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’ ετέρουΙ. έχουσαι υπ’ όψιν ότι η αναγνώρισις και η διατήρησις της ανεξαρτησίας, της εδαφικής
ακεραιότητος και της ασφάλειας της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, ως εγκαθιδρύθη και καθορίζεται
δια των θεµελιωδών άρθρων του Συντάγµατος αυτής, είναι προς το κοινόν αυτών συµφέρον,
ΙΙ. επιθυµούσαι όπως συνεργασθούν ίνα διασφαλίσωσι τον σεβασµόν της δηµιουργηθείσης δια
του εν λόγω Συντάγµατος καταστάσεως, συνεφώνησαν ως ακολούθως :
Άρθρον Ι
Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως διασφαλίζη την διατήρησιν της
ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητος και της ασφάλειας αυτής ως και τον σεβασµόν του
Συντάγµατος αυτής.
Η ∆ηµοκρατία της Κύπρου αναλαµβάνει την υποχρέωσιν όπως µη συµµετέχη, καθολικώς ή
µερικώς, εις πολιτική ή οικονοµική τινα ένωσιν µεθ’ οιουδήποτε 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, εδαφική ακεραιότητα και ασφάλειαν της
∆ηµοκρατίας της Κύπρου ως και την δηµιουργηθείσαν δια 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 III
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 εγκαθιδρύσεως της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου.
Άρθρον IV
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 δια την διασφάλισιν της τηρήσεως των εν λόγω
διατάξεων.
Εφ’ όσον κοινή ή συντετονισµένη ενέργεια δεν ήθελεν αποδειχθή δυνατή, εκάστη των τριών
εγγυητριών δυνάµεων επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωµα όπως ενεργήση µε µόνον σκοπόν την
επαναφοράν της δια 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 των άρθρω 102 του
Καταστατικού Χάρτου των Ηνωµένων Εθνών.

