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Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης {Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός J 58 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Απονομής της 

Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και 
θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Απονομής της Δικαιοσύνης 
(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 1987 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Απονομής της Δικαιοσύνης 
(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμοι του 1964 έως 1988. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(2) Το Δικαστήριον σύγκειται εκ δέκα τριών Δικαστών, είς των 
οποίων ασκεί καθήκοντα Προέδρου.». 

3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της προσθήκης εις το τέλος του εδαφίου (1) αυτού της 

ακολούθου φράσεως: 
«, διενεργουμένου εντός προθεσμίας σαράνταπέντεημερών.»· και 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) αυτού και της αναριθμήσεως 
του υφισταμένου εδαφίου «(4)» αυτού ως εδαφίου «(3)». 

4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου ότι, λόγω της προ

σωρινής ανικανότητος ή απουσίας Δικαστού ενδείκνυται η 
διενέργεια προσωρινού διορισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρα

τίας διορίζει πρόσωπον κατέχον τα υπό του άρθρου 5 προ

νοούμενα νόμιμα προσόντα, και εκ των υπηρετούντων εν τη 
Δικαστική Υπηρεσία, ως Δικαστήν διά την εν τω εγγράφω του 
διορισμού αυτού καθοριζομένην χρονικήν περίοδον ήτις δεν θα 
υπερβαίνη τα δύο έτη.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981 
3 του 1987. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 


