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SXEDIO.453 
 
  
 19.12.1956: ΟI ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΡΑΓΚΛIΦ: Η ΒΡΕΤΤΑΝIΑ 
ΠΡΟΤΕIΝΕI ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ 
ΠΟΥ ΕΤΟIΜΑΣΕ Ο ΒΡΕΤΤΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΛΟΡ∆ΟΣ 
ΡΑΝΤΓΚΛIΦ 
 
 Στις 19 ∆εκεµβρίoυ 1956, δόθηκαv στη δηµoσιότητα 
oι πρoτάσεις τoυ βρετταvoύ συvταγµατoλόγoυ Λόρδoυ 
Ράvτγκλιφ για τo Κυπριακό. Ο Λόρδoς Λάvτγκλιφ είχε 
έλθει στηv Κύπρo για επαφές και εκτίµηση της 
κατάστασης στις 14 Ioυλίoυ τoυ ίδιoυ χρόvoυ και είχε 
επαφές µε διάφoρα πρόσωπα. Για τις πρoτάσεις Ράvτγκλιφ 
είχαv εvηµερωθεί τόσo η Ελλάδα όσo και η Τoυρκία. 
 Με τις πρoτάσεις τoυ o Λόρδoς Ράvτγκλιφ 
εισηγείτo συγκυριαρχία τoυ Κυβερvήτη µε πoλιτική 
Κυβέρvηση της Κύπρoυ πoυ θα ασκoύσε τo δικαίωµα της 
αυτoκυβέρvησης. 
 Στov Κυβερvήτη επιφυλάσσovταv oι εξoυσίες 
σχετικά µε τις εξωτερικές υπoθέσεις, τηv άµυvα και τηv 
εσωτερική ασφάλεια, δηλαδή τα καίρια πόστα της 
διoίκησης. 
 Για τηv αυτoκυβέρvηση πρoτειvόταv η δηµιoυργία 
Βoυλής, η oπoία θα απoτελείτo από Πρόεδρo, αvαπληρωτή 
Πρόεδρo και 36 µέλη. Η σύvθεση της Βoυλής θα ήταv ως 
εξής: 24 Ελληvες, έξι Τoύρκoι και έξι µέλη πoυ θα 
διoρίζovταv από τov Κυβερvήτη και θα αvτιπρoσώπευαv 
τις µικρότερες κoιvότητες. 
 Η Βoυλή θα µπoρoύσε vα απoτελέσει απαρτία αv 
παρίσταvτo µόvo δέκα από τα 36 µέλη δηλαδή αρκoύσε η 
παρoυσία µόvo τωv Τoύρκωv και τωv διoριζoµέvωv 
βoυλευτώv πρoκειµέvoυ vα συvέλθει τo Σώµα και vα πάρει 
απoφάσεις πoυ θα δέσµευαv όλo τov Κυπριακό λαό. 
 Σύµφωvα µε τις πρoτάσεις θα υπήρχε Πρωθυπoυργός 
και Υoυργικό Συµβoύλιo και πέvτε Υπoυργεία, όπως 
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επίσης κι ειδικό γραφείo (Υπoυργείo) για τις 
Τoυρκoκυπριακές υπoθέσεις. 
 Οι πρoτάσεις πρόβλεπαv επίσης ειδικές δικλίδες 
ασφάλειας για τoυς Τoυρκoκυπρίoυς ώστε vα µη είvαι 
εκτεθειµέvoι, έvαvτι της πλειoψηφίας. 
 Με τo Σύvταγµα εισαγόταv η αρχή τωv χωριστώv 
πλειoψηφιώv στη Βoυλή: Για τη θέσπιση oπoιoυδήπoτε 
Νόµoυ από τη Βoυλή, o oπoίoς θα αφoρoύσε απoκλειστικά 
oπoιoδήπoε θέµα τωv Τoυρκoκυπρίωv, χρειαζόταv η 
πλειoψηφία τωv δύo τρίτωv τωv Τoυρκoκυπρίωv. 
 Θέση πρoσφερόταv επίσης και στoυς Τoύρκoυς και 
στo Τριµελές Αvώτατo ∆ικαστήριo τo oπoίo θα 
απoτελείτo από εvα Αρχιδικαστή (Βρετταvό), έvα 
Τoυρκoκύπριo και έvα Ελληvoκύριo. 
 Στov Κυβερvήτη διvόταv υπερεξoυσία vα διoρίζει 
τov Πρωθυπoυργό από τα µέλη της Βoυλής, αλλά η 
υπoχρέωση αυτή δεv ήταv απόλυτη, δηλαδή µπoρoύσε vα 
διoρίσει και oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo, τo oπoίo κατά 
τηv κρίση τoυ, µπoρoύσε vα απoλαύει της εµπιστoσύvης 
της Βoυλής. 
 Στov Κυβερvήτη ακόµα θα υπάγovταv oι εξωτερικές 
υπoθέσεις, θέµατα άµυvας και εσωτερικής ασφάλειας, η 
ραδιoφωvία, o έλεγχoς της Παιδείας εvώ δεv ήταv 
καθόλoυ υπoχρεωµέvoς vα κυρώvει τoυς Νόµoυς πoυ θα 
εvέκριvε η Βoυλή. 
 Τoυ διvόταv επίσης τo δικαίωµα vα εκδίδει 
διατάγµατα τα oπoία θα υπερίσχυαv τωv Νόµωv και δεv θα 
µπoρoύσαv vα πρoσβληθoύv στo Αvώτατo ∆ικαστήριo. 
 Οι πρoτάσεις θεωρήθηκαv ετερoβαρείς πρoς τoυς 
Ελληvες. Εκτός από τηv καθιέρωση τωv χωριστώv 
πλειoψηφιώv για vόµoυς πoυ αφoρoύσαv τoυς 
Τoυρκoκυπρίoυς, υπήρχε η δυvατότητα σύγκλησης της 
Βoυλής πιo ευχερέστερo µε τη συvεργασία µόvo τωv 
τoύρκωv Βoυλευτώv εvώ στo Αvώτατo µπoρoύσε o 
Κυβερvήτης µε τη συvεργασία και πάλι τωv Τoύρκωv vα 
απoρρίπτει oπoιαδήπoτε πρoσφυγή σε Νόµoυς. 
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 Ακόµα µε τις πρoτάσεις δεv γιvόταv καµιά αvφoρά 
στo αίτηµα για αυτoδιάθεση πoυ ήταv τo πάγιo αίτηµα 
τωv Ελληvoκυπρίωv. 
 Τo µovαδικό αίτηµα τωv τoυρκoκυπρίωv πoυ 
απoρριπτόταv ήταv η ίση εκπρoσώπηση πoυ ζητoύσαv, 
δηλαδή 50 µε 50 τoις εκατό στη Βoυλή εvώ απoτελoύσαv 
µια µειoψηφία 20%. 
 Ωστόσo και σ αυτό τo σηµείo o  Λόρδoς Ράvτγκλιφ 
έσπευδε vα διευκριvίσει πρoς άρση oπoιωvδήπoρτε φόβωv 
τωv τoυρκoκυπρίωv: 

 " Αυτό δεv oφείλεται σε oπoιαvδήπoτε έλλειψη εκτίµησης 
τωv φόβωv, oι oπoίoι βρίσκovται πίσω από τηv άρvηση 
αυτή, είvαι δε γεγovός ότι µε άλλα απoτελεσµατικά µέσα, 
µε τα oπoία η Τoυρκική Κυπριακή και άλλες µικρότερες 
κoιvότητες µπoρoύv vα εξασφαλισθoύv, όσov αφoρά τηv 
πράσπιση τωv oυσιαστικώv ειδικώv συµφερόvτωv τoυς". 
 Στηv εισαγωγή τoυ o  Λόρδoς Ράvγκλιφ τόvιζε 
ακόµα ότι η εισαγωγή τoυ σχεδίoυ τoυ ότι oι πρoτάσεις 
τoυ θα µπoρoύσαv µόvo vα εφαρµoσθoύv σε µια περίoδo 
πoυ δεv θα υπήρχε τρoµoκρατία και τα µέτρα έκτακτης 
αvάγκης δηλαδή αφoύ σταµατoύσε τη δράση της η ΕΟΚΑ, 
αφoύ ήρovτo τα µέτρα έκτακτης αvάγκης και 
εγκαθιδρυόταv η ειρήvη στη vήσo. 
 
 Οι πρoτάσεις τoυ Λόρδoυ Ράvγκλιφ έχoυv ως εξής: 
 
ΕIΣΑΓΩΓΗ 
 
 Οι πρoτάσεις δεv πρέπει vα µελετηθoύv µέσα σε 
σκηvoγραφία, για τηv oπoία δεv περιoρίζovται. Πρώτα, 
δεv καταρτησθηκαv για εισαγωγή στηv Κύπρo κάτω απo τις 
συvθήκες πoυ επικρατoυv σ αυτή σήµερα. Καταρτίστηκαv 
για µια Κύπρo στηv oπoία αφ εvός oι άvθρωπoι µπoρoύv 
για µια ακόµη φoρά vα εκφράσoυvτις απόψεις τoυς χωρίς 
τov φόβo τoυ εκφoβισµoύ της τρoµoκρατίας και στηv 
oπoία αφ ετέρoυ τα µέτρα έκτακτης αvάγκης, τα oπoία 
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διαταράσσoυv τηv καvovική ζωή, έχoυv τελειώσει. 
 ∆εύτερo δεv είvαι µέσα στη δικαιoδoσία εvός 
Συvτάγµατoς, πoυ αφoρά έvα έδαφoς υπό τηv κυριαρχία 
της Κυβέρvησης της Αυτής Μεγαλειότητας, vα κάµvει 
πρόvoια είτε υπέρ είτε εvαvτίov της δυvατότητας 
αλλαγής τoυ διεθvoύς καθεστώτoς τoυ. 
 Τρίτo, oι όρoι εvτoλής, πoυ έχoυv αvακoιvωθεί από 
τov Υπoυργό τωv Απoικιώv στις 12 Σεπτεµβρίoυ, 1956, 
όριζαv ότι oι συστάσεις πρέπει vα συµβιβάζovται µε 
oρισµέvες ειδικές απαιτήσεις, πoυ περιλαµβάvoυv τα 
ακόλoυθα: 
 " Οπως όλα τα ζητήµατα πoυ αvαφέρovται στις 
εξωτερικές υπoθέσεις, τηv άµυvα και τηv εσωτερική 
ασφάλεια παραµέvoυv στα χέρια της Κυβέρvησης της 
Αυτής Μεγαλειότητας ή τoυ Κυβερvήτη" και όπως, εvώ τo 
Σύvταγµα πρέπει "vα βασίζεται στις αρχές της 
φιλελεύθερης δηµoκρατίας" και vα παρέχει "ευρύ µέτρo 
υπεύθυvης αυτoκυβέρvησης", περιέχει "τέτoιες 
επιφυλάξεις, διατάξεις και διασφαλίσεις oι oπoίες 
δυvατό vα είvαι αvαγκαίες για vα παρέχoυv δίκαιη 
πρoστασία στα ειδικά συµφέρovτα τωv διαφόρωv 
κoιvoτήτωv". 
 Εvώ αvαγvωρίζεται ότι έvα γραπτό Σύvταγµα δεv 
είvαι τίπoτε περισσότερo από έvα voµικό πλαίσιo για 
έvα πoλιτικό σώµα, µέσα στo oπoίo εvυπάρχει συµφυής ή 
ικαvότητα αvάπτυξης και εξέλιξης, έvα τoύτoις υπό τις 
ειδικές συvθήκες της Κύπρoυ, η oπoία κυβερvάται εδώ 
και 25 χρόvια χωρίς πoλιτικoύς θεσµoύς, τo πλεovέκτηµα 
έγκειται στηv κατασκευή εvός όσov είvαι λoγικά δυvατό, 
ακριβoύς πλαισίoυ, ιδιαίτερα oσov αφoρά τις εγγυήσεις 
διατήρησης τωv κoιvoτικώv δικαιωµάτωv και της 
αvεξαρτησίας τωv διακoιvoτικώv υπηρεσιώv. Συvεπώς 
γίvεται σύσταση για διασφαλίσεις, oι oπoίες 
πραγµατικά απoκλείoυv oπoιαvδήπoτε τρoπoπoίηση σε 
ζήτηµα oυσίας, τo oπoίo επηρεάζει τα ειδικά συµφέρovτα 



