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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ* Άρ. 950 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια δη
μοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 58 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΏΝ ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΝΟΜΟΥΣ 
1960 Ε Ω Σ 1970 

Ή Βουλή τών. 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δικαστηρίων (Τρο
ποποιητικός) Νόμος του 1972 και θά άναγινώσκηται όμου μετά τών 
περί Δικαστηρίων Νόμων 1C60 εως 1970 (εν τοις εφεξής αναφερο
μένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών 
Νόμος θά άναψέρωνται ώς οί περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 εως 
1972. 

2 . Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής εις αυτό 
προσθήκης και ε'ις την δέουσαν άλφαβητικήν σειράν τών ακολούθων 
ορισμών— 

«'Ανώτερος Ε π α ρ χ ι α κ ό ς Δικαστής» κέκτηται την εις τον δρον 
τοΰτον άποδιδομένην εννοιαν ύπό του άρθρου 4' 

« Ε π α ρ χ ι α κ ό ς Δικαστής» κέκτηται τήν εις τον δρον τοΰτον άπο
διδομένην εννοιαν ύπό τοΰ άρθρου 4' 

«Πρόεδρος Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Δικαστηρίου» κέκτηται τήν εις τον δρον 
τοΰτον άποδιδομένην εννοιαν ύπό του άρθρου 4' 

3 . Το άρθρον 4 του βασικού νόμου καταργε ίτα ι και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου : 

(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τού παρόντος Νόμου, 
συαπεριλαμβανομένων και τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
άρθρου, το Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Δικαστήριον αποτελείται εξ ενός 
ή πλειόνων Προέδρων (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων 
ώς «Πρόεδρος Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Δικαστηρίου») έξ ενός ή 
πλειόνων 'Ανωτέρων Ε π α ρ χ ι α κ ώ ν Δικαστών (εν τω πα
ρόντι Νόμω αναφερομένων ώς «'Ανώτερος ' Επαρχ ιακός 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
14 τοΰ 1960 
5 0 τ ο ΰ 1 9 6 2 
11 τοΰ1963 

8 τοΰ1969 
40 τοΰ 1 970. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 2 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

«Σύνθεσις 
'Επαρχιακού 
Δικαστηρίου. 

Κατάργησις 
τοΰ άρθρου 
4 τοΰ βασι
κού νόμου 
καΐ άντικα-
τάστασίς 
αύτοΰ ύπό 
νέου άρθρου. 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 5 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 6 
τοΰ δασικού 
νόμου. 

Τροιχοποίησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροιτο.ποίησις 
τοΰ άρθρου 8 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Δικαστής») καΐ τοιούτου αριθμού" έτερων δικαστών (εν τώ 
παρόντι Νόμω αναφερομένων ώς «Επαρχιακός Δικα
στής»), ώς· ήθελεν ορίσει το Άνώτατον Δικαστήριον : 

Νοείται δτι το Άνώτατον Δικαστήριον κέκτηται έξου
σίαν να όρίση Πρόεδρον Επαρχιακού Δικαστηρίου, Άνώ
τερον Έπαρχιακόν Δικαστήν ή Έπαρχιακόν Δικαστήν ώς 
μέλος, πλειόνων του ενός Επαρχιακών Δικαστηρίων. 

(2) Ό Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, ό 'Ανώτε
ρος Επαρχιακός Δικαστής και Επαρχιακός Δικαστής 
άσκεΐ τάς εξουσίας και εκτελεί τα καθήκοντα τά εις αυτόν 
ανατιθέμενα ύπό του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε έτερου 
εκάστοτε εν ίσχύϊ Νόμου.». 

4 . Το άρθρον 5 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά της έν αύτω προσθήκης, ευθύς μετά τάς λέξεις «και δύο·> 

(γραμμή 2), τών λέξεων «Ανωτέρων Επαρχιακών Δικα
στών ή»* 

(β) διά της έν τη επιφυλάξει αυτού προσθήκης, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «εκ τριών» (γραμμαί 4και 5), τών λέξεων «'Ανωτέρων 
Επαρχιακών Δικαστών ή». 

