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"Αρθρον 6 

Οι υπάλληλοι του Γραφείου Κοινωνικών και Δημοτικών Υποθέ
σεων, επιπροσθέτως τών κυρίων αυτών καθηκόντων θά έκτελώσιν 
επίσης και έτερα έμπεπιστευμένα εις αυτούς καθήκοντα σχετιζόμενα 
μέ τάς αρμοδιότητας τοϋ Γραφείου. 

"Αρθρον 7 
Τό Έκτελεστικόν Σώμα δύναται νά θέσπιση τους αρμόζοντας 

κανονισμούς και διατάγματα και νά έκδώση οδηγίας δια την πλήρη 
έπιβολήν του παρόντος νόμου. 

"Αρθρον 8 
Ή ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της 11 ης Νοεμβρίου. 

1960. 

Ό κατωτέρω Νόμος της Τουρκικής · Κοινοτικής Συνελεύσεως 
(ό περί Καθιδρύσεως τών Τουρκικών Κοινοτικών Δικαστηρίων 
Νόμος) όστις υπεγράφη υπό του Αντιπροέδρου τήν 25ην Νοεμβρίου, 
1960, δημοσιεύεται σύμφωνος τω έδαφίω (1) τοΰ ""Αρθρου 49 τού 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 8 τού 1960. 

Ο ΠΕΡΙ Κ Α Θ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΝΟΜΟΣ. 

"Αρθρον 1 
Καθιδρύονται δύο Τουρκικά Κοινοτικά Δικαστήρια έκδικάζονια, 

ως πρωτοδάθμια δικαστήρια, άστικάς διαφοράς, άναφερομένας εις 
τον προσωπικόν θεσμόν και εις θρησκευτικά ζητήματα μόνον εφ' όσον 
ταύτα άφορώσιν τήν Τουρκική ν κοινότητα. 

"Αρθρον 2 
"Εδρα τοΰ ενός τών Τουρκικών Κοινοτικών Δικαστηρίων θά είναι 

ή Λευκωσία και θά έκδικάζη έν Λευκωσία, Άμμοχώστω, Κυρήνεια 
και Λεύκα άγωγάς ή αιτήσεις υποβληθείσας ύπό προσώπου διαμέ
νοντος έν τη Επαρχία Λευκωσίας, 'Αμμοχώστου και Κυρήνειας και 
έν τη περιφέρεια Λεύκας, αναλόγως της περιπτώσεως. 

"Εδρα τοΟ έτερου Τουρκικού Κοινοτικού Δικαστηρίου θά είναι ή 
Λεμεσός και θά έκδικάζη έν Λεμεσώ, Πάφω και Λάρνακι άγωγάς 
καΐ αιτήσεις υποβληθείσας ύπό προσώπων διαμενόντων έν τή Επαρ
χία Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακος. 

"Αρθρον 3 
Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 1, τά Τουρκικά Κοινοτικά 

Δικαστήρια θά έχωσι δικαιοδοσίαν νά έκδικάζωσιν άγωγάς έγερ
θείσας Οπό ή εναντίον μελών της Τουρκικής κοινότητος ώς και πάσας 
τάς εϊς τάς άγωγάς ταύτας άφορώσας αιτήσεις. 

"Αρθρον 4 
Τά Τουρκικά Κοινοτικά Δικαστήρια θά έχωσι δικαιοδοσίαν εκδι

κάσεως αΐτήσεων αϊτινες άφορώσιν εις τον προσωπικόν θεσμόν και 
είς τά θρησκευτικά ζητήματα τά προβλεπόμενα ύφ* οιουδήποτε κοι
νοτικού νόμου, ώς καθορίζεται έν τω έν λόγω νόμω. 
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"Αρθρον 5 
Τα Τουρκικά Κοινοτικά Δικαστήρια θά έχωσιν έξουσίαν φυλα

κίσεως παντός προσώπου άπειθοΰντος ε [ς οιανδήποτε τών άποφά
σεων ή δ ιαταγμάτων αυτών μέχρις οδ τό πρόσωπον τοΰτο συμμορ
φωθή προς τάς αποφάσεις ταύτας ή δ ιατάγματα ή διά διάστημα μή 
υπερβαίνον τους δώδεκα μήνας. 