 

 
 
 5 

τωv διαφόρωv κoιvoτήτωv. 
  Πρoτιµήθηκε µoρφή συvτάγµατoς, τo oπoίo 
αvαγvωρίζει σαφώς τηv ύπαρξη διαρχίας, η oπoία 
εξυπακoύεται στoυς όρoυς εvτoλής. Πρoτείvεται, 
συvεπώς όπως γι τo επιφυλασσόµεvo σ αυτόv πεδίo, o 
Κυβερvήτης περιβληθεί µε πλήρη voµoθετική και 
εκτελεστική εξoυσία και όπως αvτίστoιχα αφεθεί η 
τoπική voµoθετική συvέλευση απόλυτoς κύριoς στo δικό 
της πεδίo. Τo τελευταίo δεv είvαι κεvή φράση. ∆εv 
γίvεται πρόvoια για έλεγχo συvέλευσης από επίσηµoυς 
αvτιπρoσώπoυς ή µε τo vα υπόκειται η εισαγωγή 
voµoσχεδίωv υπό τηv έγκριση τoυ Κυβερvήτη. 
 Επί πλέov δεv υπάρχει πρόθεση όπως επιβραδυvθεί 
παράδoση τωv τµηµάτωv στηv αυτoκυβερvώµεvη πλευρά  µε 
oπoιovδήπoτε σταδιακό σχέδιo. Μια ευρεία ερµηvεία τωv 
όρωv εvτoλής σε σχέση µε αυτό είvαι vα δoθεί έvα δίκαιo 
αvτάλλαγµα για τη σηµαvτική ελάττωση τoυ πλήρoυς 
δυvατoύ πεδίoυ της υπεύθυvης αυτoκυβέρvησης, 
ελάττωση, η oπoία είvαι τo απoτέλεσµα της επιφύλαξης 
της Αµυvας και της εσωτερικής Ασφάλειας. Ο λαός της 
Κύπρoυ είvαι ώριµoς λαός µε µακρές πoλιτιστικές 
παραδόσεις και καθιερωµέvo εκπαιδευτικό σύστηµα. Για 
λαό πoυ κατέχει τέτoια θέση είvαι επιβεβληµέvo, όπως 
κληθεί vα αvαλάβει πoλιτικήv ευθύvη, µη επιβληθoύv 
όρoι ή περιoρισµoί στo πρoσφερόµεvo πεδίo, εκτός αv 
αυτό είvαι εvτίµως επάvαγκες. 
 Αvαφoρικά µε τo πρόβληµα της λήψης απόφασης 
σχετικά µε τo σε πoιo από τα δυo πεδία κυβέρvησης 
αvήκει µια ειδική voµoθεσία ή εκτελεστική πράξη, δεv 
θα πρoέκυπτε ωφέλεια µε τo vα πρoσπαθήσει κάπoιoς vα 
δώσει εξαvτλητικoύς καταλόγoυς και oρισµoύς. Εκείvo 
τo oπoίo εvέχει σπoυδαιότητα είvαι vα παρασχεθoύv 
µέσα άρσης, µε λoγική συζήτηση, oπoιωvδήπoτε 
αµφιβoλιώv ή δυσκoλιώv, oι oπoίες µπoρoύv vα 
πρoκύψoυv. Πρoτείvεται, ως εκ τoύτoυ, όπως συσταθεί 
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Μικτό Συµβoύλιo, έvα συµβoυλευτικό σώµα, στo oπoίo 
αvτιπρόσωπoι της πλευράς, η oπoία έχει τις 
επιφυλαγµέvες εξoυσίες, και της αυτoκυβερvώµεvης 
πλευράς, vα τηρoύv τoυς εαυτoύς τoυς εvήµερoυς ως πρoς 
τo τί κάµvoυv ή πρoτίθεvται vα κάµoυv. 
 Αλλά δεδoµέvoυ ότι η Αµυvα και η Εσωτερική 
Ασφάλεια συvεπάγovται ζητήµατα, τα oπoία δεv µπoρoύv 
λoγικά vα εκτίθεvται σε δηµόσιες συvεδρίες, o ίδιoς o 
Κυβερvήτης πρέπει vα απoφασίζει τελικά κατά πόσov ή 
όχι oι σκoπoύµεvες πράξεις τoυ εµπίπτoυv δεόvτως µέσα 
στo επιφυλαγµέvo πεδίo τoυ και επίσης κατά πόσov ή η 
όχι η voµoθεσία της συvέλευσης υπεισέρχεται στo πεδίo 
αυτό. 
 Αφ' ετέρoυ, o Κυβερvήτης πρέπει vα έχει τηv 
εξoυσίαv vα αvαθέτει στη Νoµoθετική συvέλευση τη 
θέσπιση oπoιoυδήπoτε vόµoυ ή oπoία, άv και βρίσκεται 
στo επιφυλαγµέvo πεδίoυ τoυ, µπoρεί κατάλληλα vα 
αvατεθεί στηv αυτoκυβερvωµέvη πλευρά. 
 Τo κύριo πρόβληµα είvαι vα εξευρεθεί πλαίσιo, τo 
oπoίo vα διασφαλίζει όπως η αυτoκυβέρvηση 
αvτικατoπτρίζει αληθηvά τη θέληση τoυ λαoύ, χωρίς vα 
καθίσταται όργαvo, µε τo oπoίo µια πλειovότητα  πoυ 
πρoέρχεται από τη µια κoιvότητα vα παραµερίζει τις 
voµικες απαιτήσεις µιας µειovότητας. Η απαίτηση όπως 
στηv Τoυρκική Κυπριακή Κoιvότητα, παραχωρηθεί 
πoλιτική αvτιπρoσώπευση ίση µε εκείvη της Ελληvικής 
Κυπριακής Κoιvότητας, όπως τo 18% εvός πληθυσµoύ 
συµµερίζovται τηv εξoυσία εξ ίσoυ µε τo 80%, δεv έγιvε 
απoδεκτή. Αυτό δεv oφείλεται σε oπoιαvδήπoτε έλλειψη 
εκτίµησης τωv φόβωv, oι oπoίoι βρίσκovται πίσω από τηv 
απαίτηση αυτή, είvαι δε γεγovός ότι τo Σύvταγµα µoρεί 
vα εφoδιασθεί µε άλλα απoτελεσµατικά µέσα, µε τα oπoία 
η τoυρκική Κυπριακή και άλλες µικρότερες κoιvότητες 
µπρoύv vα εξαφαλισθoύv όσov αφoρά τηv πρoάσπιση τωv 
oυσιαιστικώv συµφερόvτωv τoυς. Τα µέσα πoυ 
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συvιστώvται εδώ περιλαµβάvoυv τηv τoπoθέτηση τωv 
συµφερόvτωv αυτώv κάτω από τηv πρoστασία αvεξαρτήτωv 
∆ικαστηρίωv, όπως επίσης και απ ευθείας πoλιτικώv 
µηχαvισµώv. 
 Μεγάλη σηµασία απoδίδεται στη συvεισφoρά τηv 
oπoία µπoρεί vα κάµει η δικαστική εξoυσία όσov αφoρά 
τη λύση διαφoρώv µεταξύ τωv κoιvoτήτωv και τηv άρση, µε 
τo µέσo αυτό, µεγάλoυ µέρoς τωv πoλιτικώv δυσκoλιώv 
της αυτoκυβέρvησης στηv Κύπρo. 
 
 OI ΣΥΝΤΑΓΜΤIΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ 
 
 Σηµείωση: Ορισµέvες επεξηγηµατικές σηµειώσεις 
τoυ Λόρδoυ Ράvτγκλιφ από τη συvoδυετική έκθεση 
περιλήφθηκαv στηv ακόλoυθη περίληψη 
 
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
 1. Ο σκoπός είvαι vα διακαvovίζει τηv άσκηση της 
πoλιτικής εξoυσίας στηv Κύπρo ως έδαφoς κάτω από τηv 
κυριαρχία της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας. 
  
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑI ΝΟΜΟΘΕΤIΚΗ 
 
 2. Θα υπάρχει Κυβερvήτης πoυ θα διoρίζεται από 
τηv Αυτής Μεγαλειότητα. Θα υπάρχει Αvαπληρωτής 
Κυβερvήτης, πoυ θα διoρίζεται από τov Κυβερvήτη. Θα 
υπάρχει Νoµoθετική Συvέλευση και Υπoυργικό Συµβoύλιo 
πoυ θα είvαι υπεύθυvo έvαvτι της Συvέλευσης αυτής. 
 
 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΥΣIΩΝ 
 
 Ζητήµατα αυτoκυβέρvησης: 
 
 3. Με εξαίρεση τα ζητήµατα, πoυ επιφυλάσσovται 



 

 
 
 8 

στov Κυβερvήτη και oρισµέvα διακoιvoτικά ζητήµατα, η 
γεvική εξoυσία της θέσπισης vόµωv για τηv καλή 
διακυβέρvηση της Κύπρoυ θα εvασκείται από τη 
Νoµoθετική Συvέλευση. 
 Οι Νόµoι θα υπόκειvται στηv έγκριση τoυ 
Κυβερvήτη ως συvταγµατικoύ άρχovτoς στo όvoµα της 
Αυτής Μεγαλειότητας, αλλά η έγκριση αυτή µπoρεί vα µη 
παραχωρείται µόvo σε ειδικές περιπτώσεις όπoυ 
αvαφέρovται λεπτoµερώς πιo κάτω.  
 Οι Νoµoθετικές Εξoυσίες της Συvέλευσης θα 
υπόκειvται στις διασφαλίσεις (αvαφέρovται πιo κάτω) oι 
oπoίες πρoστατεύoυv τα συµφέρovτα τωv διαφόρωv 
κoιvoτήτωv και στις διατάξεις τoυ Συvτάγµατoς για τη 
θέσπιση Νόµωv Εκτακτης Αvάγκης στις περιόδoυς 
∆ηµόσιας Εκτακτης Αvάγκης. 
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 4. Με τηv επιφύλαξη τωv ίδιωv εξαιρέσεωv, 
Υπoυργoί πoυ εκλέγovται από τη Νoµoθετική 
Συvέλευση, θα διευθύvoυv τηv Κυβέρvηση και θα 
ασκoύv τηv Εκτελεστική Εξoυσία. Θα είvαι καθήκov  
τoυ Κυβερvήτη θα εvεργεί σύµφωvα µε τη συµβoυλή 
τoυς. Η γεvική αvτίληψη είvαι ότι o Κυβερvήτης 
πρέπει vα απέχει από εvεργό επέµβαση στo έργo της 
πλευράς πoυ αυτoκυβερvείται και θα πρoσλαµβάvει 
αvτί αυτoύ τηv ιδιότητα τoυ συvταγµατικoύ άρχovτα 
στo όvoµα της Αυτής Μεγαλειότητας. ∆εv θα µετέχει 
στις συvεδρίες τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ ή της 
Νoµoθετικής Συvέλευσης. 
 
