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Ν. 49/88

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα της Κ υπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 49 του 1988
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1987
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφ έρηται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1988 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί
Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1987 (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 1988.

2. Το εδάφιον (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται διά
της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «είκοσι» (πέμπτη γραμμή) και της
αντικαταστάσεως της διά των λέξεων «είκοσι πέντε».
3. Η επιφύλαξις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 22
του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου
νέας επιφυλάξεως:
«Νοείται ότι έκαστος Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου και
έκαστος Α νώτερος Επαρχιακός Δικαστής κέκτηται αρμοδιότητα όπως
ακούη και αποφασίζη οιανδήποτε υπόθεσιν εν σχέσει προς ατυχήματα
ως και εν σχέσει προς αποζημίωσιν δι' αναγκαστική ν απαλλοτρίωσιν
και επίταξιν ακινήτου ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως του ποσού της
επιδίκου διαφοράς, εκτός εάν ο εν λόγω Πρόεδρος ή Α νώτερος
Επαρχιακός Δικαστής, αναλόγως της περιπτώσεως, έχη την γνώμην
ότι η υπόθεσις αυτή καθίσταται αναγκαίον όπως ακουσθή και
αποφασισθή υπό πλήρους Επαρχιακού Δικαστηρίου συνισταμένου εξ
ουχί περισσοτέρων των τριών Δικαστών.».

Συνοπτικός
τίτλος.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987.
Τροποποίησις
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.
Τροποποίησις
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

