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Ό περί Διαταγμάτων Διατροφής (Διευκόλυνση προς Διεκδίκησιν) 
Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 43 του 1981 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝ Σ ΕΩΝ 
Π Ρ Ο Σ ΔΙΕΚΔΙΙΚΗΣΙΙΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 
'ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΌΦΩς 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Διαταγμάτων Δια- Συνοιπικός 
τροφής (Διευκόλυνσις προς Διεκδίκησιν) Νόμος τοΰ 1981. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία. 
μένου— 

«διάταγμα δικαστικής αναγνωρίσεως εξωγάμου τέκνου 
{affiliation order)» κέκτηται τήν εννοιαν ην άπέδωκεν εις τον δρον 
τούτον ό περί ' Ε ξ ω γ ά μ ω ν Τέκνων Νόμος' Κεφ. 278. 

«καθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένον δ ια Διαδικαστικού 
(Κανονισμού' 

«προισχωρήσασα χώρα» σημαίνει πάσαν χώραν ή έπικράτιειαν 
κηρυττομένην ώς τοιαύτην δυνάμει του άρθρου 3' 

«'Σύμβασις» κέκτηται τήν εννοιαν ήν άπέδω'κεν εΐ'ις τον δρον 
τούτον ό περΊ της Συμβάσεως έπί της Διεκδικήσεως Διατροφής so τοϋ 1978. 
εν τη 'Αλλοδαπή (ίΚυρωτικός) Νόιμος του 1978' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύατουργόν Δικαιοσύνης. 

3. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια δ ιατάγματος δήμο Προσχω
σιευοιμένου έν τή έπισή.μω έφημερίδι τής Δημοκρατίας νά κηρύξη ρήσασαι 
οιανδήποτε χώραν ή έπιίκράτειαν προσχωρήσασαν ή έπικυρώσασαν Χ^Ρ0"· 
τήν Σύμβασιν ή εις ην επεκτείνεται ή εφαρμόζεται ή Σύμδασ ι ς 
ώ ς προσχωρήσασαν χ ώ ρ α ν δια τους άκοπους του παρόντος Νόμου. 

4.—<(ί1) 'Οσάκις πρόσωπον εύρισκόμενον έν τή Δηιμοικρατία (εν τω Αίτησις διά 
παρόντι άρθρω άναφερόμενον ώς «ό αίτητής») προιβάιλλη άπαίτησιν διατροφην 
δτι δικαιούται νά διεκδίκηση έν προσχωρησάση χ ώ ρ α διατροφή ν Εν'^>σΧ.ω-
π α ρ ' ετέρου προσώπου και το όποιον υπόκειται εις τήν δικαιοδο x<*>pg.' 
σίαν τής προσχωρησάσης χώρας , ό αίτητής δύναται νά ύποβάλη 
αΐτησιν προς τον Ύπουργόν, συμφώνως προς τάς διατάξεις του πα
ρόντος άρθρου, διά τήν διαδΡβασιν εις τήν τοιαύτην προσχωρή σασαν 
χώραν της απαιτήσεως του δ ιά διατροφήν π α ρ ά του προσώπου 
τούτουΐ. 
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'(2) 'Οσάκις ό̂  αΐτητής αίτήται την τροποποίησιν οιουδήποτε δια
τάγματος εκδοθέντος εν προσχωρησάση χώρα και διατάσσοντος την 
πληρωμήν ύφ' οιουδήποτε ετέρου προσώπου'διατροφής εις τον αί
τητήν, και τό τοιούτον έτερον πρόσωπον υπόκειται εις την δικαιοδο
σίαν της τοιαύτης προσχωρησάσης χώρας, ό α'ιτητής δύναται να 
ύποΐβάλη αΐτηοιν προς τον Ύπουργόν, αυμφώνως προς τάς διατά
ξεις του παρόντος άρθρου, δια την διαβίβασιν εις την τοιαύτην 
προσχωρήσασαν χώραν της αιτήσεως του δια τροποποίησιν του 
τοιούτου διατάγματος. 