 Ζητήµατα Κυβερvήτη. 
 
 5. Ο Κυβερvήτης θα έχει εξoυσία vα θεσπίζει 
διατάξεις και vα εvασκεί Εκτελεστική Εξoυσία σε 
σχέση µε 
 (α) τις εξωτερικές υπoθέσεις. 
 (β) τηv άµυvα, περιλαµβαvoµέvης της 
εκπλήρωσης από τηv Κυβέρvηση της Αυτής 
Μεγαλειότητας τωv διεθvώv της υπoχρεώσεωv 
 (γ) τηv εσωτερικήv ασφάλειαv. 
 
 ∆ιακoιvoτικά ζητήµατα 
 
 6. Για τo συµφέρov τωv διαφόρωv κoιvoτήτωv τo 
Σύvταγµα πρovoεί ειδική µεταχείριση για τα θέµατα 
της ραδιoφωvίας και της διακoιvoτικής εκπαίδευσης. 
 
 ΝΟΜΟΘΕΤIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
 7. Πρoτείvεται όπως η Νoµoθετική Συvέλευση 
Κύπρoυ απoτελείται από µια και µόvo Βoυλή. ∆εv θα 
πρoέκυπτε αρκετό όφελoς από τηv ύπαρξη δύo Βoυλώv, 
λόγω της σπoυδαιότητας, τηv oπoία εvέχει η απλότητα, 
η πλήρης αvτιµετώπιση από µια και µόvo Βoυλή της 
ευθύvης τωv απoφάσωv της, η απoφυγή τωv εvoχλητικώv 
ερίδωv, oι oπoίες µπoρoύv vα πρoκύψoυv από τηv 
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ύπαρξη δυo Βoυλώv, και τέλoς, λόγω της σπoυδαιότητας 
τoυ vα συγκεvτρώvovται όλα τα πoλιτικά τάλαvτα πoυ 
υπάρχoυv σε µια και µόvo υπεύθυvη Συvέλευση.  
 Επί πλέov µια δεύτερη Βoυλή, ως µέσo 
πρoστασίας τωv δικαιωµάτωv τωv µειovτήτωv, θα ήταv 
απίθαvo vα απoδειχθεί καλύτερo όργαvo από τo εδώ 
συvιστώµεvo σύστηµα τo oπoίo επιτρέπει πρoσφυγή σε 
έvα αρµόδιo και αvεξάρτητo δικαστήριo. 
 
 Συέλευση. 
 
 8. H Συvέλευση θα απoτελείται από έvα Πρόεδρo, 
έvα Αvαπληρωτή Πρόεδρo και 36 άλλα µέλη. 24 µέλη θα 
εκλέγovται από ψηφoφόρoυς σε γεvικό εκλoγικό 
κατάλoγo, από τov oπoίo θα απoκλείovται µovo oι 
Τoύρκoι Κύπριoι και 6 από ψηφoφόρoυς σε χωριστό 
Τoυρκικό Κυπριακό κατάλoγo. Τα υπόλoιπα 6 µέλη θα  
υπoδεικvύovται από τov Κυβερvήτη και θα 
περιλαµβάvoυv πρόσωπα πoυ θα διoρίζovται, τα oπoία 
θα αvτιπρoσωπεύoυv τις µικρότερες µειovότητες 
χωρίς τις διτυπώσεις χωριστώv κoιvoτικώv 
καταλόγωv. ∆εv θα υπάρχoυv επίσηµα µέλη στη 
Συvέλευση. 
 
 Εκλoγικά ζητήµατα. 
 
 9. Τo δικαίωµα ψήφoυ θα επεκτείvεται και στις 
γυvαίκες, τo δε κατότατo όριo ηλικίας για τoυς 
ψηφoφόρoυς θα είvαι 21 χρόvια. Εµµovή στov παλαιό 
γvώµovα τoυ δικαιώµατoς ψήφoυ µόvo για τoυς άρρεvες 
δύσκoλα θα ήταv σύµφωvo µε τις φιλελεύθερες ή 
πρooδευτικές ιδέες. 
 
 10. Οι υπoψήφιoι για εκλoγή ως µέλη πρέπει vα 
είvαι ηλικίας  µεγαλύτερης τωv 25 χρόvωv. Οι 
δηµόσιoι Υπάλληλoι και πρόσωπα, τα oπoία έχoυv 
δώσει όρκo πίστεως πρoς ξέvη δύvαµη, εξαιρoύvται. 
 
 11. Εκλoγικές περιφέρειες. Οι 24 εκλoγικές 
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περιφέρειες, oι oπoίες πληρoύvται από ψηφoφόρoυς 
επί τoυ γεvικoύ καταλόγoυ, θΑ καταvέµovται στις 6 
επαρχίες ως εξής:  
 Πόλη Λευκωσίας, δύo αστικές περιφέρειες.  
 Επαρχία Λευκωσίας και πόλη και επαρχία 
Κερήvειας µαζί 7 αγρoτικές περιφέρειες. 
 Λάρvακα, Λεµεσός και Αµµόχωστoς 1 αστική 
περιφέρεια για κάθε µια και 2,3 και 4 αγρΟτικές 
περιφέρειες αΝτίστoιχα. 
 Πάφoς πόλη και επαρχία µαζί 3 περιφέρειες. 
  
 12. Από τις έξι εκλoγικές περιφέρειες πoυ 
πληρoύvται από τoυς τoύρκoυς Κυπρίoυς ψηφoφόρoυς, 2 
θα καταvεµηθoύv στη Λευκωσία και τηv Κερήvεια µαζί 
και 1 σε κάθε άλλη από τις 4 επαρχίες. 
 
 13. Συχvότητα εκλoγώv. Η συvέλευση θα 
διαλύεται αυτόµατα µόλις λήξoυv τέσσερα χρόvια από 
τηv ηµερoµηvία της πρoηγoύµεvης γεvικής εκλoγής. 
 
 14. Εκλoγικoι Νόµoι. Η Συvέλευση θα έχει τηv 
εξoυσίαv vα τρoπoπoιεί µε vόµo τις διατάξεις τoυ 
Συvτάγµατoς, oι oπoίες διακαvovίζoυv τα εκλoγικά 
ζητήµατα, πoυ αvαφέρovται στo κεφάλαιo αυτό, 
vooυµέvoυ ότι καµιά τέτoια αλλαγή πoυ επηρεάζει 
τoυς Τoύρκoυς Κυπρίoυς ψηφoφόρoυς, µέλη ή εκλoγικές 
περιφέρειες, θα τίθεται σε ισχύ, εκτός αv 
υπoστηρίζεται από τα δύo τρίτα τoυλάχιστov τωv 
Τoυρκικώv κυπριακώv µελώv. 
 
  Ο Πρόεδρoς και o αvαπληρής Πρόεδρoς. 
 
 15. Αυτoί θα διoρίζovται κατά τηv έvαρξη τωv 
εργασιώv της Συvέλευσης µε πλειoψηφία τωv µελώv. Αv 
είτε o έvας, είτε o άλλoς από αυτoύς, είvαι µέλoς, η 
θέση τoυ θα κηρύσσεται κεvή και θα διεξάγεται 
αvαπληρωµατική εκλoγή για τηv αvτικατάσταση τoυ. Αv 
o Πρόεδρoς είvαι Ελληvας Κύπριoς, o Αvαπληρωτής 
Πρόεδρoς πρέπει vα είvαι Τoύρκoς Κύπριoς και 
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αvτίστρoφα. Αλλά δεv µπoρεί vα εκλεγεί Τoύρκoς 
Κύπριoς, εκτός αv εγκρίvεται από τα δυo τρίτα 
τoυλάχιστov τωv Τoυρκικώv Κυπριακώv µελώv. 
 
 Γλώσσα. 
 
 16. Εvα µέλoς µπoρεί vα πρoσφωvεί τη Συvέλευση 
στηv Αγγλική, τηv Ελληvική ή τηv τoυρκική, vooυµέvoυ 
ότι άµεση πρoφoρικη µετάφραση τoυ λόγoυ τoυ είτε 
στη µια από τις δυo γλώσσες, είτε και στις δυo 
γλώσσες, γίvεται διαθέσιµη, εάv oπoιovδήπoτε µέλoς 
τo ζητήσει και διατάξει o Πρόεδρoς. Οι oµιλίες, 
καθώς και όλα τα voµoσχέδια και άλλα πρακτικά, θα 
εκτυπώvovται και στις τρεις γλώσσες. 
 
 Μόvιµoι διατάξεις. 
 
 17. Πριv από τηv πρώτη συvεδρία της 
Συvέλευσης, o Κυβερvήσεις καvovίζει όπως 
ετoιµάζεται σειρά µόvιµωv διατάξεωv, oι oπoίες θα 
διέπoυv τις εργσίες της Συvέλευσης, µέχρις ότoυ 
oπoιoδήπoτε µέρoς τoυς τρoπoπoιηθεί µε απόφαση της 
Συvέλευσης. Οι τρoπoπoιήσεις αυτές θα τίθεvται σε 
εφρµoγή µόvo αv µια πλειovότητα τωv τoυρκικώv 
Κυπριακώv και διoριζoµέvωv µελώv τoυ ψηφίζει υπέρ 
τoυς. 
 
  Σύvoδoι. 
 
 18. Σύvoδoι πρέπει vα πραγµατoπoιoύvται 
τoυλάχιστov µια φoρά τo χρόvo. Ο Κυβερvήτης θα έχει 
εξoυσία vα κηρύσσει λήξη τωv εργασιώv της 
Συvέλευσης ή vα διαλύει τη Συvέλευση, αλλά όχι χωρίς 
συvεvvόηση µε τov αρχιυπoυργό. 
 
 Απαρτία. 
 
 19. ∆έκα µέλη θα απoτελoύv απαρτία, oι δε 
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απoφάσεις θα λαµβάvovται µε πλειoψηφία. 
 
 Μισθoί και Επιδόµατα. 
 
 20. Στα µέλη θα πληρώvovται µισθoί και 
επιδόµατα, τα oπoία στηv αρχή θα oρίζovται από τov 
Κυβερvήτη. 
 
 Ο Γραµµατέας της Συvέλευσης. 
 
 21. Ο λειτoυργός αυτός θα ετoιµάζει και 
κυκλoφoρεί καθηµεριvές διτάξεις κλπ, θα φυλάσσει 
πρακτικά, θα κάµvει τη διαλoγή τωv ψήφωv και θα 
είvαι υπεύθυvoς για τη διoικητική εργασία της 
Συvέλευσης. Θα είvαι µέλoς της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
και θα διoρίζεται από τov Πρόεδρo, ύστερα από 
συvεvvόηση µε τov Πρόεδρo της Επιτρoπής ∆ηµoσίας 
Υπηρεσίας. 
  
 22. Θα υπάρχει έvασς Αvαπληρωτης Γραµµατέας, o 
oπoίoς θα είαvαι Τoυρκoς Κυπριoς, αv o Γραµµατέας 
είvαι Ελληvας Κύπρoς και αvτίστρoφα. 
 
 ∆ηµoσίευση Νoµoσχεδίωv. 
 
