
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' ·Αρ. 188 της 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

ΜΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ. Ι 
Συμφο'ίνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής των Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί 'Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (Είσηγη-
ταΐ) Νόμος 1962, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προε
δρεύοντος και τοΰ Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 64 τοΰ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΠΑΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΝΩΤΑΤΩ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩ ΔΙΚΑ-

ΣΤΗΡΙΩ, ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναψέρηται ώς ό περί 'Ανωτάτου Συνοπτικός 
Συνταγματικού Δικαστηρίου (Είσηγηταί) Νόμος, 1962. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν Αλλως πρόκύπτη έκ τοΟ κει 'Ερμηνεία. 
μένου— 

«Είσηγητής» σημαίνει ΕΙσηγητήν του Δικαστηρίου διοριζόμενον 
συμφώνως τω Νόμω, ίνα άσκή τά έν αρθρω 6 προβλεπόμενα κα
θήκοντα' 

«Δικαστήριον» σημαίνει τό Άνώτατον Συνταγματικόν Δικαστή
ριον της Κυπριακής Δημοκρατίας' 

«Δικαστής» σηααίνει Δικαστήν του Δικαστηρίου καΐ συμπερι
λαμβάνει τόν Πρόεδρον αύτου* 

«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας. 
3.—(1) Καθιδρύονται έν ;ε^.Α*καστηρ(ω δύο θέσεις Είσηγητων. εΐοηγήταΐ. 
(2) ΟΙ Είσηγηταί διορίζονται ύπό τοΟ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου 

τη συμβουλή καΐ συναινέσει τοΟ Δικαστηρίου : 
Νοείται δτι ot αρχικοί διορισμοί είς τάς θέσεις ΕΙσηγητων θα 

γίνουν επί Τίρορώρινής δάσέώς ότΐό τοιούτους δρους, οΐουζ τό 
Ύπρϋργικ^ν Σύ'^&ούλιόν ήθελεν Ορίσει ουνάμει τδν ftpqvoj&y τοΘ 
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Κεφ. 2. 
42 τοΰ 1967. 

Διάδεβαίωσις 
καΐ δρκος. 

Πίναξ. 

Προσωρινοί 
διορισμοί. 

'Εξουσία ι 
καΐ καθήκοντα 
ΕΙσηγητων. 

•παρόντος Νόμου. ΟΙοιδήποτε περαιτέρω διορισμοί δύνανται νά 
γίνουν είτε έπί προσωρινής είτε επί μονίμου βάσεως, ώς τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον ήθελεν ορίσει. 

(3) Ουδείς θά θεωρήται ώς κατέχων τά προσόντα ίνα διορισθη 
ώς ΕΙσηγητής, έκτος έάν. είναι δικηγόρος ασκών τό επάγγελμα αύ
του τουλάχιστον έπί τριετίαν, και ύψηλου ήθικοΰ επιπέδου. 

Δια τους σκοπούς του εδαφίου τούτου «άσκησις επαγγέλματος» 
περιλαμβάνει ύπηρεσίαν είς οιανδήποτε δικαστικήν θέσιν. 

(4) "Ο ετήσιος μισθός δια την θέσιν Είσηγητου θά είναι έπί κλί
μακος £1,236X421,404X481,548: 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διορίζο.ν ΕΙσηγη
τήν, νά τοποθέτηση αυτόν είς οίανδήποτε βαθμίδα της μισθοδοτικής 
κλίμακος ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, τή συμβουλή του Δικα
στηρίου, ήθελεν ορίσει. 

(5) Ή άποχώρησις, άπόλυσις ή ό καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον 
τερματισμός της υπηρεσίας οιουδήποτε Είσηγητου συμφώνως τοις 
δροις υπηρεσίας αύτου θά γίνεται 6πό του 'Υπουργικού Συμβουλίου 
τή συμβουλή καί συναινέσει του Δικαστηρίου : 

Νοείται δτι ,οί δροι υπηρεσίας Είσηγητου θά περιλαμβάνουν πρό
βλεψιν διά τήν άποχώρησιν ή τόν τερματισμόν του διορισμού αύτου 
ώς καί διά την άπόλυσιν αύτου διά τους αυτούς λόγους διά τους 
οποίους Επαρχιακός Δικαστής δύναται νά αποχώρηση ή νά άπο
λυθή : 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδέν των έν άρθρω 12 του περί Δικηγόρων 
Νόμου (ώς εκτίθεται έν άρθρω 6 του Νόμου 42 του 1961) διαλαμβανο
μένων εφαρμόζεται έπί Είσηγητου. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ Συντάγματος καί του παρόν
τος Νόμου ώς και οίοονδήποτε δρων υπηρεσίας, ο'ίτινές δύνανται νά 
περιλαμβάνωνται έν τω εγγράφω του διορισμού Εισηγητού τίνος, 
έκαστος Εισηγητής θά υπόκειται κατά τά λοιπά είς οιονδήποτε Νό
μον ή Κανονισμόν ρυθμίζοντα "ζητήματα υπηρεσίας των μελών της 
δημοσίας υπηρεσίας της Δημοκρατίας ώς καί είς τους αυτούς δρους 
υπηρεσίας. 

