ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ "Αρ. 706 της 29ης ΙΑΝΟ ΥΑΡΙΟ Υ 1969

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος τοθ 1969, εκδίδεται δια
δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 8 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΝ
ΤΟΥ 1960
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος' δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Δικαστήρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969, και θα άναγινώσκηται όμου
μετά του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (έν τοις εφεξής άναφερομένου ώς « ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος όμου μετά του
παρόντος Νόμου θά αναφέρονται ώς οί περί Δικαστηρίων Νόμοι
1960 εως 1969.

Συνοπτικός
τίτλος,
ΐ4τοθΐ96θ
50τοϋΐ962
Πτοθΐ963.

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη αντί Ερμηνεία,
θετός έννοια—
«ορισθείσα ήμερα» σημαίνει τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1968.
3 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου διά του πα Τροποποίησις
ρόντος τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως των πρώτων πέντε τοθ άρθρου 8
τοθ βασικού
γραμμών αύτου διά των ακολούθων :
νόμου.
«(1) θ ά καταδάλληται είς τόν Πρόεδρον του 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου πάγιος ετήσιος μισθός έκ τεσσάρων χιλιάδων λιρών
(£4,C00), είς £καστον Δικαστήν του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου πά
γιος ετήσιος μισθός έκ τριών χιλιάδων και οκτακοσίων λιρών
(£3,800), είς έκαστον Πρόεδρον 'Επαρχιακού Δικαστηρίου πάγιος
ετήσιος μισθός έκ τριών χιλιάδων λιρών (£3,000) καΐ είς έκαστον
Έπαρχιακόν Δικαστήν μισθός £1,890X96—2,562 ετησίως».
4 . Οί διά τών είς τό άρθρον 3 του παρόντος Νόμου τροποποιήσεων Καταβολή
καθοριζόμενοι μισθοί θά καταβληθώσιν είς τους δικαιούχους άπό της νέωνάπο
λαβ0ν
όρισθείσης ημέρας.
·
5. Τό άρθρον 3 του περί 'Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Έπιφύλαξις.
('Αντιμισθία καΐ λοιποί "Οροι Υπηρεσίας του "Ελληνος καΐ του
Τούρκου ΔικαστοΟ) Νόμου του 1961, καΐ τό εδάφιον (4) του άρθρου ΐ4τοθΐ96ΐ.
4 τοθ περί "Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου
του 1964 θά άναγιγνώσκωνται, έρμηνεύωνται καΐ έφαρμόζωνται τη 33τοθΐ964.
ρουμένων τών διατάξεων τοθ άρθρου 3 τοθ παρόντος Νόμου.
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