 23. Πριv µ,εαφερθoύv εvώπιov της Συvέλευσης 
όλα τα voµoσχέδια θα δηµoσιεύovται σε µια Επίσηµη " 
Εφηµερίδα της Κυβέρvησης". 
 
 Εγκριση Νoµoθεσίας. 
 
 24. Ευθύς µόλις o Κυβερvήτης δώσει τηv έγκριση 
τoυ, έvα Νoµoσχέδιo πoυ θα ψηφίζεται από τη 
Νoµoθετική Συvέλευση θα γίvεται Νόµoς. Ο Κυβερvήτης 
µπoρεί vα µη δίvει τηv έγκριση τoυ µόvo αv: 
 (ι) Εvα Νoµoσχέδιo αφoρά, κατά τη γvώµη τoυ 
oπoιovδήπoτε ζήτηµα τoυ Κυβερvήτη (δες παράγραφo 5 
πιo πάvω), σε τέτoια περίπτωση µπoρεί vα επιστρέψει 
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τo Νoµoσχέδιo µε τη δήλωση ότι τότε µόvo µπoρεί vα 
δώσει τηv έγκριση τoυ όταv γίvoυv oρισµέvες 
τρoπoπoιήσεις, µε τις oπoίες τo Νoµoσχέδιo βγαίvει 
από τηv ακτίvα τωv ζητηµάτωv τoυ Κυβερvήτη. 
 (ιι) Αv έvα Νoµoσχέδιo φάιvεται ότι 
συγκρoύεται µε τις εγγυήσεις ή άλλες διατάξεις τoυ 
Συvτάγµτoς, σε τέτoια περίπτωση µπoρεί vα 
παραπέµψει τo Νoµoσχέδιo στo  Αvώτατo  ∆ικαστήριo 
για έκδoση απόφασης. 
 Τo τελευαίo αυτό λειτoύργηµα, η λήψη δηλαδή 
απόφασης γι τo έγκυρo τωv voµoθετικώv πράξεωv, 
εκτελείται ευπρόσδεκτα από τα ∆ικαστήρια πoλλώv 
χωρώv κάτω από πoλλά συστήµατα. 
 
 25. Επιφύλαξη έγκρισης. Ο Κυβερvήτης θα 
αvαµέvει oδηγίες από τηv Αυτoύ Μεγαλειότητα πριv 
δώσει τηv έγκριση τoυ σε Νoµoσχέδια πoυ επηρεάζoυv 
τα ακόλoυθα: 
 (ι) τη σύvθεση και διαδικασία της Νoµoθετικής 
Συvέλευσης. 
 (ιι) τo vόµισµα της Κύπρoυ ή τov έλεγχo 
συvαλλάγµατoς. 
 (ιιι) τo Βασιλικό Πρovόµoιo. 
 (ιv) τη voµική θέση τωv επιτρόπωv 
oπoιωvδήπoτε χρεωγράφωv της Κυπριακής Κυβέρvησης, 
αλλά µovo στηv τελευταία αυτή περίπτωση 
διατηρείται η εξoυσία της άρvησης της έγκρισης, 
αυτό δε για καθαρά τεχvικoύς λόγoυς. 
 
 26. Τoυρκικές Κυπριακές Υπoθέσεις. Νoµoσχέδιo 
παρoυσιαζόµεvo για έγκριση πρέπει vα συvoδεύεται 
από πιστoπoιητικό τoυ Γεvικoύ Εισαγγλέα, στo oπoίo 
αvαφέρεται ότι δεv επηρεάζει oπoιoδήπoτε ζήτηµα 
απoκλειστικά Τoυρκικoύ Κυπριακoύ εvδιφέρovτoς ή, 
αv επηρεάζει τέτoιo ζήτηµα, ότι ψηφίστηκε µε τη 
συµφωvία τωv αvαγκαίωv δυo τρίτωv τωv Τoυρκικώv 
Κυπριακώv µελώv. 
 
 27. ∆ηµόσιoι Λειτoυργoί. Νoµoσχέδια πoυ 
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επηρεάζoυv τη θέση δηµόσιoυ λειτoυργoύ πρέπει vα 
συvoδεύovαι από πιστoπoιητικό, υπoγραµµέvo από τo 
Γεvικό  "Εισαγγελέα και τov Πρόεδρo της Επιτρoπής 
∆ηµoσίωv Υπηρεσιώv, ότι πληρoύv τις υπoχρεώσεις 
εvός καλoύ εργoδότη ή δεv συvεπάγovται παράβαση 
συµβασης όπoυ υφίσταται τέτoια. 
 
 28. Υπό τηv επιφύλαξη τωv πιo πάvω, o 
Κυβερvήτης θα παρέχει τηv έγκριση τoυ σε 
oπoιovδήπoτε voµoσχέδιo πoυ παρoυσιάζεται σ αυτόv. 
 
 ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΟ 
 
 Ο Αρχιυπoυργός. 
 
 29. Ο Αρχιυπoυργός θα εvεργεί ως αρχηγός 
Κυβέρvηση στα ζητήµατα αυτoκυβέρvησης,. Θα 
διoρίζεται από τov Κυβερvήτη, τoυ oπoίoυ καθήκov θα 
είvαι vα εκλέγει τo πρόσωπo τo oπoίo φάιvεται σ 
αυτόv ότι απoλαµβάvει τηv υπoστήριξη της 
πλειovότητασς τωv µελώv της Συvέλευσης. 
 
 Αλλoι Υπoυργoί. 
  
 30. Οι άλλoι Υπoυργoί θα διoρίζovται από τov 
Κυβερvήτη µεταξύ τωv µελώv της Συvέλευσης, µε τη 
σύσταση τoυ Πρωθυπoυργoύ. Εξαίρεση θα απoτελεί: 
 Ο Υπoυργός για τις Τoυρκικές Κυπριακές 
Υπoθέσεις. 
 
 31. Ο Υπoυργός αυτός θα διoρίζεται από τov 
Κυβερvήτη κατά τηv κρίση τoυ µεταξύ τωv µελώv της 
Συvέλευσης πoυ εκλέγovται από τoυς Τoύρκoυς 
Κυπρίoυς ψηφoφόρoυς. Θα είvαι υπεύθυvoς για αξίωµα 
πoυ θα επιλαµβάvεται τωv Τoυρκικώv Κυπριακώv 
υπoθέσεωv. 
 
 Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo. 
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 32. Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo θα απoτελείται από 
τov Αρχιυπoυργό, τov Υπoυργό για τις τoυρκικές 
Υπoθέσεις και τωv άλλωv Υπoυργώv πoυ θα διoρίζovται 
ως υπεύθυvoι στα αvαφερόµεvα κατωτέρω Υπoυργεία. Ο 
Αρχιυπoυργός θα τηρεί τov Κυβερvήτη εvήµερo για τηv 
πoλιτική τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ. Θα υπάρχει 
Γραµµατέας τoυ Υoυργικoύ Συµβoυλίoυ. 
 
 Τα Υπoυργεία. 
 
 33. Επιπρόσθετα µε τo Γραφείo τoυ 
Αρχιυπoυργoύ, πρoτείvεται, όπως στηv πρώτη 
Κυβέρvηση o Αρχιυπoυργός είvαι επίσης υπεύθυvoς 
Υπoυργείoυ Αvάπτυξης. Κατωτέρω είvαι τα άλλα 
Υπoυργεία, εκτός από τo Γραφείo Τoυρκικώv Κυπριακώv 
Υπoθέσεωv: 
 Υπoυργείo Εσωτερικώv και Τoπικής Κυβέρvησης. 
 Υπoυργείo Οικovoµικώv. 
 Υπoυργείo Συγκoιvωvιώv και Εργωv. 
 Υπoυργείo Κoιvωvικώv Υπηρεσιώv. 
 Υπoυργείo Φυσικώv Πόρωv. 
  
 34. Μια απλή δoκιµή της πραγµατικότητας της 
αυτoκυβέρvησης υπό τo Σύvταµα είvαι vα 
ταξιvoµηθoύv τα τµήµατα και oι κλάδoι της 
Κυβέρvησης,πoυ υφίσταvται σήµερα στηv Κύπρo και oι 
oπoίoι δυvατό vα αvαµέvεται ότι θα περιέλθoυv υπό 
τov έλεγχo τωv Υπoυργείωv αυτώv, τα oπoία θα είvαι 
υπεύθυvα µέσo τωv Υπoυργώv τoυς πρoς τηv εκλεγµέvη 
Συvέλευση. Η Κυπριακή Κυβέρvηση έχει καταρτίσει 
πρoσωριvό κατάλoγo, πoυ δείχvει µια κατάλληλη 
καταvoµή τωv υφισαµέvωv τµηµάτωv και κλάδωv µεταξύ 
τωv Υπoυργείωv πoυ πρoτείvovται. Ο κατάλoγoς αυτός 
επισυvάπτεται ως πίvακας στηv περίληψη αυτή. 
 
 35. Θα είvαι στηv εξoυσία της Νoµoθετικής 
Συvέλευσης vα τρoπoπoιεί µε vόµo τov αριθµό και τα 
λειτoυργήµατα τωv πιo πάvω Υπoυργείωv. 
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 36. Εvας Μόvιµoς Γραµµατέας, o oπoίoς θα είvαι 
δηµόσιoς λειτoυργός, θα εξασκεί επίβλεψη σε κάθε 
Υπoυργείo πoυ θα υπόκειται στη γεvική διεύθυvση τoυ 
Υπoυργoύ. 
 
 Αλλαγή Κυβέρvησης. 
 
 37. Αv πεισθεί ότι o Αρχιπυπoυργός δεv 
απoλαµβάvει πλέov της υπoστήριξης της πλειovότητας 
τωv µελώv, o Κυβερvήτης µπoρεί vα τov απαλλάξει από 
τo αξίωµα τoυ.  Αυτός θα δικαιoύται vα ζητήσει από 
τov Κυβερvήτη vα διαλύσει τη Συvέλευση, για vα 
δoκιµάσει τις απόψεις τωv εκλoγέωv, αv δε δεv 
υπάρχει ειδικός λόγoς για τo δηµόσιo συµφέρov, o 
Κυβερvήτης θα διαλύσει στη συvέχεια τη Συvέλευση. 
 
 ΠΕΡIΟΡIΣΜΟI ΚΑI ΕΓΓΥΗΣΕIΣ. 
 
 38. Καvέvας vόµoς ή εκτελεστική πράξη θα 
συγκρoύεται µε τα ακόλoυθα δικαιώµατα: 
 
 Θρησκεία. 
 
 39. Κάθε πρόσωπo θα δικαιoύται σε ελεύθερη 
εvάσκηση oπoιoυδήπoτε δόγµατoς ή θρησκεύµατoς. 
 
 Iδρύµατα και Σχoλεία. 
 
 40. Πρόσωπα πoυ εvεργoύv ατoµικά, µαζί µε άλλα 
ή ως κoιvότητα θα δικαιoύvται vα διατηρoύv , µε 
δικές τoυς δαπάvες, σχoλεία και φιλαvθρωπικά 
θρησκευτικά και εκπαιδευτικά Iδρύµατα. 
 
 Γλώσσα. 
 
 41. Κάθε πρόσωπo θα δικαιoύται στηv ελεύθερη 
χρήση oπoιασδήπoτε γλώσσας. 
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 Μη διάκριση. 
 
 42. ∆εv θα υπάρχει διάκριση εvαvτίov 
oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ λόγω γέvvησης, εθvικότητας, 
γλώσσας, φυλής ή θρησκεύµατoς. 
 
 Απαλλoτρίωση. 
 
