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1988 N0.96
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
T||S|ESL|IT, houdende algemene maatregel|e van 20 Jull 1988, tot
vaststell|g van het' aantal ledàn en pàaatsve||g|de loann van het
Gemeensch|pelïlk Hof van Justltïe van de 'ederlan|e Antillen en
Aruba.
|ltgegev|, 27 Juli 1988
De minlster van Justitiee
E.J. Vos
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IN NAàM DKR KONINCINI
DE (IOUVERNEW vœz Araba,
In overveging genomen hebbende:
- dat lngevolge artikel 14, eerste lid van de eenvormlge landsverorden|g op de recht|lijke org|isatie het nnntal leden en
plaatsverv|g|de leden van het C|mcensch|pelllk Hof van Justitie van de 'ederl|dse Antillen en Aruba door de regerlngen van
de Nederl|dae Antillen en A|lhm bij gelijkluld|de lan|besluiten, houdende algemene maatregel|, wordt v|tgesteld;
- dat tussen de Nederlan|e Antillen en Aruba overeenst|ing is
bereikt ten aanzlen van een gelij|uidende tekst van een landsbeslult, houdende algemene maatregel|z als ln de vorlge overweging
bedoeld;
|elet op:
artikel 14, eerste lid, van de Eenvormige l|dsverord||g op de
rechteràljke org|lsatie;
Heeft, de Raad van Advies gehoord: besloten:
Artlkel l
Het aantal leden en plaatsverv|g|de leden van het Gemeensc|ap|lïjk Hof van Justltie van de Nederlan|e Antillen en A|Aha
wordt bepaald op ten hoogste twintig, re|ctievelijk tlen.
Artikel 2
Op het tljdstip van ànwerkin|r||g van dit lands|slult worden lngetrokk|l
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#'
a. het land|esluit, houdende algemene maatregel|: van de llde januari 1961 ter ultvoerlng van artikel 28, derde lid van de Rechterlljke org|isatie;
b. het land|esluit, houdende aàgemene maatregel|e van de l8de
maart 1980 ter uitvoering van artikel 28, derde lide van de Rechterlljke org|lsatle;
c. het lan|beaàuite houdende algemene maatregel|e van de 3oste
augustus 1976 tot vaststell|g van het max||lm aantaà leden en
leden-pl|tsve||ger van het Hof van Justitle van de N|erlmna|e
Antillen zoals gewllzlgd.
Artikel 3
Dït lands|slult treedt ln werking met lngang van l augustus
1988.
Gegeven te Oranlest|, 20 jull 1988
F.B. Tromp
De mïnister van Justltie
Z.J. Vos
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