
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
uV *Αρ. 50 τής 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ι' 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω άρθρώ 52 τοΰ Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί 'Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου ('Αντιμισθία 
καΐ Λοιποί "Οροι 'Υπηρεσίας του "Ελληνος καΐ του Τούρκου Δικαστού) ΝΛΙ·-?Γ 
τοΟ 1961, *ρό κε,ίμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου κ .Λ 
τοΟ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τήν "Επίση.μον "Εφη
μερίδα της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 14 τοΰ 1961. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ Δ Ι Α ΤΗΝ Α Ν Τ Ι Μ Ι Σ Θ Ι Α Ν ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΥ Δ Ι Κ Α Σ Τ Ο Υ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 
Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 
. 1 . Ό παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς δ περί 'Ανωτάτου Συνοπτικός 

Συνταγματικού Δικαστηρίου ('Αντιμισθία και λοιποί "Οροι Ύπη- τίτλος. 
ρεσίας του "Ελληνος και του Τούρκου Δικαστού) Νόμος, 1961. 

2. Έν τω παρόντν νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ ·ερμηνεΐα. 
κειμένου

*Δικαστήριον» σημαίνει τώ Άνώτατον Συνταγματικόν Δικαστή
ριον της Δημοκρατίας της Κύπρου" 

«Δικαστής» σημαίνει τόν "Ελληνα ή τόν Τούρκον Δικαστήν του 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου' 

«Σύνταγμα» σημαίνει τδ Σύνταγμα της Δημοκρατίας της 
Κύπρου. 
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3 . ΕΙς £καστον Δικαστήν καταβάλλεται ετήσιος μισθός έκ 
£2,300. 

4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, έκαστος 
Δικαστής υπόκειται, κατά τά λοιπά εις τους ρυθμίζοντας τά ζητή
ματα της δημοσίας υπηρεσίας νόμους και κανονισμούς και εις τους 
αυτούς δρους υπηρεσίας ώς και τά λοιπά μέλη της δημοσίας υπηρε
σίας της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του Συντάγματος ή επί τη απο
χωρήσει δικαστού χορηγούμενη σύνταξις. πρόσθετον χορήγημα ή 
άλλο τι παρόμοιον ωφέλημα διέπονται ύπό του εκάστοτε ισχύοντος 
νόμου του άφορώντος τάς συντάξεις. 

5. Ή ίσχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό της 17ης Δεκεμ
βρίου, I960. 

6. Οιονδήποτε ποσόν καταβληθέν εις Δικαστήν ώς αντιμισθία διά 
τήν περίοδον άπό της 16ης Αυγούστου, I960, μέχρι της 16ης Δεκεμ
βρίου, 1960, θεωρείται ώς νομίμως καταβληθέν. 

Έιυκώθη £ν τφ Tws&ypaqaU? τής Κυπριακές Δημοκρατίας, 4ν Λευκωσία 


