. 
 
2. Το αξίωµα του υπουργού είναι ασυµβίβαστον προς το του βουλευτού ή του 
µέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δηµοτικού συµβουλίου, περιλαµβανοµένου και 
του δηµάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάµεις ή τας 
δυνάµεις ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή προς παν έτερον δηµόσιον ή δηµοτικόν 
αξίωµα ή θέσιν, εν περιπτώσει δε τούρκου υπουργού και προς το αξίωµα του 
θρησκευτικού λειτουργού. 
 
Ο όρος «δηµόσιον αξίωµα ή θέσις» έχει εν τη παρούση παραγράφω οίαν έννοιαν 
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έχει και εν τω άρθρω 41 . 
 
3. Οι έλληνες υπουργοί θα διατηρώσι το αξίωµα αυτών, µέχρις ου παυθώσιν υπό του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, oι δε Τούρκοι υπουργοί, µέχρις ου παυθώσιν υπό του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 
4. Ο διοριζόµενος ως υπουργός υποχρεούται, πριν ή αναλάβη τα καθήκοντα αυτού, 
να δώση την ακόλουθον διαβεβαίωσιν ενώπιον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου 
της ∆ηµοκρατίας. 
 
«∆ιαβεβαιώ επισήµως πίστιν και σεβασµόν εις το Σύνταγµα και τους συνάδοντας 
αυτώ νόµους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητος της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου ». 
 

ΑΡΘΡΟΝ 60. 
 
Ι. Συνιστάται κοινή γραµµατεία του Υπουργικού Συµβουλίου, διευθυνοµένη υπό δύο 
γραµµατέων, δηµοσίων υπαλλήλων, εξ ων ο εις ανήκει εις την ελληνικήν κοινότητα 
και ο έτερος εις την τουρκικήν κοινότητα. 
 
2. Οι δύο γραµµατείς της κοινής γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου 
διευθύνουσι το γραφείον του Υπουργικού Συµβουλίου και, συµφώνως των οδηγιών 
του Υπουργικού Συµβουλίου, παρίστανται εις τας συνεδριάσεις αυτού τηρούντες τα 
πρακτικά και διαβιβάζουσι τας αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου εις τας 
αρµοδίους αρχάς ή εις τα αρµόδια όργανα ή πρόσωπα. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙV.— ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 61. 
 

Η νοµοθετική εξουσία της ∆ηµοκρατίας ασκείται υπό της βουλής των 
Αντιπροσώπων εν παντί θέµατι, εξαιρέσει των θεµάτων εκείνων, άτινα ρητώς 
υπάγονται κατά το Σύνταγµα εις τας Κοινοτικάς Συνελεύσεις. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 62. 
 
Ι. Ο αριθµός των βουλευτών ορίζεται εις πεντήκοντα, δύναται δε να µεταβληθή δι’ 
αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων λαµβανοµένης δια πλειοψηφίας 
αποτελουµένης εκ των δύο τρίτων των υπό της ελληνικής κοινότητας εκλεγέντων 
βουλευτών και εκ των δύο τρίτων των υπό της τουρκικής κοινότητας εκλεγέντων 
βουλευτών. 
 
2. Εκ του κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου προβλεποµένου 
αριθµού των βουλευτών τα εβδοµήκοντα επί τοις εκατόν εκλέγονται υπό της 
ελληνικής κοινότητας και τα τριάκοντα επί τοις εκατόν υπό της τουρκικής 
κοινότητας κεχωρισµένως εκ των µελών εκατέρας κοινότητας και εν περιπτώσει 
εκλογής, εις ην οι υποψήφιοι είναι πλείονες του αριθµού των εδρών, διά καθολικής 
αµέσου και µυστικής ψηφοφορίας διενεργουµένης κατά την αυτήν ηµέραν. 
 
Η αναλογία των βουλευτών η καθοριζοµένη εις την παρούσαν παράγραφον είναι 
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ανεξάρτητος στατιστικών δεδοµένων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 63. 
 

2 του 106(Ι) του 1996 
 
1. Τηρουµένων των διατάξεων της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου πας 
πολίτης της ∆ηµοκρατίας έχων συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας 
αυτού και έχων τα υπό του εκλογικού νόµου καθοριζόµενα προσόντα διαµονής 
δικαιούται να εγγραφή ως εκλογεύς είτε εις τον ελληνικόν είτε εις τον τουρκικόν 
εκλογικόν κατάλογον· τα µέλη της ελληνικής κοινότητος όµως θα εγγράφωνται 
µόνον εις τον ελληνικόν εκλογικόν κατάλογον, τα δε µέλη της τουρκικής κοινότητος 
µόνον εις τον τουρκικόν εκλογικόν κατάλογον. 
 
2. Ουδείς δικαιούται να εγγραφή ως εκλογεύς, Εφ’ όσον δεν κέκτηται τα υπό του 
εκλογικού νόµου απαιτούµενα προς εγγραφήν προσόντα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 64. 
 
Πας τις δικαιούται να υποβάλη υποφηφιότητα βουλευτού, Εφ’ όσον κατά τον χρόνον 
της εκλογής: 
 
(α) είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας, 
 
(β) έχει συµπληρώσει το εικοστόν πέµπτον έτος της ηλικίας αυτού, 
 
(γ) δεν έχει καταδικασθή κατά την ηµέραν της ενάρξεως ισχύος του Συντάγµατος ή 
µετ’ αυτήν δι’ αδίκηµα ατιµωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή δεν έχει στερηθή της 
εκλογιµότητος κατόπιν αποφάσεως αρµοδίου δικαστηρίου λόγω οιουδήποτε 
εκλογικού αδικήµατος, και 
 
(δ) δεν πάσχει εκ διανοητικής νόσου καθιστώσης αυτό ανίκανον να ασκήση τα 
καθήκοντά του ως βουλευτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 65. 
 
1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται διά περίοδον πέντε ετών. H περίοδος της 
πρώτης Βουλής των Αντιπροσώπων άρχεται από της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της 
ισχύος του Συντάγµατος. 
 
2. Η απερχοµένη Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει µέχρι της κατά την πρώτην 
παράγραφον του παρόντος άρθρου ενάρξεως των εργασιών της νέας Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 66. 
 

2 του 115(Ι) του 1996 
 
1. Αι γενικαί εκλογαί διά την Βουλήν των Αντιπροσώπων διενεργούνται κατά την 
δευτέραν Κυριακήν του αµέσως προηγουµένου του καθ’ ον λήγει η περίοδος της 
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απερχοµένης Βουλής των Αντιπροσώπων µηνός. 
 
2. Κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρούται εντός προθεσµίας τεσσαράκοντα πέντε το 
πολύ ηµερών από της κενώσεως καθ’ ον τρόπον νόµος ορίζει. 
 
3. Εάν η κατά την πρώτην ή δευτέραν παράγραφον του παρόντος άρθρου εκλογή δεν 
δύναται να διενεργηθή κατά την καθοριζοµένην υπό του Συντάγµατος ή συµφώνως 
τούτω καθορισθείσαν ηµεροµηνίαν ένεκα εξαιρετικών και απροβλέπτων 
περιστάσεων, ως σεισµού, πληµµύρας, γενικής επιδηµίας και παροµοίων 
περιστάσεων, διενεργείται την αντίστοιχον ηµέραν της εποµένης εβδοµάδος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 67. 
 
1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να διαλυθή µόνον δι’ αποφάσεως αυτής 
λαµβανοµένης δι’ απολύτου πλειοψηφίας συµπεριλαµβανούσης τουλάχιστον το εν 
τρίτον των υπό της τουρκικής κοινότητας εκλεγέντων βουλευτών. 
 
2. Η απόφασις αύτη, παρά τας διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 65 και 
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 66, καθορίζει την ηµεροµηνίαν διενεργείας των 
γενικών εκλογών, ήτις δεν δύναται ν’ απέχη ολιγώτερον των τριάκοντα ηµερών και 
περισσότερον των τεσσαράκοντα ηµερών από της ηµεροµηνίας λήψεως της τοιαύτης 
αποφάσεως, ως και την ηµεροµηνίαν της πρώτης συνεδριάσεως της νεοεκλεγοµένης 
Βουλής των Αντιπροσώπων, η δε τελευταία αύτη ηµεροµηνία δεν δύναται ν’ απέχη 
πλέον των δέκα πέντε ηµερών από των γενικών εκλογών· µέχρι της ηµεροµηνίας 
ταύτης η απερχοµένη Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει. 
 
3. Παρά τας διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 65 η εκλεγοµένη 
συνεπεία διαλύσεως Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγεται διά περίοδον ίσην προς 
την µη διανυθείσαν περίοδον της διαλυθείσης Βουλής των Αντιπροσώπων. Εν 
περιπτώσει διαλύσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός του τελευταίου έτους 
της πενταετούς βουλευτικής περιόδου, αι γενικαί εκλογαί προς ανάδειξιν νέας 
Βουλής των Αντιπροσώπων διενεργούνται τόσον διά την µη διανυθείσαν περίοδον 
της διαλυθείσης Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την διάρκειαν της οποίας πάσα 
σύνοδος της νεοεκλεγοµένης Βουλής των Αντιπροσώπων θα θεωρήται έκτακτος 
σύνοδος, όσον και διά την εποµένην πενταετή περίοδον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 68. 
 
Οσάκις η Βουλή των Αντιπροσώπων συνεχίζει µέχρι της ενάρξεως της περιόδου της 
νεοεκλεγοµένης Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τας διατάξεις της δευτέρας 
παραγράφου του άρθρου 65 ή της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 67, η 
απερχοµένη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έχει εξουσίαν να ψηφίζη οιουσδήποτε 
νόµους ή να λαµβάνη οιασδήποτε αποφάσεις επί οιουδήποτε θέµατος πλήν µόνον εν 
περιπτώσει επειγουσών και εξαιρετικών απροβλέπτων περιστάσεων, των οποίων 
δεον να γίνηται ειδική µνεία εν τω σχετικώ νόµω ή αποφάσει. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 69. 
 
Ο βουλευτής δίδει προ της αναλήψεως των καθηκόντων αυτού εν τη Βουλή και εις 
δηµοσίαν συνεδρίασιν αυτής την ακόλουθον διαβεβαίωσιν :  



 

0/1960 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 36 of 101 

 

 
« ∆ιαβεβαιώ επισήµως πίστιν και σεβασµόν εις το Σύνταγµα και τους συνάδοντας 
αυτώ νόµους και εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητος της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου ». 
 

ΑΡΘΡΟΝ 70. 
 
Η ιδιότης του βουλευτού είναι ασυµβίβαστος προς το αξίωµα του υπουργού ή του 
µέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δηµοτικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου 
και του δηµάρχου, ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος εις τας ενόπλους δυνάµεις ή 
τας δυνάµεις ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή προς oιovδήποτε έτερον δηµόσιον ή 
δηµοτικόν αξίωµα ή θέσιν, προκειµένου δε περί βουλευτού εκλεγοµένου ύπό της 
τουρκικής κοινότητας και προς το του θρησκευτικού λειτουργού. 
 
Ο όρος « δηµόσιον αξίωµα ή θέσις » εν τω παρόντι άρθρω περιλαµβάνει οιονδήποτε 
αξίωµα ή θέσιν επ' αµοιβή εν τη υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας ή Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, η αµοιβή της οποίας τελεί υπό τον έλεγχον είτε της ∆ηµοκρατίας είτε 
Κοινοτικής Συνελεύσεως συµπεριλαµβανοµένου παντός αξιώµατος ή θέσεως εις 
οιονδήποτε νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου ή οργανισµόν δηµοσίας ωφελείας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 71. 
 
Η έδρα βουλευτού κενούται: 
 
(α) διά του θανάτου αυτού, 
 
(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως αυτού, 
 
(γ) διά της επελεύσεως οιασδήποτε περιπτώσεως εκ των αναφεροµένων εις τας 
παραγράφους (γ) και (δ) του άρθρου 64 ή διά της απωλείας της ιθαγενείας της 
∆ηµοκρατίας, και 
 
(δ) διά της αναλήψεως αξιώµατος ή θέσεως εκ των εν άρθρω 70 αναφεροµένων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 72. 
 
1. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι έλλην και εκλέγεται υπό των 
παρά της ελληνικής κοινότητας εκλεγοµένων βουλευτών, ο δε Αντιπρόεδρος είναι 
τούρκος και εκλέγεται υπό των παρά της τουρκικής κοινότητας εκλεγοµένων 
βουλευτών. 
 
Εκάτερος εκλέγεται κατά τα ανωτέρω κεχωρισµένως, εν τη αυτή συνεδριάσει, κατά 
την έναρξιν και δι’ ολόκληρον την διάρκειαν της περιόδου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 
 
2. Εν περιπτώσει κενώσεως εκατέρου των εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος 
άρθρου προβλεποµένων αξιωµάτων, ή εις την παράγραφον ταύτην προβλεποµένη 
εκλογή προς πλήρωσιν κενωθείσης θέσεως ενεργείται το συντοµώτερον και εν 
ανάγκη εν εκτάκτω συνόδω. 
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3. Εν περιπτώσει προσκαίρου απουσίας ή εκκρεµούσης της πληρώσεως του 
κενωθέντος αξιώµατος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ως ορίζεται εν τη δευτέρα παραγράφω του παρόντος άρθρου, τα 
καθήκοντα αυτών ασκούνται υπό του προσβυτέρου βουλευτού της αντιστοίχου 
κοινότητας, εκτός εάν οι βουλευταί της τοιαύτης κοινότητας αποφασίσωσιν άλλως. 
 
4. Μετά την εκλογήν του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων εκάτερος τούτων διορίζει αντιστοίχως εκ των βουλευτών δύο 
Έλληνας και ένα Τούρκον ως γραµµατείς της Βουλής των Αντιπροσώπων, και δύο 
Έλληνας και ένα Τούρκον ως κοσµήτορας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οίτινες 
θα ανήκωσιν αντιστοίχως εις το γραφείον του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 73. 
 
1. Τηρουµένων των εποµένων διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ρυθµίζει διά του κανονισµού αυτής παν θέµα της τηρουµένης υπ' 
αυτής διαδικασίας και λειτουργίας των υπηρεσιών αυτής.  
 
2. Κατά την εποµένην της εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Βουλής 
συνεδρίασιν καταρτίζεται επιτροπή επιλογής αποτελουµένη εκ του Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων ως Προέδρου, του Αντιπροέδρου αυτής ως 
αντιπροέδρου και οκτώ ετέρων εκλεγοµένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
βουλευτών εξ ων εξ εκ των εκλεγέντων υπό της ελληνικής κοινότητας και δύο εκ 
των εκλεγέντων υπό της τουρκικής κοινότητας. 
 
3. Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει τας µονίµους κοινοβουλευτικάς επιτροπάς ως και 
οιασδήποτε άλλας προσωρινάς, συνιστωµένας δι’ ωρισµένον σκοπόν ή ειδικάς 
κοινοβουλευτικάς επιτροπάς και διορίζει βουλευτάς ως µέλη των επιτροπών τούτων. 
Κατά τον καταρτισµόν και διορισµόν δέον να λαµβάνωνται υπ' όψει αι προτάσεις αι 
υποβαλλόµεναι υπό της ελληνικής κοινοτικής οµάδος και της τουρκικής κοινοτικής 
οµάδος ή υπό των πολιτικών κοµµατικών οµάδων εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
0ι διορισµοί εις τας τοιαύτας επιτροπάς υπόκεινται εις τας διατάξεις της αµέσως 
εποµένης παραγράφου. 
 
4. Η ελληνική και η τουρκική κοινοτική οµάς και αι πολιτικαί κοµµατικαί οµάδες εν 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούνται δεόντως εις εκάστην µόνιµον και 
πάσαν άλλην προσωρινήν, συνιστωµένην δι’ ωρισµένον σκοπόν ή ειδικήν 
κοινοβουλευτικήν επιτροπήν· ο συνολικός αριθµός όµως των µελών των τοιούτων 
επιτροπών των προερχοµένων αντιστοίχως εκ βουλευτών εκλεγοµένων υπό της 
ελληνικής και της τουρκικής κοινότητας δέον να εµφανίζη την αυτήν αναλογίαν, 
ήτις ισχύει επί της κατανοµής των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων µεταξύ 
βουλευτών εκλεγοµένων αντιστοίχως υπό της ελληνικής και της τουρκικής 
κοινότητας. 
 
5. Παν νοµοσχέδιον και πάσα πρότασις νόµου εισαγοµένη εις την Βουλήν των 
Αντιπροσώπων παραπέµπεται το πρώτον προς συζήτησιν ενώπιον της αρµοδίας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ουδέν νοµοσχέδιον και ουδεµία πρότασις νόµου 
εξαιρέσει των χαρακτηριζοµένων ως επειγούσης φύσεως συζητείται υπό επιτροπής 
τινος προ της παρελεύσεως τεσσαράκοντα οκτώ ωρών από της διανοµής αυτής εις 
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τους αποτελούντας την επιτροπήν ταύτην βουλευτάς. Εξαιρέσει των 
χαρακτηριζοµένων ως επειγούσης φύσεως. ουδέν νοµοσχέδιον και ουδεµία πρότασις 
νόµου διελθούσα το στάδιον της επιτροπής συζητείται υπό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων προ της παρελεύσεως τεσσαράκοντα οκτώ ωρών, αφ’ ης διενεµήθη 
εις τους βουλευτάς οµού µετά της εκθέσεως της κοινοβουλευτικής επιτροπής. 
 
6. Η ηµερησία διάταξις εκάστης συνεδριάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων, εις 
ην θα περιλαµβάνηται παν πρόσθετον θέµα προταθέν υπό του Αντιπροέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, καταρτίζεται υπό του Προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και ανακοινούται υπό τούτου εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. 
Μετά την ανακοίνωσιν της ηµερησίας διατάξεως εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων 
πας βουλευτής δύναται να προτείνη προσθήκας ή τροπολογίας εις ταύτην, 
αποφασίζει δε επί των προτάσεων η Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
7. Ο βουλευτής δεν δύναται να αγορεύση εις συνεδρίασιν της Βουλής των 
Αντιπροσώπων εάν δεν εγγραφή προηγουµένως εις τον οικείον πίνακα ή εάν δεν 
λάβη παρά του προεδρεύοντας την προς τούτο άδειαν.  
 
Ο τηρήσας την διαγραφοµένην διαδικασίαν βουλευτής δικαιούται όπως επί ευλόγως 
επαρκή χρόνον, λαµβανοµένου υπ' όψει εκάστου θέµατος, αγορεύση και ακουσθή 
κατά την εν λόγω συνεδρίασιν. 
 
Αι αγορεύσεις γίνονται κατά την σειράν εγγραφής ή της προφορικής αιτήσεως 
αδείας των επιθυµούντων να αγορεύσουν, αναλόγως της περιπτώσεως· εν 
περιπτώσει όµως υπάρξεως αντιθέτων γνωµών διαδέχεται τον αγορεύσαντα 
αντιλέγων βουλευτής, Εφ’ όσον είναι τούτο δυνατόν. Βουλευταί αγορεύοντες εκ 
µέρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών ή των εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
πολιτικών κοµµατικών οµάδων, δεν υπόκεινται εις τους ανωτέρω κανόνας ως προς 
την σειράν αγορεύσεων. 
 
Βουλευταί επιθυµούντες να αγορεύσωσιν επί προτάσεων αναφεροµένων εις 
οιονδήποτε θέµα της ηµερησίας διατάξεως ή της τηρήσεως του κανονισµού ή επί του 
τερµατισµού της συζητήσεως προηγούνται των επιθυµούντων να αγορεύσωσιν επί 
του υπό συζήτησιν θέµατος, εν τοιαύτη δε περιπτώσει θέλει επιτραπή εις δύο 
βουλευτάς, ένα υπέρ της προτάσεως και ένα εναντίον της προτάσεως, όπως 
αγορεύσωσιν έκαστος επί δέκα πέντε λεπτά. 
 
8. Αι αγορεύσεις εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων γίνονται από του βήµατος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και απευθύνονται προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων. 
Αι αγορεύσεις και πάσα ετέρα διαδικασία εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εις 
τας συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών µεταφράζονται ταυτοχρόνως εκ 
της επισήµου γλώσσας εις ην γίνονται, εις την ετέραν επίσηµον γλώσσαν. 
 
9. Απαγορεύονται αι διακοπαί των αγορεύσεων των βουλευτών ή αι προσωπικαί 
επιθέσεις κατά βουλευτών αι άσχετοι προς το υπό συζήτησιν θέµα εν τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων ως και κατά τας συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
εκτός εάν άλλως ορισθή διά του κανονισµού. 
 
10. Αι ψήφοι εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων καταµετρούνται ενιαίως και 
καταγράφονται υπό του ενός εκ των ελλήνων και του τούρκου γραµµατέως της 
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Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 
11. Τα πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων περιλαµβάνουσιν 
εξ ολοκλήρου τα καθ’ εκάστην συνεδρίασιν γενόµενα. Τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών τηρούνται συνοπτικώς. Οσάκις 
υποβληθή αντίρρησις κατά των πρακτικών συνεδριάσεως της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, είτε προφορικώς υπό βουλευτού κατά την αµέσως εποµένην 
συνεδρίασιν είτε γραπτώς αποστελλοµένη προς τον Πρόεδρον της σχετικής 
συνεδριάσεως, η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να αποφασίση την ανάλογον 
διόρθωσιν των πρακτικών. 
 
12. Πολιτικόν κόµµα εκπροσωπούµενον εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ 
αριθµού βουλευτών τουλάχιστον ίσου προς το δώδεκα επί τοις εκατόν του 
συνολικού αριθµού των βουλευτών δύναται να σχηµατίση πολιτικήν κοµµατικήν 
οµάδα δικαιουµένην αναγνωρίσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 74. 
 
1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνέρχεται εις τακτικήν σύνοδον άνευ συγκλήσεως 
την δεκάτην πέµπτην ηµέραν από των γενικών εκλογών και εν συνεχεία την 
αντίστοιχον ηµεράν εκάστου έτους. 
 
2. Η τακτική σύνοδος της Βουλής των Αντιπροσώπων διαρκεί επί τρεις έως εξ µήνας 
Κατ’ έτος, ως θέλει αποφασίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
3. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συγκαλείται εις έκτακτον σύνοδον υπό του 
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων τη αιτήσει δέκα
βουλευτών απευθυνοµένη προς αµφοτέρους τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον 
της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 

APΘΡON 75. 
 
1. Αι συνεδριάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι δηµόσιαι και τα πρακτικά 
των εν αυτή συζητήσεων δηµοσιεύονται. 
 
2. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται, εάν θεωρήση τούτο αναγκαίον, να συνέλθη 
εις µυστικήν συνεδρίασιν κατόπιν αποφάσεως αυτής λαµβανοµένης διά πλειοψηφίας 
των τριών τετάρτων του συνολικού αριθµού των βουλευτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 76. 
 

1. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν 
εκάστης συνεδριάσεως. 
 
2. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κηρύσσων την λήξιν της 
συνεδριάσεως γνωστοποιεί συγχρόνως την συναινέσει της Βουλής των 
Αντιπροσώπων οριζοµένην ηµέραν και ώραν της προσεχούς συνεδριάσεως και 
ανακοινοί εις την Βουλήν των Αντιπρcσώπων την ηµερησίαν διάταξιν της 
συνεδριάσεως ταύτης, µεθ' ο εφαρµόζονται αι διατάξεις της έκτης παραγράφου του 
άρθρου 73. 
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3. Η ηµερησία διάταξις εκτυπούται και διανέµεται εις τους βουλευτάς τουλάχιστον 
είκοσι τέσσαρας ώρας προ της συνεδριάσεως, εφ όσον όµως αναφέρεται εις θέµα 
τελούν ήδη υπό συζήτησιν, η διανοµή διενεργείται εις οιονδήποτε χρονικόν σηµείον 
προ της συνεδριάσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 77. 
 

1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ευρίσκεται εν απαρτία, Εφ’ όσον παρίσταται 
τουλάχιστον το εν τρίτον του συνολικού αριθµού των βουλευτών. 
 
2. Συζήτησις αναφεροµένη εις οιονδήποτε καθωρισµένον θέµα δύναται να διακοπή 
άπαξ επί είκοσι τέσσαρας ώρας τη αιτήσει της πλειοφηφίας των παρόντων κατά την 
συνεδρίασιν βουλευτών εκατέρας κοινότητος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 78. 
 

1. Οι νόµοι και αι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων ψηφίζονται δι’ απλής 
πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων βουλευτών. 
 
2. Πάσα τροποποίησις του εκλογικού νόµου ως και η ψήφισις νόµου αφορώντος εις 
τα δηµαρχεία και παντός νόµου επιβάλλοντος φόρους ή τέλη απαιτεί χωριστήν 
απλήν πλειοψηφίαν των υπό της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητας 
αντιστοίχως εκλεγοµένων βουλευτών των µετεχόντων της ψηφοφορίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 79. 
 

1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύνανται ν’ απευθύνωνται διά 
µηνυµάτων προς την Βουλήν των Αντιπροσώπων ή να διαβιβάζωσι προς την Βουλήν 
των Αντιπροσώπων τας απόψεις αυτών διά των υπουργών. 
 
2. Οι υπουργοί δύνανται να παρακολουθώσι τας συνεδριάσεις της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ή οιασδήποτε εκ των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να 
προβαίνωσιν εις δηλώσεις ή να πληροφορώσι την Βουλήν των Αντιπροσώπων ή 
οιανδήποτε εκ των κοινοβουλευτικών επιτροπών επί παντός θέµατος της 
αρµοδιότητος αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 80. 
 

1. Το δικαίωµα της υποβολής προτάσεων νόµων ανήκει εις τους βουλευτάς και 
νοµοσχεδίων εις τους υπουργούς. 
 
2. Ουδεµία πρότασις νόµου συνεπαγοµένη αύξησιν των υπό του προϋπολογισµού 
προβλεποµένων εξόδων δύναται να υποβληθή υπό βουλευτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 81. 
 

1. Ο προϋπολογισµός κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων το αργότερον 
τρείς µήνας προ της υπό του νόµου καθοριζοµένης ηµεροµηνίας ενάρξεως του 
οικονοµικού έτους και ψηφίζεται υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων προ της 
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ηµεροµηνίας ενάρξεως του οικονοµικού έτους. 
 
2. Εντός τριών µηνών από της λήξεως του οικονοµικού έτους κατατίθεται εις την 
Βουλήν των Αντιπροσώπων προς έγκρισιν ο τελικός απολογισµός. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 82. 
 

Οι νόµοι και αι αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων τίθενται εν ισχύϊ από της 
δηµοσιεύσεως αυτών εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εκτός εάν 
ορίζηται διάφορος ηµεροµηνία εν τω δηµοσιευοµένω νόµω ή αποφάσει. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 83. 
 

1. Οι βουλευταί δεν υπόκεινται εις ποινικήν δίωξιν και δεν ευθύνονται αστικώς 
ένεκεν οιασδήποτε εκφρασθείσης γνώµης ή ψήφου δοθείσης υπ' αυτών εν τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. 
 
2. Ο βουλευτής δεν δύναται άνευ αδείας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου να διωχθή, 
συλληφθή ή φυληκισθή Εφ’ όσον χρόνον εξακολουθεί να είναι βουλευτής. 
 
Τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται επί αδικήµατος επισύροντος ποινήν θανάτου ή 
φυλακίσεως πέντε ετών και άνω, Εφ’ όσον ο αδικοπραγήσας κατελήφθη επ' 
αυτοφώρω. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Ανώτατον ∆ικαστήριον ειδοποιούµενον 
παρευθύς υπό της αρµοδίας αρχής αποφασίζει επί της παροχής ή µη της αδείας 
συνεχίσεως της διώξεως ή της κρατήσεως, Εφ’ όσον χρόνον ο αδικοπραγήσας 
εξακολουθεί να είναι βουλευτής. 
 
3. Εάν το Ανώτατον ∆ικαστήριον αρνηθή να παράσχη την άδειαν προς δίωξιν του 
βουλευτού, ο χρόνος καθ’ ον ο βουλευτής δεν δύναται να διωχθή, δεν 
συνυπολογίζεται εις τον χρόνον παραγραφής του περί ου πρόκειται αδικήµατος. 
 
4. Εάν το Ανώτατον ∆ικαστήριον αρνηθή να παράσχη την άδειαν προς εκτέλεσιν 
αποφάσεως φυλακίσεως επιβληθείσης εις βουλευτήν υπό αρµοδίου δικαστηρίου, η 
εκτέλεσις της αποφάσεως ταύτης αναβάλλεται, µέχρις ου ο καταδικασθείς παύση να 
είναι βουλευτής. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 84. 
 
1. Οι βουλευταί λαµβάνουσιν εκ του δηµοσίου ταµείου αποζηµίωσιν οριζοµένην διά 
νόµου. 
 
2. Οιαδήποτε αύξησις της αποζηµιώσεως ταύτης δεν δύναται να τεθή εν ισχύϊ κατά 
την διάρκειαν της περιόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθ’ ην απεφασίσθη η 
τοιαύτη αύξησις. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 85. 
 