4. "Εκαστος Εισηγητής πρό της αναλήψεως των καθηκόντων του 
λειτουργήματος αυτού οφείλει νά όμώση καί ύπογράψη ενώπιον τοΰ 
Δικαστηρίου τήν διαβεβαίωσιν πίστεως προς τήν Δημοκρατίαν καί 
τόν δρκον του λειτουργήματος αυτού τόν καθοριζόμενον είς τόν 
Πίνακα. 

5.— (1) *Εν περιπτώσει προσωρινής άνικανότητος ή προσωρινής 
απουσίας Εισηγητού τίνος τό Ύπουργικόν Συμβούλιον τή συμβουλή 
καί συναινέσει του Δικαστηρίου δύναται νά διορίση πρόσωπον τι 
κεκτημένον τά υπό τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 3 απαιτούμενα προ
σόντα, ίνα έκτελή καθήκοντα Εισηγητού έπί τοσούτον χρόνον, ώς 
θά καθορίζηται έν τω εγγράφω τοΰ διορισμού. 

(2) Οιονδήποτε πρόσωπον διοριζόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου θά εχη διαρκούσης τής υπηρεσίας αύτου δλας τάς εξουσίας 
καί θά δύναται νά έκτελή δλα τά καθήκοντα τοΰ Είσηγητου. 

(3) Είς πρόσωπον ούτω διοριζόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος άρ
θρου θά χορηγήται αμοιβή μή υπερβαίνουσα το ελάχιστον ποσόν τής 
κλίμακος τό προβλεπόμενον δια τό λειτούργημα τοΰ Είσηγητου. 

6.—(1) Ό Εισηγητής θά άσκή τοιαύτας εξουσίας καί θά έκτελή 
τοιαύτα καθήκοντα έν σχέσει προς οίανδήποτε προσφυγή ν δυνάμςι 
τοΰ άρθρου 146 τοΰ Συντάγματος ώς τό Δικαστήριον ήθελε καθορί
σει διά Διαδικαστικού Κανονισμού. 

(2) Ό Είσηγητής θά εχη έξουσίαν νά δέχηται δρκους. 
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7. Έτηφυλαττομένων ιών εξουσιών τοΟ Δικαστηρίου δυνάμει του Διαδικαστικός 
άρθρου 135 τοΟ Συντάγματος, τό Δικαστήριον δύναται νά ίκδίδβ Κανονισμός. 
Διαδικαστικών Κανονισμόν δστις θα δημόσιεύηται είς τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας καΐ δστις θά καθορίζη : 

(α) τάς εξουσίας καΐ τα καθήκοντα του ΕΙσηγητοΟ δυνάμει του 
παρόντος Νόμου" 

(δ) τήν άκολόυθητέαν διαδικασίαν ενώπιον ΕΙσηγητοΟ έν τί} 
ενασκήσει των εξουσιών καΐ καθηκόντων αύτου" 

(Υ)
 τ

ή
ν έν γένει καλυτέραν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ουδέν έν τώ παρόντι άρθρω θά έρμηνεύηται ώς παρέ

χον έξουσίαν είς τό Δικαστήριον νά δημιουργή δυνάμει οίουδήποτε 
τοιούτου Διαδικαστικού ΚανονισμοΟ οίανδήποτε πρόσθετον θέσιν 
ΕΙσηγητοΟ. 

ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρον 4.) 

Έ γ ώ .. .. . δ ιαδεδαιώ 
πίστιν είς τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου και σεβασμόν προς τό Σύν
τ α γ μ α αυτής και τους συνάδοντας αύτω Νόμους. 

Ο Ρ Κ Ο Σ Α Ξ Ι Ώ Μ Α Τ Ο ς 

"Εγώ .. . δ ιαδεδα ιώ 
o n θά υπηρετήσω καλώς και πιστώς τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου 
εί.ς ι ό αξίωμα τοΟ ΕΙσηγητοΟ συμφοητος προς τους νόμους καΐ τά 
έ'θιμα της Δημοκρατίας της Κύπρου άνευ φόβου ή εύνοιας, προκατα-
λήψεως ή πάθους. 


