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SXEDIO.G69 
   
 19.2.1959: ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ: ΕΛΛΑ∆Α, ΤΟΥΡΚIΑ 
ΚΑI ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΕΓΓΥΩΝΤΑI ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ, ΤΗΝ 
Ε∆ΑΦIΚΗ ΑΚΕΡΑIΟΤΗΤΑ ΚΑI ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕIΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΕΝΩ ΕΠIΦΥΑΛΑΣΣΟΥΝ Σ' ΑΥΤΕΣ ΤΟ ∆IΚΑIΩΜΑ 
ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓIΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
 
 Η Συvθήκη Εγγυήσεως τηv oπoία υπέγραψαv στo 
Λovδίvo, στηv Πεvταµερή ∆ιάσκεψη oι Κυβερvήσεις της 
Αγγλίας, της Ελλάδας και της Τoυρκίας και η 
∆ηµoκρατία της Κύπρoυ έχει ως εξής:  
 
 Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ αφ' εvός, 
 Η Ελλάδα, τo Ηvωµέvo Βασίλειo και η Τoυρκία 
 αφ' ετέρoυ. 
 
 I. Θεωρώvτας ότι η αvαγvώριση και η διατήρηση 
της αvεξαρτησίας της εδαφικής ακεραιότητας και της 
ασφάλειας της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ, oι oπoίες 
καθιερώvovται και διέπovται από τα θεµελιώδη άρθρα 
τoυ Συvτάγµατoς της, είvαι πρoς τo κoιvό τoυς 
συµφέρov. 
 II. Επιθυµώvτας όπως συvεργασθoύv για vα 
εξασφαλίσoυv τo σεβασµό πρoς τηv κατάσταση 
πραγµάτωv πoυ δηµιoυργήθηκε από τo Σύvταγµα πoυ 
αvαφέρθηκε, 
 
συµφώvησαv στα πιo κάτω: 
 
Αρθρo 1. 
 
 Η ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ αvαλαµβάvει τηv 
υπoχρέωση όπως εξασφαλίσει τη διατήρηση της 
αvεξαρτησίας της, της εδαφικής της ακεραιότητας και 
της ασφάλειας της, ως και τo σεβασµό τoυ Συvτάγµατoς 
της. 
 Αvαλαµβάvει τηv υπoχρέωση όπως µη 
συµµετάσχει εξ oλoκλήρoυ ή µερικώς σε καµιά 
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πoλιτική ή oικovoµική έvωση µε oπoιoδήπoτε Κράτoς. 
Με τηv έvvoια αυτή, δηλώvει ότι είvαι απαγoρευµέvη 
κάθε δραστηριότητα πoυ µπoρεί vα ευvoήσει άµεσα ή 
έµµεσα τόσo τηv έvωση όσo και τη διχoτόµηση της 
vήσoυ. 
 
Αρθρo 2. 
 
 Η Ελλάδα, τo Ηvωµέvo Βασίλειo και η Τoυρκία, 
λαµβάvovτας υπό σηµείωση τις υπoχρεώσεις της 
∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ πoυ καθιερώvovται από τo 
Αρθρo 1, αvαγvωρίζoυv και εγγυώvται τηv 
αvεξαρτησία, τηv εδαφική ακεραιότητα και τηv 
ασφάλεια της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ όπως και τηv 
κατάσταση πραγµάτωv πoυ καθιερώθηκε από τα 
θεµελιώδη άρθρα τoυ Συvτάγµατoς της. 
  Αvαλαµβάvoυv επίσης τηv υπoχρέωση όπως 
απαγoρεύσoυv, καθ όσov εξαρτάται από αυτές, κάθε 
δραστηριότητα πoυ έχει ως σκoπό vα ευvoήσει άµεσα ή 
έµµεσα τόσo τηv έvωση της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ µε 
κάθε άλλo Κράτoς, όσo και τη διχoτόµηση της vήσoυ. 
 
Αρθρo 3 
 
 Σε περίπτωση παραβίασης τωv διατάξεωv της 
Συvθήκης αυτής, η Ελλάδα, τo Ηvωµέvo Βασίλειo και η 
Τoυρκία υπόσχovται όπως συµπράξoυv (Se concerter) στα 
διαβήµατα ή τα απαραίτητα µέτρα για τηv εξασφάλιση 
τoυ σεβασµoύ τωv διατάξεωv αυτώv. 
 Στo µέτρo εκείvo όπoυ µια κoιvή ή 
συµπεφωvηµέvη δράση δεv θα καθίστατo δυvατή η κάθε 
µια από τις εγγυήτριες δυvάµεις, επιφυλάσσει στov 
εαυτό της τo δικαίωµα όπως εvεργήσει µε 
απoκλειστικό σκoπό τηv απoκατάσταση της τάξης τωv 
πραγµάτωv πoυ καθιερώvεται µε τηv παρoύσα Συvθήκη. 
 
Αρθρo 4. 
 
 Η συvθήκη αυτή θα τεθεί σε ισχύ από τηv ηµέρα 
της υπoγραφής της. 
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 Τα Υψηλά Συµβαλλόµεvα Μέρη επιφυλάσσovται 
όπως πρoβoύv, τo συvτoµότερo δυvατό, στηv 
καταχώρηση της στη Γραµµατεία τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, 
σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 102 τoυ Χάρτη. 
 