Παν θέµα σχετικόν προς τα προσόντα εκλογιµότητος των υποψηφίων και πάσα 
ένστασις κατά των εκλογών εκδικάζονται οριστικώς και αµετακλήτως υπό του 
Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. 
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ΜΕΡΟΣ V. — ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 86. 

 
Η ελληνική και η τουρκική κοινότης εκλέγουσιν αντιστοίχως εκ των µελών αυτών 
Κοινοτικήν Συνέλευσιν, η αρµοδιότης της οποίας ορίζεται ρητώς υπό των διατάξεων 
του Συντάγµατος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 87. 
 

1. Εκατέρα Κοινοτική Συνέλευσις έχει αρµοδιότητα, εν σχέσει προς την αντίστοιχον 
κοινότητα, να ασκή, εντός των ορίων του Συντάγµατος και υπό τους περιορισµούς 
της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, νοµοθετικήν εξουσίαν αποκλειστικώς 
και µόνον επί των κατωτέρω θεµάτων: 
 
(α) επί πάντων των θρησκευτικών θεµάτων, 
 
(β) επί πάντων των εκπαιδευτικών, µορφωτικών και διδακτικών θεµάτων, 
 
(γ) επί του προσωπικού θεσµού, 
 
(δ) επί της συνθέσεως και των βαθµών δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, των 
εκδικαζόντων αστικής διαφοράς, αναφεροµένας εις τον προσωπικόν θεσµόν και εις 
θρησκευτικά ζητήµατα, 
 
(ε) επί ζητηµάτων αφορώντων εις συµφέροντα και ιδρύµατα καθαρώς κοινοτικής 
φύσεως, οίον φιλανθρωπικά και αθλητικά ιδρύµατα, οργανώσεις και σωµατεία 
ιδρυόµενα προς προαγωγήν της ευηµερίας της αντιστοίχου κοινότητος, 
 
(στ) επί της επιβολής προσωπικών εισφορών και προσωπικών τελών εις τα µέλη της 
αντιστοίχου κοινότητος προς τον σκοπόν της εξυπηρετήσεως των αντιστοίχων 
αναγκών αυτών και των αναγκών των υπό τον έλεγχον αυτών οργανώσεων και 
ιδρυµάτων, συµφώνως τω άρθρω 88, 
 
(ζ) εις ας περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία η έκδοσις δευτερογενούς νοµοθεσίας 
υπό µορφήν κανονισµών διοικήσεως ή διαχειρίσεως, εκδιδοµένων Κατ’ εφαρµογήν 
των περί δήµων νόµων, προς τον σκοπόν, όπως η Κοινοτική Συνέλευσις δυνηθή να 
προαγάγη τους σκοπούς τους επιδιωκοµένους υπό δήµων περιλαµβανόντων 
κατοίκους ανήκοντας αποκλειστικώς εις την αυτήν προς την Κοινοτικήν Συνέλευσιν 
κοινότητα, 
 
(η) επί θεµάτων αναφεροµένων εις την άσκησιν ελέγχου επί των συνεργατικών 
παραγωγών και καταναλωτών και των πιστωτικών ιδρυµάτων και της εποπτείας της 
λειτουργίας των τοιούτων δήµων, των περιλαµβανόντων κατοίκους ανήκοντας 
αποκλειστικώς εις την αυτήν προς την Κοινοτικήν Συνέλευσιν κοινότητα, Εφ’ όσον 
η άσκησις τοιούτου ελέγχου ή εποπτείας ανήκει κατά το Σύνταγµα εις την 
αρµοδιότητα της Κοινοτικής Συνελεύσεως, τηρουµένου του κανόνος ότι: 
 
(αα) ουδείς νόµος, κανονισµός διοικήσεως ή διαχειρίσεως ή απόφασις της 
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Κοινοτικής Συνελεύσεως κατά το εδάφιον (η) επιτρέπεται να είναι αµέσως ή 
εµµέσως αντίθετος ή ασύµφωνος προς νόµον τινά, υπό του οποίου διέπονται αι 
συνεργατικαί παραγωγών και καταναλωτών και τα πιστωτικά ιδρύµατα ή εις τον 
οποίον υπόκεινται οι δήµοι, 
 
(ββ) ουδέν εκ των εν τω ανωτέρω εδαφίω (αα) οριζοµένων δύναται να ερµηνευθή ως 
επιτρέπον εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων να νοµοθετή επί θεµάτων αφορώντων
εις την άσκησιν της, κατά το εδάφιον (η) ανηκούσης εις τας Κοινοτικάς Συνελεύσεις 
αρµοδιότητος, 
 
(θ) επί παντός άλλου θέµατος, περί ου ρητώς ορίζει το Σύνταγµα. 
 
2. Ουδέν των περιλαµβανοµένων εν τω εδαφίω (στ) της πρώτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου δύναται να ερµηνευθή ως περιορίζον καθ’ οιονδήποτε τρόπον την 
εξουσίαν της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως επιβάλλη συµφώνως ταις διατάξεσι 
του Συντάγµατος προσωπικάς εισφοράς. 
 
3. Ουδείς νόµος ή απόφασις Κοινοτικής Συνελεύσεως, κατά την άσκησιν της κατά 
την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου ανηκούσης αυτή αρµοδιότητος 
δύναται να περιέχη τι αντίθετον προς το συµφέρον της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας 
ή της συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας ασφαλείας η της δηµοσίας τάξεως ή της 
δηµοσίας υγιείας ή των δηµοσίων ηθών ή προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τας 
ελευθερίας, τας ηγγυηµένας υπό του Συντάγµατος εις οιονδήποτε πρόσωπον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 88. 
 

1. Η αρµοδιότης εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως επιβολής εισφορών κατά το 
εδάφιον (στ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 87 ασκείται επί τω τέλει της 
καλύψεως µέρους των εν τω ετησίω προϋπολογισµώ αυτής αναγεγραµµένων 
κονδυλίων, άτινα δεν καλύπτονται διά της αντιστοιχούσης εις έκαστον οικονοµικόν 
έτος επιχορηγήσεως εκ του προϋπολογισµού της ∆ηµοκρατίας προς την Κοινοτικήν 
Συνέλευσιν, περί ης ορίζεται εν τη δευτέρα παραγράφω του παρόντος άρθρου ή δι’ 
άλλου τινός πόρου, ον δύναται να αποκτήση κατά το περί ου ο λόγος οικονοµικόν 
έτος εκατέρα Κοινοτική Συνέλευσις. 
 
2. Η Βουλή των Αντιπροσώπων προνοεί καθ’ έκαστον οικονοµικόν έτος διά του 
προϋπολογισµού και θέτει εις την διάθεσιν αµφοτέρων των Κοινοτικών 
Συνελεύσεων εν σχέσει προς τα αντίστοιχα οικονοµικά έτη αυτών και προς τον 
σκοπόν της εξυπηρετήσεως των αντιστοίχων αυτών αναγκών ως προς θέµατα 
υπαγόµενα εις την αρµοδιότητα αυτών, ποσόν ουχί έλασσον των δύο εκατοµµυρίων 
λιρών, και κατανεµόµενον εις την ελληνικήν και εις την τουρκικήν Κοινοτικήν 
Συνέλευσιν ως ακολούθως: 
 
(α) εις την ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν ποσόν ουχί έλασσον του ενός 
εκατοµµυρίου εξακοσίων χιλιάδων λιρών (pounds), και 
 
(β) εις την τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν ποσόν ουχί έλασσον των τετρακοσίων 
χιλιάδων λιρών (pounds), 
 
τηρουµένου του όρου ότι εν περιπτώσει αυξήσεως του ελαχίστου συνολικού ποσού 
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του διατιθεµένου εις αµφοτέρας τας Κοινοτικάς Συνελεύσεις η κατανοµή εις 
εκατέραν αυτών παντός επί πλέον ποσού θα γίνηται καθ’ ον τρόπον θέλει 
αποφασίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 
3. Επί τη αιτήσει Κοινοτικής Συνελεύσεως αι υπ' αυτής επιβαλλόµεναι εισφοραί 
εισπράττονται διά λογαριασµόν αυτής και καταβάλλονται εις την Κοινοτικήν 
Συνέλευσιν υπό των αρχών της ∆ηµοκρατίας. 
 
4. Εν τω παρόντι άρθρω και εν εδαφίω (στ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 87 
ο όρος «µέλος» συµπεριλαµβάνει νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµούς άνευ νοµικής 
προσωπικότητος και δη κατά το µέτρον της συµµετοχής εις νοµικά πρόσωπα ή 
συνεταιρισµούς άνευ νοµικής προσωπικότητος των µελών εκατέρας κοινότητος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 89. 
 
1. Εν σχέσει προς την αντίστοιχον κοινότητα, εκατέρα Κοινοτική Συνέλευσις έχει 
επίσης αρµοδιότητα: 
 
(α)—(αα) να καθορίζη τας γενικάς κατευθυντηρίους γραµµάς εντός των ορίων των 
κοινοτικών αυτής νόµων, 
 
(ββ) να ασκή διοικητικήν αρµοδιότητα, καθ’ ον τρόπον και δι’ ων προσώπων θέλει 
ορίσει κοινοτικός νόµος, 
 
εν σχέσει προς οιονδήποτε θέµα, περί του οποίου είναι αρµοδία να νοµοθετή 
συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 87, πλην των οριζοµένων εις τα εδάφια (ζ) 
και (η) της πρώτης παραγράφου του άρθρου τούτου, περί ων ειδική λαµβάνεται 
πρόνοια εις τα κατωτέρω εδάφια. 
 
(β) να ασκή έλεγχον επί των συνεργατικών παραγωγών και καταναλωτών και επί 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, άτινα αµφότερα ιδρύονται προς τον σκοπόν προαγωγής 
της ευηµερίας της αντιστοίχου αυτών κοινότητος. Aι συνεργατικαί αύται και τα 
πιστωτικά ταύτα ιδρύµατα διέπονται υπό των σχετικών νόµων, 
 
(γ) να προάγη τους σκοπούς, τους οποίους επιδιώκουσιν οι δήµοι, οίτινες 
περιλαµβάνουσι κατοίκους ανήκοντας αποκλειστικώς εις την αυτήν προς την 
Κοινοτικήν Συνέλευσιν κοινότητα, και να εποπτεύη την λειτουργίαν των τοιούτων 
δήµων. Οι δήµοι ούτοι υπόκεινται εις τους νόµους. 
 
2. Τδ περιεχόµενον των διατάξεων του εδαφίου (ε) της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 87 και του εδαφίου (β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν 
δύναται να θεωρηθή ότι κωλύει την δηµιουργίαν µικτών και κοινών ιδρυµάτων του 
εις τας διατάξεις ταύτας οριζοµένου είδους, Εφ’ όσον επιθυµούσι τούτο οι κάτοικοι. 
 
3. Εν η περιπτώσει η κεντρική διοίκησις θελήση να ενεργήση δυνάµει της ισχυούσης 
νοµοθεσίας τον υπ' αυτής ασκούµενον έλεγχον των συνεργατικών, ιδρυµάτων ή 
δήµων, των αναφεροµένων εις τα εδάφια (β) και (γ) της πρώτης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου, ο τοιούτος έλεγχος θα ενεργήται υπό δηµοσίων υπαλλήλων, 
ανηκόντων εις την αυτήν κοινότητα, εις ην ανήκουσιν αι συνεργατικαί, τα ιδρύµατα 
ή οι δήµοι, περί ων πρόκειται. 
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ΑΡΘΡΟΝ 90. 

 
1. Τηρουµένων των κατωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκατέρα Κοινοτική 
Συνέλευσις έχει αρµοδιότητα να προνοή διά των νόµων αυτής περί της εφαρµογής 
των νόµων και αποφάσεων αυτής. 
 
2. Η Κοινοτική Συνέλευσις δεν έχει αρµοδιότητα να επιβάλη δι’ οιωνδήποτε νόµων 
ή αποφάσεων αυτής ποινάς φυλακίσεως ή κράτησιν δι’ οιανδήποτε παράβασιν 
αυτών ή παράλειψιν συµµορφώσεως προς οιασδήποτε οδηγίας υπ' αυτής διδοµένας 
κατά την ενάσκησιν της εµπεπιστευµένης αυτή υπό του Συντάγµατος αρµοδιότητος. 
 
3. Αι Κοινοτικαί Συνελεύσεις δεν έχουσιν αρµοδιότητα να επιβάλωσιν αναγκαστικά 
µέτρα προς επίτευξιν της συµµορφώσεως προς τους αντιστοίχους κοινοτικούς 
νόµους ή αποφάσεις και προς τας αποφάσεις των δικαστηρίων, άτινα κρίνουσιν 
αστικάς διαφοράς αφορώσας εις την αντίστοιχον αρµοδιότητα αυτών 
περιλαµβανοµένην προσωπικήν κατάστασιν και θρησκευτικά ζητήµατα. 
 
4. Οσάκις παρίσταται ανάγκη να γίνη χρήσις αναγκαστικών µέτρων προς επίτευξιν 
συµµορφώσεως προς οιονδήποτε νόµον ή απόφασιν Κοινοτικής Συνελεύσεως ή προς 
θέµα συναφές προς την άσκησιν ελέγχου ή εποπτείας υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως, 
τα µέτρα ταύτα επιβάλλονται τη αιτήσει ή διά λογαριασµόν της Κοινοτικής 
Συνελεύσεως υπό των δηµοσίων αρχών της ∆ηµοκρατίας, αίτινες έχουσιν 
αποκλειστικήν αρµοδιότητα να επιβάλωσι τοιαύτα αναγκαστικά µέτρα. 
 
5. Η εκτέλεσις οιασδήποτε αποφάσεως ή διαταγής δικαστηρίου, εν σχέσει προς 
οιονδήποτε ζήτηµα της αποκλειστικής αρµοδιότητος Κοινοτικής Συνελεύσεως, 
ενεργείται διά των δηµοσίων αρχών της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 91. 
 

1. Εκατέρα Κοινοτική Συνέλευσις συντάσσει και ψηφίζει Κατ’ έτος τον 
προϋπολογισµόν των εσόδων και εξόδων αυτής διά το επόµενον οικονοµικόν έτος. 
 
2. Ο προϋπολογισµός ούτος ψηφίζεται υπό της Κοινοτικής Συνελεύσεως προ της υπό 
του κοινοτικού νόµου καθοριζοµένης ηµεροµηνίας ενάρξεως του κοινοτικού 
οικονοµικού έτους. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 92. 
 

Ο αριθµός των µελών εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως καθορίζεται υπό 
κοινοτικού νόµου ψηφιζοµένου διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων του όλου αριθµού 
των µελών εκάστης Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 93. 
 

Η εκλογή των µελών αµφοτέρων των Κοινοτικών Συνελεύσεων ενεργείται διά 
καθολικής, αµέσου και µυστικής ψηφοφορίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 94. 
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1. Τηρουµένων των διατάξεων της δευτέρας παραγράφου του παρόντος άρθρου, πας 
πολίτης της ∆ηµοκρατίας, έχων συµπληρώσει το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας 
αυτού και έχων τα υπό του αντιστοίχου κοινοτικού εκλογικού νόµου καθοριζόµενα 
προσόντα διαµονής, δικαιούται να εγγραφή ως εκλογεύς εις τον αντίστοιχον 
εκλογικόν κοινοτικόν κατάλογον. 
 
Τα µέλη της ελληνικής κοινότητος εγγράφονται µόνον εις τον ελληνικόν κοινοτικόν 
εκλογικόν κατάλογον και τα µέλη της τουρκικής κοινότητας εγγράφονται µόνον εις 
τον τουρκικόν κοινοτικόν εκλογικόν κατάλογον. 
 
2. Ουδείς δικαιούται να εγγραφή εις τον κοινοτικόν εκλογικόν κατάλογον ως 
εκλογεύς, Εφ’ όσον δεν κέκτηται τα υπό του αντιστοίχου κοινοτικού εκλογικού 
νόµου απαιτούµενα προς εγγραφήν προσόντα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 95. 
 

Παν άτοµον δικαιούται να υποβάλη υποφηφιότητα διά την εκλογήν αυτού ως µέλους 
Κοινοτικής Συνελεύσεως, Εφ’ όσον κατά τον χρόνον της εκλογής: 
 
(α) είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας, εγγεγραµµένος εις τον αντίστοιχον κοινοτικόν 
εκλογικόν κατάλογον, 
 
(β) έχει συµπληρώσει το εικοστόν πέµπτον έτος της ηλικίας αυτού, 
 
(γ) δεν έχει καταδικασθή κατά την ηµέραν της ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος ή µετ’ αυτήν δι’ αδίκηµα ατιµωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή δεν έχει 
στερηθή της εκλογιµότητος κατόπιν αποφάσεως αρµοδίου δικαστηρίου λόγω 
οιουδήποτε εκλογικού αδικήµατος και 
 
(δ) δεν πάσχει εκ διανοητικής νόσου καθιστώσης αυτό ανίκανον να ασκήση τα 
καθήκοντα αυτού ως µέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 96. 
 
1. Η θητεία των Κοινοτικών Συνελεύσεων είναι πενταετής, αρχοµένη από της 
ηµεροµηνίας, την οποίαν ορίζουσιν οι αντίστοιχοι κοινοτικοί νόµοι. 
 
2. Η απερχοµένη Κοινοτική Συνέλευσις συνεχίζει µέχρι της κατά την πρώτην 
παράγραφον του παρόντος άρθρου ενάρξεως της θητείας της νέας Κοινοτικής 
Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 97. 
 

1. Γενικαί κοινοτικαί εκλογαί διεξάγονται δι’ εκάστην των Κοινοτικών Συνελεύσεων 
τριάκοντα τουλάχιστον ηµέρας προ της λήξεως της θητείας της απερχοµένης 
Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 
2. Οσάκις κενούται η έδρα µέλους τινός Κοινοτικής Συνελεύσεως, αύτη θα 
πληρούται δι’ αναπληρωµατικής εκλογής διεξαγοµένης εντός προθεσµίας 
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τεσσαράκοντα πέντε ηµερών από της ηµέρας, καθ’ ην εκενώθη η έδρα. 
 
3. Εάν η κατά την πρώτην ή δευτέραν παράγραφον του παρόντος άρθρου εκλογή δεν 
δύναται να διεξαχθή κατά την υπό του Συντάγµατος ή κατά την συµφώνως προς 
τούτο οριζοµένην ηµέραν, ένεκεν εξαιρετικών και απροβλέπτων περιστάσεων, ως 
σεισµού, πληµµύρας, γενικής επιδηµίας και παροµοίων περιστάσεων, η εκλογή 
διενεργείται την αντίστοιχον ηµέραν της εποµένης εβδοµάδος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 98. 
 

1. Εκατέρα Κοινοτική Συνέλευσις δύναται να διαλυθή µόνον δι’ αποφάσεως αυτής 
της ιδίας, λαµβανοµένης δι’ απολύτου πλειοφηφίας. 
 
2. Παρά τας διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 96 και της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 97, η ως άνω απόφασις ορίζει την ηµεροµηνίαν της 
διενεργείας γενικής κοινοτικής εκλογής της εν λόγω Κοινοτικής Συνελεύσεως, ήτις 
δεν δύναται να απέχη ολιγώτερον των τριάκοντα ηµερών και περισσότερον των 
τεσσαράκοντα ηµερών από της ηµέρας της λήψεως της αποφάσεως περί διαλύσεως, 
ως και την ηµεροµηνίαν της πρώτης συνεδριάσεως της νεοεκλεγοµένης Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, της ηµεροµηνίας ταύτης µη δυναµένης να απέχη πέραν των δέκα 
πέντε ηµερών από της τοιαύτης κοινοτικής γενικής εκλογής. Μέχρι δε της 
τελευταίας ταύτης ηµεροµηνίας η απερχοµένη Κοινοτική Συνέλευσις συνεχίζει. 
 
3. Παρά τας διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 96 η θητεία της µετά 
διάλυσιν εκλεγοµένης Κοινοτικής Συνελεύσεως περιορίζεται εις τον υπολειπόµενον 
χρόνον της θητείας της διαλυθείσης Κοινοτικής Συνελεύσεως. Εν η όµως περιπτώσει 
η διάλυσις εγένετο κατά το τελευταίον έτος της πενταετούς θητείας της Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, η γενική κοινοτική εκλογή της Κοινοτικής Συνελεύσεως ταύτης 
προκηρύσσεται διά τε τον υπολειπόµενον χρόνον της θητείας της διαλυθείσης 
Κοινοτικής Συνελεύσεως και διά την εποµένην πενταετή θητείαν της Κοινοτικής 
ταύτης Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 99. 
 

Οσάκις η Κοινοτική Συνέλευσις συνεχίζη µέχρι της ηµέρας ενάρξεως της θητείας 
της νεοεκλεγοµένης Κοινοτικής Συνελεύσεως, κατά τας διατάξεις της δευτέρας 
παραγράφου του άρθρου 96 ή της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 98, αύτη δεν 
δύναται να ψηφίζη νόµους ή να λαµβάνη αποφάσεις επί οιουδήποτε θέµατος, ειµή 
µόνον εν περιπτώσει επειγουσών και εξαιρετικών απροβλέπτων περιστάσεων, 
αίτινες δεον να µνηµονεύωνται ειδικώς εις τον σχετικόν νόµον ή απόφασιν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 100. 
 

Πριν ή αναλάβη τα καθήκοντα αυτού, παν µέλος Κοινοτικής Συνελεύσεως οφείλει 
να δώση εν δηµοσία συνεδριάσει αυτής την κάτωθι διαβεβαίωσιν: 
 
« ∆ιαβεβαιώ επισήµως πίστιν και σεβασµόν εις το Σύνταγµα και τους συνάδοντας 
αυτώ νόµους και εις την διατήρησιν της ανεξηρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητος της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου ». 
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ΑΡΘΡΟΝ 101. 
 
1. Η ιδιότης του µέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως είναι ασυµβίβαστος προς το 
αξίωµα του υπουργού ή του βουλευτού ή του µέλους δηµοτικού συµβουλίου, 
συµπεριλαµβανοµένου και του δηµάρχου ή προς την ιδιότητα προσώπου ανήκοντος 
εις τας ενόπλους δυνάµεις ή τας δυνάµεις ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή προς 
οιονδήποτε δηµόσιον ή δηµοτικόν αξίωµα ή θέσιν, προκειµένου δε περί µέλους της 
τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και προς το του θρησκευτικού λειτουργού. 
 
2. Ο όρος « δηµόσιον αξίωµα ή θέσις » εν τω παρόντι άρθρω περιλαµβάνει 
οιονδήποτε αξίωµα ή θέσιν επ’ αµοιβή εν τη υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας ή 
Κοινοτικής Συνελεύσεως, η αµοιβή της οποίας τελεί υπό τον έλεγχον είτε της 
∆ηµοκρατίας είτε Κοινοτικής Συνελεύσεως, συµπεριλαµβανοµένου παντός 
αξιώµατος ή θέσεως εις οιονδήποτε νοµικόν πρόσωπον δηµοσίου δικαίου ή 
οργανισµόν δηµοσίας ωφελείας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 102. 
 
∆ιά των κανονισµών αυτών αι Κοινοτικαί Συνελεύσεις ρυθµίζουσι παν θέµα 
διαδικασίας συµπεριλαµβανοµένων των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων, των 
ηµεροµηνιών και της διαρκείας αυτών, του τρόπου ψηφοφορίας και της διεξαγωγής 
των εργασιών αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 103. 
 

1. Αι συνεδριάσεις των Κοινοτικών Συνελεύσεων είναι δηµόσιοι, τα δε πρακτικά 
των συνεδριάσεων αυτών δηµοσιεύονται. 
 
2. Εκατέρα Κοινοτική Συνέλευσις δύναται, εάν κρίνη τούτο αναγκαίον, να 
συνέρχηται εις µυστικήν συνεδρίασιν, κατόπιν αποφάσεως λαµβανοµένης διά 
πλειοψηφίας των δύο τρίτων του όλου αριθµού των µελών αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 104. 
 
1. Οι υπό της ελληνικής και της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως ψηφιζόµενοι 
νόµοι ή αι λαµβανόµεναι αποφάσεις, αφού υπογραφώσιν υπό του Προέδρου ή του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας αντιστοίχως, εντός δέκα πέντε ηµερών από της παρ’ 
αυτών λήψεως των νόµων ή αποφάσεων τούτων, δηµοσιεύονται αµέσως εις την 
επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Ο κοινοτικός νόµος ισχύει, πλήν αν άλλη ηµεροµηνία ρητώς ορίζηται εν αυτώ, 
από της εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας δηµοσιεύσεως αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 105. 
 
1. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εν σχέσει προς την ελληνικήν Κοινοτικήν 
Συνέλευσιν και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εν σχέσει προς την τουρκικήν 
Κοινοτικήν Συνέλευσιν δύνανται εντός προθεσµίας δέκα πέντε ηµερών από της υπ' 
αυτών λήψεως παντός νόµου ή αποφάσεως της αντιστοίχου Κοινοτικής 
Συνελεύσεως ν’ αναπέµψωσι τον νόµον ή την απόφασιν ταύτην εις την Κοινοτικήν 
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Συνέλευσιν προς επανεξέτασιν. 
 
2. Εάν η ενδιαφεροµένη Κοινοτική Συνέλευσις εµµείνη επί του αναπεµφθέντος 
νόµου ή αποφάσεως, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, αναλόγως της 
περιπτώσεως, θα υπογράφωσι και δηµοσιεύωσι τον νόµον ή την απόφασιν, 
συµφώνως προς τας διατάξεις του αµέσως προηγουµένου άρθρου.  
 

ΑΡΘΡΟΝ 106. 
 

1. Τα µέλη των Κοινοτικών Συνελεύσεων δεν διώκονται ποινικώς και δεν 
ευθύνονται αστικώς ένεκεν οιασδήποτε εκφρασθείσης γνώµης ή ψήφου δοθείσης υπ' 
αυτών εν τη Κοινοτική Συνελεύσει. 
 
2. Τα µέλη των Κοινοτικών Συνελεύσεων δεν διώκονται, συλλαµβάνονται ή 
φυλακίζονται, Εφ’ όσον χρόνον εξακολουθώσι να είναι µέλη αυτών άνευ αδείας του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Άδεια δεν απαιτείται επί ποινικού αδικήµατος αυτοφώρου 
τιµωρουµένου διά της ποινής του θανάτου ή διά φυλακίσεως πέντε ετών και άνω. 
 
Εις την περίπτωσιν ταύτην το Ανώτατον ∆ικαστήριον ειδοποιούµενον παρευθύς υπό 
της αρµοδίας αρχής αποφασίζει επί της παροχής ή µη της αδείας συνεχίσεως της 
διώξεως ή της κρατήσεως, αναλόγως της περιπτώσεως, Εφ’ όσον ο αδικοπραγήσας 
εξακολουθεί να είναι µέλος της Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 
3. Εάν το Ανώτατον ∆ικαστήριον αρνηθή να παράσχη την άδειαν προς δίωξιν του 
µέλους της Κοινοτικής Συνελεύσεως, ο χρόνος, καθ’ δν ον το µέλος τούτο δεν 
δύναται να διωχθή, δεν συνυπολογίζεται εις τον χρόνον της παραγραφής του περί ου 
πρόκειται αδικήµατος. 
 
4. Εάν το Ανώτατον ∆ικαστήριον αρνηθή να παράσχη την άδειαν προς εκτέλεσιν 
αποφάσεως φυλακίσεως επιβληθείσης εις µέλος Κοινοτικής Συνελεύσεως υπό 
αρµοδίου δικαστηρίου, η εκτέλεσις της αποφάσεως ταύτης αναβάλλεται, µέχρις ου ο 
καταδικασθείς παύση να είναι µέλος της Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 107. 
 
Κενούται η έδρα µέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως:  
 
(α) λόγω θανάτου αυτού, ή 
 
(β) δι’ εγγράφου παραιτήσεως αυτού, ή 
 
(γ) διά της επελεύσεως οιασδήποτε περιπτώσεως εκ των αναφεροµένων εν τω 
εδαφίω (γ) ή (δ) του άρθρου 95 ή διά της απωλείας της ιθαγενείας της ∆ηµοκρατίας 
ή εάν παύση να έχη τα προσόντα να εγγραφή εις τον αντίστοιχον εκλογικόν 
κοινοτικόν κατάλογον ως εκλογεύς, ή 
 
(δ) διά της αναλήψεως αξιώµατος ή θέσεως εκ των εν άρθρω 101 αναφεροµένων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 108. 
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1. Η ελληνική και η τουρκική κοινότης δικαιούνται να λαµβάνωσι παρά της 
ελληνικής ή της τουρκικής Κυβερνήσεως αντιστοίχως επιχορηγήσεις διά τα 
εκπαιδευτικά, µορφωτικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά ιδρύµατα, άτινα ανήκουσιν 
αντιστοίχως εις την ελληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα. 
 
2. Επίσης, οσάκις η ελληνική ή η τουρκική κοινότης θεωρή ότι δεν έχει τον 
αναγκαίον αριθµόν διδασκάλων, καθηγητών ή κληρικών διά την λειτουργίαν των 
ιδρυµάτων αυτής, η κοινότης θα δικαιούται να λάβη και χρησιµοποιήση το 
απολύτως αναγκαίον προς αντιµετώπισιν των αναγκών αυτής προσωπικόν, όπερ η 
ελληνική ή η τουρκική Κυβέρνησις αντιστοίχως θέλουσι παράσχει. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 109. 
 