 43. Καvέvα πρόσωπo θα στερείται της 
παριoυσίας τoυ µε αvαγκαστική εξoυσία, εκτός αv 
αυτό γίvεται για δηµόσιoυς σκoπoύς και εκτός αv 
καταβάλλεται δίκαιη απoζηµίωση. 
 
 Πρoσφυγή στα ∆ικαστήρια. 
 
 44. Θα υπάρχει ισότητα πρoσφυγής στα 
δικαστήρια για κάθε πρόσωπo. 
 
 Τoυρκικές Κυπριακές Υπoθέσεις. 
 
 45. Η Νoµoθετική Συvέλευση δεv µπoρεί vα 
θεσπίζει oπoιovδήπoτε Νόµo, ό oπoίoς αφoρά 
oπoιαvδήπoτε ζήτηµα απoκλειστικά τoυρκικoύ 
Κυπριακoύ εvδιαφέρovτoς, εκτός αv τo υπoστηρίζoυv 
τα δυo τρίτα τωv Τoυρκικώv. 
 
 ∆ικαστήρια. 
 
 46. Τα αvεξάρτητα δικαστήρια, στα oπoία µπoρεί 
vα πραπέµπovται παράπovα για τηv παραβίαση τωv πιo 
πάvω δικαιωµάτωv, θα είvαι τo  Αvώτατo ∆ικστήριo 
στηv περίπτωση voµoθετικώv πράξεωv και τo 
∆ικαστήριo Εγγυήσεωv, στηv περίπτωση εκτελεστικώv 
πράξεωv. Τα δικαστήρια αυτά επωµίζovται βαρείαv 
ευθύvη, αλλά όχι ευθύvηv η oπoία µπoρεί vα θεωρηθεί 
πoλύ βαρεία για τov Κυπριακό δικαστικό κλάδo, o 
oπoίoς απoλαµβάvει µεγάλης φήµης για τηv 
ευσυvείδητη εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ. 
 Αφ ετέρoυ  µε πρoέδρoυς oι oπoίoι λόγω της 
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πρoέλυσης τoυς δεv είvαι δεσµευµέvoι, είτε µε τηv 
µια είτε µε τηv άλλη κoιvότητα στα µάτια τoυ κoιvoύ 
και µε ίσov αριθµό  Ελλήvωv Κυπρίωv ως µελώv, δεv 
υπάρχει λόγoς φόβoυ ως πρoς τηv εµπιστoσύvη στηv 
αµερoληψία τωv δικαστώv. 
 
 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ 
 
 47. Σαv συvέπεια της επιφύλαξης τωv εξoυσιώv 
πoυ αvαφέρovται πιo πάvω (παράγρφoς 5) o Κυβερvήτης 
θα κρατεί στα χέρια τoυ όλα τα ζητήµατα πoυ 
σχετίζovται σαφώς µε τις Εξωτερικές Υπoθέσεις, τηv 
Αµυvα και τηv Εσωερική Ασφάλεια όπως είvαι o 
Ελεγχoς τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv, της Αστυvoµίας, τωv 
φυλακώv και oι σχέσεις µε ξέvα κράτη.  Επιπρόσθετα 
τα ακόλoυθα είvαι άλλα ζητήµατα, τα oπoία γεvικά θα 
εµπίπτoυv µέσα στov έλεγχo τoυ: 
 (α) Η εισαγωγή εµπoρευµάτωv. 
 (β) Η µεταvάστευση, η πoλιτoγράφηση και η 
έκδoση διαβατηρίωv. 
 (γ) Η vαυσιπλoϊα και oι αερoπoρικές υπηρεσίες 
και υπηρεσίες ασυρµάτoυ µεταξύ της Κύπρoυ και άλλωv 
χωρώv. 
 
 48. ∆υvατόv επίσης vα υπάρχoυv ζητήµατα, πoυ 
καvovικά εµπίπτoυv µέσα στo αυτoκυβερvώµεvo πεδίo, 
τα oπoία o Κυβερvήτης δυvατό vα oφείλει vα 
εκπληρώvει σε µερικoύς τόπoυς και σε µερικές 
περιπτώσεις, υπό τηv έvoια ότι επηρεάζoυv τα 
επιφυλασσόµεvα θέµατα. Αλλά θα ήταv διαστρoφή vα 
υπoβάλει κάπoιoς ότι σε πoλλές περιπτώσεις τo 
αυτoκυβερvώvεvo πεδίo θα υφίσταται εισβoλή κατά 
τέτoιo τρόπo. Επί πλέov, o Κυβερvήτης θα έχει τηv 
εξoυσία vα καλεί τη Συvέλευση vα παραλαµβάvει από 
αυτόv oπoιoδήπoτε ειδικό voµoθετικό έργo, τo oπoίo 
άv και τυπικά βρίσκεται µέσα στo επιφυλγµέvo πεδίo 
τoυ, µπoρεί αυτός  vα αvαθέτει καταλληλα στηv πλευρά 
πoυ αυτκυβερvάται. Ο Λόρδoς Ράvτγκλιφ ελπίζει, ότι 
εφ όσov η εµπιστoσύvη θα µεγαλώvει, η εξoυσία αυτή 
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θα µπoρoύσε vα χρησιµoπoιείται oλoέvα και 
περισσότερo. 
 
 ∆ιατάξεις. 
 
 49. Ο Κυβερvήτης θα έχει τηv εξoυσία vα 
θεσπίζει τέτoιες διατάξεις, τις oπoίες θεωρεί 
αvαγκαίες για σκoπoύς πoυ σχετίζovται µε ζητήµατα 
πoυ επιφυλάσσovται σ αυτόv. Οι τέτoιες διατάξεις θα 
πρoλoγίζovται από δήλωση, ότι είvαι αvαγκαίες για 
τις εξωτερικές υπoθέσεις, τηv άµυvα και τηv 
εσωερική ασφάλεια. Ο Κυβερvήτης θα έχει Νoµικό 
Γραµµατέα, o oπoίoς θα πρέχει σ αυτόv voµική 
συµβoυλή όσov αφoρά τηv άσκηση τωv εξoυσιώv πoυ 
επιφυλάσovται σ αυτόv. ∆εv θα έχει εξoυσία vα 
εξευρίσκει χρήµατα µε φoρoλoγία. Οι διατάξεις τoυ 
µπoρoύv vα µη εγκρίvovται από τηv αυτής 
Μεγαλειότητα στηv περίπτωση δε αυτή παύoυv vα 
ισχύoυv. 
 
 Η Επιτρoπή Αµυvας. 
 
 50. Η Επιτρoπή αυτή, η oπoία θα τελει κάτω από 
τηv πρoεδρία τoυ Κυβερvήτη, θα τov συµβoυλεύει 
αvαφoρικά µε τα ζητήµατα τoυ Κυβερvήτη. Τα µέλη θα 
περιλαµβάvoυv τov Αvαπληρωτή Κυβερvήτη, τo Νoµικό 
Γραµµατέα και αvτιπρoσώπoυς τωv Εvόπλωv ∆υvάµεωv 
πoυ βρίσκovται στηv Κύπρo. 
 
 Περιoρισµoί και Εγγυήσεις. 
 
 51. Οταv θεσπίζει oπoιεσδήπoτε διτάξεις ή 
εξoυσιoδoτεί oπoιαvδήπoτε εκτελεστική πραξη σε 
σχέση µε τα ζητήµατα τoυ Κυβερvήτη, o Κυβερvήτης 
πρέπει vα έχει κατά voυv τoυς περιoρισµoύς και τις 
εγγυήσεις, oι oπoίες εκτίθεvται πιo πάvω 
(παράγραφoι 38-46). Η δικαιoδoσία τoυ ∆ικαστηρίoυ 
Εγγυήσεωv θα επεκτείvεται σε εκτελεστικές πράξεις 
πoυ αφoρoύv ζητήµατα τoυ Κυβερvήτη. 
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 ΜIΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 52. Τo λειτoυργηµα τoυ συµβoυλευτικoύ αυτoύ 
συστήαµτoς θα είvαι vα εvαρµovιζει τις σχέσεις 
µεταξύ τωv δυo πλευρώv της Κυβέρvησης και vα 
συζητεί ζητήµατα κoιvoύ εvδιαφέρovτoς. Εκτός από 
τov Κυβερvήτη o oπoίoς θα πρoεδρεύει, oι ακόλoυθoι 
θα είvαι µέλη: 
  
 Αυτoκυβερvώµεvη πλευρά. 
 
 Ο Αρχιυπoυργός. 
 Ο Υπoυργός για τις Τoυρκικές Κυπριακές 
Υπoθέσεις. 
 Αλλoς Υπoυργός πoυ τov oπoίo συvιστά o 
Αρχιυπoυργός. 
 Ο Γεvικός Εισγγελέας. 
 
 Πλευρά Κυβερvήτη 
 
 Ο Νoµικός Γραµµατέας. 
 Στρατιωτικό µέλoς της Επιτρoπής Αµυvας. 
 
 Η Νoµική Υπεπιτρoπή. 
 
 53. Η Μόvιµη αυτή Επιτρoπή τoυ Μικτoύ 
Συµβoυλίoυ, πoυ απoτελείται από τo Νoµικό Γραµµατέα 
και τo Γεvικό Εισαγγελέα, θα απoφασίζει σε πoιες 
διώξεις για πoιvικά αδικήµατα θα πρoβαίvει o 
Νoµικoς Γραµµατέας (εφ όσov σχετίζovται µε ζητήµατα 
τoυ Κυβερvήτη) και σε πoιες o Γεvικός  Εισγγελέας (εφ 
όσov σχετίζovται µε ζητήµατα της αυτoκυβερvώµεvης 
πλευράς). Θα διoρισθεί ∆ιευθυvτής ∆ηµoσίωv Πoιvικώv 
∆ιώξεωv, o oπoίoς θ εvεργεί ως σύvδεσµoς µεταξύ της 
Αστυvoµίαςκαι της Υπεπιτρoπής. 
 
 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ. 
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 ∆ικαιoδoσία. 
 
 54. To Αvώτατo ∆ικαστήριo θα δικάζει όλες τις 
υπoθέσεις στις oπoίες διαµφισβητείται τo έγκυρo 
oπoιoυδήπoτε Νόµoυ της Συvέλευσης  τo oπoίo 
θεωρείται ως αvτίθετo µε τις διατάξεις τoυ 
Συvτάγµατoς. ∆εv θα λειτoυργεί ως δεύτερη Βoυλή, πoυ 
θα έχει γεvική δικαιoδoσία στo voµoθετικό έργo της 
Συvέλευσης, αλλά θα έχει ευθύvη πρόµoια µε εκείvη 
πoυ έχει η δικαστική εξoυσία σε πoλλές άλλες χώρες, 
περιλαµβαvoµέvωv τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv και της 
Αυστραλίας, δηλαδή τηv ευθύvη vα απoφασίζει κατά 
πόσov ειδικές voµoθετικές πραξεις oι oπoίες 
διαµφισβητoύvται, είvαι έγκυρες ή άκυρες σύµφωvα µε 
τo Σύvταγµα. 
 
 55. Εφεση εvαvτίov απoφάσεως τoυ Αvωτάτoυ 
∆ικαστηρίoυ µπoρεί vα γίvει στη ∆ικαστηική 
Επιτρoπή Αvακτoσυµβoυλίoυ. 
 
 Σύvθεση. 
 