5. Τό άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά της προσθήκης εις τό εδάφιον (1) μετά τάς λέξεις «Πρό

εδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γράμμα! 1 και 2), τών 
λέξεων «ή 'Ανώτερος 'Επαρχιακός Δικαστής» και διά της 
άπαλείψεως εξ αυτού της λέξεως «τουλάχιστον» (γραμμή 5) 
και διά της έν τω τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου 
επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι τη συστάσει τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου δύ
ναται νά διορισθή ώς Επαρχιακός Δικαστής και δικηγόρος 
ασκών τό επάγγελμα αυτού έπι τρία τουλάχιστον έ'τη και 
ών υψηλού ήθικοΰ επιπέδου.»' 

(β) διά της καταργήσεως τοΰ εδαφίου (3) (ώς τοΰτο έτροπο
ποιήθη διά τοΰ άρθρου· 2 τοΰ Νόμου 40 τοΰ 1970) καΐ της 
αντικαταστάσεως αύτοΰ διά τοΰ ακολούθου : 

«(3) Καθ' οιονδήποτε χρόνον ό ολικός αριθμός έν τη 
Δημοκρατία τών Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων δέν 
θά ύπερβαίνη τους εξ, τών 'Ανωτέρων 'Επαρχιακών Δι
καστών τους οκτώ και τών 'Επαρχιακών Δικαστών τους 
δέκα επτά.» : 

Νοείται δτι εάν δ αριθμός τών Προέδρων 'Επαρχιακών 
Δικαστηρίων ή τών 'Ανωτέρων 'Επαρχιακών Δικαστών δέν 
είναι συμπεπλή ρω μένος, ό αριθμός τών 'Επαρχιακών Δι
καστών δύναται νά ύπερβή τους δέκα επτά κατά τόν αριθ
μόν τών κενών θέσεων.». 

6. Τό άρθρον 7 τοΰ βασικού· νόμου τροποποιείται διά.της έν αύτω 
προσθήκης, ευθύς μετά τάς λέξεις «Πρόεδρος 'Επαρχιακού Δικαστη
ρίου», κόμματος και τών λέξεων «, έκαστος 'Ανώτερος 'Επαρχιακός 
Δικαστής». 

7. Τό άρθρον 8 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διάτης. προσθήκης εις τό εδάφιον (1) (ώς τούτο εκτίθεται 

εις τό άρθρον 3 τοΰ Νόμου 8~ τοΰ 1969), μετά τάς λέξεις 
«ετήσιος μισθός εκ τριών χιλιάδων λιρών (£3,000)» (γραμμή 
6), κόμματος και τών λέξεων «, εις εκαστον 'Ανώτερον 
Έπαρχιακόν Δικαστήν μισθός £2.232X96—£2.520X120— 
£2.880»· 
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(β) διά της έν τη επιφυλάξει· του εδαφίου (1) προσθήκης, ευθύς 
μετά την λέξιν «διορίζον» (γραμμή 1·)', των λέξεων «άνώ
τερον έπαρχιακόν δικαστή ν ή»' 

(γ) διά της, προσθήκης εις το εδάφιον (2), μετά τάς λέξεις 
«"Εκαστος Πρόεδρος.Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γραμμή 1), 
κόμματος, καΐ των λέξεων «, έκαστος 'Ανώτερος Επαρχιακός 
Δικαστής»' 

(δ) διά της προσθήκης εις το έδσΓιον (5), μετά τάς λέξεις 
«Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γραμμή 1), κόμμα
τος και των λέξεων «, 'Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής». 

8. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
(α) Διά της προσθήκης εις το εδάφιον (1), μετά τάς λέξεις «Προ

έδρου 'Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γραμμαι 1, 2, 6 και 7), 
κόμματος και των λέξεων «, 'Ανωτέρου 'Επαρχιακού Δικα
στού»' 

(β) διά της προσθήκης εις το εδάφιον (2), μετά τάς λέξεις «Προέ
δρου 'Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γράμμα! 3 και 4), κόμ
ματος και των λέξεων «, 'Ανωτέρου 'Επαρχιακού Δικαστού». 

9. Το άρθρον 22 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της προσθήκης ε'ις το εδάφιον (1), μετά τάς λέξεις «Πρό. 

εδρον 'Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γραμμαι 7 καΐ 8), των λέ
ξεων «ή Άνώτερον Έπαρχιακόν Δικαστήν» και μετά τήν λέ
ξιν «Πρόεδρος» (γραμμή 8), των λέξεων «ή 'Ανώτερος 'Επαρ
χιακός Δικαστής, ως θά ήτο ή περίπτωσις»' 

(β) διά της προσθήκης ε'ις το εδάφιον (2) και μετά τάς λέξεις 
«"Εκαστος Πρόεδρος'Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γραμμή 1), 
κόμματος και των λέξεων «, έκαστος 'Ανώτερος Επαρ
χιακός Δικαστής» και έν τη παραγράφω (α) τοΰ εδαφίου (2), 
μετά τάς λέξεις «Προέδρου 'Επαρχιακού Δικαστηρίου» 
(γραμμή 9), κόμματος και των λέξεων «, 'Ανωτέρου Επαρ
χιακού Δικαστού»' 

(γ) διά της καταργήσεως της παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) 
και της αντικαταστάσεως αυτής διά της ακολούθου : 
«(β) οιανδήποτε άγωγήν, πλήν εκείνης εις ήν εφαρμόζεται 

ή παράγραφος (α) τοΰ παρόντος εδαφίου, εις τήν 
όποίοα/ το άμφισβητούμενον ποσόν ή ή αξία της επι
δίκου διαφοράς δεν υπερβαίνει προκειμένου μεν περί 
Προέδρου ή 'Ανωτέρου 'Επαρχιακού Δικαστού τάο 
τρεις χιλιάδας λίρας, προκειμένου δε περί Επαρχιακού 
Δικαστού τάς χιλίας λίρας.»' 

(δ) διά της προσθήκης ε'ις το εδάφιον (3), μετά τήν λέξιν «Πρόε
δρος» (γραμμή 3), κόμματος και των λέξεων «, 'Ανώτερος 
'Επαρχιακός Δικαστής». 

10. Το άρθρον 24 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά της προσθήκης ε'ις το έδάφιον (1), μετά τάς λέξεις 

«"Εκαστος Πρόεδρος 'Επαρχιακού Δικαστηρίου», κόμματος 
καί των λέξεων «, έκαστος 'Ανώτερος 'Επαρχιακός Δικα
στής»' 

(β) διά της προσθήκης εις το εδάφιον (2), μετά τάς λέξεις «Πρό. 
εδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γραμμαι 1, 2, 8 και 9) 
κόμμοττος καί των λέξεων «, 'Ανώτερος Επαρχιακός Δικα
στής» καί εις τήν έπιφύλαξιν τοΰ εδαφίου τούτου, μετά τάς 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
10 τοΰ 
δασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
22 τοΰ 
(Βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
24 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 
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Τροποποίησες 
τοΰ άρθρου 
26 τοΰ 
δασικού 
νόμου. 

λέξεις «Πρόεδρος 'Επαρχιακού Δικαστηρίου» (γραμμή 3), 
κόμματος και των λέξεων «, 'Ανώτερος 'Επαρχιακός Δικα
στής». 

11."Το άρθρον 26 του βασικού· νόμου τροποποιείται δια της αντι
καταστάσεως των λέξεων «"Εκαστος Επαρχιακός Δικαστής» (γραμ
μή 1) δια των λέξεων «"Εκαστος 'Ανώτερος 'Επαρχιακός Δικαστής 
και έκαστος Επαρχιακός Δικαστής». 