Εκάστη θρησκευτική οµάς, ήτις συµφώνως τη τρίτη παραγράφω του άρθρου 2 
επελέξατο εκατέραν κοινότητα, δικαιούται όπως αντιπροσωπεύηται εν τη Κοινοτική 
Συνελεύσει της κοινότητας, ην η οµάς επελέξατο, ως ο οικείος κοινοτικός νόµος 
θέλει ορίσει, διά µέλους ή µελών της θρησκευτικής οµάδος εκλεγοµένης υπό ταύτης. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 110. 
 

1. Η αυτοκέφαλος ελληνική ορθόδοξος Εκκλησία της Κύπρου θα συνεχίση έχουσα 
το αποκλειστικόν δικαίωµα ρυθµίσεως και διοικήσεως των εσωτερικών αυτής 
υποθέσεων και της περιουσίας αυτής συµφώνως τοις Ιεροίς Κανόσι και τω εν ισχύϊ 
Καταστατικώ Χάρτη αυτής. Η ελληνική Κοινοτική Συνέλευσις δεν δύναται όπως 
ενεργή αντιθέτως προς το ειρηµένον δικαίωµα της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας 
της Κύπρου. 
 
2. Το ίδρυµα του βακουφίου και αι αρχαί και οι νόµοι περί των βακουφίων, ως και οι 
αναφερόµενοι εις βακούφια αναγνωρίζονται υπό του Συντάγµατος. Παν θέµα καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον επηρεάζον ή σχέσιν έχον προς το ίδρυµα του βακουφίου ή των 
βακουφίων ή οιανδήποτε ιδιοκτησίαν των βακουφίων περιλαµβανοµένης της 
ιδιοκτησίας των τεµενών και οιουδήποτε ετέρου µουσουλµανικού θρησκευτικού 
ιδρύµατος διοικείται µόνον συµφώνως τοις νόµοις και αρχαίς των βακουφίων και 
τοις νόµοις και κανονισµοίς, ους ψηφίζει η τουρκική Κοινοτική Συνέλευσις. 
Ουδεµία νοµοθετική, εκτελεστική ή άλλη πράξις επιτρέπεται όπως παραβή τους εν 
λόγω νόµους ή αρχάς των βακουφίων και τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς 
της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως ή δύναται να επικρατήση τούτων ή να 
επέµβη εις τούτους. 
 
3. Εκάστη εκκλησία θρησκευτικής οµάδος, δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις της τρίτης 
παραγράφου του άρθρου 2, θα συνεχίση έχουσα από της ηµεροµηνίας της ενάρξεως 
της ισχύος του Συντάγµατος παν δικαίωµα σχετικόν προς θρησκευτικά θέµατα όπερ 
έχει συµφώνως τω ισχύοντι αµέσως προ της ειρηµένης ηµεροµηνίας νόµω της 
αποικίας της Κύπρου. 
 

95 του 1989 
 

ΑΡΘΡΟΝ 111. 
 

1. Τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος παν ζήτηµα των ανηκόντων εις την 
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ελληνικήν ορθόδοξον Εκκλησίαν ή εις θρησκευτικήν οµάδα, δι’ ην ισχύουσιν αι 
διατάξεις της τρίτης παραγράφου του άρθρου 2, σχέσιν έχον προς τον αρραβώνα, 
τον γάµον, το κύρος του γάµου, διέπεται από της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της 
ισχύος του Συντάγµατος υπό του εκκλησιαστικού νόµου της ελληνικής ορθοδόξου 
Εκκλησίας ή υπό του εκκλησιαστικού νόµου εκάστης θρησκευτικής οµάδος, 
αναλόγως της περιπτώσεως,  
 
3(α) του 95 του 1989. 
Νόµος θέλει προβλέψει περί της ενώπιον Επισκόπου αποπείρας συνδιαλλαγής ή της 
πνευµατικής λύσεως του γάµου. 
 
3(β) του 95 του 1989. 
2—Α. Παν ζήτηµα των ανηκόντων εις την ελληνικήν ορθόδοξον Εκκλησίαν, σχέσιν 
έχον προς το διαζύγιον, τον χωρισµόν από κοίτης και τραπέζης ή την συνοίκησιν 
των συζύγων ή τας οικογενειακάς σχέσεις διαγιγνώσκεται υπό οικογενειακών 
δικαστηρίων έκαστον των οποίων σύγκειται: 
 
(α) Εις την περί διαζυγίου δίκην εκ τριών δικαστών, o είς των οποίων είναι 
αξιωµατούχος κληρικός, νοµοµαθής διοριζόµενος υπό της ελληνικής ορθοδόξου 
Εκκλησίας και προεδρεύει τούτου, οι δε έτεροι δύο επιλέγονται µεταξύ νοµοµαθών 
ανωτάτου επαγγελµατικού και ηθικού επιπέδου ανηκόντων εις την ελληνικήν 
ορθόδοξον Εκκλησίαν, και διορίζονται υπό του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Εις ην 
περίπτωσιν δεν διορίζεται αξιωµατούχος κληρικός ως ανωτέρω, το Ανώτατον 
∆ικαστήριον διορίζει και τον Πρόεδρον του ∆ικαστηρίου. 
 
(β) Εις πάσαν άλλην δίκην εξ’ ενός δικαστού ως νόµος θέλει ορίσει. 
 
Β. Το διαζύγιον χωρεί µόνον— 
 
(α) ∆ιά τους εις το Καταστατικόν της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου λόγους ως 
ούτοι ισχύουν κατά την ηµεροµηνίαν ψηφίσεως υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
του περί της Πρώτης Τροποποιήσεως του Συντάγµατος Νόµου του 1989, εφ’ όσον 
ούτοι δεν αντίκεινται προς το Σύνταγµα· 
 
(β) όταν αι µεταξύ των συζύγων σχέσεις έχουν κλονισθή τόσον ισχυρώς από λόγον ο 
οποίος αφορά το πρόσωπον του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βασίµως 
η εξακολούθησις της εγγάµου σχέσεως να είναι αφόρητος διά τον ενάγοντα· και 
 
(γ) δι’ οιονδήποτε έτερον λόγον ως νόµος θέλει ορίσει, αφού ακουσθώσιν αι απόψεις 
της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου. 
 
3(β) του 95 του 1989. 
 
3. Παν ζήτηµα των ανηκόντων εις θρησκευτικήν οµάδα δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις 
της τρίτης παραγράφου του άρθρου 2, σχέσιν έχον προς το διαζύγιον, τον χωρισµόν 
από κοίτης και τραπέζης ή την συνοίκησιν των συζύγων ή τας οικογενειακάς σχέσεις 
διαγιγνώσκεται υπό οικογενειακού δικαστηρίου, περί της ιδρύσεως, της συνθέσεως 
και της δικαιοδοσίας του οποίου νόµος θέλει ορίσει, τηρουµένων των αναλογιών 
προς τα ανωτέρω. 
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3(β) του 95 του 1989. 
 
4. Νόµος θέλει προβλέψει περί της εφέσεως κατά των αποφάσεων των 
οικογενειακών δικαστηρίων, περί της συνθέσεως των δικαζόντων και 
αποφασιζόντων επί των εφέσεων τούτων, ως και περί της δικαιοδοσίας και της 
εξουσίας των δευτεροβαθµίων τούτων δικαστηρίων. Νόµος συµφώνως ταις 
διατάξεσι της παρούσης παραγράφου δύναται να ορίση ότι το δευτεροβάθµιον 
δικαστήριον δύναται να απαρτίζηται εξ’ ενός ή πλειόνων δικαστών του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, συνεδριαζόντων µόνων ή µετ’ άλλου ή άλλων δικαστών της 
δικαστικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, ως ο νόµος θέλει ορίσει. 
 
3(β) του 95 του 1989. 
 
5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου εις 
τους ανήκοντας εις την Ελληνικήν Κοινότητα προσφέρεται η ελεύθερη επιλογή 
πολιτικού γάµου. 
 
6. Ουδέν εκ των εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος άρθρου διαλαµβανοµένων 
δύναται να παρεµποδίση την εφαρµογήν των διατάξεων της πέµπτης παραγράφου 
του άρθρου 90 προκειµένης εκτελέσεως οιασδήποτε αποφάσεως ή διαταγής παντός 
εκκλησιαστικού δικαστηρίου. 
 
Μεταβατικές διατάξεις. 
4 του 95 του 1989 
 
4. Εκκρεµείς διαδικασίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντα 
Νόµου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο 
εκκρεµούν συγκροτουµένου ως προηγουµένως και ανεξαρτήτως της τροποποίησης 
του Συντάγµατος που προνοείται στον παρόντα Νόµο. 
 
5 του 95 του 1989 
 
5. Η ισχύς του παρόντα Νόµου αρχίζει την 1.1.1990. 
 

ΜΕΡΟΣ VΙ.—ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. 

 
Ο γενικός εισαγγελεύς της ∆ηµοκρατίας και ο βοηθάς γενικού εισαγγελέως της 

∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 112. 
 

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο εκ 
των κεκτηµένων τα προσόντα του διορισµού ως δικαστών του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου πρόσωπα ως γενικόν εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας και βοηθόν γενικού 
εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, τηρουµένου του κανόνας ότι ο γενικός εισαγγελεύς 
και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας δεν θα ανήκωσιν εις την αυτήν 
κοινότητα. 
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2. Ο γενικός εισαγγελεύς της ∆ηµοκρατίας προΐσταται της νοµικής υπηρεσίας της 
∆ηµοκρατίας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας έπεται τούτω. Η 
νοµική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας είναι ανεξάρτητος υπηρεσία µη υπαγοµένη εις 
οιονδήποτε υπουργείον. 
 
3. Ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας έχουσι 
το δικαίωµα να ακούωνται υπό παντός δικαστηρίου ή δικαστού και προηγούνται 
ιεραρχικώς οιουδήποτε άλλου προσώπου εµφανιζοµένου ενώπιον οιουδήποτε 
δικαστηρίου ή δικαστού, τηρουµένου του κανόνος ότι ο γενικός εισαγγελεύς της 
∆ηµοκρατίας προηγείται πάντοτε ιεραρχικώς του βοηθού γενικού εισαγγελέως της 
∆ηµοκρατίας. 
 
4. Ο γενικός εισαγγελεύς και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας είναι 
µέλη της µονίµου νοµικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας και υπηρετούσιν, υφ' ους 
όρους οι δικασταί του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου πλήν του προέδρου τούτου και δεν 
απολύονται, ειµή υφ' ους όρους και καθ’ ον τρόπον οι δικασταί ούτοι. 
 
5. Επί παντός ζητήµατος αφορώντος εις πρόσωπα ανήκοντα είς την κοινότητα του 
γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, ή την κοινότητα του βοηθού γενικού 
εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, αναλόγως της περιπτώσεως, ο εις συµβουλεύεται τον 
έτερον προ της λήψεως αποφάσεως υπό του γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας 
τηρουµένου του κανόνος ότι εις διώξεις ενώπιον δικαστηρίων εχόντων ποινικήν 
δικαιοδοσίαν, συντεθειµένων δε εκ δικαστών ανηκόντων εις µίαν κοινότητα, θα έχη 
την ενεργόν διαχείρισιν της υποθέσεως ο γενικός εισαγγελεύς της ∆ηµοκρατίας ή ο 
βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, αναλόγως της περιπτώσεως, ο 
ανήκων εις την κοινότητα τούτην. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 113. 
 

1. Ο γενικός εισαγγελεύς της ∆ηµοκρατίας, βοηθούµενος υπό του βοηθού γενικού 
εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας είναι ο νοµικός σύµβουλος της ∆ηµοκρατίας, του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Υπουργικού 
Συµβουλίου και των υπουργών, ασκεί δε πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί πάσαν 
ετέραν υπηρεσίαν ή καθήκον καθοριζόµενον ανατιθέµενον εις αυτόν διά του 
Συντάγµατος ή διά νόµου. 
 
2. Ο γενικός εισαγγελεύς της ∆ηµοκρατίας έχει εξουσίαν κατά την κρίσιν αυτού 
προς το δηµόσιον συµφέρον να κινή, διεξάγη, επιλαµβάνηται και συνεχίζη ή 
διακόπτη οιανδήποτε διαδικασίαν ή διατάσση δίωξιν καθ’ οιουδήποτε προσώπου εν 
τη ∆ηµοκρατία δι’ οιονδήποτε αδίκηµα. Η τοιαύτη εξουσία δύναται να ασκήται υπό 
του γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ υπαλλήλων 
υπαγοµένων εις αυτόν ενεργούντων υπό και συµφώνως προς τας οδηγίας αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 114. 
 

Ι. Ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας έχει την εξουσίαν και ασκεί τας 
υπηρεσίας και τα καθήκοντα, άτινα κανονικώς εµπίπτουσιν εις την αρµοδιότητα του 
αξιώµατος του. Ούτος ωσαύτως δύναται να ασκή πάσαν εξουσίαν και να εκτελή 
πάσαν υπηρεσίαν ή καθήκον εµπεπιστευµένον εις τον γενικόν εισαγγελέα της 
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∆ηµοκρατίας δυνάµει του Συντάγµατος ή των νόµων υποκείµενος εις τας οδηγίας 
του γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας αναπληροί τον γενικόν 
εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας εν τη ενασκήσει των καθηκόντων αυτού εν περιπτώσει 
απουσίας ή προσκαίρου κωλύµατος αυτού. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. 
 

Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 115. 
 
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο 
ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν ελεγκτήν και βοηθόν γενικού ελεγκτού 
τηρουµένου του κανόνος ότι ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού δεν 
θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα. 
 
2. Ο γενικός ελεγκτής είναι προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας της 
∆ηµοκρατίας και ο βοηθός γενικού ελεγκτού έπεται αυτώ. Η ελεγκτική υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας είναι ανεξάρτητος υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας µη υπαγοµένη εις 
οιονδήποτε υπουργείον. 
 
3. Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού είναι µόνιµοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι της ∆ηµοκρατίας και δεν αποχωρούσι της υπηρεσίας ούτε απολύονται εκ 
της θέσεως αυτών, ειµή υφ' ους όρους και καθ’ ον τρόπον οι δικασταί του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 116. 
 

1. Ο γενικός ελεγκτής βοηθούµενος υπό του βοηθού γενικού ελεγκτού ελέγχει εν 
ονόµατι της ∆ηµοκρατίας πάσαν πληρωµήν ή είσπραξιν και πάντα λογαριασµόν 
χρηµατικών διαθεσίµων ή λοιπού ενεργητικού ή αναληφθεισών υπό της 
∆ηµοκρατίας ή διά λογαριασµόν αυτής υποχρεώσεων, του οποίου η διαχείρισις 
γίνεται υπό της ∆ηµοκρατίας ή εν ονόµατι αυτής θεωρών και ελέγχων συνάµα πάντα 
τοιούτον λογαριασµόν. Προς τον σκοπόν τούτον έχει το δικαίωµα της επιθεωρήσεως 
απάντων των σχετικών προς τοιούτους λογαριασµούς βιβλίων, αρχείων και 
καταστάσεων και των τόπων ένθα φυλάσσεται το περί ου ο λόγος ενεργητικόν. 
 
2. Ο γενικός ελεγκτής βοηθούµενος υπό του βοηθού γενικού ελεγκτού ασκεί πάσαν 
ετέραν εξουσίαν και εκτελεί πάσαν ετέραν υπηρεσίαν ή καθήκον καθοριζόµενον ή 
ανατιθέµενον εις αυτόν διά νόµου. 
 
3. Αι εις το παρόν κεφάλαιον οριζόµεναι εξουσίαι και τα καθήκοντα του γενικού 
ελεγκτού δύνανται ν’ ασκώνται και η καθοριζοµένη υπηρεσία να εκτελήται υπ' 
αυτού είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ υπαλλήλων υπαγοµένων υπ' αυτόν και 
ενεργούντων υπό και συµφώνως προς τας οδηγίας αυτού.  
 
4. Ο γενικός ελεγκτής υποβάλλει ετησίως έκθεσιν επί της ασκήσεως των εν τω 
παρόντι κεφαλαίω αναφεροµένων υπηρεσιών και καθηκόντων αυτού προς τον 
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Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, οίτινες µεριµνώσι περί της 
καταθέσεως αυτής ενώπιον της Βουλής. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 117. 
 

1. Ο βοηθός γενικού ελεγκτού έχει την εξουσίαν και εκτελεί τας υπηρεσίας και τα 
καθήκοντα, άτινα κανονικώς εµπίπτουσιν εις την αρµοδιότητα του αξιώµατος του. 
Ούτος ωσαύτως δύναται, υποκείµενος εις τας οδηγίας του γενικού ελεγκτού, να 
ασκή πάσαν εξουσίαν και να εκτελή παν καθήκον ή υπηρεσίαν εµπεπιστευµένην εις 
τον γενικόν ελεγκτήν δυνάµει του Συντάγµατος ή του νόµου. 
 
2. Ο βοηθός γενικού ελεγκτού αναπληροί τον γενικόν ελεγκτήν εν τη ενασκήσει των 
καθηκόντων αυτού, εν περιπτώσει απουσίας ή προσκαίρου κωλύµατος αυτού. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. 
 

Ο διοικητης και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας 
 

ΑΡΘΡΟΝ 118. 
 
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο 
ικανά και κατάλληλα πρόσωπα ως διοικητήν και υποδιοικητήν της Εκδοτικής 
Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας, τηρουµένου του κανόνος ότι ο διοικητής και ο 
υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας δεν θα ανήκωσιν εις την 
αυτήν κοινότητα. 
 
2. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας προΐσταται της Εκδοτικής 
Τραπέζης και ο υποδιοικητής έπεται αυτώ. Η Τράπεζα αύτη δεν υπάγεται εις 
οιονδήποτε υπουργείον. 
 
3(α) του 104(Ι) του 2002 
3. Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας θα 
διορίζωνται υπό όρους καθοριζοµένους διά των εγγράφων του διορισµού αυτών. 
 
3(β) του 104(Ι) του 2002. 
4. Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τράπεζας της ∆ηµοκρατίας 
παύονται από το κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 153 συνιστώµενο συµβούλιο, 
υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε νόµο, που διέπει τη λειτουργία της 
Εκδοτικής Τράπεζας της ∆ηµοκρατίας. 
 
5. Καταργήθηκε µε 3(γ) του 104(Ι) του 2002. 
 
6. Οιονδήποτε πειθαρχικόν ζήτηµα σχετικόν προς την άσκησιν της υπηρεσίας του 
διοικητού και του υποδιοικητού της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας υπάγεται 
εις την αρµοδιότητα του κατά την ογδόην παράγραφον του άρθρου 153 
συνιστωµένου συµβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 119. 
 
1. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας βοηθούµενος υπό του 
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υποδιοικητού, εφαρµόζει τους νοµισµατικούς νόµους της ∆ηµοκρατίας, είναι 
επιφορτισµένος µε την διοίκησιν της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας, ασκεί 
πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί πάσαν ετέραν υπηρεσίαν ή καθήκον εµπίπτον εις 
την αρµοδιότητα της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας βοηθούµενος υπό του 
υποδιοικητού ασκεί πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί παν έτερον καθήκον ή 
υπηρεσίαν καθοριζοµένην ή ανατιθεµένην αυτώ διά νόµου. 
 
3. Αι εν τω παρόντι κεφαλαίω οριζόµεναι εξουσίαι και καθήκοντα του διοικητού της 
Έκδοτικής Τραπέζης δύνανται να ασκώνται και η καθοριζοµένη υπηρεσία να 
εκτελήται υπ' αυτού είτε αυτοπροσώπως είτε δί υπαλλήλων υπαγοµένων υπ' αυτόν 
και ενεργούντων υπό και συµφώνως προς τας οδηγίας αυτού. 
 
4. Καταργήθηκε µε 4 του 104(Ι) του 2002. 
 
5. Ο διοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας υποβάλλει εξαµηνιαίας 
εκθέσεις επί της καταστάσεως του νοµίσµατος, των κεφαλαίων και αξιών της 
∆ηµοκρατίας προς τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, οίτινες 
µεριµνώσι περί της καταθέσεως των εκθέσεων ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 120. 
 
1. Ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας έχει την εξουσίαν και 
εκτελεί τας υπηρεσίας και τα καθήκοντα, άτινα κανονικώς εµπίπτουσιν εις την 
αρµοδιότητα αυτού. Ούτος ωσαύτως δύναται να ασκή υποκείµενος εις τας οδηγίας 
του διοικητού πάσαν εξουσίαν και να εκτελή παν καθήκον ή υπηρεσίαν 
ανατιθεµένην εις τον διοικητήν της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας δυνάµει 
του Συντάγµατος ή του νόµου. 
 
2. Ο υποδιοικητής αναπληροί τον διοικητήν της Εκδοτικής Τραπέζης της 
∆ηµοκρατίας εν τη ενασκήσει των καθηκόντων αυτού εν περιπτώσει απουσίας ή 
προσκαίρου κωλύµατος αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 121. 
 

Ουδέν εκ των εν τω παρόντι κεφαλαίω περιλαµβανοµένων δύναται να ερµηνευθή ως 
κωλύον την µετατροπήν της Εκδοτικής Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας εις Κεντρικήν 
Τράπεζαν υπό τον όρον ότι εν τοιαύτη περιπτώσει τηρουµένων των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της 
∆ηµοκρατίας θα καταστώσιν αντιστοίχως διοικητής και υποδιοικητής της Κεντρικής 
Τραπέζης της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΜΕΡΟΣ VΙΙ. — ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι. 
 

Γενικαί ∆ιατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟΝ 122. 
 

Εν τω παρόντι κεφαλαίω οι κάτωθι όροι, εκτός εάν εκ της εν δεδοµένη αλληλουχία 
χρήσεως όρου τινός προκύπτει άλλο τι, σηµαίνουσι: 
O όρος «δηµοσία θέσις ή αξίωµα» σηµαίνει θέσιν ή αξίωµα εν τη δηµοσία υπηρεσία. 
 
Ο όρος «δηµόσιος υπάλληλος» δηλοί τον κατέχοντα µονίµως ή προσωρινώς 
δηµοσίαν θέσιν ή αξίωµα ή τον αναπληρούντα τον µόνιµον κάτοχον. 
 
Ο όρος «δηµοσία υπηρεσία» σηµαίνει υπηρεσίαν υπαγοµένην εις την ∆ηµοκρατίαν, 
πλήν της υπηρεσίας εν τω στρατώ ή εν τοις σώµασιν ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας 
και περιλαµβάνει υπηρεσίαν παρά τω Οργανισµώ Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου, τω Ραδιοφωνικώ Ιδρύµατι Κύπρου και τω Οργανισµώ Ηλεκτρισµού 
Κύπρου και παρ’ οιωδήποτε ετέρω νοµικώ προσώπω δηµοσίου δικαίου ή παρ’ 
οιωδήποτε ετέρω οργανισµώ δηµοσίου δικαίου άνευ νοµικής προσωπικότητος, 
ιδρυοµένοις προς το δηµόσιον συµφέρον υπό νόµου, των οποίων τα κεφάλαια είτε 
παρέχονται είτε είναι ηγγυηµένα υπό της ∆ηµοκρατίας, εν η δε περιπτώσει η 
επιχείρησις ασκείται αποκλειστικώς υπό τοιούτου νοµικού προσώπου ή οργανισµού, 
Εφ’ όσον η διοίκησις αυτού τελεί υπό τον έλεγχον της ∆ηµοκρατίας. Ο εν αρχή όρος 
δεν περιλαµβάνει όµως υπηρεσίαν εις θέσιν ή αξίωµα ου ο διορισµός ή η πλήρωσις 
δυνάµει του Συντάγµατος ενεργείται από κοινού υπό του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, ουδέ υπηρεσίαν εργατών, εκτός εάν ούτοι 
απασχολώνται τακτικώς ως εργάται εις µόνιµα έργα της ∆ηµοκρατίας ή οιουδήποτε 
εκ των ειρηµένων νοµικών προσώπων ή οργανισµών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 123. 
 
1. Η δηµοσία υπηρεσία αποτελείται κατά εβδοµήκοντα επί τοις εκατόν εξ Ελλήνων 
και κατά τριάκοντα επί τοις εκατόν εκ Τούρκων. 
 
2. Η ποσοτική αύτη κατανοµή εφαρµόζεται, καθ’ ο µέτρον καθίσταται τούτο 
πρακτικώς δυνατόν, εις άπαντας τους βαθµούς της ιεραρχίας εν τη δηµοσία 
υπηρεσία. 
 
3. Εις περιοχάς ή τοποθεσίας, ένθα εκατέρα κοινότης αποτελεί πλειοψηφίαν 
προσεγγίζουσαν τα εκατόν επί τοις εκατόν, οι δηµόσιοι υπάλληλοι οι τοποθετηµένοι 
ή επιφορτισµένοι δι’ υπηρεσίας εις τοιαύτας περιοχάς ή τοποθεσίας δέον να 
ανήκωσιν εις την εν λόγω κοινότητα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 124. 
 

1. Συνιστάται επιτροπή δηµοσίας υπηρεσίας συγκειµένη εξ ενός προέδρου και εννέα 
άλλων µελών διοριζοµένων από κοινού από του Προέδρου και του Αντιπροέδρου 
της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Επτά εκ των µελών της επιτροπής είναι Έλληνες και τρείς Τούρκοι 
 
3. Έκαστον µέλος της επιτροπής διορίζεται διά περίοδον εξ ετών, δύναται όµως να 
υποβάλη οποτεδήποτε ιδιογράφως παραίτησιν απευθυνοµένην προς τον Πρόεδρον 
και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας. 
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4. Η αντιµισθία ως και οι έτεροι όροι υπηρεσίας µέλους της επιτροπής θέλουσιν 
ορισθή διά νόµου και δεν δύνανται να µεταβληθώσι δυσµενώς διά το µέλος µετά τον 
διορισµόν αυτού. 
 
5. Τα µέλη της επιτροπής δεν δύνανται να απολυθώσιv, ειµή υφ' ους όρους και καθ’ 
ον τρόπον οι δικασταί του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
 
6. (1) Ουδείς δύναται να διορισθή ως µέλος της επιτροπής, εάν δεν είναι υπήκοος της 
∆ηµοκρατίας, δεν είναι αµέµπτου χαρακτήρος και δεν έχη τα προσόντα εκλογής 
αυτού ως βουλευτού. 
 
(2) Ουδείς δύναται να διορισθή ή να παραµείνη ως µέλος της επιτροπής Εφ’ όσον 
διατελεί ή διετέλεσε κατά τους δώδεκα προηγουµένους του διορισµού αυτού µήνας 
προκειµένου περί του προέδρου αυτής, ή κατά τους εξ προηγουµένους του 
διορισµού αυτού µήνας προκειµένου περί οιουδήποτε ετέρου µέλους: 
 
(α) υπουργός, 
 
(β) βουλευτής ή µέλος εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως, 
 
(γ) δηµόσιος υπάλληλος ή πρόσωπον ανήκον εις τας ενόπλους δυνάµεις, 
 
(δ) υπάλληλος οιασδήποτε τοπικής αρχής ή νοµικού προσώπου ή οργανισµού κοινής 
ωφελείας ιδρυθέντος διά νόµου προς το δηµόσιον συµφέρον, και 
 
(ε) µέλος συντεχνίας ή σωµατείου ή οργανώσεως ανηκούσης εις αυτήν. 
 
7. Εάν οιονδήποτε µέλος της επιτροπής τελή εν αδεία ή αδυνατή να ασκήση τα 
καθήκοντα αυτού ένεκεν απουσίας αυτού εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας ή 
ένεκεν οιουδήποτε άλλου λόγου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
δύνανται από κοινού να διορίσωσιν οιονδήποτε πρόσωπον, όπερ συγκεντροί τα 
απαιτούµενα προσόντα εις την θέσιν του απουσιάζοντος ή κωλυοµένου προς 
άσκησιν των καθηκόντων αυτού, Εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η απουσία ή το κώλυµα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 125. 
 

1. Επιφυλασσοµένης πάσης ετέρας εν τω Συντάγµατι ρητής διατάξεως περί 
οιουδήποτε των εν τη παρούση παραγράφω θεµάτων και τηρουµένων των διατάξεων 
οιουδήποτε νόµου, η επιτροπή δηµοσίας υπηρεσίας οφείλει να κατανέµη τας 
δηµοσίας θέσεις µεταξύ των δύο κοινοτήτων και να διορίζη, µονιµοποιή, εντάσση 
εις την δύναµιν των µονίµων ή των δικαιουµένων συντάξεως υπάλληλων, προάγη, 
µεταθέτη, καθιστά συνταξιούχους δηµοσίους υπαλλήλους και να ασκή πειθαρχικήν 
εξουσίαν επ' αυτών, περιλαµβανοµένων της απολύσεως ή της απαλλαγής από των 
καθηκόντων αυτών. 
 