(3); Ή δυνάμει του εδαφίου (ιΐ) ή (2) αίτησις προς τον Ύπουρ
γόν υποβάλλεται μέσω του Πρωτοκολλητού του Επαρχιακού Δικα
στηρίου ιέντός τής επαρχίας του οποίου διαμένει ό αίτητής, ό δε 
Πρωτοκολλητής οδτος θα παρέχη πασαν συνδρομή ν εας τον αίτητήν 
δια την συμπλήρωσα/ της αιτήσεως, ήτις δέον δπως συνάδη προς 
τάς απαιτήσεις του δικαίου τής προοχωρησάσης χώρας, καΐ θα άπο
στέλλη τήν αϊτησιν έίς τον Ύπουιργόν όμου μετά τοιούτων έτερων 
έγγραφων οία ήθελον απαιτούνται ύπό του δικαίου τής προσχωρη
σάσης χώρας., 

\(4) "Αμα τη λήψει τής αιτήσεως παρά του Πρωτοκολλητού' ό 
Υπουργός διαβιβάζει ταύτη ν όμου μετά των συνοδευόντων αυτήν 
έγγραφων είς τήν άρμοδίαν αρχήν τής προσχωρησάσης χώρας, 
έκτος έάν πιστεύη δτι ή αίτησις δεν έγένετο καλή τη πίστει ή δτι δέν 
συνάδει προς τάς απαιτήσεις του δικαίου της προσχωρησάσης χώρας. 

(5) Ό Υπουργός δύναται νά απαίτηση παρά του απαστείλαντος 
τήν αϊτησιν Πρωτοκολλητοΰ δπως εξασφάλιση παρά του Δικαστηρίου 
παρ' 5> υπηρετεί τοιαύτας πληροφορίας άναφορι'κώς προς τήν αϊτησιν, 
οΐαι θά άνείφέροντο έν τή απαιτήσει, και τό δικαστήριον υπέχει ύπο
χρέωσιν δπως παράσχη είς τον Ύπουργόν τάς πληροφορίας τάς 
οποίας άπαιτεΐ., 

5.— (1) 'Οσάκις ό 'Υπουργός λαμδάνη παρά τής αρμοδίας αρχής 
προσχωρησάσης χώρας αϊτησιν ύποΐ&ληθεΐσαν ύπό τίνος προσώπου 
ευρισκομένου έν τη τοιαύτη χώρα διά τής οποίας διεκδικείται δια
τροφή παρ' έτερου προσώπου διαμένοντος έν τή Δημοίκρατία θά άπο
στέλλη τήν αϊτησιν όμου μετά των συνοδευόντων αυτήν εγγράφων 
είς τόν Πρωτοκολλητήν του 'Επαρχιακού1 Δικαστηρίου εντός τής 
επαρχίας του όποιου διαμένει τό τοιούτον έτερον πρόσωπον, ή δε 
τοιαύτη αίτησις λογίζεται διά τους σκοπούς οίουδήποτε νομοθετή
ματος ώς αίτησις διά διατροφήν καΐ πάσα αναφορά έν τω παρόντι 
άρθρω καΙ έν τω άρθρω 6 είς τήν αΐτηοιν, τόν αίτητήν καΐ τόν καθ' 
οδ ή αίτησις θά έρμηνεύηται αναλόγως. 

(2) 'Οσάκις ό 'Υπουργός λαμδάνη παρά τής αρμοδίας αρχής προσ
χωρησάσης χώρας αϊτησιν υποβληίθεΐσαν ύπό τίνος προσώπου ευρι
σκομένου έν τη τοιαύτη χώρα διά τής όποιας επιζητείται ή εκδοσις 
διατάγματος δικαστικής αναγνωρίσεως εξωγάμου τέκνου ή^ αίτησις 
αποστέλλεται ύπό του 'Υπουργού ε'ις τόν Πρωτοκολλητήν του 'Επαρ
χιακού Δικαστηρίου εντός τής επαρχίας του οποίου διαμένει ό υπο
τιθέμενος πατήρ, τό δε τοιούτο δίκαστήριον έχει δικαιοδοσίαν νά 
άκούη και άποφασίζη τήν τοιαύτην αΐτηίσιν. 

'(3) Έάν ή κλήσις προς έμφάνισιν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστη
ρίου δεν δύναται νά έπιδοθή δεόντως εις τόν καθ' οδ ή αίτησις, ό 
Πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου τούτου, τηρουμένων των διατάξεων 
του εδαφίου (4), θά έπιστρέφη τήν αϊτησιν καΙ τά συνοδεύοντα ταύτη ν 
έγγραφα είς τόν Ύπουργόν όμου μετά δηλώσεως παρεχούσης τσιαύί. 

