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Ό περί Απονομής τής Δικαιοσύνης (Ποικίλοι Διατάξε ις ) (Τροποποιη
τ ικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως ε ις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος. 

'Αριθμός 72 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ Τ Η Σ Δ Ι Κ Α Ι Ο 

ΣΥΝΗΣ ( Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Απονομής της Συνοπτικός 
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του τίτλος, 
1977 καΐ θά άναγινώσκηται όμου μετά τών περί 'Απονομής τής 
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 κα ι 1975 (έν 33τοθΐ964 
τοΓς εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός 35τοθΐ975. 
νόμος και ό παρών Νόμος θά αναφέρω νται δ μου ώς οί περί "Απο
νομής τής Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμοι τοΟ 1964 έως 
1977. 

2. Τό άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως— τροποποίηση 
(α) Διά τής προσθήκης εις τό εδάφιον (1) ευθύς μετά τάς ^ ^ ^ ,
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λέξεις «ή απουσίας Δικαστού» (γραμμή 3) τών λέξεων «ή νόμου, 
προς αποφυγήν επιβραδύνσεως εις τήν άπονομήν τής δικαιο
σύνης», μετά τάς λέξεις «πρόσωπον κατέχον τά υπό τοΟ άρ
θρου 5 προνοοΰμενα νόμιμα προσόντα» (5 και 6 γραμμαί) 
τών λέξεων «και έκ τών υπηρετούντων έν τή Δικαστική 
Υπηρεσία» και έν τω τέλει αυτού τών λέξεων «μή ύπερ
βαίνουσαν τά δύο έτη.»' και 

(β) διά τής προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου ευθύς μετά 
τό εδάφιον (3) — 
«(4) Παρά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, ό Πρόεδρος 

τής Δημοκρατίας κέκτηται έξουσίαν δπως, κατόπιν 
λήψεως τών απόψεων του Δικαστηρίου, διορίση αποχω
ρήσαντα Δικαστήν διά τήν συνέχισιν υποθέσεων ήδη 
έκκρεμουσών και έν μέρει άκουσθεισών ή διά τήν εκδο
σιν έπιφυλαχθεισών αποφάσεων διά τοιαύτην χρονικήν 
περίσδον ή περιόδους μή υπερβαίνουσας συνολικώς τά 
δύο έτη, έν πάση δέ περιπτώσει μή έκτεινομένας πέραν 
του εξηκοστού ογδόου έτους τής ηλικίας του συμπεπλη
ρωμένου, και έπί τοιαύτη αντιμισθία μή ύπερβαινούση 
τό προνοούμενον διά τήν θέσιν ποσόν ώς ήθελε καθο
ρισθή έν τω εγγράφω του διορισμού κα ϊ ό ούτω διο
ρισθείς προσωρινός Δικαστής κέκτηται άπάσας τάς 
εξουσίας και ενασκεί άπαντα τά καθήκοντα Δικαστού 
διά τήν χρονικήν περίσδον δι* ήν διωρίσθη έν σχέσει προς 
τά εις αυτόν ανατιθέμενα καθήκοντα.». 

3. Τό άρθρον 14 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσθή Τροποποίησις 
κης είς τό τέλος αύτοΰ τής ακολούθου φράσεως : τοΟ Αρθρου 

«ή έν τω δικαστικώ κτιρίω οίασδήποτε κυρίας πόλεως έν σικοϋ νόμου, 
οιαδήποτε 'Επαρχία διά τήν άκρόασιν οίασδήποτε υποθέσεως 
ύπό Δικαστού έν τή ασκήσει τής πρωτοβαθμίου ή αναθεωρητικής 
αύτου δικαιοδοσίας ώς οΰτος ήθελεν ορίσει.». 