Τά Τουρκικά Κοινοτικά Δικαστήρια δύνανται νά έπιβάλωσιν, 
δι* οιανδήποτε άπείθειαν, πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα 
λίρας ή φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας. 

Ποσά συλλεγέντα δυνάμει του παρόντος άρθρου θά κατατίθενται 
έν τω Παγίω Ταμείω της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 6 
Έ κ τ ο ς έάν ά λ λ ω ς προνοήται υπό τίνος σχετικού κοινοτικού νό

μου, at αποφάσεις τών Τουρκικών Κοινοτικών Δικαστηρίων δύνανται 
νά προσβληθώσιν δι' εφέσεως ενώπιον του Τούρκικου Κοινοτικού 
Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου. 

"Αρθρον 7 
Τό Τουρκικόν Κοινοτικόν Δευτεροβάθμιον Δικαστήριον σύγκειται 

έκ του Τούρκου Δικαστού του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου καΐ έκ δύο 
έτερων Τούρκων Δικαστών έκ του Δικαστικού Σ ώ μ α τ ο ς της Δημο
κρατίας διοριζομένων δι' αποφάσεως του Εκτελεστ ικού . Ό Τούρκος 
Δικαστής τοΰ Α ν ω τ ά τ ο υ Δικαστηρίου θά είναι Λ Πρόεδρος του Δευ
τεροβαθμίου Δικαστηρίου. 

"Αρθρον 8 
Τό Τουρκικόν Κοινοτικόν Δευτεροβάθμιον Δικαστήριον θά έ'χη 

δικαιοδοσίαν εκδικάσεως πασών τών εφέσεων τών γενομένων προς 
τούτο συμφώνως τω άρθρω 6. 

Αί. αποφάσεις τοΰ είρημένου δικαστηρίου θά είναι τελεσίδικοι. 

"Αρθρον 9 
"Εκαστον Τουρκικόν Κοινοτικόν Δικαστήριον σύγκειται έξ ενός 

δικαστού. 
Έ ν περιπτώσει απουσίας τοΰ δικαστού τοΰ Κοινοτικού Δικαστη

ρίου, ούτος θά άναπληροΰται ύφ* έτερου δικαστοΰ. 
'Ανεξαρτήτως τών ανωτέρω διατάξεων, δύναται νά διορισθη είς 

δικαστής δι* αμφότερα τ ά Κοινοτικά Δικαστήρια. 
"Αρθρον 10 

Οι δικασταΐ τών Τουρκικών Κοινοτικών Δικαστηρίων θά έπιλέ

γωνται έκ Τούρκων δικηγόρων δικαιουμένων δπως ε π α γ γ έ λ λ ο ν τ α ι 
τόν δικηγόρον έν τοις δικαστηρίοις της Δημοκρατ ίας της Κύπρου 
ή νά ε π α γ γ έ λ λ ο ν τ α ι τόν δικηγόρον ή νά άσκώσι τό λε ιτούργημα τοΟ 
δικαστού έν τοις δικαστηρίοις της Δημοκρατίας της Τουρκίας. 

"Αρθρον 11 
Ό δικαστής τοΰ Τουρκικού Κοινοτικοΰ Δικαστηρίου, ά μ α τ ω διο

ρ ισμό του και πριν ή άναλάβη τά καθήκοντα του λε ιτουργήματος 
του, θά δίδη ενώπιον του Προέδρου τοΰ Εκτελεστ ικού , τόν άκόλου

θον δρκον : — 
Έ γ ώ (τό δνομα τοΟ ΔικαστοΟ) 