2. Ο πρόεδρος συγκαλεί εις συνεδρίασιν την επιτροπήν και προεδρεύει των 
συνεδριάσεων αυτής, τηρουµένων των κάτωθι, ήτοι ότι: 
 
(α) ουδεµία συνεδρίασις γίνεται, Εφ’ όσον δεν έχουσι προηγουµένως ειδοποιηθή 
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περί ταύτης άπαντα τα µέλη της επιτροπής, 
 
(β) εις περίπτωσιν ισοψηφίας ο πρόεδρος δεν δικαιούται δευτέρας ή νικώσης ψήφου. 
 
3. (Ι) Τηρουµένων των εποµένων διατάξεων της παρούσης παραγράφου οιαδήποτε 
απόφασις της επιτροπής λαµβάνεται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των µελών αυτής. 
 
(2) Εν περιπτώσει διορισµού ή προβιβασµού προς πλήρωσιν κενής ή το πρώτον 
συσταθείσης θέσεως η άπόφασις ως προς την πλήρωσιν ταύτης συµφώνως ταις 
διατάξεσι του Συντάγµατος υπό Έλληνος ή Τούρκου λαµβάνεται δ' απολύτου 
πλειοψηφίας, εις ην δέον να περιλαµβάνωνται αι ψήφοι τουλάχιστον δύο εκ των 
τουρκικών µελών της επιτροπής· εάν όµως τοιαύτη απόφασις δεν δύναται να ληφθή 
διά της ανωτέρω οριζοµένης πλειοψηφίας, το ζήτηµα παραπέµπεται υπό της 
επιτροπής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, ίνα τούτο αποφασίση 
σχετικώς. Η απόφασις του ∆ικαστηρίου τούτου είναι οριστική δεσµεύουσα την 
επιτροπήν. 
 
(3) Οσάκις η απόφασις αφορά αποκλειστικώς εις Τούρκον, αύτη λαµβάνεται δι’ 
απολύτου πλειοψηφίας, εις ην δεον να περιλαµβάνωνται αι ψήφοι τουλάχιστον δύο 
τουρκικών µελών της επιτροπής. Οσάκις η απόφασις αφορά αποκλειστικώς εις 
Έλληνα αύτη λαµβάνεται δι’ απολύτου πλειοψηφίας, εις ην δέον να 
περιλαµβάνωνται αι ψήφοι τουλάχιστον τεσσάρων ελληνικών µελών της επιτροπής. 
 
(4) Οσάκις η απόφασις αφορά εις επιλογήν Έλληνος ή Τούρκου προς διορισµόν ή 
προαγωγήν, αύτη λαµβάνεται τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) της 
παρούσης παραγράφου δι’ απολύτου πλειοψηφίας· παρά ταύτα η οµόφωνος 
πρότασις πέντε ελληνικών µελών της επιτροπής προκειµένου περί επιλογής Έλληνος 
ή η οµόφωνος πρότασις τριών τουρκικών µελών προκειµένου περί επιλογής 
Τούρκου δεσµεύουσι την επιτροπήν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ. 
 

Ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 126. 
 
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διορίζουσιν από κοινού δύο ικανά 
και κατάλληλα πρόσωπα ως γενικόν λογιστήν και βοηθόν γενικού λογιστού 
τηρουµένου του κανόνος ότι ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού δεν 
θα ανήκωσιν εις την αυτήν κοινότητα. 
 
2. Ο γενικός λογιστής είναι ο προϊστάµενος του θησαυροφυλακείου και ο βοηθός 
γενικού λογιστού έπεται αυτώ. 
 
3. Ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού είναι µόνιµοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι της ∆ηµοκρατίας. 
 
4. Η εκ της υπηρεσίας αποχώρησις και πας πειθαρχικός έλεγχος, περιλαµβανοµένης 
της απολύσεως και της αποµακρύνσεως εκ της υπηρεσίας του γενικού λογιστού και 
του βοηθού γενικού λογιστού υπάγονται εις την αρµοδιότητα της επιτροπής 
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δηµοσίας υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 127. 
 
1. Ο γενικός λογισής βοηθούµενος υπό του βοηθού γενικού λογιστού διευθύνει και 
επιβλέπει πάσαν λογιστικήν εργασίαν σχετικήν προς τα χρηµατικά διαθέσιµα και το 
λοιπόν ενεργητικόν, ων η διαχείρισις γίνεται υπό της ∆ηµοκρατίας ή εν ονόµατι 
αυτής, και προς τας αναληφθείσας υπό της ∆ηµοκρατίας ή διά λογαριασµόν αυτής 
υποχρεώσεις. Τηρουµένων δε των διατάξεων του Συντάγµατος ή οιουδήποτε νόµου, 
δέχεται και ενεργεί πάσαν πληρωµήν χρηµάτων της ∆ηµοκρατίας. 
 
2. Ο γενικός λογιστής βοηθούµενος υπό του βοηθού γενικού λογιστού ασκεί πάσαν 
ετέραν εξουσίαν και εκτελεί παν έτερον καθήκον ή υπηρεσίαν καθοριζοµένην ή 
ανατιθεµένην εις τούτον διά νόµου. 
 
3. Αι εν τω παρόντι κεφαλαίω οριζόµεναι εξουσίαι και καθήκοντα του γενικού 
λογιστού δύνανται να ασκώνται και η καθοριζοµένη υπηρεσία να εκτελήται είτε 
αυτοπροσώπως είτε δι’ υπαλλήλων υπαγοµένων υπ' αυτόν και ενεργούντων υπό και 
συµφώνως προς τας οδηγίας αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 128. 
 

1. Ο βοηθός γενικού λογιστού έχει την εξουσίαν και εκτελεί τας υπηρεσίας και 
καθήκοντα, άτινα κανονικώς εµπίπτουσιν εις την αρµοδιότητα αυτού. Ούτος 
ωσαύτως δύναται υποκείµενος εις τας οδηγίας του γενικού λογιστού να ασκή πάσαν 
εξουσίαν και να εκτελή πάσαν υπηρεσίαν και καθήκον εµπεπιστευµένον εις τον 
γενικόν λογιστήν δυνάµει του Συντάγµατος ή του νόµου. 
 
2. Ο βοηθός γενικού λογιστού αναπληροί τον γενικόν λογιστήν εν τη ενασκήσει των 
καθηκόντων αυτού εν περιπτώσει απουσίας ή προσκαίρου κωλύµατος αυτού. 
 
ΜΕΡΟΣ VIIΙ — ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 129. 

 
1. Η ∆ηµοκρατία έχει στρατόν δύο χιλιάδων ανδρών, εκ των οποίων εξήκοντα επί 
τοις εκατόν είναι Έλληνες και τεσσαράκοντα επί τοις εκατόν είναι Τούρκοι. 
 
2. Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν δύναται να επιβληθή ειµή κατόπιν κοινής 
συµφωνίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 130. 
 

1. Aι δυνάµεις ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας αποτελούνται εκ της αστυνοµίας και της 
χωροφυλακής και έχουσι δύναµιν δύο χιλιάδων ανδρών, ήτις δύναται να µειωθή ή 
αυξηθή κατόπιν κοινής συµφωνίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας. 
 
2. Aι δυνάµεις ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας συντίθενται κατά εβδοµήκοντα επί τοις 
εκατόν εξ Ελλήνων και κατά τριάκοντα επί τοις εκατόν εκ Τούρκων· κατά την 
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αρχικήν όµως περίοδον και ίνα µη απολυθώσιν οι Τούρκοι, οίτινες υπηρέτουν εις το 
αστυνοµικόν σώµα την 11ην Φεβρουαρίου, 1959, µη περιλαµβανοµένων των 
υπηρετούντων εις την επικουρικήν αστυνοµίαν, το ποσοστόν των Τούρκων δύναται 
να διατηρηθή Κατ’ ανώτατον όριον εις τεσσαράκοντα επί τοις εκατόν και συνεπώς 
το ποσοστόν των Ελλήνων δύναται να µειωθή µέχρι εξήκοντα επί τοις εκατόν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 131. 
 

1. Oι αρχηγοί και υπαρχηγοί του στρατού, της αστυνοµίας και της χωροφυλακής της 
∆ηµοκρατίας διορίζονται από κοινού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας. 
 
2. Εις των αρχηγών του στρατού, της αστυνοµίας και της χωροφυλακής είναι 
Τούρκος και οσάκις ο αρχηγός του στρατού ή της αστυνοµίας ή της χωροφυλακής 
ανήκει εις την µίαν κοινότητα, ο υπαρχηγός ανήκει εις την ετέραν κοινότητα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 132. 
 

∆υνάµεις σταθµεύουσαι εις τµήµατα του εδάφους της ∆ηµοκρατίας κατωκηµένα εν 
αναλογία προσεγγιζούση τα εκατόν επί τοις εκατόν αποκλειστικώς υπό µελών µιάς 
µόνης κοινότητος δέον να ανήκωσιν εις την κοινότητα ταύτην. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΧ. — ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

 
ΑΡΘΡΟΝ 133. 

 
1. (1) Καθιδρύεται Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον της ∆ηµοκρατίας 
συγκείµενον εξ ενός έλληνος, ενός τούρκου και ενός ουδετέρου δικαστού. Πρόεδρος 
του ∆ικαστηρίου είναι ο ουδέτερος δικαστής. 
 
(2) Ο πρόεδρος και οι λοιποί δικασταί του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου 
διορίζονται από κοινού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας· 
εν περιπτώσει όµως κενώσεως µιάς µόνης θέσεως, είτε του έλληνος είτε του 
τούρκου δικαστού, υπερισχύει η πρότασις του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας, εις την κοινότητα του οποίου ανήκει ο διορισθησόµενος δικαστής, εάν 
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δεν συµφωνήσωσιν επί του 
διορισµού τούτου εντός µιάς εβδοµάδος από της προτάσεως ταύτης. 
 
2. Έδρα του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου είναι η πρωτεύουσα της 
∆ηµοκρατίας. 
 
3.Ο ουδέτερος δικαστής δεν δύναται να είναι υπήκοος ή πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή 
του Βασιλείου της Ελλάδος ή της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας ή του Ηνωµένου 
Βασιλείου και των αποικιών αυτού. 
 
4. Ο έλλην και ο τούρκος δικαστής του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου δέον 
να είναι πολίται της ∆ηµοκρατίας. 
 
5. Ο πρόεδρος και οι λοιποί δικασταί του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου 
διορίζονται επιλεγόµενοι µεταξύ νοµοµαθών ανωτάτου επαγγελµατικού και ηθικού 
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επιπέδου. 
 
6. (1) Ο πρόεδρος του ∆ικαστηρίου διορίζεται διά χρονικήν περίοδον εξ ετών. 
 
(2) Η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του προέδρου του ∆ικαστηρίου δέον 
να αναφέρωνται εν τω εγγράφω του διορισµού αυτού. 
 
(3) Οι όροι υπηρεσίας του προέδρου του ∆ικαστηρίου, οι αναφερόµενοι εν τω 
εγγράφω του διορισµού αυτού κατά το εδάφιον (2) της παρούσης παραγράφου, δέον 
να περιλαµβάνωσι: 
 
(α) όρον περί αποχωρήσεως αυτού εκ της υπηρεσίας διά τους αυτούς λόγους, δι’ ους 
αποχωρεί ο έλλην ή ο τούρκος δικαστής κατά το εδάφιον (3) της εβδόµης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου, και 
 
(β) όρον περί απολύσεως αυτού διά τον αυτόν λόγον, δι’ ον δύναται να απολυθή ο 
έλλην ή ο τούρκος δικαστής, κατά το εδάφιον (4) της εβδόµης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου. 
 
7. (1) Ο έλλην και ο τούρκος δικαστής είναι µόνιµα µέλη της δικαστικής υπηρεσίας 
της ∆ηµοκρατίας και παραµένουσιν εν υπηρεσία µέχρι του εξηκοστού ογδόου έτους 
συµπεπληρωµένου. 
 
(2) Ο έλλην και ο τούρκος δικαστής δύναται να υποβάλη ιδιογράφως την παραίτησιν 
αυτού προς τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, διατηρουµένων 
των δικαιωµάτων αυτού επί οιουδήποτε επί τη αποχωρήσει αυτού χορηγουµένου 
επιδόµατος, συντάξεως, προσθέτου χορηγήµατος ή άλλου παροµοίου ωφελήµατος, 
το οποίον τυχόν απέκτησε βάσει οιουδήποτε νόµου. 
 
(3) Ο έλλην ή ο τούρκος δικαστής του ∆ικαστηρίου αποχωρεί εκ της υπηρεσίας 
λόγω πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητος ή αναπηρίας, καθιστώσης αυτόν 
ανίκανον να εκπληρώση τα καθήκοντα αυτού είτε µονίµως είτε επί τοσούτον 
χρόνον, ώστε να καθίσταται ανέφικτος η συνέχισις της υπηρεσίας αυτού. Ο ούτω 
αποχωρών δικαστής δικαιούται πάντων των ωφεληµάτων και απολαυών των 
προβλεποµένων υπό του κατά τον χρόνον της αποχωρήσεως αυτού ισχύοντος νόµου. 
 
(4) Ο έλλην ή ο τούρκος δικαστής του δικαστηρίου απολύονται εκ της υπηρεσίας 
λόγω αναρµόστου συµπεριφοράς. 
 
8. (1) Καθιδρύεται συµβούλιον, συγκείµενον εκ του προέδρου του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου ως προέδρου, του αρχαιοτέρου κατά διορισµόν έλληνος δικαστού και 
του τούρκου δικαστού του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ως µελών. 
 
(2) Το συµβούλιον τούτο κέκτηται αποκλειστικήν αρµοδιότητα να αποφασίζη επί 
παντός θέµατος αναφεροµένου: 
 
(α) εις την αποχώρησιν, την απόλυσιν ή τον καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον 
τερµατισµόν της υπηρεσίας του προέδρου του ∆ικαστηρίου, συµφώνως προς τους 
όρους υπηρεσίας, τους περιλαµβανοµένους εν τω εγγράφω του διορισµού αυτού, 
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(β) εις την αποχώρησιν ή την απόλυσιν του έλληνος ή του τούρκου δικαστού του 
∆ικαστηρίου διά τους εν εδαφίοις (3) και (4) της εβδόµης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου προβλεποµένους λόγους. 
 
(3) Η κατά το εδάφιον (2) της παρούσης παραγράφου διαδικασία ενώπιον του 
συµβουλίου είναι δικαστικής φύσεως, ο δε υπό κρίσιν δικαστής δικαιούται να 
ακουσθή και να υποστηρίξη την υπόθεσιν αυτού ενώπιον του συµβουλίου. 
 
(4) Η απόφασις του συµβουλίου λαµβανοµένη κατά πλειοψηφίαν είναι δεσµευτική 
διά τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, οίτινες προβαίνουσιν από 
κοινού εις τας δεούσας ενεργείας συµφώνως προς την απόφασιν ταύτην. 
 
9. Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή ανικανότητος του προέδρου ή του έλληνος 
ή του τούρκου δικαστού του ∆ικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
ή ο κατά διορισµόν αρχαιότερος εκ των δύο ελλήνων δικαστών ή ο τούρκος 
δικαστής αυτού αντιστοίχως αναπληρούσιν αυτούς κατά την διάρκειαν της τοιαύτης 
προσωρινής απουσίας ή ανικανότητος. 
 
10. Αποκλείεται οιαδήποτε αγωγή κατά του προέδρου ή οιουδήποτε δικαστού του 
∆ικαστηρίου διά πάσαν πράξιν γενοµένην ή πάσαν γνώµην εκφρασθείσαν κατά την 
ενάσκησιν των δικαστικών αυτού καθηκόντων.  
 
11. Η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του έλληνος και του τούρκου 
δικαστού του δικαστηρίου καθορίζονται διά νόµου. 
 
12. Η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού του 
∆ικαστηρίου δεν δύνανται να µεταβληθώσι δυσµενώς δι’ αυτόν µετά τον διορισµόν 
αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 134. 
 
1. Πάσαι αι συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου είναι 
δηµόσιαι, το ∆ικαστήριον όµως δύναται να αποφασίση να συνεδριάση παρουσία 
µόνον των διαδίκων, αν υπάρχωσι τοιούτοι, και των υπαλλήλων του ∆ικαστηρίου, 
εάν θεωρή ότι τούτο επιβάλλει το συµφέρον της οµαλής διεξαγωγής της διαδικασίας 
ή η ασφάλεια της ∆ηµοκρατίας ή τα δηµόσια ήθη. 
 
2.Εάν προσφυγή τις εµφανίζηται ως προδήλως αβάσιµος, το ∆ικαστήριον δύναται 
µετ’ ακρόασιν των διαδίκων, να απορρίψη ταύτην δι’ οµοφώνως λαµβανοµένης 
αποφάσεως, άνευ δηµοσίας συζητήσεως, εάν πείθηται ότι η προσφυγή αύτη είναι 
προδήλως αβάσιµος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 135. 
 

Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον εκδίδει διαδικαστικόν κανονισµόν του 
∆ικαστηρίου, δι’ ου ρυθµίζει την ενώπιον αυτού ακολουθητέαν διαδικασίαν και την 
ενάσκησιν της εις αυτό υπό του Συντάγµατος ανατεθειµένης δικαιοδοσίας, καθορίζει 
τους τύπους των δικογράφων και τα δικαστικά τέλη και δαπανήµατα της ενώπιον 
του ∆ικαστηρίου διαδικασίας, την σύνθεσιν της γραµµατείας αυτού και ρυθµίζει τα 
δικαιώµατα και καθήκοντα των υπαλλήλων αυτού. 
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ΑΡΘΡΟΝ 136. 

 
Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν να 
αποφασίζη οριστικώς και αµετακλήτως επί πάντων των αντικειµένων περί ων εν τοις 
εποµένοις άρθροις. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 137. 
 

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ενεργούντες ιδία εκάτερος ή 
από κοινού δικαιούνται να προσφύγωσιν ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, επί τω λόγω ότι νόµος ή 
απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή διάταξίς τις αυτών ποιείται δυσµενή 
διάκρισιν εις βάρος µιάς εκ των δύο κοινοτήτων. 
 
2. Η κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου προσφυγή δέον να ασκηθή 
εντός προθεσµίας εβδοµήκοντα πέντε ηµερών από της εκδόσεως του νόµου ή της 
αποφάσεως. 
 
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εντός είκοσι τεσσάρων ωρών 
από της καταθέσεως της προσφυγής δηµοσιεύουσιν εις την επίσηµον εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας ανακοίνωσιν περί της ασκήσεως της προσφυγής. Από της εποµένης της 
εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας δηµοσιεύσεως της τοιαύτης 
ανακοινώσεως αναστέλλεται η ισχύς του προσβληθέντος νόµου ή της αποφάσεως, 
µέχρις ου το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον αποφασίση επί της προσφυγής. 
 
4. Επί τοιαύτης προσφυγής το ∆ικαστήριον δύναται να επικυρώση ή ακυρώση τον 
προσβληθέντα νόµον ή απόφασιν ή οιανδήποτε διάταξιν αυτών ή να αναπέµψη 
τούτον ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς επανεξέτασιν εν όλω ή εν 
µέρει· εν περιπτώσει όµως ακυρώσεως του νόµου ή της αποφάσεως ή οιασδήποτε 
διατάξεως αυτών, η ακύρωσις αύτη επενεργεί από της κατά την πέµπτην 
παράγραφον του παρόντος άρθρου δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του Ανωτάτου 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, µη θιγοµένου ποσώς του κύρους οιασδήποτε πράξεως 
ή παραλείψεως γενοµένης υπό το κράτος του νόµου ή της αποφάσεως ή διατάξεως 
τίνος αυτών. 
 
5. Πάσα απόφασις του ∆ικαστηρίου ανακοινούται αµέσως εις τον Πρόεδρον και τον 
Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, και εις τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας 
υποχρεουµένων να δηµοσιεύσωσι ταύτην παραχρήµα εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 138. 
 
1. Εν η περιπτώσει κατά την υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων επιψήφισιν του 
προϋπολογισµού, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, ενεργούντες 
ιδία εκάτερος ή από κοινού, ανέπεµψαν προς αυτήν τούτον επί τω λόγω ότι κατά την 
ιδίαν αυτών κρίσιν γίνεται εν αυτώ δυσµενής διάκρισις η δε Βουλή των 
Αντιπροσώπων επέµεινεν επί της αποφάσεως αυτής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας δικαιούνται ιδία εκάτερος ή από κοινού αναλόγως της 
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περιπτώσεως να προσφύγωσιν επί τω ανωτέρω λόγω ενώπιον του Ανωτάτου 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. 
 
2. Η προσφυγή αύτη ασκείται εντός της υπό του Συντάγµατος οριζοµένης 
προθεσµίας εκδόσεως των νόµων ή αποφάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 
3. Επί τοιαύτης προσφυγής το ∆ικαστήριον δύναται να ακυρώση ή επικυρώση τον 
προϋπολογισµόν ή να αναπέµπη τούτον εν όλω ή εν µέρει εις την Βουλήν των 
Αντιπροσώπων. 
 
4. Πάσα απόφασις του ∆ικαστηρίου ανακοινούται αµέσως εις τον Πρόεδρον και τον 
Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας και εις τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον της Βουλής 
των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύεται παραχρήµα εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 139. 
 
1. Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται αρµοδιότητα να αποφασίζη 
οριστικώς και αµετακλήτως επί πάσης προσφυγής αφορώσης σύγκρουσιν ή 
αµφισβήτησιν εξουσίας ή αρµοδιότητος εγειροµένης µεταξύ της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και των Κοινοτικών Συνελεύσεων ή εκατέρας αυτών, ως και µεταξύ 
οιωνδήποτε οργάνων ή αρχών της ∆ηµοκρατίας. H παρούσα όµως διάταξις δεν έχει 
εφαρµογήν επί των µεταξύ των δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών της ∆ηµοκρατίας 
συγκρούσεων ή αµφισβητήσεων, αίτινες επιλύονται υπό του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου. 
 
Ο όρος «δικαστήρια ή δικαστικαί αρχαί της ∆ηµοκρατίας» εν τη παρούση 
παραγράφω δεν περιλαµβάνει το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον. 
 
2. Οσάκις αναφύεται ζήτηµα αρµοδιότητος του Ανωτάτου Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου, τούτο, επί οιουδήποτε θέµατος, επιλύει παν ζήτηµα της αρµοδιότητος 
του. 
 
3. Η κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου προσφυγή ασκείται 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου: 
 
(α) υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, ή 
 
(β) υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ή 
 
(γ) υπό εκατέρας ή αµφοτέρων των Κοινοτικών Συνελεύσεων, ή 
 
(δ) υπό παντός άλλου οργάνου της ∆ηµοκρατίας ή αρχής εν τη ∆ηµοκρατία, 
 
Εφ’ όσον άπαντες οι ανωτέρω είναι ενδιαφερόµενα εν τη συγκρούσει ή τη 
αµφισβητήσει µέρη. 
 
4. Η προσφυγή ασκείται εντός τριάκοντα ηµερών, αφ’ ης η εν λόγω εξουσία ή 
αρµοδιότης αµφισβητείται. 
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5, Επί τοιαύτης προσφυγής το ∆ικαστήριον δύναται να αποφανθή ότι το 
αντικείµενον της προσφυγής, νόµος ή απόφασις ή πράξις, είναι άκυρον και άνευ 
οιουδήποτε απολύτως νοµικού αποτελέσµατος, είτε αφ’ ου χρονικού σηµείου η 
σύγκρουσις εγένετο ή η αµφισβήτησις ηγέρθη, είτε εξ υπαρχής, είτε εν όλω είτε εν 
µέρει, επί τω λόγω ότι ο τοιούτος νόµος ή πράξις εγένετο ή η απόφασις ελήφθη άνευ 
εξουσίας ή αρµοδιότητος και εν εκατέρα περιπτώσει το ∆ικαστήριον δύναται να 
αποφασίση όσον αφορά την ισχύν οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως γενοµένης 
δυνάµει του τοιούτου νόµου ή αποφάσεως ή πράξεως. 
 
6. Η επί τοιαύτης προσφυγής εκδιδοµένη απόφασις του ∆ικαστηρίου κοινοποιείται 
αµέσως προς πάντα τα ενδιαφερόµενα µέρη και προς τον Πρόεδρον και τον 
Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, οίτινες οφείλουσι να δηµοσιεύωσι ταύτην 
παραχρήµα εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας. 
 
7. Ασκηθείσης τοιαύτης προσφυγής, το ∆ικαστήριον δύναται να διατάξη την 
αναστολήν του αντικειµένου της προσφυγής, νόµου ή αποφάσεως ή πράξεως 
αναλόγως της περιπτώσεως, µέχρις ου αποφανθή το ∆ικαστήριον· η τοιαύτη περί 
αναστολής απόφασις δηµοσιεύεται παραχρήµα εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 140. 
 
4(α) του 127(Ι) του 2006. 
1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας από κοινού προ της εκδόσεως 
νόµου ή αποφάσεως τίνος της Βουλής των Αντιπροσώπων δικαιούνται να 
αναφερθώσιν εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ίνα γνωµατεύση τούτο, 
κατά πόσον ο εν λόγω νόµος, απόφασις ή ωρισµένη διάταξις αυτών ευρίσκεται εις 
αντίθεσιν ή είναι ασύµφωνος προς διάταξιν τινα του Συντάγµατος δι’ οιονδήποτε 
άλλον λόγον πλήν της δυσµενούς εις βάρος εκατέρας κοινότητος διακρίσεως ή 
ευρίσκεται σε αντίθεση ή είναι ασύµφωνος προς το δίκαιο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 
 
2. Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ερευνά το υπό την κρίσιν αυτού τεθέν 
κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου ζήτηµα και αφ’ ου ακούση τας 
απόψεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων εκδίδει την γνωµάτευσιν αυτού επί του τεθέντος αυτώ ζητήµατος και 
κοινοποιεί ταύτην εις τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, ως και 
εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. 
 
4(β) του 127(Ι) του 2006. 
3. Εις ην περίπτωσιν το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον γνωµατεύση ότι ο 
νόµος ή η απόφασις ή διάταξις τις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή ασυµφωνίαν 
προς διάταξιν τινα του Συντάγµατος ή του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο νόµος ή η απόφασις δεν δύναται να εκδοθή υπό του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 141. 
 
1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δύναται προ της εκδόσεως νόµου 
επιβάλλοντος διατυπώσεις, όρους ή περιορισµούς του διά του άρθρου 25 
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ηγγυηµένου δικαιώµατος ν’ αναφερθή εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, 
ίνα γνωµατεύση τούτο κατά πόσον αι διατυπώσεις, οι όροι ή οι περιορισµοί τίθενται 
ή όχι προς το δηµόσιον συµφέρον ή είναι αντίθετοι προς τα συµφέροντα της 
κοινότητος αυτού. 
 
2. Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ερευνά το υπό την κρίσιν αυτού τεθέν 
ζήτηµα και αφ’ ου ακούση τας απόφεις του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας αναλόγως της περιπτώσεως, ως και τας απόψεις της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, εκδίδει την γνωµάτευσιν αυτού και κοινοποιεί ταύτην εις τον 
Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας και εις την Βουλήν των 
Αντιπροσώπων. 
 
3. Εις ην περίπτωσιν το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον γνωµατεύση ότι oι 
εν λόγω όροι, περιορισµοί ή διατυπώσεις δεν ετέθησαν προς το δηµόσιον συµφέρον 
ή είναι αντίθετοι προς τα συµφέροντα της ενδιαφεροµένης κοινότητος, ο ειρηµένος 
νόµος ή ωρισµένη διάταξις αυτού θεσπίζουσα όρους, περιορισµούς ή διατυπώσεις 
δεν δύναται να εκδοθή υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 142. 
 

1. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εν σχέσει προς οιονδήποτε νόµον ή απόφασιν της 
ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εν σχέσει 
προς οιονδήποτε νόµον ή απόφασιν της τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως δύναται, 
προ της δηµοσιεύσεως του νόµου ή της αποφάσεως αυτής, ν’ αναφερθώσιν εις το 
Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, ίνα τούτο γνωµατεύση, κατά πόσον ο εν 
λόγω νόµος ή η απόφασις ή ωρισµένη διάταξις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή 
ασυµφωνίαν προς τινα διάταξιν του Συντάγµατος. 
 
2. Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ερευνά παν υπό την κρίσιν αυτού τεθέν 
κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντός άρθρου ζήτηµα και αφ’ ου ακούση τας 
απόψεις του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας αναλόγως της 
περιπτώσεως, ως και τας απόψεις της ενδιαφεροµένης Κοινοτικής Συνελεύσεως, 
εκδίδει την γνωµάτευσιν αυτού επί του τεθέντος αυτώ ζητήµατος και κοινοποιεί 
ταύτην εις τον Πρόεδρον ή τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας αναλόγως της 
περιπτώσεως και εις την ενδιαφεροµένην Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 
 
3. Εις ην περίπτωσιν το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον γνωµατεύση ότι ο 
νόµος ή η απόφασις ή διαταξίς τις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή ασυµφωνίαν 
προς διάταξιν τινα του Συντάγµατος, ο νόµος ή η απόφασις ή ωρισµένη διάταξις 
αυτών δεν δύναται να δηµοσιευθή υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας αναλόγως της περιπτώσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 143. 
 
1. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ή βουλευταί αντιπροσωπεύοντες 
τουλάχιστον το εν πέµπτον του συνολικού αριθµού των βουλευτών της 
νεοεκλεγοµένης Βουλής δικαιούνται να προσφύγωσιν εις το Ανώτατον 
Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον, ίνα αποφανθή τούτο, αν συντρέχωσι τοιαύται 
επείγουσαι και εξαιρετικαί απρόβλεπτοι περιστάσεις, δικαιολογούσαι την υπό της 
Βουλής, ήτις συνεχίζει µέχρι της ενάρξεως της περιόδου της νέας Βουλής ψήφισιν 
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νόµων ή λήψιν αποφάσεων κατά το αρθρον 68. 
 
2. Η προσφυγή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας δέον να 
ασκήται εντός της υπό του Συντάγµατος οριζοµένης προθεσµίας εκδόσεως των 
νόµων και αποφάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η δε προσφυγή των ως άνω 
βουλευτών δεον να ασκήται εντός δέκα πέντε ηµερών από της πρώτης συνεδριάσεως 
της νέας Βουλής. 
 
3. Η απόφασις του ∆ικαστηρίου κοινοποιείται αµέσως εις τον Πρόεδρον και τον 
Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας και εις τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύεται παραχρήµα εντή επισήµω εφηµερίδι 
της ∆ηµοκρατίας υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 144. 
 

1. Πας διάδικος δικαιούται, καθ’ οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας 
συµπεριλαµβανοµένης και της Κατ’ έφεσιν, να εγείρη ζήτηµα 
αντισυνταγµατικότητος νόµου ή αποφάσεως ή διατάξεως τίνος αυτών ουσιώδους διά 
την διάγνωσιν της εκκρεµούς ενώπιον του δικαστηρίου υποθέσεως. Το δικαστήριον, 
ενωπιον του οποίου εγείρεται το ζήτηµα, παραπέµπει παρευθύς τούτο ενώπιον του 
Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου και αναστέλλει την πρόοδον της 
διαδικασίας, µέχρις ου αποφανθή επ' αυτού το Ανώτατον Συνταγµατικόν 
∆ικαστήριον. 
 
2. Μετ’ ακρόασιν των διαδίκων το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον ερευνά το 
παραπεµφθέν αυτώ ζήτηµα και αποφασίζει επ' αυτού, διαβιβάζει δε την απόφασιν 
αυτού εις το δικαστήριον, όπερ είχε παραπέµψει το ζήτηµα. 
 
3. Η κατά την δευτέραν παράγραφον του παρόντος άρθρου απόφασις του Ανωτάτου 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου δεσµεύει το παραπέµψαν το ζήτηµα δικαστήριον και 
τους εν τη δίκη διαδίκους, εν η δε περιπτώσει δέχεται ότι o νόµος ή η απόφασις ή 
διάταξις τις αυτών είναι αντισυνταγµατική, επιφέρει την µη εφαρµογήν µόνον εν τη 
εκκρεµεί ταύτη δίκη του νόµου τούτου ή της αποφάσεως ή της σχετικής διατάξεως 
αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 145. 
 
Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν να 
αποφασίζη οριστικώς και αµετακλήτως επί πάσας εκλογικής ενστάσεως, 
ασκουµένης κατά τον εκλογικόν νόµον, αναφεροµένης δε εις την εκλογήν του 
Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας ή των βουλευτών ή των µελών των 
Κοινοτικών Συνελεύσεων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 146. 
 
1. Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν 
να αποφασίζη οριστικώς και αµετακλήτως επί πάσας προσφυγής υποβαλλοµένης 
Κατ’ αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου 
ασκούντων εκτελεστικήν ή διοικητικήν λειτουργίαν επί τω λόγω ότι αύτη είναι 
αντίθετος προς τας διατάξεις του Συντάγµατος ή τον νόµον ή εγένετο καθ’ 
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υπέρβασιν ή κατάχρησιν της εξουσίας της εµπεπιστευµένης εις το όργανον ή την 
αρχήν ή το πρόσωπον τούτο. 
 
2. Η προσφυγή ασκείται υπό παντός προσώπου, του οποίου προσεβλήθη ευθέως διά 
της αποφάσεως, της πράξεως ή της παραλείψεως ίδιον, ενεστώς έννοµον συµφέρον, 
όπερ κέκτηται τούτο είτε ως άτοµον είτε ως µέλος κοινότητος τίνος. 
 
3. Η προσφυγή ασκείται εντός εβδοµήκοντα πέντε ηµερών από της ηµέρος της 
δηµοσιεύσεως της αποφάσεως ή της πράξεως ή, εν περιπτώσει µη δηµοσιεύσεως ή 
εν περιπτώσει παραλείψεως, από της ηµέρας καθ’ ην η πράξις ή παράλειψις 
περιήλθεν εις γνώσιν του προσφεύγοντος.  
 
4. Επί τοιαύτης προσφυγής το δικαστήριον δύναται, διά της αποφάσεως αυτού: 
 
(α) να επικυρώση, εν όλω ή εν µέρει, την τοιαύτην απόφασιν ή πράξιν ή παράλειψιν· 
ή 
 
(β) να κηρύξη την απόφασιν ή την πράξιν, εν όλω ή εν µέρει, άκυρον και 
εστερηµένην οιουδήποτε αποτελέσµατος· ή 
 
(γ) να κηρύξη την παράλειψιν εν όλω ή εν µέρει άκυρον και ό,τι παν το παραλειφθέν 
έδει να είχεν εκτελεσθή. 
 
5. Η κατά την τετάρτην παράγραφον του παρόντος άρθρου απόφασις δεσµεύει παν 
δικαστήριον, όργανον ή αρχήν εν τη ∆ηµοκρατία, και τα περί ών πρόκειται όργανα, 
αρχαί ή πρόσωπα υποχρεούνται εις ενεργόν συµµόρφωσιν προς ταύτην. 
 
6. Παν πρόσωπον ζηµιωθέν εξ αποφάσεως ή πράξεως ή παραλείψεως κηρυχθείσης 
ακύρου κατά την τετάρτην παράγραφον του παρόντος άρθρου δικαιούται, Εφ’ όσον 
η αξίωσις αυτού δεν ικανοποιήθη υπό του περί ου πρόκειται οργάνου, αρχής ή 
προσώπου, να επιδιώξη δικαστικώς αποζηµίωσιν ή άλλην θεραπείαν επί τω τέλει, 
όπως επιδικασθή εις τούτο δικαία και εύλογος αποζηµίωσις καθοριζοµένη υπό του 
δικαστηρίου ή παρασχεθή εις τούτο άλλη δικαία και εύλογος θεραπεία ήν το 
δικαστήριον έχει την εξουσίαν να παράσχη. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 147. 
 
Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν να 
αποφαίνηται οριστικώς και αµετακλήτως τη αιτήσει του γενικού εισαγγελέως της 
∆ηµοκρατίας και του βοηθού γενικού εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας συµφώνως τη 
τρίτη παραγράφω του άρθρου 44 επί της υπάρξεως µονίµου ή προσωρινής 
ανικανότητος ή µη προσωρινής απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας, κωλυούσης την ενεργόν εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού, ως 
προβλέπεται εν εδαφίω (δ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 44. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 148. 
 

Τηρουµένων των διατάξεων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 144 πάσα απόφασις 
του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου επί οιουδήποτε ζητήµατος εµπίπτοντος 
εις την δικαιοδοσίαν ή την αρµοδιότητα αυτού δεσµεύει παν δικαστήριον, όργανον, 
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αρχήν ή πρόσωπον εν τη ∆ηµοκρατία. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 149. 
 

Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν: 
 
(α) επιλύσεως οιασδήποτε αντιφάσεως των δύο κειµένων του Συντάγµατος, δι’ 
αναφοράς εις το κείµενον του σχεδίου Συντάγµατος το υπογραφέν εν τη Μικτή 
Συνταγµατική Επιτροπή εν Λευκωσία την 6ην Απριλίου, 1960, ως και εν τω 
παραρτήµατι τροποποιήσεων αυτού, το υπογραφέν την 6ην Ιουλίου, 1960, υπό 
αντιπροσώπων του Βασιλείου της Ελλάδος, της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και της 
Ελληνικής και Τουρκικής κοινότατος, λαµβανοµένου υπ' όψιν και του κειµένου των 
συµφωνιών Ζυρίχης της 11ης Φεβρουαρίου, 1959, και Λονδίνου της 19ης 
Φεβρουαρίου, 1959, κατά τε το γράµµα και το πνεύµα αυτών, και 
 
(β) ερµηνείας του παρόντος Συντάγµατος εν περιπτώσει ασαφείας, λαµβανοµένου 
υπ' όψιν και του κειµένου των συµφωνιών Ζυρίχης της 11ης Φεβρουαρίου, 1959, και 
Λονδίνου της 19ης Φεβρουαρίου, 1959, κατά τε το γράµµα και το πνεύµα αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 150. 
 

Το Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται δικαιοδοσίαν να επιβάλλη 
ποινάς ένεκεν περιφρονήσεως του ∆ικαστηρίου τούτου. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 151. 
 

1. Παρά τας προηγουµένας διατάξεις του παρόντος µέρους το Ανώτατον 
Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον κέκτηται αποκλειστικήν αρµοδιότητα να αποφασίζη 
οριστικώς και αµετακλήτως επί αναφοράς της επιτροπής δηµοσίας υπηρεσίας 
συµφώνως τω εδαφίω (β) της τρίτης παραγράφου του άρθρου 125. 
 
2. Η κατά το παρόν άρθρον αρµοδιότης του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου 
δεν αποκλείει την κατά το άρθρον 146 άσκησιν προσφυγής στρεφοµένης Κατ’ 
αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως της επιτροπής δηµοσίας υπηρεσίας. 
 
ΜΕΡΟΣ Χ. — ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΤΟ 

ΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 152. 
 

1. Η δικαστική εξουσία, εξαιρουµένης της ασκουµένης κατά το έννατον µέρος υπό 
του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου και κατά την δευτέραν παράγραφον του 
παρόντος άρθρου υπό των δικαστηρίων των προβλεποµένων υπό κοινοτικού νόµου, 
ασκείται υπό Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και υπό κατωτέρων δικαστηρίων, τα οποία θα 
ιδρυθώσι διά νόµου, τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος. 
 
2. Η δικαστική εξουσία επί αστικών διαφορών αφορωσών εις τον προσωπικόν 
θεσµόν και θρησκευτικά ζητήµατα, άτινα υπάγονται κατά το άρθρον 87 εις τας 
Κοινοτικάς Συνελεύσεις, ασκείται υπό των δικαστηρίων, περί ών θέλει προβλέψει 
κοινοτικός νόµος κατά τας διατάξεις του Συντάγµατος. 
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ΑΡΘΡΟΝ 153. 

 
1. (1) Καθιδρύεται Ανώτατον ∆ικαστήριον, συγκείµενον εκ δύο ελλήνων δικαστών, 
ενός τούρκου και ενός ουδετέρου δικαστού. Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου είναι ο 
ουδέτερος, όστις θα διαθέτη δύο ψήφους. 
 
(2) Ο πρόεδρος και οι λοιποί δικασταί του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου διορίζονται από 
κοινού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας. 
 
Εν περιπτώσει κενώσεως µιάς µόνης θέσεως ελληνός τίνος ή τούρκου δικαστού, 
υπερισχύει η πρότασις του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας, εις την 
κοινότητα του οποίου ανήκει ο διορισθησόµενος δικαστής, εάν ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας δεν συµφωνήσουν επί του διορισµού τούτου εντός 
µιάς εβδοµάδος από της προτάσεως ταύτης. 
 
2. Έδρα του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου είναι η πρωτεύουσα της ∆ηµοκρατίας. 
 
3. Ο ουδέτερος δικαστής δεν δύναται να είναι υπήκοος ή πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή 
του Βασιλείου της Ελλάδος ή της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας ή του Ηνωµένου 
Βασιλείου και των αποικιών αυτού. 
 
4. Οι έλληνες δικασταί και ο τούρκος δικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου δέον vα 
είναι πολίται της ∆ηµοκρατίας. 
 
5. Ο πρόεδρος και οι λοιποί δικασταί του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου διορίζονται 
επιλεγόµενοι µεταξύ νοµοµαθών ανωτάτου επαγγελµατικού και ηθικού επιπέδου. 
 
6. (Ι) Ο πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου διορίζεται διά χρονικήν περίοδον εξ 
ετών. 
 
(2) Η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του προέδρου του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου δεον ν’ αναφέρωνται εν τω εγγράφω του διορισµού αυτού. 
 
(3) Οι όροι υπηρεσίας του προέδρου του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου oι αναφερόµενοι εν 
τω εγγράφω του διορισµού αυτού κατά το εδάφιον (β) της παρούσης παραγράφου, 
δέον να περιλαµβάνωσι: 
 
(α) όρον περί αποχωρήσεως αυτού εκ της υπηρεσίας διά τους αυτούς λόγους, δι’ ους 
αποχωρεί έλλην ή ο τούρκος δικαστής, κατά το εδάφιον (γ) της εβδόµης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου, και  
 
(β) άρον περί απολύσεως αυτού διά τον αυτόν λόγον, δι’ ον δύναται να απολυθή 
έλλην ή ο τούρκος δικαστής κατά το εδάφιον (δ) της εβδόµης παραγράφου του 
παρόντος άρθρου. 
 
7. (1) Οι έλληνες δικασταί και ο τούρκος δικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου είναι 
µόνιµα µέλη της δικαστικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας και παραµένουσιν εν τη 
υπηρεσία µέχρι του εξηκοστού ογδόου έτους συµπεπληρωµένου. 
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(2) Οι έλληνες δικασταί ή ο τούρκος δικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, δύνανται 
να υποβάλωσι ιδιογράφως την παραίτησιν αυτών προς τον Πρόεδρον και τον 
Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, διατηρουµένων των δικαιωµάτων αυτών επί 
οιουδήποτε επί τη αποχωρήσει αυτών χορηγουµένου επιδόµατος, συντάξεως, 
προσθέτου χορηγήµατος ή άλλου παροµοίου ωφελήµατος, το οποίον τυχόν απέκτησε 
βάσει οιουδήποτε νόµου. 
 
(3) Οι έλληνες ή ο τούρκος δικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, αποχωρούσιν εκ 
της υπηρεσίας λόγω πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητος ή αναπηρίας, 
καθιστώσης αυτούς ανικάνους να εκπληρώσωσι τα καθήκοντα αυτών είτε µονίµως 
είτε επί τοσούτον χρόνον, ώστε να καθίσταται ανέφικτος η συνέχισις της υπηρεσίας 
αυτών. Ο ούτως αποχωρών δικαστής δικαιούται πάντων των ωφεληµάτων και 
αµοιβών των προβλεποµένων υπό του κατά τον χρόνον της αποχωρήσεως αυτού 
ισχύοντος νόµου. 
 
(4) Έλλην ή ο τούρκος δικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου απολύεται λόγω 
αναρµόστου συµπεριφοράς. 
 
8. (1) Καθιδρύεται συµβούλιον συγκείµενον εκ του προέδρου του Ανωτάτου 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου ως προέδρου και του έλληνος και του τούρκου 
δικαστού του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου ως µελών. 
 
(2) Το συµβούλιον τούτο κέκτηται αποκλειστικήν αρµοδιότητα να αποφασίζη επί 
παντός θέµατος αναφεροµένου: 
 
(α) εις την αποχώρησιν, την απόλυσιν ή τον καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον 
τερµατισµόν του διορισµού του προέδρου του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου συµφώνως 
προς τους όρους υπηρεσίας τους περιλαµβανοµένους εν τω εγγράφω του διορισµού 
αυτού, 
 
(β) εις την αποχώρησιν ή την απόλυσιν των ελλήνων δικαστών ή του τούρκου 
δικαστού του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου διά τους εν εδαφίοις (3) και (4) της εβδόµης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου προβλεποµένους λόγους. 
 
(3) Η κατά το εδάφιον (2) της παρούσης παραγράφου διαδικασία ενώπιον του 
συµβουλίου είναι δικαστικής φύσεως, ο δε υπό κρίσιν δικαστής δικαιούται να 
ακουσθή και να υποστηρίξη την υπόθεσιν αυτού ενώπιον του συµβουλίου. 
 
(4) Η απόφασις του συµβουλίου λαµβανοµένη κατά πλειοψηφίαν είναι δεσµευτική 
διά τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας, οίτινες προβαίνουσιν από 
κοινού εις τας δεούσας ενεργείας συµφώνως προς την απόφασιν ταύτην. 
 
9. Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή ανικανότητος του προέδρου του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου ή τινος εκ των ελλήνων δικαστών ή του τούρκου δικαστού αυτού ο 
πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου ή ο έλλην δικαστής ή ο 
τούρκος δικαστής αυτού αντιστοίχως αναπληρούσιν αυτούς κατά την διάρκειαν της 
τοιαύτης προσωρινής απουσίας ή ανικανότητος· εν η περιπτώσει όµως είναι 
ανέφικτος ή δυσχερής η υπό του έλληνος ή του τούρκου δικαστού του Ανωτάτου 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου αναπλήρωσις, ο εν ενεργεία ανώτερος κατά βαθµόν 
έλλην ή τούρκος δικαστής της δικαστικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας άντιστοίχως 
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αναπληροί αυτόν. 
 
10. Αποκλείεται οιαδήποτε αγωγή κατά του προέδρου ή οιουδήποτε δικαστού του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου διά πάσαν πράξιν γενοµένην ή πάσαν γνώµην εκφρασθείσαν 
κατά την ενάσκησιν των δικαστικών αυτού καθηκόντων.  
 
11. Η αντιµισθία και οί λοιποί όροι υπηρεσίας των ελλήνων δικαστών και του 
τούρκου δικαστού του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου καθορίζονται διά νόµου. 
 
12. Η αντιµισθία και oι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου δεν δύνανται να µεταβληθώσι δυσµενώς δι’ αυτόν µετά τον διορισµόν 
αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 154 
 

Αι συνεδριάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου είναι δηµόσιαι, το ∆ικαστήριον όµως 
δύναται να αποφασίση να συνεδριάση παρουσία µόνον των διαδίκων, αν υπάρχωσι 
τοιούτοι, και των υπαλλήλων του ∆ικαστηρίου, εάν θεωρή ότι τούτο επιβάλλει το 
συµφέρον της οµαλής διεξαγωγής της διαδικασίας ή η ασφάλεια της ∆ηµοκρατίας ή 
τα δηµόσια ήθη. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 155. 
 

1. Το Ανώτατον ∆ικαστήριον είναι το ανώτατον δευτεροβάθµιον δικαστήριον εν τη 
∆ηµοκρατία και κέκτηται δικαιοδοσίαν vα κρίνη και αποφασίζη κατά τας διατάξεις 
του Συντάγµατος και τον δυνάµει τούτου συντασσόµενον διαδικαστικόν κανονισµόν 
επί πάσης εφέσεως Κατ’ αποφάσεως οιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, πλήν του 
Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. 
 
2. Τηρουµένης της τρίτης και της τετάρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, το 
Ανώτατον ∆ικαστήριον ασκεί δικαιοδοσίαν εις πρώτον και εις δεύτερον βαθµόν, 
καθ’ α ορίζεται εν τω Συντάγµατι ή θέλει ορισθή υπό νόµου· εις ας περιπτώσεις 
όµως απονέµεται εις το Ανώτατον ∆ικαστήριον δικαιοδοσία πρώτου βαθµού, ή 
δικαιοδοσία αύτη θα ασκήται, τηρουµένης της διατάξεως του άρθρου 159 υπό 
δικαστού ή δικαστών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ους θέλει τούτο ορίσει. Παρέχεται 
όµως το δικαίωµα εφέσεως ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κατά των ως 
ανωτέρω εκδιδοµένων αποφάσεων. 
 
3. Το Ανώτατον ∆ικαστήριον Κατ’ αποκλεισµόν παντός άλλου δικαστηρίου 
καθορίζει την σύνθεσιν του δικαστηρίου, όπερ κρίνει πάσαν αστικήν υπόθεσιν, εις 
ήν ενάγων και εναγόµενος ανήκουσιν εις διαφορετικάς κοινότητας και του 
δικαστηρίου, όπερ κρίνει πάσαν ποινικήν υπόθεσιν, εις ην κατηγορούµενος και 
βλαβέν πρόσωπον ανήκουσιν εις διαφόρους κοινότητας. Το δικαστήριον τούτο θα 
απαρτίζηται εκ δικαστών ανηκόντων εις αµφοτέρας, την ελληνικήν και την 
τουρκικήν, κοινότητας. 
 
4. Το Ανώτατον ∆ικαστήριον έχει αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν να εκδίδη εντάλµατα 
της φύσεως του habeas coipus, mandamus, prohibition, quo warranto και certiorari. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 156. 
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Τα κατωτέρω αδικήµατα εκδικάζονται κατά πρώτον βαθµόν υπό δικαστηρίου 
προεδρευοµένου υπό του προέδρου του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και συντεθειµένου 
εκ δικαστών ανηκόντων εις αµφοτέρας τας κοινότητας, ως θέλει ορίσει το Ανώτατον 
∆ικαστήριον: 
 
(α) εσχάτη προδοσία και άλλα αδικήµατα κατά της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας, 
 
(β) αδικήµατα κατά του Συντάγµατος και της συνταγµατικής τάξεως. 
 
Η έφεσις κατά των εκδιδοµένων κατά τα ανωτέρω αποφάσεων εκδικάζεται υπό του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προεδρευοµένου όµως, αντί του προέδρου του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, υπό του προέδρου του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, 
ασκούντος εν τοιαύτη περιπτώσει πάσαν εξουσίαν ανήκουσαν εις τον πρόεδρον του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 157. 
 
1. Επιφυλασσοµένων των περί του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου 
διατάξεων του Συντάγµατος, το Ανώτατον ∆ικαστήριον αποτελεί το Ανώτατον 
∆ικαστικόν Συµβούλιον, ο δε πρόεδρος αυτού έχει δύο ψήφους. 
 
2. Εις την αποκλειστικήν αρµοδιότητα του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου 
υπάγονται ο διορισµός, η προαγωγή, η µετάθεσις, ο τερµατισµός της υπηρεσίας και 
η απόλυσις των δικαστών, ως και η πειθαρχική εξουσία επί τούτων. 
 
3. Ουδενός δικαστού αποφασίζεται η αποχώρησις ή η απόλυσις, ειµή υφ' ους όρους 
και καθ’ ον τρόπον προβλέπεται εν τω Συντάγµατι διά τους δικαστάς του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 158. 
 

1. Τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος, νόµος θέλει ορίσει περί της 
ιδρύσεως, της δικαιοδοσίας και των εξουσιών των πολιτικών και ποινικών 
δικαστηρίων, πλήν των δικαστηρίων, περί ων θέλει ορίση κατά το άρθρον 160 
κοινοτικός νόµος. 
 
2. Πας τοιούτος νόµος θέλει προβλέψει διά την ίδρυσιν αποχρώντων δικαστηρίων εις 
επαρκή αριθµόν διά την πρόσφορον και άνευ καθυστερήσεων απονοµήν της 
δικαιοσύνης και διά την διασφάλισιν, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών, της 
πιστής εφαρµογής των διασφαλιζουσών τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίας 
διατάξεων του Συντάγµατος. 
 
3. Νόµος θέλει προβλέψει περί της αντιµισθίας και των άλλων όρων υπηρεσίας των 
δικαστών των κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου ιδρυθησοµένων 
δικαστηρίων. Η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού δεν 
δύνανται να µεταβληθώσι δυσµενώς δι’ αυτόν µετά τον διορισµόν αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 159. 
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1. Οσάκις εν τινι υποθέσει ο ενάγων και ο εναγόµενος ανήκουσιν εις την αυτήν 
κοινότητα, το επί της υποθέσεως ταύτης ασκούν πολιτικής φύσεως δικαιοδοσίαν 
δικαστήριον απαρτίζεται εκ δικαστού ή δικαστών ανηκόντων εις την κοινότητα 
ταύτην. 
 
2. Οσάκις εν τινι υποθέσει ο κατηγορούµενος και το βλαβέν πρόσωπον ανήκουσιν 
εις την αυτήν κοινότητα, ή οσάκις δεν υφίσταται βλαβέν πρόσωπον, απαρτίζεται το 
επί της υποθέσεως ταύτης ασκούν ποινικής φύσεως δικαιοδοσίαν δικαστήριον εκ 
δικαστού ή δικαστών ανηκόντων εις την κοινότητα ταύτην. 
 
3. Οσάκις εν τινι αστική υποθέσει, ο ενάγων και ο εναγόµενος ανήκουσιν εις 
διαφόρους κοινότητας, το δικαστήριον απαρτίζεται εκ δικαστών ανηκόντων εις 
αµφοτέρας τας κοινότητας, ως θέλει ορίσει το Ανώτατον ∆ικαστήριον. 
 
4. Οσάκις εν τινι ποινική υποθέσει ο κατηγορούµενος και το βλαβέν πρόσωπον 
ανήκουσιν εις διαφορετικάς κοινότητας, το δικαστήριον απαρτίζεται εκ δικαστών 
ανηκόντων εις αµφοτέρας τας κοινότητας, ως θέλει ορίσει το Ανώτατον 
∆ικαστήριον. 
 
5. Επί θανατικής ανακρίσεως, εάν µεν ο αποθανών ανήκεν εις την ελληνικήν 
κοινότητα, η ανάκρισις διεξάγεται υπό έλληνος θανατικού ανακριτού, εάν δε ο 
αποθανών ανήκεν εις την τουρκικήν κοινότητα, η ανάκρισις διεξάγεται υπό τούρκου 
θανατικού ανακριτού. Οσάκις οι αποθανόντες είναι πλείονες του ενός και ανήκουσιν 
εις διαφόρους κοινότητας, η ανάκρισις διεξάγεται υπό θανατικού ανακριτού 
οριζοµένου υπό του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
 
6. Η εκτέλεσις πάσας αποφάσεως ή διαταγής δικαστηρίου ασκούντος αστικήν ή 
ποινικήν δικαιοδοσίαν ενεργείται υπό ελλήνων δικαστικών υπαλλήλων, εάν το εκδόν 
ταύτην δικαστήριον απαρτίζηται εξ έλληνος ή ελλήνων δικαστών, υπό τούρκων δε 
δικαστικών υπαλλήλων, εάν το εκδόν ταύτην δικαστήριον απαρτίζηται εκ τούρκου ή 
τούρκων δικαστών, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν η εκτέλεσις ενεργείται υπό 
δικαστικών υπαλλήλων, τους οποίους ορίζει το εκδόν την απόφασιν δικαστήριον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 160. 
 
1. Τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος, κοινοτικός νόµος, ψηφιζόµενος 
υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως, θέλει προβλέψει περί της ιδρύσεως, της συνθέσεως 
και της δικαιοδοσίας δικαστηρίων, άτινα θα δικάζωσι τας αστικάς διαφοράς, τας 
αφορώσας εις τον προσωπικόν θεσµόν και εις θρησκευτικά ζητήµατα, τα οποία 
υπάγονται κατά τας διατάξεις του Συντάγµατος εις την αρµοδιότητα των Κοινοτικών 
Συνελεύσεων. 
 
2. Τοιούτος νόµος θέλει προβλέψει περί της εφέσεως κατά των αποφάσεων των 
δικαστηρίων τούτων, περί της συνθέσεως των δικαστηρίων, των δικαζόντων και 
αποφασιζόντων επί των εφέσεων τούτων, ως και περί της δικαιοδοσίας και της 
εξουσίας των δευτεροβαθµίων τούτων δικαστηρίων. Κοινοτικός νόµος συµφώνως 
ταις διατάξεσι της παρούσης παραγράφου δύναται vα ορίση ότι το δευτεροβάθµιον 
δικαστήριον δύναται να απαρτίζηται εξ ενός ή πλειόνων δικαστών του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, συνεδριαζόντων µόνων ή µετ’ άλλου ή άλλων δικαστών της 
δικαστικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, ως ο νόµος θέλει ορίσει. 
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3. Εν τη ενασκήσει της δικαιοδοσίας αυτών τα ανωτέρω δικαστήρια εφαρµόζουσι 
τους υπέρ της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως ψηφιζοµένους νόµους· αι διατάξεις 
όµως της παραγράφου ταύτης δεν αποκλείουσι το δικαίωµα δικαστηρίου της 
∆ηµοκρατίας vα εφαρµόστη τον σχετικόν κοινοτικόν νόµον επί υποθέσεως, καθ’ ην 
παρεµπιπτόντως εγείρεται ζήτηµα προσωπικού θεσµού ή θρησκευτικόν ζήτηµα. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 161. 
 
Τηρουµένων των διατάξεων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 160 τα δικαστήρια 
της ∆ηµοκρατίας έχουσιν εξουσίαν vα εφαρµόζωσι και τους οικείους κοινοτικούς 
νόµους πλήν των περί προσωπικού θεσµού και των θρησκευτικών θεµάτων νόµων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 162. 
 

