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Ό περί Δικαστηρίων (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος τοΰ 1974 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω ~Αρθρω 52 τού* Συντάγματος, 

'Αριθμός 43 του 1974 

ΝΟΜΟΣ Α1ΡΏΝ ίΧΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΙΉΕΣ ΠΡΟ
ΕΚΥΨΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣ
ΒΟΑΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΏ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟ
ΜΗΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΏΝ 
ZH1BMATQN. 

Δεδομένου δτι συνεπεία της προσφάτου Τουρκικής εισβολές, καθί Προαίμιον. 
σταται αδύνατος ή λειτουργία των Δικαστηρίων εις ώρισμένας επαρ
χίας της Νήσου αΐτινες ετέθησαν υπό Τουρκιχήν στρατιωτικών κα
τοχήν: 

Koci δεδομένου δτι οι κάτοικοι των « ς έϊρηται ειιαρχιων έχουν 
έκτοπισθη εις τάς λοιπάς επαρχίας της Νήσου : 
, Mai δ£0θ<μένου δτι είναι έπι&εδλη|ίένη ή απρόσκοπτος οιινέχισις 
της απονομές της δικαιοσύνης, μ̂ή τπχρακωλυομένης υπο της συνε
πεία της εισβολής δημιουργηθείσης κατβσταοεως : 

Ι&αί δεδομένου δτι κατέστη Επάναγκες όπως ληφθωσιν έπί τούτω 
τφρύΒεχΜά. ψεχρτχ :^εχρις _·αδ έπανελ#η ή ομαλοτης εις τάς ώς δνω 
εξαρχίας. 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων φηφίζει ώς ά&ολούθως : 

, ■&..ΛΟ παρών ΙΝο,μσς δύναται νά άναφέρηταιώς ο τιερϊ Δικαστηρίων" ^νοπτΐκός 
(Προι^ωρΐνάι Διατάξεις) Ναμος του 1974. τίτλος. 

.,,Χ ISEv τωπαροντι Νόμω, έκτος Μεν έ κ τ ο υ «κειμένου ττροκύπτ*! Buk ϊρμτρΕία. 
φόρος έννοια— 

«§κρυθ|ΐος κατάστασις» σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής 
, νείοί&ολής δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ή οποία εξακολουθεί νά 

υφίσταται μέχρις ότου το Ύττουργικόν Συμδούλιον, διά Διατά
γματος δημοσιευομένου είς την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρα
τίας, κηρύξη δτι ή κατάστασις αυτή έτταυσε νά υφίσταται. 

3 . Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως ;και τταρά τάς διατάξεις Επέκτοκης 
του άρθρου 23 των τιερι Δικαστηρίων Νόμων του 1960 Ιως 1972 εκα κατά τόπον 
στον Έτοαρχιακόν Δικαστήριον ι^ιττηται δικαιοδοσίαν νά.-έκ&ικάζη, αρμοδιότητος 
συμφώνώς -προς -τάς διατάξεις του άρθρου 24, οιονδήποτε αδίκημα Τ^^^κα. 
διαπραχθέν έν οιαδήποτε επαρχία της Κόπρου. στηρίωνείς 

ποινικώς 
υποθέσεις. 
14 τοΰ I960 
50τοϋ1962 
11 τοΰ 1963 

Βτοΰ 1969 
40 του 1970 
58 τοΰ 1972. 


