
Ν. 3/87 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2203 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλοι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1981 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Απονομής της Δικαι

οσύνης (Ποικίλοι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα 
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Απονομής της Δικαιοσύνης 
(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 1981 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Απονομής της Δικαιοσύνης 
(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμοι του 1964 έως 1987. 

2. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου:— 
«Συγκρότησις 10.—(1) Το Ανώτατον Δικαστήριον αποτελεί το Ανώτατον 
Γ ™ Γ ΔικαστικόνΣυμβούλιον. 

(2) Εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα του Ανωτάτου 
Δικαστικού Συμβουλίου υπάγονται ο διορισμός, η προαγωγή, 
η μετάθεσις, ο τερματισμός της υπηρεσίας και η απόλυσις 
των δικαστικών λειτουργών ως και η πειθαρχική εξουσία επί 
τούτων. 

(3) Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον λογίζεται προ

σηκόντως συγκεκροτημένσν και εάν έτι χηρεύη οιαδήποτε 
θέσις μεταξύ των Μελών αυτού. 

(4) (α) Το Δικαστήριον δύναται να εκδίδη διαδικαστικόν 
κανονισμόν διά τον καθορισμόν της διαδικασίας, ήτις δέον 
να τηρήται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
κατά την ενάσκησιν της πειθαρχικής αρμοδιότητος αυτού επί 
των δικαστικών λειτουργών. 

(β) Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον κέκτηται εξου

σίαν να εκδίδη Κανονισμούς διέποντας την ιδίαν αυτού 
διαδικασίαν.». 

Δικαστικού 
Συμβουλίου. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981. 

Διαγραφή και 
αντικατά-

στασις του 
άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

(15) 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Λτ»Μθκοατία<:. Λευκωσία. 