Το Ανώτατον ∆ικαστήριον κέκτηται δικαιοδοσίαν να επιβάλλη ποινάς ένεκεν 
περιφρονήσεως του ∆ικαστηρίου τούτου και παν έτερον δικαστήριον της 
∆ηµοκρατίας, περιλαµβανοµένων και των κατά το άρθρον 160 ιδρυοµένων υπό 
κοινοτικού νόµου τοιούτων, έχει εξουσίαν να διατάσση την φυλάκισιν οιουδήποτε 
προσώπου µη υπακούοντος εις απόφασιν ή διαταγήν αυτού µέχρι της 
συµµορφώσεως αυτού προς την απόφασιν ή διαταγήν ταύτην, εν πάση όµως 
περιπτώσει η φυλάκισις δεν δύναται να υπερβή τους δώδεκα µήνας. 
 
Παρά τας διατάξεις του άρθρου 90 νόµος ή κοινοτικός νόµος, αναλόγως της 
περιπτώσεως, δύναται να χορηγήση δικαιοδοσίαν επιβολής ποινής διά περιφρόνησιν 
του δικαστηρίου. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 163. 
 

1 . Το Ανώτατον ∆ικαστήριον εκδίδει διαδικαστικόν κανονισµόν επί σκοπώ 
ρυθµίσεως της διαδικασίας ενώπιον αυτού ως και ενώπιον παντός άλλου 
δικαστηρίου ιδρυοµένου δυνάµει των διατάξεων του παρόντος µέρους του 
Συντάγµατος. πλήν των εν άρθρω 160 προβλεποµένου. 
 
2. Μη θιγοµένης της γενικής διατάξεως της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου το Ανώτατον ∆ικαστήριον δύναται να εκδίδη διαδικαστικόν κανονισµόν δια 
τους κατωτέρω αναφεροµένους σκοπούς : 
 
(α) την ρύθµισιν των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και την δι’ οιονδήποτε σκοπόν 
επιλογήν δικαστών, 
 
(β) την συνοπτικήν εκδίκασιν οιασδήποτε εφέσεως, ήτις θεωρείται υπό του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, ενώπιον του οποίου αύτη είναι εκκρεµής, ως προδήλως 
αβάσιµος ή προπετής ή ως ασκηθείσα προς τον σκοπόν παρελκύσεως της απονοµής 
της δικαιοσύνης ωσαύτως δε την συνοπτικήν διεξαγωγήν πάσης ετέρας διαδικασίας 
ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ή ετέρου δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου 
εκκρεµεί ένδικον µέσον προδήλως αβάσιµον ή προπετές ή ασκηθέν προς τον σκοπόν 
της παρελκύσεως της απονοµής της δικαιοσύνης, 
 
(γ) τον καθορισµόν των τύπων των δικογράφων και των δικαστικών τελών και 
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δαπανηµάτων της ενώπιον των δικαστηρίων διαδικασίας, 
 
(δ) τον καθορισµόν και την ρύθµισιν της συνθέσεως της γραµµατείας των 
δικαστηρίων και των εξουσιών και καθηκόντων και εξουσιών των δικαστικών 
υπαλλήλων, 
 
(ε) τον καθορισµόν των προθεσµιών, εντός των οποίων αξιούται συµµόρφωσις προς 
τας διατάξεις του διαδικαστικού κανονισµού, 
 
(στ) τον καθορισµόν της διαδικασίας, ήτις δέον να τηρήται ενώπιον του Ανωτάτου 
∆ικαστικού Συµβουλίου κατά την ενάσκησιν της πειθαρχικής αρµοδιότητος αυτού 
επί των δικαστικών λειτουργών. 
 
3. Ο κατά το παρόν άρθρον διαδικαστικός κανονισµός δύναται να ορίση τον αριθµόν 
των δικαστών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, οίτινες θα δικάζωσι συγκεκριµένον θέµα· 
εν τη ενασκήσει όµως της δυνάµει του Συντάγµατος αναγνωριζοµένης εις το 
Ανώτατον ∆ικαστήριον δικαιοδοσίας ουδεµία υπόθεσις δύναται να κριθή, ειµή 
συµφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 159, εν τη εκδικάσει δε οιασδήποτε εφέσεως 
συµπεριλαµβανοµένης και τοιαύτης συµφώνως τω άρθρω 156, το Ανώτατον 
∆ικαστήριον δέον να απαρτίζηται εκ πάντων των µελών αυτού, τηρουµένων των 
διατάξεων της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 160. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 164. 
 
1. Τα κατά την δευτέραν παράγραφον του άρθρου 160 συνιστώµενα δευτεροβάθµια 
δικαστήρια εκδίδουσι διαδικαστικόν κανονισµόν επί σκοπώ ρυθµίσεως της ενώπιον 
αυτών διαδικασίας, ως και της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων ων αι 
αποφάσεις εκκαλούνται ενώπιον αυτών. 
 
2, Μη θιγοµένης της γενικής διατάξεως της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου τα ανωτέρω δευτεροβάθµια δικαστήρια δύνανται ιδία vα εκδίδωσι δι’ εαυτά 
ή διά τα δικαστήρια, ων αι αποφάσεις εκκαλούνται ενώπιον αυτών, διαδικαστικόν 
κανονισµόν διά τους κατωτέρω αναφεροµένους σκοπούς: 
 
(α) την ρύθµισιν των συνεδριάσεων των δικαστηρίων τούτων, 
 
(β) τον καθορισµόν των τύπων των δικογράφων και των δικαστικών τελών και 
δαπανηµάτων της ενώπιον αυτών διαδικασίας, 
 
(γ) τον καθορισµόν καi ρύθµισιν της συνθέσεως της γραµµατείας των δικαστηρίων 
τούτων και των εξουσιών και καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων, και 
 
(δ) τον καθορισµόν των προθεσµιών, εντός των οποίων αξιούται συµµόρφωσις προς 
τας διατάξεις του κανονισµού του δικαστηρίου. 
 

ΜΕΡΟΣ ΧΙ. — ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 165. 
 
1. Παν έσοδον και παν χρηµατικόν ποσόν καθ’ οιονδήποτε τρόπον συλλεγόµενον ή 
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εισπραττόµενον υπό της ∆ηµοκρατίας κατατίθεται, τηρουµένων των διατάξεων του 
Συντάγµατος και των νόµων, εις λογαριασµόν του ∆ηµοσίου καλούµενον 
«λογαριασµός παγίου ταµείου της ∆ηµοκρατίας». 
 
2. Παν έσοδον και παν χρηµατικόν ποσόν καθ’ οιονδήποτε τρόπον συλλεγόµενον ή 
εισπραττόµενον υπό εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως κατατίθεται, τηρουµένων 
των κοινοτικών νόµων, εις λογαριασµόν καλούµενον «λογαριασµός παγίου ταµείου 
Κοινοτικής Συνελεύσεως». 
 
3. Πάσα εν τω Συντάγµατι µνεία του όρου «λογαριασµός παγίου ταµείου» δέον να 
ερµηνεύηται ως αναφεροµένη εις τον λογαριασµόν παγίου ταµείου της 
∆ηµοκρατίας, περί ου η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ο όρος 
χρησιµοποιήται εν τοιαύτη αλληλουχία, ώστε να προκύπτη άλλο τι. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 166. 
 

1. Επιπροσθέτως των χορηγηµάτων, αντιµισθιών και αλλων χρηµατικών ποσών, ων 
η χρέωσις ρυθµίζεται υπό οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του Συντάγµατος ή νόµου, ο 
λογαριασµός παγίου ταµείου χρεούται διά των κάτωθι δαπανών: 
 
(α) πάσας συντάξεως και παντός χορηγήµατος, διά την καταβολήν των οποίων είναι 
υπόχρεως η ∆ηµοκρατία, 
 
(β) των χορηγιών του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας και της 
αντιµισθίας των δικαστών του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου και του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, του γενικού εισαγγελέως και του βοηθού γενικού 
εισαγγελέως της ∆ηµοκρατίας, του γενικού ελεγκτού και του βοηθού γενικού 
ελεγκτού, του διοικητού και του υποδιοικητού της Εκδοτικής Τραπέζης της 
∆ηµοκρατίας και των µελών της επιτροπής δηµοσίας υπηρεσίας, 
 
(γ) πάσας οφειλής εκ χρεών, δι α είναι υπόχρεως η ∆ηµοκρατία, και 
 
(δ) παντός χρηµατικού ποσού καταβλητέου εις εκτέλεσιν δικαστικής αποφάσεως ή 
διαταγής εκδοθείσης κατά της ∆ηµοκρατίας υπό οιουδήποτε δικαστηρίου. 
 
2. Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος «οφειλαί εκ χρεών» περιλαµβάνει τόκους, κρατήσεις 
προς δηµιουργίαν εξοφλητικού αποθέµατος, την εξόφλησιν των χρεωλυσίων του 
δηµοσίου χρέους και απάσας τας δαπάνας τας σχετικάς προς την σύναψιν δανείων τη 
εγγυήσει του λογαριασµού παγίου ταµείου ως και την εξυπηρέτησιν και εξόφλησιν 
του εκ της συνάψεως του δανείου δηµιουργουµένου χρέους. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 167. 
 
1. Ο υπουργός των οικονοµικών ευθύς ως λάβη τας προβλέψεις εκάστου υπουργείου 
και εκάστης ανεξαρτήτου υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας, µεριµνά διά την σύνταξιν εν 
σχέσει προς έκαστον οικονοµικόν έτος πλήρους προϋπολογισµού της ∆ηµοκρατίας 
διά το εν λόγω έτος, όστις µετ’ έγκρισιν αυτού υπό του Υπουργικού Συµβουλίου 
κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. 
 
2. Αι προβλέψεις των δαπανών εν τω προϋπολογισµώ απεικονίζουσι κεχωρισµένως: 
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(α) τα συνολικά κονδύλια τα απαιτούµενα διά την αντιµετώπισιν των δαπανών, δι’ 
ων χρεούται ο λογαριασµός παγίου ταµείου, και 
 
(β) τα ποσά, άτινα απαιτούνται αντιστοίχως διά την αντιµετώπισιν ετέρων δαπανών. 
 
3. Ο προϋπολογισµός απεικονίζει, καθ’ ο µέτρον είναι πρακτικώς δυνατόν, το 
ενεργητικόν και το παθητικόν της ∆ηµοκρατίας κατά την λήξιν του συµπληρωθέντος 
προηγουµένου οικονοµικού έτους, τον τρόπον, καθ’ ον το ενεργητικόν είναι 
επενδεδυµένον ή τηρείται, και λεπτοµερείας όσον αφορά εις τας εκκρεµείς 
υποχρεώσεις. 
 
4. Αι δαπάναι αίτινες αντιµετωπίζονται εκ του λογαριασµού παγίου ταµείου, αι µη 
χρεούµεναι εις βάρος αυτού, υποβάλλονται προς ψήφισιν εις την Βουλήν των 
Αντιπροσώπων και Εφ’ όσον ψηφισθώσιν υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
συµπεριλαµβάνονται εις τον προϋπολογισµόν του οικονοµικού έτους, εις ο 
αναφέρονται. 
 
5. Εάν κατά τι οικονοµικόν έτος διαπιστωθή ότι το ψηφισθέν υπό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων δι’ οιονδήποτε σκοπόν κονδύλιον είναι ανεπαρκές ή ότι παρίσταται 
ανάγκη διαθέσεως κονδυλίου διά σκοπόν, δι’ ον ουδέν κονδύλιον έχει ψηφισθή, 
κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ψήφισιν συµπληρωµατικός 
προϋπολογισµός εµφαίνων τα απαιτούµενα χρηµατικά ποσά και Εφ’ όσον ούτος 
ψηφισθή υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, συµπεριλαµβάνεται το κονδύλιον εις 
τον προϋπολογισµόν του οικονοµικού έτους, εις ο αναφέρεται. 
 
6. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να ψηφίση ή να αρνηθή την ψήφισιν 
οιασδήποτε δαπάνης περιλαµβανοµένης εις συµπληρωµατικόν προϋπολογισµόν, δεν 
δύναται όµως να ψηφίση αύξησιν δαπάνης ή µεταβολήν του σκοπού, δι’ ον αύτη 
προορίζεται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 168. 
 
1. Ουδεµία δαπάνη ενεργείται εκ του λογαριασµού παγίου ταµείου ή ετέρου 
λογαριασµού του ∆ηµοσίου, ειµή βάσει εντάλµατος πληρωµής υπογεγραµµένου υπό 
του υπουργού των οικονοµικών· ο υπουργός των οικονοµικών όµως δεν δύναται να 
αρνηθή την υπογραφήν εντάλµατος πληρωµής δαπάνης προβλεποµένης εν τω 
προϋπολογισµώ. 
 
'2. Τηρουµένων των διατάξεων της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ουδέν 
ένταλµα πληρωµής εκδίδεται, εάν η σχετική δαπάνη δεν έχη περιληφθή εις τον 
προϋπολογισµόν του οικονοµικού έτους, εις ο αναφέρεται το ένταλµα πληρωµής. 
 
3. Eάv ο προϋπολογισµός δεν έχη ψηφισθή υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων 
µέχρι της ηµέρας ενάρξεως του οικονοµικού έτους, εις ο ούτος αφορά, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος, δι’ 
αποφάσεως αυτής να παράσχη εξουσιοδότησιν ενεργείας οιασδήποτε απαιτουµένης 
δαπάνης επί χρονικόν διάστηµα µη υπερβαίνον τον ένα µήνα εκάστοτε και εν πάση 
περιπτώσει τους δύο µήνας εν συνόλω εκ του λογαριασµού παγίου ταµείου ή 
οιουδήποτε ετέρου λογαριασµού του ∆ηµοσίου, Εφ’ όσον ήθελε θεωρήσει τούτο 



 

0/1960 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 80 of 101 

 

αναγκαίον διά την συνέχισιν των εν τω προϋπολογισµώ προβλεποµένων δηµοσίων 
υπηρεσιών και δη µέχρις εκπνοής του ειρηµένου χρονικού διαστήµατος άλλ' η κατά 
τα ανωτέρω εγκρινοµένη δαπάνη δι’ οιανδήποτε υπηρεσίαν δεν δύναται να 
υπερβαίνη το αναλογούν εις το ειρηµένον χρονικόν διάστηµα τµήµα του συνολικώς 
διά την εν λόγω υπηρεσίαν ψηφισθέντος διά του προϋπολογισµού του προηγουµένου 
οικονοµικού έτους ποσού. 
 

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ. — ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 169. 
 
Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 50 και της τρίτης παραγράφου του άρθρου 
57— 
 
(1) Πάσα διεθνής συµφωνία µετ’ άλλων κρατών ή οιουδήποτε διεθνούς οργανισµού 
αφορώσα εις εµπορικά θέµατα, οικονοµικήν συνεργασίαν, περιλαµβανοµένων 
πληρωµών και πιστώσεων και modus vivendi, συνοµολογούνται κατόπιν αποφάσεως 
του Υπουργικού Συµβουλίου. 
 
(2) Η διαπραγµάτευσις πάσης ετέρας συνθήκης, συµβάσεως ή διεθνούς συµφωνίας 
ως και η υπογραφή αυτών γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου, 
δεν τίθενται όµως εν ισχύϊ και δεν δεσµεύουσι την ∆ηµοκρατίαν, ειµή µόνον Εφ’ 
όσον κυρωθώσι διά νόµου ψηφιζοµένου υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότε 
και συνοµολογούνται. 
 
(3) Συνθήκαι, συµβάσεις και συµφωνίαι συνοµολογούµεναι συµφώνως ταις 
ειρηµέναις διατάξεσι του παρόντος άρθρου έχουσιν από της δηµοσιεύσεως αυτών εις 
την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ηυξηµένην ισχύν έναντι οιουδήποτε 
ηµεδαπού νόµου, υπό τον όρον ότι αι τοιαύται συνθήκαι, συµβάσεις και συµφωνίαι 
εφαρµόζονται αντιστοίχως και υπό του αντισυµβαλλοµένου. 
 
5 του 127(Ι) του 2006. 
4. Η ∆ηµοκρατία δύναται να ασκεί κάθε της επιλογή και διακριτική ευχέρεια που 
προβλέπεται στις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιεσδήποτε συνθήκες τροποποιούν ή 
αντικαθιστούν αυτές και η ∆ηµοκρατία συνοµολογεί. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 170. 
 
1. Η ∆ηµοκρατία θέλει παραχωρήσει κατόπιν συµφωνίας υπό καταλλήλους όρους 
την ρήτραν του µάλλον ευνοουµένου Κράτους εις το Βασίλειον της Ελλάδος, την 
Τουρκικήν ∆ηµοκρατίαν και το Ηνωµένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεταννίας και 
Βορείου Ιρλανδίας εις πάσαν συµφωνίαν οιασδήποτε φύσεως. 
 
2. Αι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται ως 
προς την συνθήκην την αναφεροµένην εις την εγκαθίδρυσιν της ∆ηµοκρατίας της 
Κύπρου και συναφθείσαν µεταξύ της ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος, της 
∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας 
και Βορείου Ιρλανδίας, τας αφορώσας εις τας βάσεις και τας στρατιωτικάς 
διευκολύνσεις τας παραχωρηθείσας εις το Ηνωµένον Βασίλειον. 
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ΑΡΘΡΟΝ 171. 

 
1. Εις τας ραδιοφωνικάς και τηλεοπτικάς εκποµπάς µεταδίδονται προγράµµατα δι’ 
αµφοτέρας τας κοινότητας, την ελληνικήν και την τουρκικήν. 
 
2. Η διάρκεια των ραδιοφωνικών προγραµµάτων διά την τουρκικήν κοινότητα δεν 
θα είναι βραχυτέρα των εβδοµήκοντα πέντε ωρών εβδοµαδιαίως, κατανεµηµένων εις 
κανονικάς ηµερησίας εκποµπάς καθ’ απάσας τας ηµέρας της εβδοµάδος· εάν όµως 
επιβληθή µείωσις της συνολικής διαρκείας των εκποµπών ούτως ώστε η διάρκεια 
των προγραµµάτων διά την ελληνικήν κοινότητα να καταστή βραχυτέρα των 
εβδοµήκοντα πέντε ωρών εβδοµαδιαίως, τότε η καθ’ οιανδήποτε εβδοµάδα διάρκεια 
των προγραµµάτων διά την τουρκικήν κοινότητα µειούται κατά τον αυτόν αριθµόν 
ωρών, κατά τον οποίον εµειώθη η διάρκεια των προγραµµάτων διά την ελληνικήν 
κοινότητα· εάν αντιθέτως η διάρκεια των προγραµµάτων διά την ελληνικήν 
κοινότητα αυξηθή πέραν των εκατόν τεσσαράκοντα ωρών εβδοµαδιαίως, τότε η 
διάρκεια των προγραµµάτων διά την τουρκικήν κοινότητα θ' αυξάνηται Κατ’ 
αναλογίαν τριών ωρών διά την τουρκικήν κοινότητα έναντι επτά ωρών διά την 
ελληνικήν κοινότητα. 
 
3. Εις την τηλεόρασιν θα διατίθενται εκποµπαί τριών ηµερών καθ’ εκάστην περίοδον 
δέκα συνεχών ηµερών εις προγράµµατα διά την τουρκικήν κοινότητα και η συνολική 
διάρκεια των προγραµµάτων τούτων καθ’ εκάστην τοιαύτην δεκαήµερον περίοδον 
ορίζεται Κατ’ αναλογίαν τριών ωρών προγράµµατος διά την τουρκικήν κοινότητα 
έναντι επτά ωρών προγράµµατος διά την ελληνικήν κοινότητα. 
 
4. Όλαι αι επίσηµοι ραδιοφωνικαί και τηλεοπτικαί εκποµπαί γίνονται εις αµφοτέρας 
τας γλώσσας την ελληνικήν και την τουρκικήν και δεν συνυπολογίζονται εις την 
διάρκειαν των εκποµπών περί ων το παρόν άρθρον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 172. 
 

Η ∆ηµοκρατία ευθύνεται διά πάσαν ζηµιογόνον άδικον πράξιν ή παράλειψιν των 
υπαλλήλων ή αρχών της ∆ηµοκρατίας εν τη ασκήσει των καθηκόντων αυτών ή Κατ’ 
επίκλησιν ασκήσεως των καθηκόντων αυτών. Νόµος θέλει καθορίσει τα περί της 
ευθύνης της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 173. 
 

1. Χωριστοί δήµοι θα δηµιουργηθώσιν εις τας πέντε µεγαλυτέρας πόλεις της 
∆ηµοκρατίας, ήτοι την Λευκωσίαν, Λεµεσόν, Αµµόχωστον, Λάρνακα και Πάφον 
υπό των τούρκων κατοίκων αυτών, υπό τον όρον ότι ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θέλουσιν εντός τεσσάρων ετών από της ενάρξεως 
της ισχύος του Συντάγµατος εξετάσει το ζήτηµα, αν ο χωρισµός ούτος των δήµων 
των ειρηµένων πόλεων θα συνεχισθή ή όχι. 
 
2. Εις οιανδήποτε των ως άνω πόλεων το συµβούλιον του ελληνικού δήµου 
εκλέγεται υπό των ελλήνων εκλογέων της πόλεως, το δε συµβούλιον του τουρκικού 
δήµου εκλέγεται υπό των τούρκων εκλογέων της πόλεως. 
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3. Εις εκάστην των ως άνω πόλεων συνιστάται οργανισµός συντονισµού 
αποτελούµενος εκ δύο µελών εκλεγοµένων υπό του συµβουλίου του ελληνικού 
δήµου, δύο µελών εκλεγοµένων υπό του συµβουλίου του τουρκικού δήµου και ενός 
προέδρου εκλεγοµένου κοινή συµφωνία υπό των δύο συµβουλίων των εν λόγω 
δήµων της πόλεως. Ο οργανισµός συντονισµού προνοεί περί πάσης εργασίας, ήτις 
απαιτείται να ενεργήται από κοινού, παρέχει εντός της πόλεως εις τους δηµότας 
αµφοτέρων των δήµων υπηρεσίας ανατεθειµένας αυτώ κατόπιν συµφωνίας των 
συµβουλίων των δύο δήµων, και µεριµνά περί των θεµάτων, άτινα καθιστώσιν εις 
ωρισµένον βαθµόν αναγκαίαν την συνεργασίαν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 174. 
 

Εντός των ορίων οιασδήποτε εκ των ως άνω πόλεων ουδείς δηµοτικός φόρος, φόρος 
ακινήτου ιδιοκτησίας, τέλος ή οιονδήποτε έτερον έσοδον επιβάλλεται, βεβαιούται ή 
εισπράττεται παρ’ οιουδήποτε προσώπου υπό οιουδήποτε εκ των ως άνω δήµων, εάν 
το πρόσωπον τούτο δεν ανήκη εις την αυτήν πρός την του ενδιαφεροµένου δήµου 
κοινότητα, εξαιρουµένων: 
 
(α) των τελών των καταβαλλοµένων διά την χρήσιν δηµοτικών αγορών, σφαγείων 
και ετέρων δηµοτικών χώρων, απάντων κειµένων εντός της περιοχής, εν τη οποία το 
συµβούλιον ενός εκ των ως άνω δήµων οιασδήποτε των ειρηµένων πόλεων ασκεί 
την αρµοδιότητα αυτού, 
 
(β) των τελών δηµοσίων θεαµάτων, των καταβλητέων εντός ακινήτων ή χώρων 
κειµένων εντός της περιοχής, εν τη οποία το συµβούλιον ενός εκ των ως άνω δήµων 
οιασδήποτε των ειρηµένων πόλεων ασκεί την αρµοδιότητα αυτού, και 
 
(γ) των τελών, άτινα κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβουλίων των ως άνω δήµων 
οιασδήποτε των ειρηµένων πόλεων καταβάλλονται δι’ οιανδήποτε υπηρεσίαν 
παρεχοµένην εις πρόσωπον µη ανήκον εις την κοινότητα του δήµου καθ’ υπέρβασιν 
του µέτρου της συνήθως παρεχοµένης υπό δήµου υπηρεσίας, άτινα πάντα 
καταβάλλονται εις το συµβούλιον του περί ου πρόκειται δήµου· εις την περίπτωσιν 
όµως καθ’ ην οιαδήποτε υπηρεσία υπό µορφήν ελέγχου ή επιθεωρήσεως ως και 
υπηρεσία παροµοίας φύσεως παρέχεται υπό δήµου εις οιανδήποτε εκ των ειρηµένων 
πόλεων εις πρόσωπον ανήκον εις την κοινότητα του ετέρου δήµου παν σχετικόν 
τέλος καταβάλλεται εις τον παρέχοντα την υπηρεσίαν δήµον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 175. 
 

Ουδεµία άδεια χορηγείται υπό δήµου οιασδήποτε εκ των ειρηµένων πόλεων εις 
πρόσωπον µη ανήκον εις την κοινότητα του δήµου τούτου· άδειαι όµως σχετικαί 
προς ακίνητα, χώρους ή οικοδοµικάς εργασίας εντός της περιοχής, εν τη οποία 
δήµος οιασδήποτε των ειρηµένων πόλεων ασκεί την αρµοδιότητα αυτού, εκδίδονται 
υπό του δήµου τούτου, εν σχέσει δε προς την εκδιδοµένην άδειαν ο αυτός δήµος, ο 
οποίος εισπράττει τα καταβλητέα σχετικά τέλη, παρέχει πάσαν υπηρεσίαν, ενεργεί 
πάσαν επίβλεψιν και πάντα έλεγχον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 176. 
 

Ουδέν εν τοις άρθροις 173 έως 178 συµπεριλαµβανοµένοις δύναται να ερµηνευθή 
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ως αποκλείον την έκδοσιν νόµου περί σχεδίου πόλεων εφαρµοζοµένου εις 
οιονδήποτε εκ των ως άνω δήµων τηρουµένων των κάτωθι όρων : 
 
(α) η καταρτίζουσα τα πολεοδοµικά σχέδια αρχή δι’ οιανδήποτε εκ των ειρηµένων 
πόλεων αποτελείται εκ δεκαµελούς επιτροπής συντεθειµένης εξ επτά Ελλήνων και 
τριών Τούρκων, 
 
(β) αι αποφάσεις της αρχής τούτης λαµβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας· ουδεµία 
όµως απόφασις αφορώσα εις ελληνικόν δήµον λαµβάνεται, εάν η ως άνω 
πλειοψηφία δεν περιλαµβάνη τας ψήφους τουλάχιστον τεσσάρων Ελλήνων και 
ουδεµία απόφασις αφορώσα τουρκικόν δήµον λαµβάνεται εάν η ανωτέρω ειρηµένη 
πλειοφηφία δεν περιλαµβάνει τας ψήφους τουλάχιστον δύο Τούρκων, 
 
(γ) παν θέµα πολεοδοµικής φύσεως οιασδήποτε των προµνησθεισών πόλεων ως και 
πας πολεοδοµικός διακανονισµός ανήκουσιν εις την αποκλειστικήν αρµοδιότητα της 
εν λόγω αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 177. 
 

Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 173 έως 178 συµπεριλαµβανοµένων, 
έκαστος δήµος οιασδήποτε των ειρηµένων πόλεων ασκεί την αρµοδιότητα και 
απάσας τας λειτουργίας αυτού εντός περιοχής, της οποίας τα όρια θα καθορισθώσι 
δι’ έκαστον δήµον διά συµφωνίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 178. 
 

∆ιά τας λοιπάς περιοχάς δεον να ληφθή ειδική πρόνοια διά την συγκρότησιν των 
οργάνων των δήµων επί τη βάσει του κανόνας της εν τω µέτρω του δυνατού 
αναλογικής εκπροσωπήσεως των δύο κοινοτήτων. 
 

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ. — ΤΕΛΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 179. 
 

6(α) του 127(Ι) του 2006. 
1. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 1Α, το Σύνταγµα είναι ο υπέρτατος 
νόµος της ∆ηµοκρατίας. 
 
6(β) του 127(Ι) του 2006. 
2. Ουδείς νόµος ή απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτικής 
Συνελεύσεως ως και ουδεµία πράξις ή απόφασις οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή 
προσώπου εν τη ∆ηµοκρατία ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε 
διοικητικόν λειτούργηµα δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον αντίθετος ή 
ασύµφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγµατος ή προς οποιαδήποτε 
υποχρέωση επιβάλλεται στη ∆ηµοκρατία ως αποτέλεσµα της συµµετοχής της ως 
κράτους µέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 180. 
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1. Αµφότερα, το ελληνικόν και το τουρκικόν κείµενον του Συντάγµατος, είναι 
πρωτότυπα και έχουσι το αυτό κύρος και την αυτήν νοµικήν ισχύν. 
 
2. Οιαδήποτε αντίφασις µεταξύ των δύο κειµένων του Συντάγµατος επιλύεται υπό 
του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου δι’ αναφοράς εις το κείµενον του 
σχεδίου Συντάγµατος το υπογραφέν εν τη Μικτή Συνταγµατική Επιτροπή εν 
Λευκωσία την 6ην Απριλίου, 1960, ως και εν τω παραρτήµατι τροποποιήσεων 
αυτού, το υπογραφέν την 6ην Ιουλίου, 1960, υπό αντιπροσώπων του Βασιλείου της 
Ελλάδος, της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και της Ελληνικής και Τουρκικής κοινότητος, 
λαµβανοµένου υπ' όψιν και του κειµένου των συµφωνιών Ζυρίχης της 11ης 
Φεβρουαρίου, 1959, και Λονδίνου της 19ης Φεβρουαρίου, 1959, κατά τε το γράµµα 
και το πνεύµα αυτών. 
 
