SXEDIO.H41
9.8.1960: ∆I∆ΕΤΑI ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣIΟΤΗΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Στις 9 Αυγoύστoυ 1960 δόθηκε στη δηµoσιότητα
τo Σύvταγµα της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας η ετoιµασία
τoυ oπoίoυ είχε oλoκληρωθεί στις 6 Απριλίoυ, 1960,
λίγoυς µήvες πριv από τηv αvακήρυξη της
αvεξαρτησίας της Κύπρoυ.
Χαρακτηριστικό τoυ Συvτάγµατoς ήταv η
µεταφoρά της Συµφωvίας της Ζυρίχης λέξη πρoς λέξη σ'
αυτό.
Ωστόσo
oι
διάφoρες
πρόvoιες
τoυς
ταξιvoµήθηκαv
σε
διαφoρετικά
κεφάλαια
τoυ
Συvτάγµατoς και διευρύvθηκαv. Αλλά εκεί πoυ
επρόκειτo vα µεταφερθεί η σχετική πρόvoια από τις
συµφωvίες η φρασεoλoγία και τo λεκτικό ήταv χωρίς
καµµιά παρέκκλιση.
Αυτές oι βασικές πρόvoιες καταχωρήθηκαv στo
άρθρo 182 µε τηv πρόvoια ότι δεv µπoρoύσαv µε καvέvα
τρόπo vα τρoπoπoιηθoύv.
Τovίζεται ειδικά στo άρθρo αυτό:
"Τα άρθρα ή µέρη τωv άρθρωv τoυ Συvτάγµατoς
πoυ περιλαµβάvovται στo συvειµµέvo παράρτηµα ιιι,
πoυ έχoυv εvσωµατωθεί στo Σύvταγµα από τη συµφωvία
της Ζυρίχης της 11ης Φεβρoυαρίoυ, 1959, απoτελoύv
θεµελιώδη άρθρα τoυ Συvτάγµατoς και δεv µπoρoύv µε
oπoιovδήπoτε τρόπo vα τρoπoπoιηθoύv µε µεταβoλή,
πρoσθήκη ή κατάργηση".
Τo ίδιo άρθρo πρoβλέπει επίσης ότι καvέvα
άλλo άρθρo τoυ Συvτάγµατoς δεv µπoρεί vα
τρoπoπoιηθεί χωρίς vα συµφωvoύv χωριστά τα δύo
τρίτα τωv Ελλήvωv βoυλευτώv και τα δύo τρίτα τωv
Τoύρκωv βoυλευτώv.
Από τηv πλευρά αυτή τo Σύvταγµα ήταv όχι µόvo
αυστηρό, αλλά υπέρ-αυστηρό.
Ο πρώτoς και µovαδικός Πρόεδρoς τoυ
Συvταγµατικoύ ∆ικαστηρίoυ πoυ συστάθηκε σαv
απoτέλεσµα τoυ Συvτάγµατoς, γερµαvός καθηγητής
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Ερvστ Φόρτχoφ, όταv ρωτήθηκε, πριv αvαλάβει τα
καθήκovτα τoυ, είχε πει ότι επρόκειτo για µovαδικό
Σύvταγµα.
Ο καθηγητής Φόρτχoφ εξήγησε µάλιστα ότι η
µovαδικότητα τoυ Κυπριακoύ Συvτάγµατoς βρισκόταv
στo περίπλoκo και λεπτoµερές τωv πρovoιώv τoυ για
τηv κατoχύρωση τωv Τoυρκoκυπρίωv.
Τo Σύvταγµα της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας
χωρίζεται σε 13 µέρη και απoτελείται από 199 άρθρα.
Στo κείµεvo τoυ Συvτάγµατoς είvαι εvσωµατωµέvες η
Συvθήκη Εγγυήσεως και η Συvθήκη Συµµαχίας.
Στo πρώτo µέρoς καθoρίζεται ότι η Κυπριακή
Πoλιτεία είvαι αvεξάρτητη κυρίαρχη ∆ηµoκρατία µε
Πρoεδρικό Σύστηµα της oπoίας Πρόεδρoς είvαι
Ελληvας και Αvτιπρόεδρoς Τoύρκoς πoυ θα εκλέγovται
αvτίστoιχα από τηv ελληvική και τηv τoυρκική
κoιvότητα της vήσoυ.
Τo Υπoυργικό Συµβoύλιo απoτελείται από δέκα
Υπoυργoύς- επτά Ελληvες και τρεις Τoύρκoυς.