συμφώνως τοις κοινοτικοΐς νόμοις, ορκίζομαι δτι θ ά είμαι πιστός 
είς τήν Τουρκικήν κοινότητα καΐ δτι θά υπηρετήσω κ α λ ώ ς ταύτην 
έν τη ενασκήσει τοΟ λειτουργήματος του δικαστοΟ τοΟ Τουρκικού* 
Κοινοτικοί) Δικαστηρίου καί δτι θά αποδίδω τό δίκαιον είς πάντας 
συμφώνως προς τους κοινοτικούς νόμους ή αλλην συγγενή νομοθε
σίαν χωρίς φόβον, εύνοίας, συμπαθείας f) έχθρας . 
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"Αρθρον 12 
θ ά υφίσταται Πρωτοκολλητεΐον π α ρ ' έκάστω των Τουρκικών Κοι

νοτικών Δικαστηρίων. 
'Επιπροσθέτως του λοιπού προσωπικού του Πρώτοκολλητείοο θά 

ύπάρχη εΤς κλητήρ τχαρ' έκάστω Κοινοτικό Δικαστηρίω. 

"Αρθρον 13 
"Ανευ επηρεασμού των είς τήν αρμοδιότητα άφορωσών διατά

ξεων τοΟ περί 'Οργανώσεως της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
Νόμου, ύπ* Ά ρ . 1/1960, αϊ διατάζε ις του ύπ' *Αρ. 2/1960 περί της 
Δημοσίας "Υπηρεσίας της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμου, 
εξαιρουμένων των άρθρων 15, 16, 17, 33, 34 καΐ 35, θά εφαρμόζονται 
είς τήν περίπτωσιν τών δικαστών ι ώ ν Τουρκικών Κοινοτικών Δικα
στηρίων. 

"Αρθρον 14 
ΟΙ υπάλληλοι των π α ρ ά τοΐς Τουρκικοΐς Κοινοτικοΐς Δικαστηρίοις 

Πρωτοκολλητείων καΐ οί κλητήρες τών τοιούτων δικαστηρίων θά 
συνιστώσιν τό προσωπικών τών Τουρκικών Κοινοτικών Δικαστηρίων. 

"Αρθρον 15 
Ετήσιο ι μισθοί τών δικαστών τών Τουρκικών Κοινοτικών Δικα

στηρίων : 
£900X301.020Χ361.236X421,404X481.548. 

"Αρθρον 16 
Λειτουργοί τών π α ρ ά τοις Τουρκικοϊς Κοινοτικοϊς Δικαστηρίοις 

Πρωτοκολλητείων : — 
Ετήσ ιος μισθός Πρώτο κολλητών : £642X24—690X30810. 
Ετήσ ιος μισθός Γραφέων : £300X18426X24594. 
'Ετήσιος μισθός Δικαστικών Κλητήρων : £300X18—426X24—522. 

"Αρθρον 17 
'Ετήσιος μισθός τών π α ρ ά τοις Τουρκικοϊς Κοινοτικοϊς Δικαστη

ρίοις κλητήρων : 
£264X18372. 

"Αρθρον 18 
Ή Ισχύς διατάξεων της υφισταμένης νομοθεσίας τών άφορωσών 

είς τά Τουρκικά Κοινοτικά Δικαστήρια τά προγενεστέρως καλούμενα 
Τουρκικά Οίκογενειακά Δικαστήρια άτινα σχετίζονται σαφώς μετά 
τών έν τω παρόντι προβλεπομένων ζητημάτων ή τών αντικειμένων είς 
τ ά ς διατάξεις του παρόντος νόμου, αίρεται. ΑΙ έναπομένουσαι δια
τάξε ις θά ερμηνεύονται και εφαρμόζονται άφοΰ ύποστώσιν τ ά ς 
α ν α γ κ α ί α ς τροποποιήσεις διά νά συνάδωσι τω παρόντι νόμω. 

"Αρθρον 19 
Ή Ισχύς τοΟ παρόντος νόμου ήρξατο από της 16ης Αυγούστου. 

1960. 

V ' · , ι ■ . ι „ ■ ■ . ι Ι , ι ι - ι ■ 

'£τυπώθη έν τφ ΤυπογράφεΙψ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λευκωσία. 


