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Ό περί Αναστολής τής Διαδικασίας της Προνοουμένης ύπό των περ'ι 
Ορισμένων Πειθαρχικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης και Έκδί-
κασις). Νόμων τοϋ 1977 έως 1978 Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 57 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝΠΕΡΙ ΑΝΑ ΣΤΟΛΗ Σ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ (ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΙΣ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ 1978 

'Επειδή ή λόγω του πραξικοπήματος δημιουργηθεΐσα έκρυθμος Προοίμιον. 
κατάστασις επέβαλλε τήν ταχεΐαν και αποτελεσματική ν έκκαθάρισιν 
τών διαφόρων υπηρεσιών της Δημοκρατίας και τών ήμικρατικών 
οργανισμών από' τα αμετανόητα επιβλαβή στοιχεία. 

Κα! επειδή προς τον σκοπόν τούτον έψηφίσθησαν οι περί Ώρι
σμένων Πειθαρχικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης και 
Έκδίκασις) Νόμοι του 1977 εως 1978. 3 τοϋ 1977 

3 8 τ ο ϋ 1 9 7 7 
1 2 τ ο ϋ 1 9 7 8 . 

Και επειδή εκ τών πραγμάτων απεδείχθη δτι έσημειώθη σημαν
τική καθυστέρησις είς δ,τι άφορα τήν ταχεΐαν έ'ρευναν και έκδίκασιν 
τών ύπ' αυτών προνοουμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων. 

Και επειδή θεωρείται αναγκαία και απαραίτητος ή με ταχύν 
ρυθμόν διερεύνησις καΐ έκδίκασις τών. παραπτωμάτων τούτων. 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί 'Αναστολής τής Συνοπτικός 
Διαδικασίας τής Προνοουμένης υπό τών περί Ώρισμένων Πειθαρ τίτλος, 
χικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης καΐ Έκδίκασις) Νόμων 
του 1977 εως 1978, Νόμος του 1978. 

2.— (1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύ Ερμηνεία, 
πτη διάφορος έννοια— 

«Νόμοι» σημαίνουν τους περί Ώρισμένων Πειθαρχικών 
Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Έρεύνης και Έκδίκασις) 

3 τοϋ 1977 Νόμους του 1977 εως 1978. 
3 8 τ ο ϋ 1 9 7 7 r 

1 2 τ ο ϋ 1 9 7 8 . 
«ορισθείσα ημέρα» σημαίνει τήν 15ην 'Ιουλίου, 1978. 

(2) "Οροι μή ειδικώς οριζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω έχουν τήν 
είς τους δρους τούτους άποσιδομένην εννοιαν ύπό τών Νόμων. 
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Αναστολή 
διαδικασίας 
Νόμων. 

Σανέχισις 
έρεΰνης 
και έκδίκα^ 
σις βάσει 
τών οίκείων 
Νόμων. 

'Εξουσίαι ' 
'Υπουργικού 
Συμβουλίου J 

"Βναρζις 
Ισχύος. 

3. Ή υπό τών Νόμων προβλεπομένη διαδικασία διεξαγωγής έρεύ
νης και εκδικάσεως παραπτωμάτων αναστέλλεται από της ορισθεί
σης ημέρας. 

4. Πάσα καταγγελ ία υποβληθείσα συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τών Νόμων και πάσα έρευνα διεξαχθεΐσα βάσει τούτων διαβιβάζεται 
υπό της αρχής ενώπιον της οποίας αυτή ευρίσκεται συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τών Νόμων και είς δ στάδιον αϋτη έχει φθάσει κατά 
την όρισθεΐσαν ήμέραν προς τόν Ύπουργόν Δικαιοσύνης δπως ύπο
βάλη ταύτην προς το Ύπουργικόν Συμβούλιον. Το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται, εκτός εάν κατά την γνώμην του υφίστανται 
ισχυροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος δπως μη χωρήση περαιτέρω 
διαδικασία, εν τη ενασκήσει τών εξουσιών σ,ύτοϋ νά προβη είς τερ
ματισμόν της υπηρεσίας του υπαλλήλου διά λόγους δημοσίου συμ
φέροντος ή την άναγκαστικήν άφυπηρέτησιν του υπαλλήλου .βάσει 
της κειμένης νομοθεσίας, ή νά παραπέμψη την δλην ύπόθεσιν προς 
την άρμοδίαν αρχήν βάσει του οικείου νόμου προς περαιτέρω ερευναν 
ή έκδίκασιν και έν τοιαύτη περιπτώσει διαβιβάζει άπαντα τά είς 
αυτό διαβιβασθέντα έγγραφα προς τήν αρχήν ταύτην. Τά έγγραφα 
ταΟτα θεωρούνται ως αναφερόμενα είς ερευναν δυνάμει του οικείου 
νόμου. Ή αρμοδία αρχή προβαίνει το ταχύτερον είς τήν άναγκαίαν 
προς τούτο ένέργειαν. 

5. Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω κωλύει το Ύπουργικόν Συμ
βούλιον δπως λάβη τοιαύτα μέτρα (συμπεριλαμβανομένου και του 
διοικητικού μέτρου τοΰ τερματισμού τών υπηρεσιών τοΰ υπαλλήλου 
διά λόγους δημοσίου συμφέροντος) τά όποια ήδύνατο νά λάβη ή 
προβή είς τοιαύτήν ένέργειαν είς τήν οποίαν θά ήδύνατο νά προβή 
βάσει τών διατάξεων οιουδήποτε έν ίσχύϊ Νόμου. 

6. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό της 15ης 
Ιουλ ίου , 1978. 

Έτυπώθη έν τ φ Τυπογραψείφ της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