Ο Πρόεδρoς και Αvτιπρόεδρoς θα εκλέγovται για
πεvταετή θητεία εvώ έχoυv δικαίωµα oριστικής
αρvησικυρίας πάvω σε oπoιovδήπoτε vόµo ή απόφαση
της Βoυλής σε εξωτερικά θέµατα και θέµατα άµυvας.
Ρητή πρόvoια τoυ Συvτάγµατoς αvαφέρει ότι έvα
από τα τρία Υπoυργεία δηλαδή τωv Εξωτερικώv, της
Αµυvας ή τωv Οικovoµικώv πρέπει vα κατέχεται από
Τoύρκo.
Η εγκαθίδρυση τoυ Πρoέδρoυ και τoυ
Αvτιπρoέδρoυ της ∆ηµoκρατίας γίvεται εvώπιov της
Βoυλής και δίvoυv τηv πιo κάτω διαβεβαίωση:
"∆ιαβεβαιώ επισήµως πίστιv και σεβασµόv εις
τo Σύvταγµα και τoυς συvάδovτας αυτώ vόµoυς και εις
τηv διατήρησιv της αvεξαρτησίας και της εδαφικής
ακεραιότητας της ∆ηµoκρατίας της Κύπρoυ".
Επίσηµες
γλώσσες
της
∆ηµoκρατίας
καθoρίζovται η Ελληvική και η Τoυρκική η δε σηµαία
της ∆ηµoκρατίας θα είvαι oυδέτερη και θα τηv
επιλέγoυv από κoιvoύ o Πρόεδρoς και o Αvτιπρόεδρoς
της ∆ηµoκρατίας.
(Τελικά απoφασίστηκε όπως η Κυπριακή σηµαία
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φέρει τo χάρτη της Κύπρoυ σε χαλκόχρυσo χρώµα πάvω
σε άσπρo παvί εvώ κάτω από τo χάρτη υπάρχoυv δύo
κλαδιά ελιάς σταυρoειδώς σε χρώµα πράσιvo).
Τo Σύvταγµα κατoχυρώvει µε πoλύ σαφή και
φιλελεύθερo τρόπo τα βασικά δικαιώµατα και
ελευθερίες τωv πoλιτώv, στηριζόµεvα µάλιστα στηv
Οικoυµεvική ∆ιακήρυξη για τα Αvθρώπιvα ∆ικαιώµατα
και άλλες σχετικές διακηρύξεις.
Ετσι oι πρόvoιες για τα δικαιώµατα τωv
πoλιτώv είvαι πoλύ σαφείς και φιλελεύθερες: Ο κάθε
πoλίτης έχει δικαίωµα ζωής και σωµατικής
ακεραιότητας, ελευθερίας και πρoσωπικής ασφάλειας.
Καvέvας δεv τελεί σε κατάσταση δoυλείας, η κατoικία
τoυ κάθε πoλίτη είvαι απαραβίαστη εvώ έχει τo
δικαίωµα σεβασµoύ τoυ απόρρητoυ της αλληλoγραφίας
τoυ ως και κάθε άλλης επικoιvωvίας, δικαίωµα
ελευθερίας σκέψεως, συvειδήσεως και θρησκείας,
ελευθερία τoυ λόγoυ και δικαίωµα vα απoκτά και
διαθέτει περιoυσία ως και vα απεργεί.
Στov
τoµέα
της
Νoµoθετικής
Εξoυσίας
καθιερώvεται
Βoυλή
τωv
Αvτιπρoσώπωv
πoυ
απoτελείται από 50 µέλη, 35 Ελληvες και 15 Τoύρκoυς
πoυ εκλέγovται χωριστά από τις δύo κoιvότητες.
(Αργότερα η πρόvoια αυτή τρoπoπoιήθηκε κι έτσι o
αριθµός τωv Ελλήvωv Βoυλευτώv αυξήθηκε από τις
εκλoγές τoυ 1985 σε 56 και τωv Τoύρκωv σε 30).
Οι βoυλευτές δίδoυv διαβεβαίωση εvώπιov της
Βoυλής µε τηv αvάληψη τωv καθηκόvτωv τoυς, η oπoία
είvαι παρόµoια µε εκείvη πoυ δίδoυv o Πρόεδρoς και o
Αvτιπρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας.
Iδιαίτερη σηµασία δόθηκε στις πρόvoιες για
χωριστή πλειoψηφία για τov εκλoγικό vόµo, τα
φoρoλoγικά voµoσχέδια και τα δηµαρχεία δηλαδή για
vα εγκριθεί έvας vόµoς πoυ αφoρά τις κατηγoρίες
αυτές χρειάζεται τηv ξεχωριστή πλειoψηφία τόσo τωv
Ελλήvωv όσo και τωv Τoύρκωv βoυλευτώv, έστω κι αv
συvεδριάζoυv µαζί.
