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ι 
3ζυμφωνως τφ "Αρθρο 52 τοΟ Συντάγματος δ ύτιό τής Βουλής t f i v *Αντι-

ι*ροσώπ;ων ψηφισθείς -περί Δικαστηρίων (Tpo-KQ-τκΗητΐκός) Νόμος toO 1%2, τ£ 
κείμενον του δ/ποίου ακολουθεί εκδίδεται Οπό τοΟ Προέδρου καΐ τ:ο0 *Αντιηροέ
δρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 50 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΙΟΝ ΠΕΡΙ ΛΙ Κ Α Σ Μ Ι Ρ ΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ί Ι Βουλή τ«?>ν 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1 . 'Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς 6 περί Δικαστή s^omiHim 
ρίων (Τροποποιητικός) Νόμος το0 1962, καΐ θά άναγινώσκηται όμου τ'****· 
μετά του* περί Δικαστηρίων Νόμου τοΟ 1960 (έν τοις εφεξής άναφε ϊ4«>θί9«ο. 
ρομένου ώς ιό βασικός Νόμος*). 

2. Τό άρθρον 44 ί ου βασικοί) Νόμου δια τοΟ παρόντος τροποποιεί Ί>οποπο{η
ται ώς ακολούθως : α.ςτοΟ 

Λρθρσο 44 
(α) έντίθενται έν ίδαφίω ( Ι ) , καΐ άμΐσως πρό της παραγράφου ™>0 6ασ.κο0 

(θ) , αϊ ακόλουθοι παράγραφοι, της υφισταμένης παραγρά N<V>.>. 
φου (θ) άναταξινομουμένης ίκ νέου ώς παραγράφου (ioc) — 

(θ) £ξαιρουμινων των περιπτώσεων καθ' ας τοΰτο γίνε
τα ι συμφόνως προς γενικάς ή είδικάς οδηγίας έκδι
δομένας Οπό ίου 'Ανωτάτου Δικαστηρίου είς έξαιρε
τικάς περιπτώσεις 

(αα) λαμβάνει ή πειράται να λάδη οίανδήποτε 
φωτογραφίαν έν οιαδήποτε δικαστική αίθουσρ. 
i) έν οίωδήποτε οίκήματι εΊθα διεξάγεται δικα
πκκή διαδικασία' ή 

(66) λαμβάνει ή πειράται νά λάβη οίανδήποτε 
φωτογραφίαν έν οίωδήποτε τοιούτο τόπω, ή 
κάμνει ή πειράται νά κάμη έν οίωδήποτε τοιοό
τω τόπω καΐ έιΰ τώ τέλει δημοσιεύσεως αύτου. 
τήν προσωπογραφίαν ή τό σκίτοον δικαστού, 
θανατικοί) ανακριτού, δικαστικού υπαλλήλου, 
δικηγόρου, μάρτυρος r\ διαδίκου έν οιαδήποτε "* 
πολιτική ί\ ποινική διαδικασία" ή 

( γγ ) έξ οΙουδήποτε τόπου λαμβάνει, ή πειράται νά 
β λάβη οίανδήποτε φωτογραφίαν παντός τοιού

του προσώπου έν 6οω τό τοιούτον πρόσωπον 
ευρίσκεται έν οΙαδήποτε δικαστική αίθοόση ή 
έν οίωδήποτε οίκήματι ίνθα διεξάγεται δικα
στική διαδικασία* η 

( ι ) δημοσιεύει φωτογραφίαν ληφθείσα ν, Λ προσωπογρα
φίαν ή σκίτσον γενόμενον, κατά παραβασιν τής πα
ραγράφου (θ) τοΟ παρόντος εδαφίου, ή οίονδήποτε 
αντί γράφο ν αυτής ή αύτου' ή ■·' 

(C5) ί ν έδαφίω (2) αϊ λέξεις παραγράφων (α ) , (β) , (γ ) ή 
(θ)» αντικαθίστανται οιά των λι'ξεων παραγράφων (α ) , 
"(·>. (Υ). («)· (Ο ή (««) 

'Κτυπώθη ί ν τφ ΤνπογροφβΙν *Ίς Κιητριακ^ς Δημοκρατίας. Ι ν Α*υκωο(φ. 


