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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Αρ. 1577 της 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως ε ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

14 τοΰ1960 
50 του 1962 

* Αριθμός 1 του 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν 

ΝΟΜΟΥΣ 1960 Ε Ω Σ 1972 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Δικαστή Συνοπτικός 
ρίων (Τροποποιητικός) Μόμος του 1980, κα ι θα άναγινώσκηται όμου 1
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μετά των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 εως 1972 (έν τοις εφε
ξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νό'μος») και ό βασικός νόμος Πτοθΐ963 
όιμοϋ μετά του παρόντος Νόμου θά αναφέρονται ώς οι περί Δικά 8 τοΰ 1969 
στηρίων Νόμοι του 1960 εως 1980. 40τουΐ970 

I r r 58 του 1972 

2. To εδάφιον (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου (ώς τούτο Τροποποί
έ'κτίθεται εις τό άρθρον 3 του Νόμου 8 του 1969) διά του παρόντος η
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καταργείται ικαΐ άνΐικαθΟσταται υπό του ακολούθου νέου εδαφίου : τ ο ο ^ ι κ ο ΰ 

«(1) 'Από της 1ης Ιανουαρίου, 1980 ή μισθοδοσία της θέσεως νόμου, 
του Προέδρου του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου καθορίζεται εις πάγιον 
έτήσιον βασικόν μισθόν έξ ένδεκα χιλιάδων και τριακοσίων έξή
κοντα οκτώ λιρών (£11,368), της θέσεως του ΑΙΚΌΧΠΟΌ του 'Ανω
τάτου Δικαστηρίου εις πάγιον έτήσιον βασικόν μισθόν έκ δέκα 
χιλιάδων και οκτακοσίων δύο λιρών (£10,802), της θέσεως Προ
έδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου εις πάγιον έτήσιον βασικόν μι
σθόν έξ οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων τριάκοντα εννέα λιρών 
(£8,539), της θέσεως 'Ανωτέρου Επαρχιακού Δικαστού εις πάγιον 
έτήσιον βασικόν μισθόν έξ οκτώ χιλιάδων και έ:κοοτόν τεσσαρά
<κοντα δύο λιρών (£8,142) και της θέσεως Επαρχιακού Δικαστού 
εις έτήσιον βασικόν μισθόν έπί της μισθοδοτικής κλίμακος 
£6,002X2437,217 : 

Νοείται ότι τό Άνώτατον Δυκαστικόν Συμβούλιον δύναται, διό
ριζαν έπαρχιακόν δικαστήν, νά τοποθιετήση αυτόν εις οιανδήποτε 
βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακος ώς τό Άνώτατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.». 

( Ι ) 
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Έτηψύλαζις. 

14 του 1961. 

33τοϋ1964 
35το0 1975 
72το0 1977. 

"Εκτασις 
εφαρμογής 
του Νόμου 58 
του 1979. 

3. Τό άρθρον 3 του περί Ανωτάτου Συντοτ/ματικου Δικαστηρίου 
(Άινττυμισθία <κ«1 Λοιπό! 'βΌροι 'Υπηρεσίας του "Ελληνος καΐ του 
Τούρκου ΔικασίτοΟ) Νόμου του 1961, και τό εδάφιον (4) του άρθρου 
4 των περί 'Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων 
του 1964 £ως 1977 θα άναγιγνώσκωνται, έρμηνεύωνται καΐ εφαρμό
ζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 τοϋ παρόντος Νόμου. 

4. Ό περί της Δημοσίας Υπηρεσίας (Αβξησις Μισθών καΐ Άνα
διάρθρωσις του Μισθολογίου καΐ Ώρι'σμένων θέσεων) Νό»μος του 
1979 θά άναγιγνώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρμόζηται τηρουμένων 
των διατάξεων του παρόντος Νόιμου αΐτινες αφορούν είς τό μισθό
Xoyuov των δικαστικών λειτουργών τών αναφερομένων εις τό εδά
φιον (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου ώς τούτο εκτίθεται εις 
τό άρθρον 2. 
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Έτσττώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσίς*. 


