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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' βΑρ. 1784 της 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 εκδίδεται διά 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

"Αριθμός 35 τοΰ 1982 

ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 Ε Ω Σ 1980 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δικαστηρίων (Τρο- Συνοπτικός 
ποποιητικός) Νόμος του 1982 και θα άναγιγνώσκηται όμοΰ μετά τίτλος. 
των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 εως 1980 (εν τό ΐς εφεξής ΐ4τοϋi960 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό 50τοΰΐ962 
παρών Νόμος θά άναφέρωνται ώς οί περί Δικαστηρίων Νόμοι τοΰ 11 τοΰ 1963 
1960 εως 1982. ' 4 n T °  ! o 5 n 

^ 40 του 1970 
5 8 τ ο ΰ 1 9 7 2 

1 τοϋ1980 . 
2. Τό εδάφιον. (1) του άρθρου 6 τοΰ βασικού νόμου, τροποποιείται Τροποποίησις 

ώς' ακολούθως : τοΰ άρθρου .6 
τοΰ βασικού. 

(α) Διά της εξ αύτοΰ δ ιαγραφής των λέξεων «επτά ετη 
νομού. 

(τρίτη γραμμή) και «πέντε ετη» (έκτη γ ρ α μ μ ή ) και της αντι
καταστάσεως των διά των λέξεων «δέκα ετη» και «επτά ετη», 
άντιστοίχως ; και 

(β) διά της εξ αυτού δ ιαγραφής της δευτέρας αύτοΰ παρα

γράφου και επιφυλάξεως και της αντικαταστάσεως των διά της 
ακολούθου νέας π α ρ α γ ρ ά φ ο υ και επιφυλάξεως : 

«Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου— 
c άσκησις ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς ' περιλαμβάνει ύπηρεσίαν εις 

οιανδήποτε δικαστικήν θέσιν' 
c δικηγόρος ασκών τό ε π ά γ γ ε λ μ α αυτού ' περιλαμβάνει 

κόα δικήγόρον έ γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ν δυνάμει του περί Δίκη κεφ. 2 
γόρων Νόμου ασκούντα κατ ' έξουσιοδότησιν τοΰ Ά ν ω - 42 τοϋ 1961 
τάτου Δικαστηρίου καθήκοντα άφορώντα εις τήν έκδοσιν 2 0 τ ο 2 1 9 6 3 

και έπιμέλειαν νομολογ ίας τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου 40τοϋ1975 
και των εις αυτό υπαγομένων Δικαστηρίων : 55 τοΰ 1978 

71 τ ο ϋ 1 9 8 1 . 

(675) 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 11 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 22 
τοΰ SorotKoG 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 24 
τοΰ βασί'κοΰ 
νόμου. 

Τρσποποίησις 
τοΰ άρθρου 33 
τοΰ δασοκοΰ 
νόμου. 

Τροιτοϊΐοίησις 
τοΰ άρθρου 40 
τοΰ βασιΧοΰ 
νόμου. 

Νοείται δτι τη όμοφώνω συστάσει του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου 
δύναται να διορισθή ως Επαρχιακός Δικαστής και δικηγόρος ασκών 
το επάγγελμα αύτοΰ, έττι. πέντε ^τουλάχιστον ετη και ων ύψηλοΰ 
ηθικού επιπέδου.». 

3. Το εδάφιον (3) τοΰ άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται 
δια της εν τω τέλει αύτοΰ προσθήκης της ακολούθου νέας παρα
γράφου : 

«Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και 
33 του 1967 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου, όΆρχιπρωτοκολ
31 τοΰ 19.80 · λητής θά προΐσταται ίεραρχικώς των Υπηρεσιών της 
78 τοΰ 1981. Δικαστικής Εξουσίας.». 

4. Το άρθρον 22 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
(α) δια της προσθήκης εις τήν παράγραφον (α) τοΰ εδαφίου 

(2) τής ακολούθου επιφυλάξεως : 
«Νοείται δτι Πρόεδρος Έπαρχιακοΰ Δικαστηρίου κέκτηται 

αρμοδιότητα δπως άκούη και άποφασίζη οιανδήποτε ύπόθεσιν 
εν σχέσει προς ατυχήματα ώς και εν σχέσει προς άπόζήμίω
σιν καταβλητέαν δι5 αναγκαστική ν' άπαλλοτρίωσιν ακινήτου, 
ιδιοκτησίας ανεξαρτήτως τοΰ ποσοΰ της επιδίκου διαφοράς, 
έκτος έάν ό Πρόεδρος είναι τής γνώμης δτι ή ύπόθεσις αυτή 
καθίσταται άναγκαΐον δπως άκουσθή και άποφασισθη ύπό 
πλήρους Έπαρχιακοΰ Δικαστηρίου συνισταμένου εξ ουχί πε
ρισσοτέρων των 'τριών Δικαστών'»" wa! 
(β) διά τής τροποποιήσεως της παραγράφου (β) τοΰ αύτοΰ 

εδαφίου (ώς αΰτη εκτίθεται εις το άρθρον 9 (γ) τοΰ Νόμου 58 
τοΰ 1972) διά της έν αυτή αντικαταστάσεως των λέξεων «τάς 
Ιτρεΐς ^χιλιάδας λίρας» (γροομμή. 6) και «ίτάς χιλίας λίρας» 
(γραμμή 7) διά τών λέξεων «τάς δέκα χιλιάδας λίρας» και 
«τάς πέντε χιλιάδας λίρας», αντιστοίχως. 

5. Το εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 24 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται 
διά τής έν αύτώ αντικαταστάσεως τών λέξεων «τάς πεντακόσιας 
λίρας» (γραμμαι 5 και 9) διά τών λέξεων «τάς δύο χιλιάδας λίρας». 

6. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 33 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται 
διά της εξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «προς τέσσαρα» (γραμμή 
δευτέρα) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «προς εξ». 

7. Το άρθρον 40 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά τής αντι
καταστάσεως τών λέξεων «ό Πρόεδρος Έπαρχ ιακοΰ Δικαστηρίου 
ή ό Επαρχιακός Δικαστής» εις το εδάφιον (1) (γραμμαι 8 και 9) 
και εις το εδάφιον (3)' (γράμμα! 3 και 4) διά τών λέξεων «το 
Έπαρχιάκόν. Δικαστήριον». 