3. Εν περιπτώσει ασαφείας, το Σύνταγµα ερµηνεύεται υπό του Ανωτάτου 
Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου λαµβανοµένου υπ' όψει και του κειµένου των 
συµφωνιών Ζυρίχης της 11ης Φεβρουαρίου, 1959, και Λονδίνου της 19ης 
Φεβρουαρίου, 1959, κατά τε το γράµµα και το πνεύµα αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 181. 
 

Η συνθήκη εγγυήσεως της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητος και του 
Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας, η συνοµολογηθείσα µεταξύ της ∆ηµοκρατίας, του 
Βασιλείου της Ελλάδος, της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και του Ηνωµένου Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας ως και η συνθήκη στρατιωτικής 
συµµαχίας η συνοµολογηθείσα µεταξύ της ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της 
Ελλάδος και της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, τα κείµενα των οποίων είναι 
προσηρτηµένα τω παρόντι Συντάγµατι ως παραρτήµατα Ι και ΙΙ κέκτηνται 
συνταγµατικήν ισχύν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 182. 
 

1. Τα άρθρα ή τα µέρη των άρθρων του Συντάγµατος τα περιλαµβανόµενα εν τω 
συνηµµένω τω παρόντι παραρτήµατι IΙΙ, ενσωµατωθέντα εις το Σύνταγµα εκ της 
συµφωνίας Ζυρίχης της 11ης Φεβρουαρίου, 1959, αποτελούσι θεµελιώδη άρθρα του 
Συντάγµατος και δεν δύνανται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, να τροποποιηθώσι διά 
µεταβολής, προσθήκης ή καταργήσεως. 
 
2. Τηρουµένων των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου πάσα 
διάταξις του Συντάγµατος δύναται να τροποποιηθή διά µεταβολής, προσθήκης ή 
καταργήσεως. ως εν τη τρίτη παραγράφω του παρόντος άρθρου ορίζεται. 
 
3. ∆ιά την ψήφισιν οιουδήποτε νόµου περί τροποποιήσεως απαιτείται πλειοψηφία 
περιλαµβάνουσα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του όλου αριθµού των εις την ελληνικήν 
κοινότητα ανηκόντων βουλευτών και τουλάχιστον τα δύο τρίτα του όλου αριθµού 
των εις την τουρκικήν κοινότητα ανηκόντων βουλευτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 183. 
 

1. Εν περιπτώσει πολέµου ή ετέρου δηµοσίου κινδύνου απειλούντος την ύπαρξιν της 
∆ηµοκρατίας ή οιονδήποτε τµήµα αυτής το Υπουργικόν Συµβούλιον κέκτηται την 
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εξουσίαν να προκηρύσση δι’ αποφάσεως αυτού την κήρυξιν καταστάσεως εκτάκτου 
ανάγκης· ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, όµως, ιδία εκάτερος ή 
από κοινού έχουσι δικαίωµα αρνησικυρίας οιασδήποτε τοιαύτης αποφάσεως 
ασκούµενον εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών από της ηµέρας, καθ’ ην η απόφασις 
εκοινοποιήθη εις το γραφείον εκατέρου. 
 
2. Πάσα τοιαύτη προκήρυξις καθορίζει τα άρθρα του Συντάγµατος, άτινα 
αναστέλλονται, καθ’ όλην την διάρκειαν της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης· µόνον 
όµως τα κάτωθι αναφερόµενα άρθρα του Συντάγµατος δύνανται να ανασταλώσι διά 
της προκηρύξεως : το άρθρον 7, µόνον καθ’ όσον αφορά εις θάνατον προκληθέντα 
εκ θεµιτής πολεµικής ενεργείας, η δευτέρα και τρίτη παράγραφος του άρθρου 10, τα 
άρθρα 11, 13, 16, 17, 19, 21 , το εδάφιον (δ) της ογδόης παραγράφου του άρθρου 23 
και τα άρθρα 25 και 27. 
 
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκδίδουσι παραχρήµα διά 
δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας την προκήρυξιν, εκτός 
εάν ιδία εκάτερος ή από κοινού έχωσιν ασκήσει το δικαίωµα της αρνησικυρίας, ως 
εν τη πρώτη παραγράφω του παρόντος άρθρου ορίζεται. 
 
4. Προκήρυξις εκδοθείσα συµφώνως ταις ανωτέρω διατάξεσι του παρόντος άρθρου 
κατατίθεται αµέσως ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εάν η Βουλή των 
Αντιπροσώπων δεν διατελή εν συνόδω, συγκαλείται αύτη ινα αποφασισθή όσον οίον 
τε ταχύτερον περί τούτου. 
 
5. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δικαιούται να απορρίψη ή εγκρίνη την προκήρυξιν 
περί κηρύξεως καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης. Εν περιπτώσει απορρίψεως η 
προκήρυξις περί κηρύξεως καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης δεν έχει ουδεµίαν 
νοµικήν ισχύν. Εν περιπτώσει εγκρίσεως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας εκδίδουσι παραχρήµα διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας την απόφασιν της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
 
6. Η προκήρυξις περί κηρύξεως καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης παύει vα ισχύη άµα 
τη παρελεύσει δύο µηνών από της εγκρίσεως αυτής υπό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, εκτός εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων τη αιτήσει του Υπουργικού 
Συµβουλίου αποφασίση να παρατείνη την διάρκειαν της καταστάσεως εκτάκτου 
ανάγκης. οπότε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ιδία εκάτερος ή 
από κοινού έχουσι δικαίωµα αρνησικυρίας της αποφάσεως περί παρατάσεως της 
διαρκείας της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ασκούµενον συµφώνως τω άρθρω 50. 
 
7. (1) Παρά τας διατάξεις του Συντάγµατος, Εφ’ όσον χρόνον ισχύει προκήρυξις περί 
κηρύξεως καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, το Υπουργικόν Συµβούλιον κρίνον ότι 
απαιτείται άµεσος ενέργεια εκδίδει διατάγµατα αυστηρώς συναρτώµενα προς την 
κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης έχοντα ισχύν νόµου και υποκείµενα εις το δικαίωµα 
αρνησικυρίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ενεργούντων εκατέρου ιδία ή 
από κοινού, συµφώνως τω άρθρω 57. 
 
(2) Εάν δεν ασκηθή συµφώνως τω πρώτω εδαφίω της παρούσης παραγράφου 
δικαίωµα αρνησικυρίας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
εκδίδουσι παραχρήµα διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας τα ειρηµένα διατάγµατα. 
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(3) Τα ανωτέρω διατάγµατα αποβάλλουσι την ισχύν αυτών άµα τη λήξει της 
καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης, Εφ’ όσον δεν θα έχωσιν ανακληθή ενωρiτερον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 184. 
 

1. Οσάκις διάταγµα εκδοθέν συµφώνως τω εδαφίω (2) της εβδόµης παραγράφου του 
άρθρου 183 επιτρέπει την επιβολήν προληπτικής προσωπικής κρατήσεως— 
 
(α) η αρχή, τη διαταγή της οποίας κρατείται οιονδήποτε πρόσωπον Κατ’ εφαρµογήν 
του διατάγµατος, δέον όσον οίον τε ταχύτερον vα πληροφορήση τον κρατούµενον 
περί των λόγων της κρατήσεως αυτού και, τηρουµένων των διατάξεων της τρίτης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου, περί των ισχυρισµών ως προς τα πραγµατικά 
γεγονότα Εφ’ ων βασίζεται η διαταγή και να παράσχη αυτώ την ευχέρειαν υποβολής, 
όσον οιόν τε ταχύτερον, αντιρρήσεων κατά της διαταγής κρατήσεως, και 
 
(β) ουδείς πολίτης κρατείται εις εκτέλεσιν διατάγµατος επί χρόνον υπερβαίνοντα τον 
ένα µήνα, εκτός εάν γνωµοδοτικόν συµβούλιον συντεθειµένον, ως εν τη δευτέρα 
παραγράφω του παρόντος άρθρου ορίζεται, µετ’ εξέτασιν των υποβληθεισών 
συµφώνως τω εδαφίω (α) της παρούσης παραγράφου υπό του κρατουµένου 
αντιρρήσεων γνωµοδοτή προ της παρελεύσεως του µηνός ότι θεωρεί υφιστάµενον 
ικανόν λόγον δικαιολογούντα την κράτησιν. 
 
2. Γνωµοδοτικόν συµβούλιον καθιστάµενον διά την εφαρµογήν του παρόντος 
άρθρου συντίθεται εξ ενός προέδρου διοριζοµένου από κοινού υπό του Προέδρου 
και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας και επιλεγοµένου εκ προσώπων τελούντων 
ή διατελεσάντων δικαστών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ή κεκτηµένων τα προσόντα 
προς διορισµόν αυτών ως δικαστών του ∆ικαστηρίου τούτου και εκ δύο ετέρων 
µελών διοριζοµένων από κοινού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 
∆ηµοκρατίας, αφού προηγουµένως συµβουλευθώσι τον πρόεδρον του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου. 
 
3. Το παρόν άρθρον δεν επιβάλλει εις οιανδήποτε αρχήν να αποκαλύψη γεγονότα, 
ων η αποκάλυψις κατά την κρίσιν αυτής θα ήτο αντίθετος προς το εθνικόν 
συµφέρον. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 185. 
 
1. Το έδαφος της ∆ηµοκρατίας είναι ενιαίον και αδιαίρετον. 
 
2. Η καθολική ή µερική ένωσις της Κύπρου µεθ' οιουδήποτε άλλου Κράτους ή η 
χωριστική ανεξαρτησία αποκλείονται. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 186. 
 

1. Εν τω Συντάγµατι, πλήν εάν ορίζηται ρητώς άλλως ή εάν εκ της εν δεδοµένη 
αλληλουχία χρήσεως όρου τινός προκύπτει άλλο τι— 
 
(α) «Κοινότης» σηµαίνει την ελληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα· 
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το « δικαστήριον » συµπεριλαµβάνει και πάντα δικαστήν αυτού· 
 
« Έλλην » είναι ο ανήκων εις την ελληνικήν κοινότητα, ως εν άρθρω 2 ορίζεται· 
 
«νόµος» σηµαίνει νόµον της ∆ηµοκρατίας, οσάκις ο όρος χρησιµοποιείται εν σχέσει 
προς περίοδον χρόνου εποµένην της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος· 
 
το « πρόσωπον » συµπεριλαµβάνει πάσαν εταιρείαν, συνεταιρισµόν, ένωσιν, 
σωµατείον, ίδρυµα ή οργάνωσιν προσώπων, µετά ή άνευ νοµικής προσωπικότητος· 
 
« ∆ηµοκρατία » σηµαίνει την ∆ηµοκρατίαν της Κύπρου· 
 
« Τούρκος » ή « τουρκικός » είναι ο ανήκων εις την τουρκικήν κοινότητα, ως εν 
άρθρω 2 ορίζεται· 
 
(β) λέξεις δηλούσαι το αρσενικόν γένος συµπεριλαµβάνουσι το θηλυκόν γένος και 
λέξεις εις τον ενικόν αριθµόν συµπεριλαµβάνουσι τον πληθυντικόν και τανάπαλιν. 
 
2. Εις ας περιπτώσεις το Σύνταγµα παρέχει εξουσίαν προς έκδοσιν πάσης φύσεως 
διαταγµάτων, κανονισµών διοικήσεως ή διαχειρίσεως και οιωνδήποτε οδηγιών, η 
εξουσία αύτη δέον να ερµηνεύηται ως περιλαµβάνουσα και εξουσίαν καθ’ όµοιον 
τρόπον ασκουµένην, προς τροποποίησιν ή ανάκλησιν οιουδήποτε των ειρηµένων 
διαταγµάτων, κανονισµών ή οδηγιών. 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 187. 
 

1. Οι εκλεγέντες— 
 
(α) ως πρώτος Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
 
(β) ως βουλευταί ή ως µέλη εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεως, συµφώνως προς τας 
διατάξεις οιουδήποτε νόµου ισχύοντος αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της 
ισχύος του Συντάγµατος θεωρούνται ότι είναι οι νοµίµως κατά την έννοιαν των 
διατάξεων του Συντάγµατος εκλεγέντες αντιστοίχως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, βουλευταί και µέλη των Κοινοτικών Συνελεύσεων. 
 
2. Πάντες οι εκλογικοί νόµοι και κανονισµοί, ων η ισχύς έληξεν αυτοδικαίως κατά 
την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος, θέλουσιν εξακολουθήσει 
να ισχύωσι, µέχρις ου ψηφισθή νέος εκλογικός νόµος υπό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ή υφ' οίασδήποτε Κοινοτικής Συνελεύσεως αναλόγως της 
περιπτώσεως, εν πάση περιπτώσει όµως ουχί πέραν των δέκα οκτώ µηνών από της 
ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος. Η παράτασις αύτη της ισχύος 
αφορά εις πάσαν αναπληρωµατικήν εκλογήν διενεργουµένην προς πλήρωσιν 
διαρκούσης της ειρηµένης χρονικής περιόδου, κενουµένου λειτουργήµατος του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ή του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας ή αξιώµατος 
βουλευτού ή θέσεως µέλους Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 188. 
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1. Τηρουµένων των διατάξεων τοϋ Συντάγµατος και των ακολουθουσών διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, πας κατά την ηµεροµηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος ισχύων νόµος θέλει εξακολουθήσει να ισχύη κατά την ρηθείσαν 
ηµεροµηνίαν και µετ’ αυτήν, µέχρις ου τροποποιηθή, διά µεταβολής, προσθήκης ή 
καταργήσεως δι’ οιουδήποτε νόµου ή κοινοτικού τοιούτου ψηφιζοµένου κατά το 
Σύνταγµα, από δε της ηµεροµηνίας ταύτης θα ερµηνεύηται και θα εφαρµόζηται 
προσαρµοζόµενος, καθ’ ο µέτρον είναι αναγκαίον, προς το Σύνταγµα. 
 
2. Επιφυλασσοµένης πάσης διαφόρου ρυθµίσεως εν ταις µεταβατικαίς διατάξεσιν 
ούδεµία διάταξις τοιούτου νόµου αντικειµένη ή ασύµφωνος προς οιανδήποτε 
διάταξιν του Συντάγµατος και ούδείς νόµος, δί ον απαιτείται κατά το άρθρον 78 
χωριστή πλειοψηφία, θα εξακολουθήση να ϊσχύη· oι νόµοι όµως oι αφορώντες εις 
τους δήµους θα εξακολουθήσωσιν ισχύοντες επί χρονικόν διάστηµα εξ µηνών από 
της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος, οιοσδήποτε δε νόµος 
επιβάλλων φόρους ή τέλη θα εξακολουθήση ισχύων µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου, 
1960. 
 
3. ∆ι’ οιονδήποτε τοιούτον νόµον διατηρούµενον εν ισχύϊ συµφώνως τη πρώτη 
παραγράφω του παρόντος άρθρου, ισχύουσι τα ακόλουθα, εκτός εάν εκ της χρήσεως 
όρου εν δεδοµένη τινί αλληλουχία προκύπτει διάφορον τι: 
 
(α) οιαδήποτε µνεία της αποικίας της Κύπρου ή του « Στέµµατος » ερµηνεύεται εν 
σχέσει προς οιονδήποτε χρονικήν περίοδον αρχοµένην από της ηµεροµηνίας 
ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος και εφεξής ως σηµαίνουσα την ∆ηµοκρατίαν, 
 
(β) οιαδήποτε µνεία του Κυβερνήτου ή του Κυβερνήτου εν Συµβουλίω ερµηνεύεται, 
εν σχέσει προς οιονδήποτε τοιαύτην χρονικήν περίοδον, ως σηµαίνουσα τον 
Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον της ∆ηµοκρατίας συµφώνως ταις ρηταίς διατάξεσι 
του Συντάγµατος ιδία εκάτερον ή από κοινού, την Βουλήν των Αντιπροσώπων 
προκειµένου περί θεµάτων σχετικών προς άσκησιν νοµοθετικής εξουσίας, 
εξαιρουµένων των θεµάτων των ρητώς υπαχθέντων εις τας Κοινοτικάς Συνελεύσεις, 
τας Κοινοτικάς Συνελεύσεις προκειµένου περί παντός θέµατος υπαγοµένου 
συµφώνως τω Συντάγµατι εις την αρµοδιότητα αυτών και το Υπουργικόν 
Συµβούλιον προκειµένου περί θεµάτων σχετικών προς άσκησιν της εκτελεστικής 
εξουσίας, 
 
(γ) οιαδήποτε µνεία του διοικητικού γραµµατέως ή του δηµοσιονοµικού γραµµατέως 
ερµηνεύεται, εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην χρονικήν περίοδον, ως 
σηµαίνουσα το υπουργείον ή την ανεξάρτητον υπηρεσίαν της ∆ηµοκρατίας εις ήν το 
γε νϋν έχον έχουσιν ανατεθή τα θέµατα, εφ ων ήσαν αρµόδιοι οι ως άνω γραµµατείς. 
 
(δ) οιαδήποτε µνεία του γενικού εισαγγελέως ή του αντιεισαγγελέως ερµηνεύεται εν 
σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην χρονικήν περίοδον ως σηµαίνουσα αντιστοίχως 
τον γενικόν εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ή τον βοηθόν γενικού εισαγγελέως της 
∆ηµοκρατίας, και 
 
(ε) οιαδήποτε µνεία οιουδήποτε ετέρου προσώπου κατέχοντος δηµόσιον αξίωµα ή 
θέσιν ή οιασδήποτε αρχής ή οιουδήποτε οργανισµού ερµηνεύεται εν σχέσει προς 
οιανδήποτε τοιαύτην χρονικήν περίοδον ως σηµαίνουσα τον αντίστοιχον δηµόσιον 
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υπάλληλον ή την αντίστοιχον αρχήν ή υπηρεσίαν ή τον αντίστοιχον οργανισµόν της 
∆ηµοκρατίας. 
 
4. Οιονδήποτε δικαστήριον της ∆ηµοκρατίας εφαρµόζον τας διατάξεις οιουδήποτε 
νόµου, διατηρουµένου εν ισχύϊ συµφώνως τη πρώτη παραγράφω του παρόντος 
άρθρου, εξακολουθεί να εφαρµόζη αυτόν εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην 
χρονικήν περίοδον µετά των αναγκαίων προσαρµογών προς συµµόρφωσιν αυτού 
προς τας διατάξεις του Συντάγµατος περιλαµβανοµένων και των µεταβατικών 
διατάξεων αυτού. 
 
5. Εν τω παρόντι άρθρω— 
 
(α) ο όρος «νόµος» περιλαµβάνει πάσαν διοικητικήν πράξιν καταρτισθείσαν δυνάµει 
του νόµου τούτου προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος· 
 
(β) ο όρος «προσαρµογή» περιλαµβάνει τροποποίησιν, ευθυγράµµισιν και 
κατάργησιν. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 189. 
 

Παρά τας διατάξεις του άρθρου 3 και διά χρονικήν περίοδον πέντε ετών από της 
ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος— 
 
(α) άπαντες οι κατά το άρθρον 188 διατηρούµενοι εν ισχύϊ νόµοι δύνανται να 
παραµείνωσιν εις την αγγλικήν γλώσσαν, και 
 
(β) η αγγλική γλώσσα δύναται να είναι εν χρήσει εις πάσαν διαδικασίαν ενώπιον 
οιουδήποτε δικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 190. 
 
1. Τηρουµένων των εποµένων διατάξεων του παρόντος άρθρου παν δικαστήριον 
υφιστάµενον αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος, 
θα εξακολουθή παρά τας διατάξεις του Συντάγµατος να λειτουργή ως µέχρι τούδε, 
άλλ' υπό συγκρότησιν, συνάδουσαν κατά το δυνατόν προς τας διατάξεις του 
Συντάγµατος από της ειρηµένης ηµεροµηνίας και µέχρις ου ψηφισθή νέος νόµος 
περί συγκροτήσεως των δικαστηρίων της ∆ηµοκρατίας, πάντως όµως ουχί πέραν 
των τεσσάρων µηνών από της ηµεροµηνίας ταύτης. 
 
Εκκρεµείς όµως ακροαµατικαί διαδικασίαι, πολιτικαί ή ποινικαί, αίτινες, κατά την 
ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος είχον µερικώς συµπληρωθή, 
συνεχίζονται και περαιούνται ενώπιον του παρ’ ω εκκρεµούσι δικαστηρίου 
συγκεκροτηµένου ως πρότερον ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του 
Συντάγµατος. 
 
2. Παρά τας διατάξεις του Συντάγµατος και µέχρις ου οργανωθή το δι’ αυτού 
καθιδρυόµενον Ανώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήριον και επί χρονικήν περίοδον µη 
υπερβαίνουσαν τους τρείς µήνας από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος, το πρωτόκολλον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου θα λειτουργή και ως 
πρωτόκολλον του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. 
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3. Το πρωτόκολλον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου θα λειτουργή ως πρωτόκολλον και 
του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου εν σχέσει προς παν θέµα, 
περιλαµβανοµένης και της προσφυγής, µέχρις ου συγκροτηθή το ∆ικαστήριον τούτο· 
η συγκρότησις του ∆ικαστηρίου θα πραγµατοποιηθή ουχί βραδύτερον των τριών 
µηνών από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος. 
 
4. ∆ιά τον υπολογισµόν οιασδήποτε προθεσµίας εν σχέσει προς προσφυγήν τινα 
Ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου κατά τας διατάξεις του 
Συντάγµατος, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της 
ισχύος του Συντάγµατος µέχρι της κατά τα ανωτέρω συγκροτήσεως του 
∆ικαστηρίου. 
 
5. Το υφιστάµενον αµέσως πρό της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος Ανώτατον ∆ικαστήριον θεωρείται, µέχρι της συγκροτήσεως του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου συµφώνως ταις διατάξεσι του Συντάγµατος, ότι αποτελεί το 
κατά το Σύνταγµα καθιδρυόµενον Ανώτατον ∆ικαστήριον. Η συγκρότησις του κατά 
το Σύνταγµα Ανωτάτου ∆ικαστηρίου θα γίνη ουχί βραδύτερον των τριών µηνών από 
της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος· η µνεία όµως του 
αρχιδικαστού θα σηµαίνη το αρχαιότερον µέλος του ∆ικαστηρίου και το 
υφιστάµενον Ανώτατον ∆ικαστήριον θα θεωρήται ως εγκύρως συγκεκροτηµένον 
διαρκούσης της ειρηµένης χρονικής περιόδου ανεξαρτήτως της ελαττώσεως των 
µελών αυτού κάτω του αριθµού των τεσσάρων. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 191. 
 
Οιαδήποτε διαδικασία εκκρεµούσα κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος εν τη οποία ο γενικός εισαγγελεύς εν ονόµατι της Κυβερνήσεως της 
αποικίας της Κύπρου ή οιουδήποτε τµήµατος ή υπαλλήλου αυτής είναι διάδικος θα 
συνεχίζηται κατά την ηµεροµηνίαν ταύτην και εφεξής, υποκαθισταµένης ως 
διαδίκου της ∆ηµοκρατίας ή της αντιστοίχου υπηρεσίας ή του υπαλλήλου αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 192. 
 

1. Επιφυλασσοµένης πάσας ετέρας διατάξεως του Συντάγµατος, παν πρόσωπον, 
όπερ αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος κατέχει 
θέσιν ή αξίωµα εν τη δηµοσία υπηρεσία, δικαιούται vα τύχη µετά την ηµεροµηνίαν 
ταύτην των αυτών όρων υπηρεσίας, των δι’ αυτό ισχυόντων προ της ηµεροµηνίας 
ταύτης. 0ι τοιούτοι όροι δεν δύνανται να µεταβληθώσι δυσµενώς δι’ αυτόν 
διαρκούσης της συνεχίσεως της υπηρεσίας αυτού εν τη δηµοσία υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας κατά την ειρηµένην ηµεροµηνίαν ή εφεξής. 
 
2. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 
οι δικασταί του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου πλην του αρχιδικαστού και οι δικασταί και 
ειρηνοδίκαι ή πταισµατοδίκαι των κατωτέρων δικαστηρίων, κατέχοντες τα αξιώµατα 
ή τας θέσεις αυτών αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος θέλουσιν εξακολουθήσει κατέχοντες, παρά τας διατάξεις των άρθρων 
153 και 157, τα αντίστοιχα αξιώµατα ή θέσεις αυτών, ως εάν είχον διορισθή εις τας 
θέσεις ή τα αξιώµατα αυτών κατά τας διατάξεις των άρθpων τούτων και δη, µέχρις 
ου λάβουν χώραν διορισµοί συµφώνως ταις διατάξεσι των ειρηµένων άρθρων, και 
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Κατ’ ακολουθίαν εφαρµόζονται ως προς τούτους αι διατάξεις του Συντάγµατος. 
 
3. Εάν ο κατέχων θέσιν ή αξίωµα τι εκ των εν τη πρώτη και δευτέρα παραγράφω του 
παρόντος άρθρου αναφεροµένων δεν διορισθή εν τη δηµοσία υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας, δικαιούται, διατηρουµένων των ισχυόντων περί αυτού όρων 
υπηρεσίας, να τύχη δικαίας αποζηµιώσεως ή συντάξεως βάσει των περί συντάξεως 
εν περιπτώσει καταργήσεως της θέσεως ή αξιώµατος διατάξεων, επιλεγοµένης της 
επωφελεστέρας µεταξύ των δύο τοιούτων και καταβαλλοµένης εκ του δηµοσίου 
ταµείου της ∆ηµοκρατίας. 
 
4. Μη επηρεαζοµένης της ισχύος της πέµπτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 
πας κατέχων θέσιν εκ των εν τη πρώτη και τη δευτέρα παραγράφω αναφεροµένων, 
υπαγοµένην Κατ’ εφαρµογήν του Συντάγµατος εις την αρµοδιότητα Κοινοτικής 
Συνελεύσεως δύναται, εάν επιθυµή τούτο, να παραιτηθή των συµφώνως τη τρίτη 
παραγράφω του παρόντος άρθρου δικαιωµάτων αυτού και να επιλέξη υπηρεσίαν 
υπαγοµένην εις Κοινοτικήν Συνέλευσιν. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο κάτοχος της 
ειρηµένης θέσεως ή αξιώµατος δικαιούται να λάβη παρά της ∆ηµοκρατίας 
οιονδήποτε επίδοµα λόγω αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας, σύνταξιν, πρόσθετον 
χορήγηµα ή άλλο παρόµοιον ωφέληµα, του οποίου θα εδικαιούτο συµφώνως τω 
ισχύοντι αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος νόµω 
και δη αναφορικώς προς περίοδον χρόνου υπηρεσίας προ της ειρηµένης 
ηµεροµηνίας, εάν η περίοδος αύτη καθ’ εαυτήν ή οµού µεθ' οιασδήποτε περιόδου 
χρόνου υπηρεσίας υπαγοµένης εις Κοινοτικήν Συνέλευσιν παρείχεν αυτώ το 
δικαίωµα, συµφώνως τω µνηµονευθέντι νόµω, απολήψεως οιουδήποτε τοιούτου 
ωφελήµατος. 
 
5. Πας εκπαιδευτικός, όστις αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος ετέλει εν ενεργώ διδακτική υπηρεσία και ελάµβανεν αντιµισθίαν 
καταβαλλοµένην εκ του δηµοσίου ταµείου της αποικίας της Κύπρου και του οποίου 
η θέσις Κατ’ εφαρµογήν του Συντάγµατος υπάγεται εις την αρµοδιότητα Κοινοτικής 
Συνελεύσεως, δικαιούται να λάβη παρά της ∆ηµοκρατίας οιονδήποτε επίδοµα λόγω 
αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας, σύνταξιν, πρόσθετον χορήγηµα ή έτερον παρόµοιον 
ωφέληµα του οποίου θα εδικαιούτο συµφώνως τω ισχύοντι προ της ηµεροµηνίας 
ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος νόµω και δη αναφορικώς προς περίοδον 
χρόνου υπηρεσίας προ της ειρηµένης ηµεροµηνίας, εάν η περίοδος αύτη καθ’ εαυτήν 
ή οµού µεθ' οιασδήποτε περιόδου υπηρεσίας υπαγοµένης εις Κοινοτικήν Συνέλευσιν 
παρείχεν αυτώ το δικαίωµα, συµφώνως τω µνηµονευθέντι νόµω, υπολήψεως 
οιουδήποτε τοιούτου ωφελήµατος. 
 
6: Πας όστις αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος 
ήτο δηµόσιος υπάλληλος της αποικίας της Κύπρου, και ευρίσκετο επ αδεία λόγω 
υποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας ή υπό µετάθεσιν εκ της υπηρεσίας εις οιανδήποτε 
ετέραν υπηρεσίαν εκτός της τοιαύτης της ∆ηµοκρατίας, θα δικαιούται των αυτών 
όρων υπηρεσίας οίτινες υπό τας αυτάς συνθήκας θα ισχύουν ως προς αυτόν προ της 
ειρηµένης ηµεροµηνίας, αδιακρίτως του εάν είναι ή όχι υπήκοος της ∆ηµοκρατίας, 
οι δε όροι υπηρεσίας ούτοι δεν επιτρέπεται να µεταβληθώσι δυσµενώς δι’ αυτόν. 
 