Αίτησις διά 
διατροφήν 
fivtfj 
Δημοκρατία:. 
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τας πληροφορίας άναφορικώς προς την διαμονή ν του KOd9' οδ ή αιτη
οίς; οίας δυνατόν να κατέχη, και ό Υπουργός, έκτος έάν πεισίθή δτι 
ό καθ* οδ ή αίτησις δεν διαμένει έν τη Δημοκρατία, θα ενεργή ώς 
προβλέπεται ύπό του εδαφίου (il). 

(4) Έάν ό Πρωτακολλητής τοΰ Δικαστηρίου προς δν απεστάλη 
ή αίτησις συμφώνως των διατάξεων του παρόντος άρθρου πιστεύη 
οτι ό καθ' οδ ή αίτησις διαμένει εντός της δικαιοδοσίας έτερου τινός 
Δικαστηρίου θά άποστέλλη την αΐτησιν και τά συνοδεύοντα ταύτην 
έγγραφα εις τον Πρωτοκοίλληιτήν του έτερου τούτου Δικαστηρίου και 
θά πληροφορη τον Ύπουργόν περί της τοιαύτης αποστολής. 

(5) Ό Ηρωτο κολλητή ς του Δικαστηρίου προς δν απεστάλη αίτη
σις δυνάμει του εδαφίου (4) θά προΐδαίνη εις τάς αύτάς ενεργείας 
ώς έάν ή αίτησις θά εΐχεν άποσταλή εις αυτόν δυνάμει του εδα
φίου (1). 

(6)ι ΙΚατά τήν άκρόασιν τής αιτήσεως το Δικαστήριον θά χωρή ώς 
έάν δ αίτητής θά παρίστατο ενώπιον του Δικαστηρίου. 

(7) Έάν το Δικαστήριον έκδώση διάταγμα έπΙ της αιτήσεως τό 
διάταγμα τούτο εγγράφεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον. 

(β) Οιονδήποτε ποσόν πληρώτέον δυνάμει διατάγματος εκδοθέν
τος δυνάμει του παρόντος Νόμου θά καταβάλληται έν δσω τό διά
ταγμα παραμένει έν ίσχύϊ κατά τοιούτον τρόπον και εις τοιούτο 
πρόσωπον ώς ήθελε καθορισθή. 

6.—(|1) Όσάκις ή αίτήτριά είναι ή σύζυγος του καθ' οδ ή αίτησις 
και οδτος έγένετο ένοχος ήθελη,μένης αμελείας ίνα προμηθιεύση εϋλο
γο,ν διατροφήν διά τήν σύζυγον αύτου; ή τά ανήλικα τέκνα του γάμου, 
τό Δικαστήριον δύναται νά έκδώση διάταγμα διατάσσον τόν καθ* οδ 
ή αίτησις σύζυγον δπως καταδάλλη προς τήν σύζυγον αύτου περιο
δικάς πληρωμάς ώς θά εθεωρείτο ευλογον. 

ί(2)ί 'Οσάκις δ γάμος μεταξύ της αΐτητρίας καΐ τοΟ καθ* οδ ή αίτη
σις έχη άκυρωθή ή διαλυθή, ή δε τοιαύτη άκύρωσις ή διάλυσις είναι 
έγκυρος δυνάμει του δικαίου της Δημοκρατίας, τό Δικαστήριον δύ
ναται νά κάμη τοιαύτην πρόνοιαν, ώς φαίνεται δικαία έν σχέσει προς 
τήν διοοτρσφήν και έκπαίδευσιν των έ!κ: του γάμου τέκνων, των οποίων 
οι γονείς είναι υποκείμενα της διαδικασίας. 

(3)" ΑΙ διατάξεις των εδαφίων (5) και (6)! του άρθρου 40 των περί 
Δικαστηρίων Νόμων τοΟ 1960 εως 1980 τυγχάνουν εφαρμογής, τηρου
μένων των αναλογιών, επί παντός διατάγματος εκδιδομένου δυνάμει 
των εδαφίων '(1)' και (2). 

