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Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 317 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1986 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί 
Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1986 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως οι περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 έως 1987. 

2. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της διαγραφής εκ του εδαφίου (ΐ) αυτού των λέξεων και 

αριθμών «της μισθοδοτικής κλίμακος £6,002X243—7,217:» και 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων και αριθμών «επί της 
μισθοδοτικής κλίμακος £6,002X243—7,703:»· 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) αυτού και της αντικατα

στάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 
«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και του 

παρόντος Νόμου, η επί τη αφυπηρετήσει σύνταξις, χορήγημα 
ή άλλο παρόμοιον ωφέλημα δικαστού θα ρυθμίζεται υπό του 
εκάστοτε ισχύοντος νόμου του αφορώντος εις τας συντάξεις 
των μελών της δημοσίας υπηρεσίας της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι— 
(ι) η χορηγούμενη επί τη αφυπηρετήσει ετησία σύντα

ξις εις έκαστον δικαστή ν του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
θα υπολογίζηται επί τη βάσει συντελεστού ενός 
τετρβκοσιοστού πεντηκοστού των κατά την ημερο
μηνίαν αφυπηρετήσεώς του ετησίων συνταξίμων 
απολαβών του δι' έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα 
συνταξίμου υπηρεσίας εις την δικαστική ν υπηρεσίαν 
της Δημοκρατίας· 

(ιι) η χορηγούμενη επί τη αφυπηρετήσει ετησία σύντα
ξις εις έκαστον Πρόεδρον Επαρχιακού Δικαστηρίου, 
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έκαστον Ανώτερον Επαρχιακόν Δικαστήν και έκα-
στον Επαρχιακόν Δικαστήν θα υπολογίζηται επί τη 
βάσει συντελεστού ενός πεντακοσιοστού τετάρτου 
των κατά την ημερομηνίαν αφυπηρετήσεώς του 
ετησίων συνταξίμων απολαβών του δι' έκαστον 
συμπεπληρωμένον μήνα συνταξίμου υπηρεσίας εις 
την δικαστικήν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας· 

(ιιι) η χορηγούμενη επί τη αφυπηρετήσει ετησία σύντα-
ξις εις δικαστήν αναφορικώς προς οιανδήποτε τυχόν 
προϋπηρεσίαν αυτού εις οιανδήποτε ετέραν συντά
ξιμον θέσιν εν τη Δημοκρατία θα υπολογίζηται επί 
τη βάσει συντελεστού ενός έξακοσιοστού εξηκοστού 
των κατά την ημερομηνίαν αφυπηρετήσεώς του εκ 
της δικαστικής υπηρεσίας ετησίων συνταξίμων απο
λαβών του δι* έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα 
τοιαύτης προϋπηρεσίας· και 

(ιν) η σύνταξις χήρας δικαστού είναι— 
(α) διά δικαστικήν υπηρεσίαν μετ' εισφορών, είτε 

το έν δεύτερον της εις τον δικαιούχον κατα
βαλλομένης ή καταβλητέας ηλαττωμένης 
συντάξεως, είτε τα τρία όγδοα της εις τον 
δικαιούχον καταβαλλομένης ή καταβλητέας μη 
ηλαττωμένης συντάξεως, αναλόγως της περι
πτώσεως* 

(β) διά δικαστικήν υπηρεσίαν άνευ εισφορών, είτε 
το έν τέταρτον της εις τον δικαιούχον κατα
βαλλομένης ή καταβλητέας ηλαττωμένης 
συντάξεως, είτε τα τρία δέκατα έκτα της εις τον 
δικαιούχον καταβαλλομένης ή καταβλητέας μη 
ηλαττωμένης συντάξεως, αναλόγως της περι
πτώσεως·»· και 

(γ) διά της προσθήκης, αμέσως μετά το εδάφιον (5) αυτού, του 
ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(6) Η χορηγούμενη επί τη παραιτήσει σύνταξις, χορήγημα 
ή άλλο παρόμοιον ωφέλημα εις δικαστήν συμπληρώσαντα 
δέκα ή περισσότερα έτη υπηρεσίας θα χορηγήται από της 
ημερομηνίας παραιτήσεως αυτού, ανεξαρτήτως της κατά την 
εν λόγω ημερομηνίαν ηλικίας αυτού.». 

Ειδικοί 3. Το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον δύναται να παρατείνη την 
διατάξεις. υπηρεσίαν οιουδήποτε δικαστού ο οποίος υπηρετεί κατά την ημερο

μηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος επί τη 
κανονική αφυπηρετήσει του δεν συμπληρώνει δέκα έτη υπηρεσίας εις 
οιανδήποτε συντάξιμον θέσιν εν τη Δημοκρατία, διά τοσούτον χρονικόν 
διάστημα οίον ήθελεν είναι αναγκαίον ώστε να συμπλήρωση δέκα έτη 
τοιαύτης υπηρεσίας. 

Έναρξις 4. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως του εις 
ισχύος. τ η ν ε π ( σ η μ 0 ν εφημερίδα της Δημοκρατίας, πλην των παραγράφων (β) 

και (γ) του άρθρου 2 αυτού αι οποίαι τίθενται εν ισχύι από της 1ης 
Σεπτεμβρίου 1984. 