Η περίoδoς της θητείας τωv βoυλευτώv είvαι
πεvταετής.
Επίσης πρoβλέπεται η δηµιoυργία Κoιvoτικώv
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Συvελεύσεωv πoυ θα έχoυv voµoθετική εξoυσία πάvω σε
θρησκευτικά και εκπαιδευτικά, µoρφωτικά και
διδακτικά θέµατα, για θέµατα πρoσωπικoύ θεσµoύ όπως
και για τov αθλητισµό και τo Συvεργατισµό.
(Οι Κoιvoτικές Συvελεύσεις καταργήθηκαv η
µεv Ελληvική µετά τα γεγovότα τoυ 1963 η δε Τoυρκική
µετά τηv τoυρκική εισβoλή και ιδιαίτερα µετά τηv
αvακήρυξη από τo Ντεvκτάς τoυ λεγόµεvoυ Οµoσπόvδoυ
κράτoυς τoυς τo 1975).
Με τo Σύvταγµα επίσης πρoβλέπεται o διoρισµός
αvεξάρτητωv αξιωµατoύχωv της ∆ηµoκρατίας δηλαδή
Γεvικός
Εισαγγελέας,
Γεvικός
Ελεγκτής
και
∆ιoικητής
της
Κεvτρικής
Τράπεζας.
Βασικό
χαρακτηριστικό είvαι ότι oι αξιωµατoύχoι αυτoί και
oι βoηθoί τoυς δεv πρέπει vα αvήκoυv στηv ίδια
κoιvότητα.
Σε άλλη σειρά άρθρωv πρoβλέπovται oι
διατάξεις για τη ∆ηµόσια Υπηρεσία µε κύριo
χαρακτηριστικό τηv πρόvoια για αvαλoγία 70 µε 30 σε
όλoυς τoυς βαθµoύς της Iεραρχίας.
Επίσης
πρoβλέπεται
ότι
η
Αστυvoµία
απoτελείται από Ελληvες και Τoύρκoυς µε αvαλoγία 70
µε 30 µε αρχηγό Ελληvα και υπαρχηγό Τoύρκo ως και η
Χωρoφυλακή µε αρχηγό Τoύρκo και υπαρχηγό Ελληvα και
για τηv εγκαθίδρυση στρατoύ της ∆ηµoκρατίας από
2,000 άvδρες µε αvαλoγία 60 µε 40.
Σε άλλo µέρoς τoυ τo Σύvταγµα πρoβλέπει τη
λειτoυργία Αvώτατoυ Συvταγµατικoύ ∆ικαστηρίoυ µε
τρεις ∆ικαστές, έvα Ελληvα, έvα Τoύρκo και έvα
oυδέτερo.
Τo ∆ικαστήριo αυτό λειτoύργησε µόvo για
µερικά
χρόvια
και
καταργήθηκε
µετά
τις
διακoιvoτικές ταραχές τoυ 1963.
Αρµoδιότητα
τoυ ∆ικαστηρίoυ αυτoύ είvαι vα ερµηvεύει τις
συvταγµατικές διατάξεις και vα απoφασίζει για τη
συvταγµατικότητα τωv vόµωv και τωv απoφάσεωv τωv
διoικητικώv oργάvωv τoυ κράτoυς- αρµoδιότητα πoυ
αvατέθηκε αργότερα στo Αvώτατo ∆ικαστήριo πoυ
σύµφωvα µε τo Σύvταγµα είvαι Εφετείo για πoιvικές
και πoλιτικές υπoθέσεις.
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Με βασικές πρόvoιες πρoβλέπεται ότι τηv
εκδίκαση πoιvικώv και πoλιτικώv υπoθέσεωv από τo
Αvώτατo πρέπει vα αvαλαµβάvoυv τις µεv υπoθέσεις
πoυ αφoρoύv Ελληvες, ∆ικαστές Ελληvες, τις δε
υπoθέσεις Τoύρκωv, ∆ικαστές Τoύρκoι, εvώ όταv oι
διάδικoι αvήκoυv και στις δυo κoιvόττες τότε τo
∆ικαστήριo θα πρέπει vα απoτελείται από δύo
∆ικαστές, έvα Ελληvα και έvα Τoύρκo.
Τέλoς µε ειδική πρόvoια τoυ Συvτάγµατoς
πρoβλέπεται η δηµιoυργία χωριστώv ∆ηµαρχείωv
µεταξύ Ελλήvωv και Τoύρκωv στις πέvτε πόλεις της
Κύπρoυ δηλαδή Λευκωσία, Κερήvεια, Αµµόχωστo, Λεµεσό
και Λάρvακα.
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