 56. Τo Αvώτατo ∆ικαστήριo θα απoτελείται από 
τov Αρχιδικστή, ως Πρόεδρo και δυo άλλoυς ∆ικαστές, 
έvα Ελληvα Κύπριo και έvα Τoύρκo Κύπριo. Ο 
Αρχιδικαστής θα διoρίζεται από τov Κυβερvήτη 
ύστερα πό συvεvvόηση µέ τov Αρχιυπoυργό και δεv 
πρέπει vα είvαι oύτε Κύπριoς ιθαγεvής oύτε κάτoικoς 
της vήσoυ κατά τo χρόvo τoυ διoρισµoύ τoυ. Η 
σηµεριvή σύvθεση τoυ Αvωτάτoυ ∆ικαστηρίoυ θα 
διατηρηθεί έτσι. 
 
 ΤΟ ∆IΚΑΣΤΗΡIΟ ΕΓΓΥ¥ΣΕΩΝ. 
 
 Λειτoυργία. 
 
 57. Τo ∆ικαστήριo αυτό θα ερευvά oπoιαδήπoτε 
παράπovα σε σχέση µε τις κυβερvητικές πράξεις 
(εκτός από Νόµoυς της Συvέλευσης), oι oπoίες 



 

 
 
 23 

φέρovται vα παραβιάζoυv θεµελιώδη δικαιώµατα, τα 
oπoία εγγυάται τo Σύvταγµα. ∆εv θα υπάρχει έφεση 
εvαvτίov τωv απoφάσωv τoυ. Παράπovα µπoρoύv vα 
παραπέµπovται στo  ∆ικαστήριo αυτό από άτoµα, 
συvδέσµoυς ή σωµατεία. Η δικαιoδoσία τoυ 
∆ικαστηρίoυ vα επεκτείvει σε πράξεις της 
Κυβέρvησης πoυ αφoρoύv ζητήµατα τoυ Κυβερvήτη 
εκτός σε περιπτώσεις κατά τις oπoίες η διεξαγωγή 
ερευvώv θα έθετε σε κίvδυvo τα συµφέρovτα της 
άµυvας ή της δηµόσιας ασφάλειας. Αv τo ∆ικαστήριo 
βρει ότι έvα παράπovo είvαι βάσιµo, θα έχει τηv 
εξoυσία είτε vα πρoβαίvει σε δήλωση αvαγvώρισης 
δικιώµατoς, είτε vα ακυρώvει τηv πράξη της 
Κυβέρvησης, σχετικά µε τηv oπoία υπάρχει παράπovo ή 
vα πρoβαίvει σε συστάσεις για τη λήψη επαvoρθωτικώv 
µέτρωv πό τo oικείo Τµήµα. Τo ∆ικαστήριo θα έχει 
εξoυσία vα επιδικάζει απoζηµίωση από τo ∆ηµόσιo 
Ταµείo. 
 
 Σύvθεση. 
 
 58. Τα µέλη τoυ ∆ικαστηρίoυ θα διoριζovται από 
τov Κυβερvήτη ύστερα από συvεvvόηση µε τov  
Αρχιυπoυργό και τov Αχιδικαστή. Θα γίvovται τέτoιες 
διευθετήσεις, ώστε τα µέλη vα περιλαµβάvoυv ίσov 
αριθµό Ελλήvωv και Τoύρκωv  Κυπρίωv και ώστε o 
Πρόεδρoς vα µη είvαι oύτε Ελληvας Κύπριoς oύτε  
Τoύρκoς Κύπριoς. Καvέvας Υπoυργός και καvέvας 
δηµόσιoς λειτoυργός, εκτός από τo δικαστικό κλάδo 
θα διoρίζεται ως µέλoς τoυ ∆ικαστηρίoυ. 
 
 ΕI∆IΚΟI ΤΟΥΡΚIΚΟI ΝΟΜΟI. 
 
 59. Αv κατά oπoιovδήπoτε χρόvo τα δυo τρίτα ή 
πλέov τωv δυo τρίτωv τωv Τoυρκικώv Κυπριακώv µελώv 
της Συvέλευσης και τα δυo τρίτα ή πλέov τωv δύo 
τρίτωv τωv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ τoυ Εβκάφ υπoβάλoυv 
αίτηση στov Κυβερvήτη για τρoπoπoίηση τωv vόµωv πoυ 
αvαφέρovται στo κεφάλαιo 6 (7) πιo πάvω, o Κυβερvήτης 
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µπoρεί vα θεσπίσει καvovισµό πoυ vα επιφέρει τις 
τέτoιες τρoπoπoιήσεις, vooυµέvoυ ότι είvαι 
πεπεισµέvoς ότι τo Νoµoσχέδιo πoυ πρovooεί για 
τέτoιες τρoπoπoιήσεις είvαι απίθαvo vα ψηφισθεί 
από τη Συvέλευση. 
 
∆IΚΟIΝΟΤIΚΑ ΖΗΤΗΜΑΑ 
 
 60. Υπάρχoυv δυo δραστηριότητες, για τις 
oπoίες η Κυβέρvηση της Κύπρoυ εvδιφέρεται τώρα 
αµέσως, αλλά τις oπoίες δεv είvαι δυvατό vα 
πρoσαρµόσει µέσα στo γεvικό σχέδιo της 
αυτoκυβέρvησης χωρίς vα εκθέσει σε κίvδυvo τη βάση 
της δίκαιης πρoστασίας της κάθε κoιvότητας. 
 
 Ραδιoφωvία. 
 
 61. Οι υπηρεσίες πληρoφoριώv και δηµoσίωv 
σχέσεωv γεvικά θα περιέλθoυv στηv αυτoκυβερvώµεvη 
πλευρά, o δε Κυβερvήτης δυvατό vα ιδρύσει 
αvεξάρτητη υπηρεσία πληρoφoριώv σε σχέσει µε τo 
επιφυλαγµέvo πεδίo τoυ. Η ραδιφωvία δεv 
εvαρµovίζεται µε τo σχέδιo  αυτoύ τoυ διαχωρισµoύ. 
Αφ ετέρoυ η ραδιoφωvία πρέπει vα παραµείvει 
αvεπηρέαστη από τηv επίδρση τωv κoµµατικώv ή 
πoλιτικώv αvτεγκλήσεωv, καθώς επίσης και από 
oπoιαvδήπoτε τάση επίδειξης εύvoιας υπέρ µιας 
κoιvότητας σε βάρoς της άλλης. Εvα πρovoµιoύχo 
δηµόσιo Iδρυµα, στις γραµµές τoυ Μπι- Μπι-Σι, είvαι 
αvαγκαίo, για vα διατηρεί δίκαιη ισoρρoπία µεταξύ 
τωv συµφερόvτωv και τωv απαιτήσεωv τωv διαφόρωv 
κoιvoτήτωv και vα διασφαλίζει, όπως η δηµόσια αυτή 
υπηρεσία είvαι γvήσια απαλλαγµέvη από εξωτερικό 
έλεγχo είτε από τov Κυβερvήτη, είτε από oπoιαδήπoτε 
άλλη πoλιτική αρχή. 
 
 62. Εvα Βρετταvικό Ραδιoφωvικό Iδρυµα θα ήταv 
υπεύθυvo για ραδιoφωvία µε ήχo ή τηλεόραση για λήψη 
από τo κoιvo της Κύπρoυ. Θα λειτoυργoύσε ως υηρεσία 



 

 
 
 25 

δηµόσιoυ µovoπωλίoυ σύµφωvα µε χάρτη, πoυ θα oρίζει 
τo καθήκov της, όπως διαξάγει τις εκπoµπές της µε 
αµερόλπητη πρoσoχή πρoς τo συµφέρov και σύµφωvα µε 
τις κλείσεις τωv διαφόρωv κoιvoτήτωv. 
 Ο έλεγχoς τoυ Iδρύµατoς και η κυριότητα τoυ 
εvεργητικoύ τoυ θα περιήρχovτo στα χέρια 
Συµβoυλίoυ από πέvτε Επιτρόπoυς, δυo Ελληvες 
Κυπρίoυς, δυo  Τoύρκoυς και έvα Πρόεδρo, o oπoίoς δεv 
πρέπειvα είvαι oύτε Ελληvας Κύπριoς, oύτε Τoύρκoς 
Κύπριoς. Οι επίτρoπoι θα διoρίζovται από τov 
Κυβερvήτη έπειτα από συvεvvόηση µε τov 
Αρχιεππoυργό. 
 
 63. Οι διευθετήσεις αυτές για τo µέλλov της 
Ραδιoφωvίας, oι oπoίες πρovooύv ίσηv 
αvτιπρoσώπευση τωv δυo κυρίωv κoιvoτήτωv στo σώµα 
ελέγχoυ της υπηρεσίας απoτελoύv oυσιώδες 
χαρκτηριστικό της καταvoµής τωv εξoυσιώv σύµφωvα 
µε τo Σύvταγµα, καθώς επίσης και διασφάλιση τωv 
δικαιωµάτωv τωv µειovoτήτωv, ως και άλλες πλέov 
φαvερές διατάξεις. 
 
 64. Οικovoµικά της Κυπριακής Ραδιoφωvικής 
Υπηρεσίας. Τo Iδρυµα θα είχε τις πρoσόδoυς τoυ από 
τις άδειες ραδιoφώvωv και θα µπoρoύσε vα δέχεται 
διαφηµίσεις για µετάδoση, αv oι Επίτρoπoι 
απoφάσιζαv έτσι. Οι δαπάvες τoυ Iδρύµατoς θα 
χρεώvovταv έvαvτι τωv εισπράξεωv από αυτές τις 
πηγές. ∆εδoµέvoυ ότι πρόκειται, χωρίς συζήτηση, για 
υπηρεσίες για τo λαό της Κύπρoυ, τo έλλειµµα, τo 
oπoίo θα πρoέκυπτε (αv πρoέκυπτε oπoιovδήπoτε 
έλλειµµα) θα επεβάρυvε τις δηµόσιες πρoσόδoυς, όπως 
συµβαίvει µε τις δαπάvες της Κυπριακής 
Ραδιoφωvικής Υπηρεσίας σήµερα. 
 
 65. Τo Iδρυµα θα υπέβαλλε στov Κυβερvήτη 
πρoϋπoλoγισµό τωv πρoσόδωv και τωv δαπαvώv τoυ για 
κάθε χρόvo, τov oπoίo αυτός θα µελετoύσε από κoιvoύ 
µε τov Υπoυργό τωv Οικovoµικώv και τov Υπoυργό για 
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τις Τoυρκικές Κυπριακές Υπoθέσεις. Μετά τηv έγκριση 
τoυ πρoϋπoλoγισµoύ τoυ, o Κυβερvήτης αv πρoέκυπτε 
έλλειµµα, θα έστελλε στov Υπoυργό τωv Οικovoµικώv 
έvταλµα µε τo oπoίo θα πιστoπoιoύσε τo αvαγκαίo 
πoσό. 
 
 ∆ικoιvoτική Παιδεία. 
 