7. Εν τω παρόντι άρθρω οι κάτωθι όροι έχουσι την έναντι αυτών σηµειουµένην 
έννοιαν: 
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(α) «δηµοσία υπηρεσία» εν σχέσει προς τον πρό της ηµεροµηνίας ενάρξεως της 
ισχύος του Συντάγµατος χρόνον σηµαίνει υπηρεσίαν υποκειµένην εις την 
Κυβέρνησιν της αποικίας της Κύπρου, εν σχέσει δε προς υπηρεσίαν µετά την 
ηµεροµηνίαν ταύτην σηµαίνει πολιτικήν υπηρεσίαν, υποκειµένην εις την 
Κυβέρνησιν της ∆ηµοκρατίας και περιλαµβάνει υπηρεσίαν εν τοις σώµασιν 
ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας, 
 
(β) οι «όροι υπηρεσίας» περιλαµβάνουσιν επιφεροµένων των αναγκαίων 
προσαρµογών συµφώνως ταις διατάξεσι του Συντάγµατος, τα αφορώντα εις την 
αντιµισθίαν, άδειαν, παύσιν ή αποχώρησιν, σύνταξιν, πρόσθετα χορηγήµατα ή άλλα 
παρόµοια επιδόµατα. 
 
8. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της έκτης παραγράφου του παρόντος άρθρου 
ουδέν εκ των εν τω παρόντι άρθρω διαλαµβανοµένων εφαρµόζεται προκειµένου περί 
οιουδήποτε, όστις δεν είναι υπήκοος της ∆ηµοκρατίας. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 193. 
 
Πας όστις αµέσως προ της ηµεροµηνίας της ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος 
ελάµβανεν εκ του δηµοσίου ταµείου της αποικίας της Κύπρου περιλαµβανοµένου 
του ταµείου συντάξεων χηρών και ορφανών οιανδήποτε σύνταξιν ή έτερον επίδοµα 
λόγω αποχωρήσεως εκ της υπηρεσίας θα εξακολουθή από της ηµεροµηνίας της 
ισχύος του Συντάγµατος λαµβάνων την σύνταξιν ή το επίδοµα λόγω αποχωρήσεως 
εκ της υπηρεσίας εκ του δηµοσίου ταµείου της ∆ηµοκρατίας, υπό τας προϋποθέσεις 
και τους όρους τους ισχύοντας περί των συντάξεων ή των ετέρων ειρηµένων 
επιδοµάτων αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ίσχύος του Συντάγµατος ή 
υπό προϋποθέσεις και όρους θεσπιζοµένους µεταγενεστέρως, ούχί όµως ολιγώτερον 
ευµενείς διά τον δικαιούχον και εφαρµοζοµένους εις την περίπτωσιν αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 194. 
 

Το επί συντάξεως εκ του ταµείου συντάξεων χήρων και ορφανών δικαίωµα 
οιουδήποτε προσώπου από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του Συντάγµατος 
και εφεξής θα εξακολουθή vα υπόκειται εις τας προϋποθέσεις και τους όρους 
συνταξιοδοτήσεως τους ισχύοντας αµέσως προ της ηµεροµηνίας ενάρξεως της 
ισχύος του Συντάγµατος, δεν δύνανται δε να µεταβληθώσιν ούτοι δυσµενως δι’ 
οιονδήποτε πρόσωπον, Εφ’ όσον χρόνον υφίσταται δικαίωµα αυτού επί της 
συντάξεως. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 195. 
 

Παρά τα οριζόµενα εν τω Συντάγµατι οι εκλεγέντες ως πρώτος Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας και ως πρώτος Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, οίτινες δυνάµει του 
άρθρου 187 αναγνωρίζονται ως πρώτος Πρόεδρος και ως πρώτος Αντιπρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, πριν ή εγκατασταθώσιν εις το λειτούργηµα αυτών ή µετά την τοιαύτην 
εγκατάστασιν, ως εν άρθρω 42 ορίζεται, έχουσι και θεωρούνται ότι έσχον, από 
κοινού, το αποκλειστικόν δικαίωµα και την εξουσίαν να υπογράψωσι και 
συνοµολογήσωσιν εν ονόµατι της ∆ηµοκρατίας την συνθήκην εγκαθιδρύσεως της 
∆ηµοκρατίας της Κύπρου, µεταξύ της ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος, της 
∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας 
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και Βορείου Ιρλανδίας, οµού µετά των ανταλλαγών διακοινώσεων των 
συνταχθεισών προς υπογραφήν µετά της συνθήκης ταύτης και την συνθήκην 
εγγυήσεως της ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητος και του Συντάγµατος της 
∆ηµοκρατίας, µεταξύ της Τουρκίας ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος, της 
∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας 
και Βορείου Ιρλανδίας, την συνθήκην στρατιωτικής συµµαχίας µεταξύ της 
∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος και της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας και 
την συµφωνίαν µεταξύ της ∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος και της 
∆ηµοκρατίας της Τουρκίας περί εφαρµογής της µεταξύ των Κρατών τούτων 
συναφθείσης συνθήκης συµµαχίας και αι συνθήκαι, αι συµφωνίαι και αι 
ανταλλαγείσαι διακοινώσεις αύται θα συνοµολογηθώσιν ούτω εγκύρως εν ονόµατι 
της ∆ηµοκρατίας, και τιθέµεναι εν ισχύϊ καθίστανται δεσµευτικοί από της 
ηµεροµηνίας της κατά τα ανωτέρω υπογραφής αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 196. 
 
Η θητεία των πρώτων Κοινοτικών Συνελεύσεων άρχεται από της ηµεροµηνίας της 
ενάρξεως ισχύος του Συντάγµατος. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 197. 
 

1. Πάσα αµέσως προ της ηµεροµηνίας της ισχύος του Συντάγµατος υπέρ οιουδήποτε 
σχολείου ή οργανισµού ή ιδρύµατος, υπαγοµένου δυνάµει των διατάξεων του 
Συντάγµατος εις την αρµοδιότητα Κοινοτικής Συνελεύσεως ή διά λογαριασµόν 
αυτού ή ως καταπίστευµα υπέρ αυτού κατεχοµένη κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία ή 
οιονδήποτε δικαίωµα ή συµφέρον επ' αυτής, είτε ανήκουσα εις την Κυβέρνησιν της 
αποικίας της Κύπρου ή εις οιονδήποτε οργανισµόν ή έτερον πρόσωπον, είτε 
εγγεγραµµένη επ' ονόµατι αυτών, από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος µεταβιβάζεται και παραδίδεται εις την κατοχήν των προσώπων, αρχών 
ή οργανισµών ους ο νόµος της οικείας Κοινοτικής Συνελεύσεως θέλει ορίσει, 
τηρουµένων των προυποθέσεων και των όρων ους θέλει θεσπίσει ο νόµος ούτος. Ο 
τοιούτος νόµος όµως δεν δύναται να ορίση ότι οιαδήποτε τοιαύτη ιδιοκτησία θα 
µεταβιβασθή εις αυτήν ταύτην την Κοινοτικήν Συνέλευσιν ή θα παραδοθή εις την 
κατοχήν αυτής ταύτης της Κοινοτικής Συνελεύσεως. 
 
2. Ουδέν εκ των εν τω παρόντι άρθρω διαλαµβανοµένων δύναται να ισχύση 
προκειµένου περί κληροδοτηµάτων ή άλλων δωρεών διοικουµένων υπό 
διαχειριστών ή προκειµένου περί οιουδήποτε βακουφίου, και αφορώντων εις 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 198. 
 
1. Αι επόµεναι διατάξεις ισχύουσι, µέχρις ου ψηφισθή νόµος περί ιθαγενείας 
περιλαµβάνων τας διατάξεις ταύτος: 
 
(α) παν θέµα αναφερόµενον εις την ιθαγένειαν διέπεται υπό των διατάξεων του 
παραρτήµατος ∆ της συνθήκης έγκαθιδρύσεως, και 
 
(β) ο γεννώµενος εν Κύπρω κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του 
Συντάγµατος η µετ’ αυτήν αποκτά διά της γεννήσεως την ιθαγένειαν της 
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∆ηµοκρατίας, εάν ο πατήρ αυτού είχεν αποκτήσει την ιθαγένειαν της ∆ηµοκρατίας 
κατά την ηµεροµηνίαν ταύτην ή θα απέκτα τοιαύτην ιθαγένειαν δυνάµει των 
διατάξεων του παραρτήµατος ∆ της συνθήκης εγκαθιδρύσεως, εάν δεν είχεν 
αποθάνει. 
 
2. Εν τω παρόντι άρθρω «συνθήκη εγκαθιδρύσεως» σηµαίνει την συνθήκην µεταξύ 
της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, του Βασιλείου της Ελλάδος, της ∆ηµοκρατίας της 
Τουρκίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου 
Ιρλανδίας, την αναφεροµένην εις την εγκαθίδρυσιν της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου. 
 

ΑΡΘΡΟΝ 199. 
 

1. Η Τουρκική Κοινοτική Συνέλευσις δικαιούται όπως εισπράξη παρά της 
Κυβερνήσεως του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου 
Ιρλανδίας τα εν ταις ανταλλαγείσαις διακοινώσεσι µεταξύ του Κυβερνήτου της 
αποικίας της Κύπρου εκ µέρους της κυβερνήσεως του Ηνωµένου Βασιλείου και 
αντιπροσώπων της Τουρκικής κοινότητας της Κύπρου αίτινες συνετάχθησαν προς 
υπογραφήν κατά την 6ην Ιουλίου 1960 αναφερόµενα ποσά. 
 
2. Ουδεµία των προβλέφεων του παρόντος άρθρου δύναται να ερµηνευθή ως 
περιορίζουσα το δικαίωµα εκατέρας των δύο κοινοτήτων επί τη βάσει του 
Συντάγµατος. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Άρθρον 181) 

 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

 
(Εν µεταφράσει εκ του αυθεντικού αγγλικού και γαλλικού κειµένου.) 

 
Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου αφ’ ενός και η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωµένον 
Βασίλειον της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αφ’ ετέρου— 
 
Ι. έχουσαι υπ' όψιν ότι η αναγνώρισις και η διατήρησις της ανεξαρτησίας, της 
εδαφικής ακεραιότητος και της ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, ως 
εγκαθιδρύθη και καθορίζεται διά των θεµελιωδών άρθρων του Συντάγµατος αυτής, 
είναι προς το κοινόν αυτών συµφέρον, 
 
II. επιθυµούσαι όπως συνεργασθώσιν ίνα διασφαλίσωσι τον σεβασµόν της 
δηµιουργηθείσης διά του εν λόγω Συντάγµατος καταστάσεως, συνεφώνησαν ως 
ακολούθως: 
 

 Άρθρον I 
 
Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως διασφαλίζη την 
διατήρησιν της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητος και της ασφαλείας αυτής 
ως και τον σεβασµόν του Συντάγµατος αυτής. 
 
Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως µη συµµετέχη, 
καθολικώς ή µερικώς, εις πολιτικήν ή οικονοµικήν τινα ένωσιν µεθ' οιουδήποτε 
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κράτους. Κατά συνέπειαν κηρύσσει απηγορευµένην πάσαν δράσιν δυναµένην, 
αµέσως ή εµµέσως, να προωθήση είτε την ένωσιν µεθ' οιουδήποτε άλλου κράτους 
είτε τον διαµελισµόν της νήσου. 
 

Άρθρον ΙΙ 
 

Η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωµένον Βασίλειον, λαµβάνουσαι υπό σηµείωσιν τας 
εν άρθρω Ι της παρούσης συνθήκης αναληφθείσας υπό της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου 
υποχρεώσεις, αναγνωρίζουσι και εγγυώνται την ανεξαρτησίαν, εδαφικήν 
ακεραιότητα και ασφάλειαν της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου ως και την 
δηµιουργηθείσαν διά των θεµελιωδών άρθρων του Συντάγµατος αυτής κατάστασιν. 
 
Η Ελλάς, η Τουρκία και το Ηνωµένον Βασίλειον αναλαµβάνουσιν ωσαύτως την 
υποχρέωσιν όπως απαγορεύωσι, το Κατ’ αυτάς, πάσαν δράσιν σκοπούσαν εις την 
άµεσον ή έµµεσον προώθησιν είτε της ενώσεως της Κύπρου µεθ' οιουδήποτε άλλου 
κράτους είτε του διαµελισµού της νήσου. 
 

 Άρθρον ΙΙΙ 
 
Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου, η Ελλάς και η Τουρκία αναλαµβάνουσι την υποχρέωσιν 
όπως σέβωνται την ακεραιότητα των κατά τον χρόνον της εγκαθιδρύσεως της 
∆ηµοκρατίας της Κύπρου διατηρηθεισών υπό την κυριαρχίαν του Ηνωµένου 
Βασιλείου περιοχών και εγγυώνται την υπό του Ηνωµένου Βασιλείου χρήσιν και 
απόλαυσιν των διασφαλισθησοµένων εις τούτο υπό της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου 
δικαιωµάτων συµφώνως τη υπογραφείση εν Λευκωσία υπό σηµερινήν ηµεροµηνίαν 
συνθήκη περί εγκaθιδρύσεως της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου. 
 

 Άρθρον ΙV 
 

Εν περιπτώσει παραβιάσεως των διατάξεων της παρούσης συνθήκης, η Ελλάς, η 
Τουρκία και το Ηνωµένον Βασίλειον αναλαµβάνουσι την υποχρέωσιν όπως 
διαβουλεύωνται µετ’ αλλήλων όσον αφορά τας παραστάσεις ή τα µέτρα τα αναγκαία 
διά την διασφάλισιν της τηρήσεως των εν λόγω διατάξεων. 
 
Εφ’ όσον κοινή η συντετονισµένη ενέργεια δεν ήθελεν αποδειχθή δυνατή, εκάστη 
των τριών εγγυητριών δυνάµεων επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωµα όπως ενεργήση µε 
µόνον σκοπόν την επαναφοράν της διά της παρούσης συνθήκης δηµιουργηθείσης 
καταστάσεως. 
 

 Άρθρον V 
 

Η παρούσα συνθήκη τίθεται εν ισχύϊ κατά την ηµεροµηνίαν της υπογραφής αυτής. 
Τα αυθεντικά κείµενα της παρούσης συνθήκης θέλουσι κατατεθή εν Λευκωσία. 
 
Τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη θα προβώσι το ταχύτερον εις την καταχώρησιν της 
παρούσης συνθήκης παρά τη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών συµφώνως τω 
άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
( Άρθρον 181) 
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

 
(Εν µεταφράσει εκ του αυθεντικού γαλλικού κειµένου.) 

 
Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου, η Ελλάς και η Τουρκία— 
 
I. εν τη κοινή αυτών επιθυµία όπως διατηρήσωσι την ειρήνην και την ασφάλειαν 
εκάστης εξ αυτών, 
 
II. έχουσαι υπ' όψιν ότι αι προσπάθειαι αυτών διά την διατήρησιν της ειρήνης και 
της ασφαλείας είναι σύµφωνοι προς τους σκοπούς και τας αρχάς του Καταστατικού 
Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών, συνεφώνησαν ως ακολούθως: 
 

 Άρθρον I 
 

Τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουσι την υποχρέωσιν όπως 
συνεργάζωνται διά την κοινήν αυτών άµυναν και όπως διαβουλεύωνται µετ’ 
αλλήλων επί των αναφυοµένων εν σχέσει προς ταύτην προβληµάτων. 
 

 Άρθρον ΙΙ 
 

Τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουσι την υποχρέωσιν όπως αντιστώσι 
κατά πάσης αµέσου ή εµµέσου επιθέσεως στρεφοµένης κατά της ανεξαρτησίας ή της 
εδαφικής ακεραιότητος της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου. 
 

 Άρθρον ΙIΙ 
 

∆ιά τους σκοπούς της παρούσης συµµαχίας και προς επίτευξιν των 
προαναφεροµένων θέλει εγκαθιδρυθή επί του εδάφους της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου 
Τριµερές Στρατηγείον. 
 

 Άρθρον IV 
 

Η Ελλάς και η Τουρκία θα συµµετέχωσι του ούτω εγκαθιδρυοµένου Τριµερούς 
Στρατηγείου διά των στρατιωτικών αποσπασµάτων των καθοριζοµένων εν τω 
συνηµµένω τη παρούση συνθήκη Συµπληρωµατικώ Πρωτοκόλλω υπ' αριθµόν 1. 
 
Τα εν λόγω αποσπάσµατα θα µεριµνήσωσι περί της εκγυµνάσεως του στρατού της 
∆ηµοκρατίας της Κύπρου. 
 

 Άρθρον V 
 

Την διοίκησιν του Τριµερούς Στρατηγείου θα αναλαµβάνη εκ περιτροπής, διά 
περίοδον ενός έτους έκαστος, Έλλην, Τούρκος και Κύπριος ανώτατος αξιωµατικός, 
όστις θα διορίζηται αντιστοίχως υπό των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της 
Τουρκίας και υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας της 
Κύπρου. 
 

 Άρθρον VI 
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Η παρούσα συνθήκη τίθεται εν ισχύϊ κατά την ηµεροµηνίαν της υπογραφής αυτής. 
 
Τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη θα συνάψωσι προσθέτους συµφωνίας, εάν η 
εφαρµογή της παρούσης συνθήκης ήθελε καταστήσει τούτο αναγκαίον. 
 
Τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη θα προβώσι το ταχύτερον εις την καταχώρησιν της 
παρούσης συνθήκης παρά τη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών συµφώνως τω 
άρθρω 102 του Καταστατικοϋ Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟN ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟN 
 

Υπ' 'Αριθµόν I 
 
1. Τα µέλλοντα να συµµετάσχουν του Τριµερούς Στρατηγείου αποσπάσµατα, 
Ελληνικόν και Τουρκικόν, θα περιλαµβάνωσιν αντιστοίχως 950 Έλληνας 
αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτας και 650 Τούρκους, αξιωµατικούς, 
υπαξιωµατικούς και οπλίτας. 
 
II. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου ενεργούντες από 
συµφώνου, δύνανται να ζητήσωσι παρά των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Τουρκίας 
την αύξησιν ή µείωσιν του Ελληνικού και του Τουρκικού αποσπάσµατος. 
 
IIΙ. Συµφωνείται όπως οι χώροι στρατωνισµού των συµµετεχόντων εις το Τριµερές 
Στρατηγείον αποσπασµάτων, Ελληνικού και Τουρκικού, η νοµική αυτών 
κατάστασις, αι διευκολύνσεις και ατέλειαι από τελωνειακών δασµών και φόρων, ως 
και αι λοιπαί ασυλίαι και προνόµια αυτών, ως και οιαδήποτε άλλα στρατιωτικά και 
τεχνικά ζητήµατα αφορώντα την οργάνωσιν και λειτουργίαν του ως άνω 
Στρατηγείου θα καθορισθώσι δι’ ειδικής συµβάσεως ήτις θα τεθή εν ισχύϊ ουχί 
βραδύτερον της Σ υνθήκης Συµµαχίας. 
 
IV. Συµφωνείται ωσαύτως ότι το Τριµερές Στρατηγείον θα εγκατασταθή ουχί 
βραδύτερον των τριών µηνών από της συµπληρώσεως του έργου της Μικτής 
Συνταγµατικής Επιτροπής και θα αποτελήται κατά την αρχικήν περίοδον εκ 
περιωρισµένου αριθµού αξιωµατικών επιφορτισµένων µε την εκγύµνασιν των 
ενόπλων δυνάµεων της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου. Τα προαναφερόµενα 
αποσπάσµατα, Ελληνικόν και Τουρκικόν, θέλουσιν αφιχθή εις Κύπρον κατά την 
ηµεροµηνίαν της υπογραφής της Συνθήκης Συµµαχίας. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
 

Υπ' Αριθµόν ΙΙ 
 

 Άρθρον I 
 

Συνιστάται Επιτροπή εκ των Υπουργών των Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδος 
και της Τουρκίας. Αύτη θα αποτελή το ανώτατον πολιτικόν όργανον της τριµερούς 
συµµαχίας και δύναται να επιλαµβάνηται οιουδήποτε ζητήµατος αφορώντος την 
συµµαχίαν, όπερ αι Κυβερνήσεις των τριών συµµάχων χωρών θέλουσι συµφωνήσει 
όπως υποβάλωσιν εις αυτήν. 
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 Άρθρον II 

 
Η εξ Υπουργών Επιτροπή θα συνέρχηται εις τακτικήν σύνοδον άπαξ του έτους. Εν 
περιπτώσει επειγούσης ανάγκης η εξ Υπουργών Επιτροπή δύναται να συγκληθή υπό 
του Προέδρου αυτής εις έκτακτον σύνοδον τη αιτήσει ενός εκ των µελών της 
συµµαχίας. 
 
 Αι αποφάσεις της εξ Υπουργών Επιτροπής λαµβάνονται οµοφώνως. 
 

 Άρθρον III 
 

Της εξ Υπουργών Επιτροπής προεδρεύει εκ περιτροπής και διά περίοδον ενός έτους 
έκαστος των τριών Υπουργών των Εξωτερικών. Πλην αντιθέτου αποφάσεως θα 
συνέρχηται εις τακτικήν σύνοδον εν τη πρωτευούση της χώρας του Προέδρου αυτής. 
Κατά την διάρκειαν της θητείας αυτού, ο Πρόεδρος θα προεδρεύη τόσον της 
τακτικής όσον και των εκτάκτων συνόδων της εξ Υπουργών Επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή δύναται να συνιστά βοηθητικά όργανα οπόταν κρίνει τούτο αναγκαίον 
διά την εκπλήρωσιν του έργου αυτής. 
 

 Άρθρον IV 
 

Κατά την ενάσκησιν των λειτουργιών αυτού το διά της συνθήκης συµµαχίας 
ιδρυόµενον Τριµερές Στρατηγείον θα είναι υπεύθυνον έναντι της εξ Υπουργών 
Επιτροπής. Το Τριµερές Στρατηγείον θα υποβάλλη εις την Επιτροπήν διαρκούσης 
της τακτικής συνόδου ταύτης ετησίαν έκθεσιν περιλαµβάνουσαν λεπτοµερή 
απολογισµόν της δράσεως του Στρατηγείου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
 

ΠΙΝΑΞ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 

( Άρθρον 182) 
 

 Άρθρον 1. 
 
Πρώτη και δευτέρα παράγραφος άρθρου 3. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 4. 
∆ευτέρα παράγραφος άρθρου 4 µόνον καθ’ όσον αναφέρει τας αρχάς της 
∆ηµοκρατίας. 
 
Τρίτη παράγραφος άρθρου 4 µόνον καθ’ όσον αναφέρει τας κοινοτικάς αρχάς. 
 
Τετάρτη παράγραφος άρθρου 4 µόνον καθ’ όσον αναφέρει τους πολίτας της 
∆ηµοκρατίας. 
 
 Άρθρον 5. 
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Τετάρτη παράγραφος άρθρου 23 µόνον καθ’ όσον αναφέρει την ∆ηµοκρατίαν ή 
δήµον και το εδάφιον (γ) της ειρηµένης παραγράφου. 
 
Πέµπτη παράγραφος άρθρου 23 µόνον καθ’ όσον αναφέρει την χρήσιν ιδιοκτησίας 
κτωµένης δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπό της ∆ηµοκρατίας ή δήµου και την 
απόδοσιν αυτής εις τον ιδιοκτήτην. 
 
 Έκτη παράγραφος άρθρου 23. 
 
Ενδεκάτη παράγραφος άρθρου 23 µόνον καθ’ όσον αναφέρει αναγκαστικήν 
απαλλοτρίωσιν ενεργουµένην υπό της ∆ηµοκρατίας ή δήµου και καθ’ όσον 
αναφέρεται εν τη παραγράφω η προσφυγή εις δικαστήρια και το ανασταλτικόν αυτής 
αποτέλεσµα. 
 
∆ευτέρα παράγραφος άρθρου 36. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 39 µόνον καθ’ όσον αναφέρει καθολικήν ψηφοφορίαν. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 42 εξαιρουµένου του κειµένου της διαβεβαιώσεως, 
πλην µόνον της εν τω κειµένω τούτω µνείας της πίστεως εις το Σύνταγµα και του 
σεβασµού προς τούτο. 
 
∆ευτέρα παράγραφος άρθρου 42. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 43 µόνον καθ’ όσον αναφέρει την πενταετή θητείαν. 
 
∆ευτέρα και τετάρτη παράγραφος άρθρου 44. 
 
 Άρθρον 46, εξαιρουµένης της τετάρτης παραγράφου αυτού. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 50, εξαιρουµένου του τµήµατος του εδαφίου Α από του 
υπεδαφίου (α) µέχρι και του υπεδαφίου (στ) συµπεριλαµβανοµένων. 
 
Πρώτη και δευτέρα παράγραφος άρθρου 51. 
 
Τρίτη παράγραφος άρθρου 51 εξαιρουµένης της τριακονθηµέρου προθεσµίας του 
προυπολογισµού. 
 
Τετάρτη και έκτη παράγραφος άρθρου 51. 
 
 Άρθρον 52, εξαιρουµένης της προσφυγής εις το Ανώτατον Συνταγµατικόν 
∆ικαστήριον συµφώνως τω άρθρω 140. 
 
Πρώτη, δευτέρα και τρίτη παράγραφος άρθρου 53. 
 
∆ευτέρα παράγραφος άρθρου 57, εξαιρουµένων των προθεσµιών και της περιόδου 
της αρχοµένης διά των λέξεων : «η άσκησις όµως του δικαιώµατος αναποµπής» -
µέχρι του τέλους της παραγράφου. 
 
Τρίτη παράγραφος άρθρου 57, εξαιρουµένων των προθεσµιών. 
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Τετάρτη παράγραφος άρθρου 57 µόνον καθ’ όσον αναφέρει έκδοσιν. 
 
 Άρθρον 61. 
 
∆ευτέρα παράγραφος άρθρου 62 µόνον καθ’ όσον αναφέρει τα ποσοστά, την 
χωριστήν καθολικήν ψηφοφορίαν και ότι τα ποσοστά είναι ανεξάρτητα στατιστικών 
δεδοµένων. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 65 µόνον καθ’ όσον αναφέρει την πενταετή προθεσµίαν.
 
 Άρθρον 78. 
 
 Άρθρον 86. 
 
Εδάφια (α), (β) (γ), (δ) και (ε) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 87, και το 
εδάφιον (στ) εξαιρουµένων των εν τέλει αυτού λέξεων «συµφώνως τω άρθρω 88». 
 
Εδάφια (β) και (γ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 89 και η δευτέρα και τρίτη 
παράγραφος του αυτού άρθρου. 
 
 Άρθρον 92 καθ’ όσον µόνον αναφέρει τον καθορισµόν υπό των Κοινοτικών 
Συνελεύσεων του αριθµού των µελών εκατέρας αυτών. 
 
Άρθρον 108. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 112, εξαιρουµένων των εν αυτή αναφεροµένων 
προσόντων. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 115 εξαιρουµένων των εν αυτή αναφεροµένων 
προσόντων. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 118, εξαιρουµένων των εν αυτή αναφεροµένων 
προσόντων. 
 
 Άρθρον 123. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 126, εξαιρουµένων των εν αυτή αναφεροµένων 
προσόντων. 
 
 Άρθρον 129. 
 
 Άρθρον 130. 
 
 Άρθρον 131. 
 
 Άρθρον 132. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 133, εξαιρουµένης της δευτέρας περιόδου του εδαφίου 
(2). 
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Πρώτη παράγραφος άρθρου 137. 
 
Τρίτη παράγραφος άρθρου 137 µόνον καθ’ όσον αναφέρει την αναστολήν της ισχύος 
του προσβληθέντος νόµου ή αποφάσεως. 
 
Τετάρτη παράγραφος άρθρου 137, εξαιρουµένης της δευτέρας περιόδου. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 138. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 139 µόνον καθ’ όσον αναφέρει την σύγκρουσιν 
αρµοδιότητος, την εγειροµένην µεταξύ της Βουλής και των Κοινοτικών 
Συνελεύσεων. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 153, εξαιρουµένης της δευτέρας περιόδου του εδαφίου 
(2) . 
 
Πρώτη και δευτέρα παράγραφος άρθρου 157. 
 
Πρώτη, δευτέρα, τρίτη και τετάρτη παράγραφος άρθρου 159. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 160 καθ’ όσον προβλέπει τα θέµατα άτινα θα δικάζωσι 
τα δικαστήρια. 
 
Τρίτη παράγραφος άρθρου 160, εξαιρουµένης της δευτέρας περιόδου. 
 
Άρθρον 170. 
 
Πρώτη παράγραφος άρθρου 173, εξαιρουµένων των ονοµάτων των πόλεων.  
 
Τρίτη παράγραφος άρθρου 173, εξαιρουµένης ειδικώς της υπό του οργανισµού 
συντονισµού µερίµνης περί πάσης εργασίας, ήτις απαιτείται να ενεργήται από 
κοινού. 
 
 Άρθρον 178. 
 
 Άρθρον 181. 
 
 Άρθρον 182 
 
∆ευτέρα παράγραφος άρθρου 185. 
 
 