7.—'(ίΐ) Όσάκις ό 'Υπουργός λαμδάνη παρά τής αρμοδίας αρχής 
προσχωρησάσης χώρας αΐτησιν ύπσδληθεΐσαν ύπό τίνος προσώπου 
έν τη τοιαύτη χώρα διά τήν τροποποίηοιν διατάγματος εγγραφέντος 
δυνάμει του παρόντος Νόμου θά άποστέλλη τήν αΐτησιν όμου μετά 
των συνοδευόντων ταύτην έγγραφων είς τόν Πρωτσκολλητήν του 
έκδώσαντος τό διάταγμα Επαρχ ιακο ί Δικαστηρίου. 

(2) Πάσα αίτησις ύποίδληθεΐσα ύπό τίνος προσώπου έν προσχω
ρησάση χώρα διά τήν τροποποίηοιν διατάγματος και άποσταλεΐσα 
ύπό του Υπουργού είς τόν έν τω έδαφίω (1) άναφερόμενον Πρωτο
κολλητήν, λογίζεται ώς αίτησις διά διατροφήν διά τήν τροποποίησιν 
του διοπτάγματος εΐίς δ άφορα, καΐ τό Δικαστήριον κατά τήν άκρόασιν 
τής αιτήσεως θά χωρη ώς έάν νά επρόκειτο περί αιτήσεως διά διατρο
φήν και ώς έάν δ αίτητής νά παρίστατο ενώπιον τοΟ Δικαστηρίου.. 

Έτιιδίκασις 
διατροφής. 

14τοΰ1960 
50τοϋ 1962 
11το0 1963 
8το01969 

40 τοΟ 1970 
58 του 1972 

1 τοΰ 1980. 

Τρσποποίησις 
διατάγματος. 
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Έκτέλεσις 
διατάγματος. 

Άναχώρησις 
•πληρωτοΰ 
έκτης 
Δημοκρατίας. 

Άπόδεκτόν 
αποδείξεων 
δοθεισών έν 
προσχωρη
σάση 
χώρα. 

(3) "Ανευ επηρεασμού των διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) πάσα αίτη
σις δια τροποποίησα/ ή άνάκλησιν διατάγματος θά ύποιβάλληται δια 
αιτήσεως. 

(4) Το Δικαστήριον κέκτηται αρμοδιότητα προς άκρόασιν αιτή
σεως δια τροποποίησιν ή άνάκλησιν διατάγματος εάν αύτη;— 

(α); ύπείβλήθη ύπό του προσώπου κατά τοΰ οποίου ή τη αιτήσει 
του οποίου εξεδόθη; το διάταγμα* ή 

(β){ υπεβλήθη; ύπό τίνος έτερου προσώπου εις την φύλαξιν του 
οποίου ευρίσκεται έξώγαμον τέκνον άνα<|κ)ρυκώς προς τό 
όποιον εξεδόθη διάταγμα δικαστικής αναγνωρίσεως εξω
γάμου τέκνου, 

ανεξαρτήτως του ότι τό πρόσωπον ύπό του οποίου ή κατά του οποίου 
υπεβλήθη ή τοιαύτη; αίτησις διαμένει έ'κτός της Δημοκρατίας. 

(•5) Όσάκις ό καθ1 οδ ή αίτησις εις αΐτησιν διά τροποποίησιν ή 
άνάκλησιν διατάγματος δεν εμφανίζεται κατά τον χρόνο ν και εις 
τόν τόπον τον ορισθέντα προς άκρόασιν της υποθέσεως και τό Δικα
στήριον Ικανοποιείται—< 

(α) ίδτι οδτος διαμένει έκτος της Δημοκρατίας' και 
(β) ότι ή αίτησις έπεδόθη είς αυτόν κατά τόν καθωρισμένον 

τρόπον, 
τό Δυκαστήριον δύναται νά χωρήση είς τή.ν άκρόασιν και έκδίκασιν 
της υποθέσεως ώς εάν ό καθ* οδ ή αίτησις νά παρίστατο ενώπιον 
τοΟ Δικαστηρίου. 

8.—!(ll·) Τό Δικαστήριον όπερ εξέδωσε διάταγμα δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου και. οι λειτουργοί τούτου Θά λαμβάνουν άπαντα τά 
καθορισμένα μέτρα διά την έκτέλεσιν του τοιούτου διατάγματος. 

(2) Οίονδήποτε ποσόν πληρωτέον βάσει διατάγματος εκδοθέντος 
δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται νά είσπράττηται κατά τόν αυτόν 
τρόπον ώς εάν ήτο διάταγμα διά πληρωμήν αστικού χρέους. 