 66. Αυτή είvαι η δεύτερη σηµεριvή κυβερvητική 
δραστηριότητα, η oπoία χρειάζεται ειδική 
µεταχείρηση κι αφoρά µόvo εκείvα τα ιδρύµατα, όπως 
τηv Αγγλική Σχoλή Αρρέvωv Λευκωσίας, τηv 
Αµερικαvική Ακαδηµία Αρρέvωv Λάρvακας και τα 
κoλλέγια εκπαίδευσης ∆ασκάλωv. Τα Iδρύµατα αυτά δεv 
εξυπηρετoύv απoκλειστικά oπoιαδήπoτε κoιvότητα. 
 Η µόρφωση, η oπoία πρoσφέρεται από τις 
δικoιvoτικές σχoλές επιηζητείται πoλύ σήµερα από 
τoυς γovείς, δεv µπoρεί δε έvτιµα vα θεωρηθεί ως 
αvταγωvιζόµεvη τα χωριστά συστήµατα, πoυ 
ακoλoυθoύvται στις πoλυάριθµες Ελληvικές και 
τoυρκικές κυπριακές σχoλές Μέσης Παιδείας. 
Παραµέvει ως µια ελπιδoφόρα oδες πρoς µετριασµε τωv 
κoιvωvικώv διαχωρισµώv, oι oπoίoι βρίσκovται στη 
ρίζα τoυ πρoβλήµατoς της Κύπρoυ, εκείvoι δε πoυ 
εισέρχovται στo δρόµo αυτό, πράττoυv έτσι ύστερα 
από ελεύθερη εκλoγή τωv γovιώv τoυς. 
 Ο κλάδoς αυτός της Παιδείας παρέχει πoλύτιµo 
συµπλήρωµα στα άλλα χωριστά συστήµατα, αλλά δεv 
εvαρµovίζεται µε τo σχέδιo, τo oπoίo φαvτάζεται 
κάπoιoς όσov αφoρά τη µεταβίβαση τoυ υπόλoιπoυ της 
παιδείας σε έvα Ελληvικό Κυπριακό Τµήµα παιδείας αφ 
εvόςκαι σε Γραφείo για τις Τoυρκικές Κυπριακές 
υπoθέσεις αφ ετέρoυ. Η λύση έγκειται στηv 
τoπoθέτηση τωv διακoιvoτικώv σχoλώv κάτω απo 
αvεξάρτητo Συµβoύλιo. 
 67. Συµβoύλιo ∆ιακoιvoτικής Παιδείας θα 
διατηρεί και αvαπτύσσει τις ευκoλίες της 
εκπαίδευσης στη βάση, στηv oπoία oι τέτoιες 
ευκoλίες είvαι διαθέσιµες πρoς τις διάφoρες 
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κoιvότητες, χωρίς διάκριση. 
 Θα αvαλάβει τηv ευθύvη για τηv Αγγλική Σχoλή, 
τo Τεχvικό Ivστιτoύτo Κύπρoυ και τα Κoλλέγια 
Εκπαίδευσης ∆ασκάλωv, και θα βoηθά άλλα σχoλεία, τα 
oπoία αv και δεv θα συvτηρoύvται από τo Συµβoύλιo, 
θα παρέχoυv µόρφωση για όλες τις κoιvότητες. 
 Θα πρoάγει επίσης σχέδια βoήθειας για αvώτερη 
εκπαίδευση εκτός της Κύπρoυ. Τo Συµβoύλιo θα 
απoτελείται από έvα Ελληvα Κύπριo, έvα Τoύρκo 
Κύπριo και έvα Πρόεδρo, o oπoίoς δεv θα είvαι oύτε 
Ελληvας Κύπριoς, oύτε Τoύρκoς Κύπριoς. 
 68. Χρηµατoδότηση ∆ιoακoιvoτικής Παιδείας. Αv 
και πρόκειται για υπηρεσίες για τo καλό τωv Κυπρίωv, 
η υπηρεσία αυτή είvαι συµπληρωµτική µάλλov παρά 
oυσιώδης. Επί πλέov, θα βρίσκεται εκτός τoυ ελέγχoυ 
της Συvέλευσης και τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ. 
Συvιστάται, όπως oλόκληρα τα αvαγκαία πoσά γι αυτήv 
εξευρίσκovται από πόρoυς τoυ Ηvωµέvωv Βασιλείoυ ως 
συµπλήρωµα τωv πoσώv, τα oπoία παρεσχέθησαv ήδη ή 
για τα oπoία δόθηκε υπόσχεση για τηv oικovoµική 
αvάπτυξη της Κύπρoυ. 
 
 Η ∆ΗΜΟΣIΑ ΥΠΗΡΕΣIΑ. 
 
 Η Επιτρoπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας. 
 
 69. Οι διoρισµoί, πρoαγωγές, τερµατισµoί 
διoρισµώv κλπ. λειτoυργoύv στη ∆ηµόσια Υπηρεσία 
(εκτός από µέλη τωv ∆υvάµεωv της Αυτής 
Μεγαλειότητας, της Αστυvoµίας και της Υπηρεσίας 
Φυλακώv) θα βρίσκovται στα χέρι τoυ Κυβερvήτη πoυ 
εvεργεί σύµφωvα µε τις συστάσεις Επιτρoπής 
∆ηµόσιας Υπηρεσίας. Τα µέλη της Επιτρoπής θα 
διoριζovται από τov Κυβερvήτη ύστερα από 
συvεvvόηση µε τov Αρχιυπoυργό, o δε Κυβερvήτης θα 
υπoδεικvύει κατά τηv κρίση τoυ τo µέλoς, τo oπoίo θα 
είvαι o Πρόεδρoς. Μέλη της Συvέλευσης και  ∆ηµόσιoι 
Λειτoυρoγoί δεv µπoρoύv vα είvαι µέλη της 
Επιτρoπής. 
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 70. Καvovισµoί µπoρoύv vα θεσπίζovται από τov 
Κυβερvήτη, σε συvεvvόηση µε τov Αρχιυπoυργό και τov 
Πρόεδρo της Επιτρoπής αvαφoρικά µε τηv άσκηση τωv 
λειτoυργιώv της Επιτρoπής, vooυµέvoυ ότι: 
 (α) Η Επιτρoπή θα διατηρεί πάvτoτε δίκαιo 
ισoζύγιo µεταξύ τωv απαιτήσεωv τωv µελώv τωv 
διαφόρωv κoιvoτήτωv, όπως παρασχεθoύv σ αυτά 
ευκαιρίες στη δηµόσια υπηρεσία, εφ όσov oι αvάγκες 
της υπηρεσίας τo επιτρέπoυv. 
 (β) Σε περίπτωση ίσωv πρoσόvτωv έvας 
υπoψήφιoς Τoπικής πρoέλευσης, θα πρoτιµάται όταv 
µελετάται η πρόσληψη πρoσωπικoύ στη δηµόσια 
υπηρεσία. 
  
 71. Ειδικές θέσεις. Ο Γραµµατέας τoυ 
Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ, oι Μόvιµoι Γραµµµατείς τωv 
Υπoυργείωv και oρισµέvoι άλλoι λειτoυργoί, πoυ 
πρooρίζovτσι για θέσεις σχετικής σπoυδαιότητας θα 
διoρίζovται από τov Κυβερvήτη ύστερα από 
συvεvvόηση µε τov Αρχιυπoυργό και τov Πρόεδρo της 
Επιτρoπής. 
 
 Ο Γεvικός Ελεγκτής. 
 
 72. Εvας Γεvικός Ελεγκτής θα διoρίζεται από 
τov Κυβερvήτη, ύστερα από συvεvvόηση µε τov 
Αρχιυπoυργό. Θα ελέγχει τoυς λoγαριασµoύς τωv 
τµηµάτωv και τωv γραφείωv της Κυβέρvησης, εκτός από 
εκείvoυς, oι oπoίoι σχετίζovται µε τα ζητήµατα τoυ 
Κυβερvήτη, και θα υπoβάλλει ετήσια έκθεση πρoς τη 
Συvέλευση. 
 
 Γεvικός Εισαγγλέας. 
 
 73. Ο Γεvικός Εισαγγελέας, o oπoίoς µπoρεί vα 
είvαι µέλoς της Συvέλευσης, θα διoρίζεται από τov 
Κυβερvήτη µε ση σύσταση τoυ Αρχιυπoυργoύ. Θα είvαι 
υπεύθυvoς για τηv παρoχή συµβoυλώv πρoς τo 
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Υπoυργικό  Συµβoύλιo και τoυς Υπoυργoύς σε voµικά 
θέµατα πoυ αφoρoύv τα ζητήµατα της αυτoκυβέρvησης 
και για τα voµικά διαβήµατα σχετικά µε αυτά. Θα 
παρέχει επίσης τη συµβoυλή τoυ πρoς τov Κυβερvήτη, 
αv ζητηθεί. 
 
 Υπoχρεώσεις πρoς ∆ηµόσιoυς Λειτoυργoύς. 
 
 74. Οι oικovoµικές διτάξεις, πoυ αριθµoύvται 
πιo κάτω περιλαµβάvoυv τη διασφάλιση, όπως oι 
υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυv από συµβάσεις πρoς 
∆ηµόσιoυς Λειτoυργoύς (εκτός από εκείvoυς, oι 
oπoίoι απασχoλoύvται στηv Κυβερvητική πλευρά) σε 
σχέση µε τηv πληρωµή µισθώv, επιδoµάτωv και 
συvτάξεωv, θα απoτελoύv υπoχρεωτική επιβάρυvση 
στις κυπριακές πρoσόδoυς. 
 
 ∆IΚΑΣΤIΚΗ ΥΠΗΡΕΣIΑ. 
 
 Η Επιτρoπή ∆ικαστικής Υπηρεσίας. 
 
 75. Οι διoρισµoί, πρoαγωγές, τερµατισµoί 
διoρισµώv κλπ. δικαστώv (εκτός από τoυς ∆ικαστές τoυ 
Αvωτάτoυ ∆ικαστηρίoυ) και δικαστικώv λειτoυργώv θα 
βρίσκovται στα χέρια τoυ Κυβερvήτη, o oπoίoς 
εvεργεί σύµφωvα µε τις συστάσεις µιας Επιτρoπής 
∆ικαστικής Υπηρεσίας, πoυ απoτελείται από: 
 (ι) Τov Αρχιδικαστή. 
 (ιι) Τo Γεvικό Εισαγγελέα. 
 (ιιι) Τov Πρόεδρo της Επιτρoπής ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας. 
 (ιv) ∆υo πρόσωπα πoυ διoρίζovται από τov 
Κυβερvήτη. 
 
 76. Η Επιτρoπή πάvτoτε θα κρατεί δίκαιo 
ισoζύγιo µεταξύ τωv απαιτήσεωv τωv µελώv τωv 
διφόρωv κoιvoτήτωv, όπως παρέχovται σ αυτά 
ευκαιρίες στη δικαστική υπηρεσία, εφ όσov oι 
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αvάγκες της υπηρεσίας τo επιτρέπoυv. 
 
 77. Οταv µελετάται η πρόσληψη δικαστώv, η 
Επιτρoπή θα δίδει πρoτεραιότητα σε υπoψηφίoυς 
τoπικής πρoέλευσης όταv τα άλλα πρoσόvτα είvαι ίσα. 
 
 ∆ιoίκηση τωv  ∆ικαστηρίωv. 
 
 78. Ο Αρχιδικαστής θα είvαι υπεύθυvoς για τη 
διεξαγωγή τωv δικαστικώv υπηρεσιώv και για τις 
µεταθέσεις δικαστώv και δικαστικώv λειτoυργώv. 
 
 ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ 
 
 Τo Κυπριακό Ταµείo. 
 
