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Ν. 64/90 

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 64 του 1990 

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΟΥ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ i960 ΜΕΧΡΙ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται.ως ο περί Δικαστηρίων (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Δικαστηρίων Νόμους του 1960 μέχρι 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 μέχρι 1990. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού, το οποίο εκτίθεται στην 

παράγραφο (β) του άρθρου 2 του περί Δικαστηρίων (Τροπο

ποιητικού) Νόμου του 1987, και την αντικατάσταση του με το 
ακόλουθο εδάφιο: 

«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος 
και του παρόντος Νόμου, η σύνταξη, χορήγημα ή άλλο 
παρόμοιο ωφέλημα που καταβάλλεται σε δικαστή κατά 
την αφυπηρέτησή του καθώς και η σύνταξη που κατα

βάλλεται στη χήρα και τα τέκνα δικαστή, θα ρυθμί

ζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο που αφορά τις 
συντάξεις των μελών της δημόσιας υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι — 
(i) Η χορηγούμενη κατά την αφυπηρέτησή ετήσια 

σύνταξη σε δικαστή του Ανώτατου Δικαστη

ρίου θα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός 
εξακοσιοστού των ετήσιων συντάξιμων απο

λαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης 
για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπη

ρεσίας στη δικαστική υπηρεσία της Δημοκρα

τίας και το εφάπαξ ποσό θα ισούται προς την 
ετήσια αυτή σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί 
δεκατέσσερα και διαιρούμενου του προκύ

πτοντος ποσού διά τρία, 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

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. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου.. 
317 του 1987. 
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(ϋ) η χορηγούμενη κατά την αφυπηρέτηση ετήσια 
σύνταξη σε Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, 
Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και Επαρχιακό 
Δικαστή θα υπολογίζεται με βάση συντελεστή 
ενός εξακοσιοστού εβδομηκοστού δεύτερου των 
ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την 
ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε συμ

πληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας στη 
δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας και το 
εφάπαξ ποσό θα ισούται προς την ετήσια αυτή 
σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα 
και διαιρούμενου του προκύπτοντος ποσού διά 
τρία, 

(iii) η χορηγούμενη κατά την αφυπηρέτηση ετήσια 
σύνταξη σε δικαστή αναφορικά με οποιαδήποτε 
τυχόν προϋπηρεσία του σε οποιαδήποτε άλλη 
συντάξιμη θέση στη Δημοκρατία θα υπολο

γίζεται με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιο

στού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του 
κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του από 
τη δικαστική υπηρεσία για κάθε συμπληρωμένο 
μήνα τέτοιας προϋπηρεσίας και το εφάπαξ 
ποσό θα ισούται με την ετήσια αυτή σύνταξη 
πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαι

ρούμενου του προκύπτοντος ποσού διά τρία». 
61 too 1990. (iv) Οι διατάξεις του άρθρου 14 του περί Συντάξεων 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 1990 εφαρμόζονται 
και στους δικαστές, αφού αντικατασταθούν οι 
μήνες υπηρεσίας που αναφέρονται στο εν λόγω 
άρθρο με τους μήνες υπηρεσίας που απαι

τούνται από δικαστές για εξασφάλιση του 
3ΐ7τουϊ987. ανώτατου ποσοστού σύνταξης δυνάμει του περί 

Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 
1987, ή απαιτούνταν πριν από την έναρξη της 
ισχύος του Νόμου αυτού»· και 

(β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (6) αυτού, που εκτίθεται στην 
παράγραφο (γ) :ου άρθρου 2 του περί Δικαστηρίων (Τροπο

ποιητικού) Νόμου του 1987, της λέξης «δέκα» (τρίτη γραμμή) 
και την αντικατάσταση της με τη λέξη «πέντε». 

Έναρξη 3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 31η 
ισχύος το;> Δεκεμβρίου, 1987 εξαιρούμενης της επιφύλαξης (IV) του νέου εδαφίου 
Νόμου. Ο) π ο υ εκτίθεται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου. 