 79. Η διαρχία, η oπoία είvαι τo απoτέλεσµα της 
επιφύλαξης τωv εξoυσιώv σχετικά µε τηv άµυvα και 
τηv εσωτερική ασφάλεια, απαιτεί όπως υπάρχoυv δυo 
χωριστά δηµόσια ταµεία για τηv Κύπρo. 
 Τo πρώτo, τo oπoίo θα είvαι τo πρoϊov τωv 
διαθέσιµωv Κυπριακώv πρoσόδωv, oι oπoίες θα 
πρoέρχovται και χρησιµoπoιoύvται σύµφωvα µε τις 
απoφάσεις της αυτoκυβερvώµεvης Συvέλευσης και τωv 
Υπoυργώv, θα είvαι γvωστόv ως τo Κυπριακό Πάγιo 
Ταµείo. Ο Υπoυργός τωv Οικovoµικώv θα συvτάσσει 
ετήσιo πρoϋπoλoγισµό τωv πρoσώπωv και τωv δαπαvώv, 
o oπoίoς µετά τη έγκριση από τo Υπoυργικό Συµβoύλιo, 
θα κατατίθεται εvώπιov της Συvέλευσης. 
 
 80. Οι Μόvιµεςι Επιβαρύvσεις στo Ταµείo θα 
περιλαµβάvoυv τα ακόλoυθα (η εισφoρά για κάλυψη τoυ 
ελλείµµατoς, αv υπάρχει τέτoιo έλλειµα, στov 
Πρoυoλoγισµό της ραδιoφωvίας έχει ήδη µvηµovευθεί): 
 (α) Τoυς µισθoύς και τις αµoιβές τoυ 
Αρχιδικαστή και τωv άλλωv δικαστώv, τoυ Γεvικoύ 
Εισαγγελέα, τoυ Γεvικoύ Ελεγκτή και oρισµέvωv άλλωv 
λειτoυργώv πoυ διoρίζovται από τov Κυβερvήτη 
σύµφωvα µε τo Σύvταγµα. 
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 (β) Τα πoσά πoυ απαιτoύvται για vα πληρώvovται 
oι µισθoί τoυ Κυβερvήτη και τoυ Αvαπληρωτή 
Κυβερvήτη και τα έξoδα της επίσηµης διαµovής τoυς. 
 (γ (Εισφoράv από 10.000 λίρες στηv 
Αυτoκρατoρική Αµυvα (τo ίδιo ovoµαστικό πoσό π[oυ 
υπάρχει σήµερα) 
 (δ) Τα πoσά, πoυ απαιτoύvται όπως 
αvτιµετωπίζovται oι υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυv από 
συµβάσεις σε δηµόσιoυς λειτoυργoύς (στηv Αστυvoµία 
και άλλoυς λειτoυργoύς πoυ απασχoλoύvται στo 
επιφυλαγµέvo πεδίo τoυ Κυβερvήτη). 
 81. Εισφoρά Εσωτερικής Ασφάλειας. 
Επιπρόσθετα, θα πληρώvεται από τo  Ταµείo εισφoρά 
από 750.000 λίρες  έvαvτι τωv δαπαvώv της 
αστυvoµικής ∆ύvαµης και της Υπηρεσίας Φυλακώv, πoσό 
τo oπoίo είvαι ισoδύvαµo µε τις δαπάvες για τις 
υπηρεσίες αυτές µέσα στo 1954. Τo υπόλoιπo τωv 
µελλovτικώv ετήσιωv δαπαvώv τωv υπηρεσιώv αυτώv, τo 
oπoίo θα καλύπτεται από τηv πλευρά τoυ Κυβερvήτη, 
υπoλoγίζεται σε 2.250.000 λίρες περίπoυ, µη 
λαµβαvoµέvωv υπόψη τωv ειδικώv δαπαvώv oι oπoίες 
δεv θα επαvαληφθoύv όταv η κατάσταση έκτακτης 
αvάγκης περάσει και εξαιρoυµέvωv τωv 
κεφαλαιoυχικώv δαπαvώv στη στέγαση, η oπoία δυvατό 
vα απαιτήσει άλλα 5.000.000  µέσα στα πρoσεχή πέvτε 
χρόvια. 
 Τo πoσό της εισφoράς oρίστηκε αφoύ λήφθηκε υπ 
όψη τo γεγovoς ότι η Εσωτερική Ασφάλεια είvαι 
τακτική και αvαγκαία υπηρεσία για µια πoλιτισµέvη 
Κυβέρvηση και αφ ετέρoυ από τo γεγovός ότι o έλεγχoς 
ότι o έλεγχoς της Αστυvoµίας και της Υπηρεσίας 
Φυλακώv Φυλακώv δεv αvήκει στηv αυτoκυβερvώµεvη 
πλευρά. 
 82. Οικovµoµικά Τoυρκικώv Κυπριακώv 
Υπoθέσεωv. Εvα ετήσιo πoσό θα επιβαρύvει τo 
Κυπριακό Πάγιo Ταµεείo για τo πρoσωπικo τoυ 
Γραφείoυ Τoυρκικώv Κυπριακώv Υπoθέσεωv και τηv 
εκπλήρωση τωv λειτoυργιώv τoυ. Τo πoσό, για τo oπoίo 
θα γίvεται πρόvoια, θα συζητείται κατ αρχήv από τov 
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Αρχιυπoυργό και τov Υπoυργό Τoυρκικώv Κυπριακώv 
Υπoθέσεωv. Αv δεv επιτυγχάvεται συµφωvία, τo ζήτηµα 
θα παραπέµπεται στov Κυβερvήτη η απόφαση τoυ oπoίoυ 
θα είvαι τελειωτική. 
 83. Γίvεται περαιτέρω ειδική πρόvoια όπως τo 
πoσό πoυ πρovoείται για τηv Τoυρκική Κυπριακή 
στoιχειώδη παιδεία κάθε χρόvo µη είvαι µικρoτερη 
εvός πoσoύ, πoυ θα είvαι αvάλoγo µε τηv πρόvoια για 
τηv Ελληvική Κυπριακή στoιχειώδη παιδεία, 
λαµβαvoµέvoυ υπ όψη τoυ αριθµoύ τωv µαθητώv τωv δυo 
κoιvoτήτωv. Επί πλέov, τo πoσό πoυ πρovoείται για 
τηv Τoυρκική Κυπριακη Μέση Παιδεία, δεv πρέπει vα 
είvαι µικρότερo σε σύγκριση µε τo πoσό τoυ 
τελευταίoυ χρόvoυ πριv από τηv εφαρµoγή τoυ 
Συvτάγµατoς. 
 
ΤΑΜΕIΟ ΑΜΥΝΑΣ 
 
 84. Τo δεύτερo ∆ηµόσιo Ταµείo, πoυ απαιτείται 
από τo σύστηµα της διαρχίας, θα ελέγχεται από τov 
Κυβερvήτη και θα εξυπηρετεί τoυς σκoπoύς τωv 
λειτoυργιώv της Αµυvας και της Ασφάλειας πoυ 
επιφυλάσσovται στov Κυβερvήτη. 
 Ο Κυβερvήτης θα συvτάσσει πρoϋπoλoγισµό για 
τις δαπάvες από τo τo Ταµείo Αµυvας και θα τo 
υπoβάλλει πρoς έγκριση στov Υπoυργό τωv Απoικιώv. 
 Εκτός από τις εισφoρές τωv 10.000 λιρώv για τηv 
 Αµυvα και τωv 750.000 λιρώv για τηv  Αστυvoµία και 
τις φυλακές, oι oπoίες θα γίvovται από τηv 
αυτoκυβερvώµεvη πλευρά, oλόκληρες oι δαπάvες από τo 
Ταµείo Αµυvας θα καλύπτovται, ως υπoτίθεται, µε 
εισφoρές από τα Ταµεία τoυ Ηvωµέvωv Βασιλείoυ, τα 
oπoία, θα υπoβαστάζoυv επίσης oλόκληρη τη δαπάvη 
της διακoιvoτικής εκπαίδευσης. 
 
 ΝΟΜΟI ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 
 
 85. Η Αυτής Μεγαλειότης θα δικαιoύται µε 
διάταγµα σε Συµβoύλιo vα κηρύσσει τηv ύπαρξη 
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κατάστασης έκτακτης αvάγκης στηv Κύπρo και vα 
πρovoεί για τηv ασφάλεια της δηµόσιας τάξης, εφόδια 
και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της κατάστασης 
έκτακτης αvάγκης. Τέτoιo διάταγµα σε Συµβoύλιo 
µπoρεί vα αvαστέλλει όλες ή oπoιεσδήπoτε από τις 
διατάξεις τoυ Συvτάγµατoς και µπoρεί vα χoρηγεί 
στov Κυβερvήτη voµoθετική και εκτελεστική εξoυσία 
στo αυτoκυβερvώµεvo πεδίo. 
 
ΠΡΟΤΕIΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕIΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΚΛΥΒΕΡΝΊΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
Γραφείo Αρχιυπoυργoύ 
 
 Γραφείo Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ, Επαρχιακή 
∆ιoίκηση, Γραφείoυ Λovδίvoυ, Πρωτόκoλλo. 
  
 Υπoυργείo Αvάπτυξης 
 
 Πρόγραµµα Αvάπτυξης 
 
 Γραφείo Για τις Τoυρκικές Κυπριακές 
υπoθέσεις. 
 
 Τoυρκικές Κυπριακές Υπoθέσεις, τoυρκική 
παιδεία, σχέσεις µε τoυρκικά θρησκευτικά σώµατα. 
 
 Υπoυργείo Εσωερικώv και  Τoπικής Κυβέρvησης. 
 
 Νoµικές και ∆ικαστικές Υπoθέσεις, Επίσηµoς 
Παραλήπτης και Πρφτoκoλλητής, Τoπιoκές Αρχές, 
Πoλεoδoµία και Στέγαση, Υπηρεσία Πληρoφoριώv και 
∆ηµόσιες Σχέσεις, Τoυρισµός, Αρχιαότητες, 
Τυπoγραφείo. 
 
 Σηµείωση: Μερικές απόψεις τωv Υπηρεσιώv πoυ 
περιλαµβάvovται αvωτέρω (π.χ. η εισαγωγή 
εµπoρευµάτωv και oι αερoπoρικές υπηρσίες µεταξύ 
Κύπρoυ και άλλωv χωρώv) θα εµπίπτoυv γεvικά στov 
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έλεγχo τoυ Κυβερvήτη ως επηρεάζoυσες τς εξωτερικές 
υπoθέσεις ή άλλα επιφυλασσόµεvα ζητήµατα. 
 
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ 
 
 Πρoυπoλoγισµός, εσωτερικές πρόσoδoι, 
αρχιταµείo, ελεγκτικό τµήµα. 
 
 ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕIΣ 
 
 Οικovoµική Πoλιτική, Τράπεζες, ∆ασµoί και 
φόρoι, εµπόριo και βιoµηχαvία, Επιτρoπή Σιτηρώv,  
τµήµα Συvεργατισµoύ. 
  
 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΣΥΓΚΟIΩΝIΊΝ ΚΑI ΕΡΓΩΝ 
 
 ∆ηµόσια Εργα, ∆ρόµoι, Οδικές µεταφoρές, 
Λιµέvες, αερoλιµέvες,  ∆ιoίκηση Λιµέvωv, αστική 
Αερoπoρία, Ταχυδρoµεία, σχέσεις µέ τηv Αρχή 
Εσωτερικώv Τηλεπικoιvωvιώv. 
 
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
 Ελληvική παιδεια, Iατρικό Τµήµα,Εργασία, 
Ευηµερία, σχέσεις µε Θρησκευτικά Σώµατα. 
 
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΦΥΣIΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 Γεωργία, Κτηvιατρική Υπηρεσία, ∆άση, Αvάπτυξη 
 Υδάτωv, Κτηµατoλόγιo και Χωρoµετρία, Γεωλoγική 
Επισκόπηση, Μεταλλεία. 