9.—'()1) Όσάκις ό Πρωτοκολλητής τοΰ έίκίδώσαντος τό διάταγμα 
ιΔιίκαστηιρίου πιστεύη ότι ό πληρωτής δυνάμει διατάγματος έπαυσε 
νά διαμένη έν τη Δημοκρατία θά άποστέλλη περί τούτου είίδοποίηίσιν 
είς τόν Ύπουργόν. 

(2). Έ ν τω παρόντι άρθρω «ΐπληρωτής» έν σχέσει προς διάταγμα 
σημαίνει τό πρόσωπον όπερ υπέχει ύποχρέωσιν προς καταβολή ν χρη
μάτων δυνάμει τοΰ διατάγματος. 

10.— (1) Τό περιεχόμενον παντός δεόντως κεκυρωμένου έγγραφου, 
(α) όπερ εκθέτει ή συνοψίζει αποδείξεις προσκομισθείσας έν 

διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου προσχωρησάσης χώρας' ή 
(β) όπερ εκθέτει ή συνοψίζει αποδείξεις προσκομισθείσας έν 

προΐσχωρηίσάση χώρα διά τους σκοπούς διαδικασίας ενώπιον 
ΙΔυκαστηρίόυ της Δημοκρατίας δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, 
είτε εις άνταπόκρισιν παρακλήσεως γενομένης εκ μέρους 
τοιούτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας είτε άλλως" ή 

(γ) όπερ ελήφθη είς άπόδειξιν έν διαδικασία ενώπιον δικαστη
ρίου προσχωρησάσης χώρας, ή όπερ αποτελεί αντίγραφο ν 
έγγραφου ούτω ληφθέντος, 

είναι, έγ οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου ήτις άρχεται 
κατόπιν αιτήσεως ληφθείσης ύπό τοΰ Υπουργού ώς αναφέρεται έν 
τω άρθρω 5 τοΰ παρόντος Νόμου ή κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης 
ύπό οιουδήποτε προσώπου διά την τροίποποίησιν ή άνάκλησιν δια
τάγματος ή . έν οιαδήποτε διαδιίκασία κατόπιν ασκήσεως εφέσεως 
καθ' οιασδήποτε τοιαύτης διαδικασίας, δεκτόν προς άπόδειξιν οίου
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δήποτε γεγονότος αναφερομένου εν αύτώ κατά την αυτήν εικτασιν 
ώς είναι δείκτη προς άπόδειξιν εν τη τοιαύτη διαδιικασία προφορύκή 
μαρτυρία περί του τοιούτου γεγονότος. 

(2) "Εγγ,ραφον έκθέτον ή συνοψίζον μαρτυρίαν ώς αναφέρεται εν 
τω έδαφίω (1) (α ) , ή ληιφθεΐσαν ώς αναφέρεται εν τω έδαφίω (1) ' (β) , 
λογίζεται ώς δεόντως κε'κυρωίμένον δια τους οίκοπούς των ώς άνω 
εδαφίων εάν το εγγραφον φέρεται πιστοποιούμενον ύπό του δικα
στού ή του έτερου προσώπου ενώπιον του οποίου εδόθη, ή μαρτυρία 
ή αναλόγως της περιπτώσεως, ύπό του οποίου ελήφθη, ώς αποτε
λούν το πρωτότυπον έγγραφον το περιέχον ή καταγράφον ή, αναλό
γως της περιπτώσεως, συνοψίζον τήν τοιαύτην μαρτυρίαν ή ώς αλη
θές άντίγραφον του τοιούτου έγγραφου. 

(3) "Εγγραφον ληφθέν είς άπόδειξιν ώς αναφέρεται εν τω έδα
φίω (1) (γ ) ή αποτελούν άντίγραφον έγγραφου οϋτω ληφθέντος, λο
γ ίζετα ι ώς δεόντως κεκυρωίμένον διά τους οικοπούς του τοιούτου 
εδαφίου έάν το εγγραφον φέρεται πυστοποιούμενον ύπό δικαστού ή 
λειτουργού του Δυκαίστηρίου ύπό του όποιου ελήφθη εις άπόδειξιν 
ώς το οϋτω ληφθέν εγγραφον ή ώς αληθές άντίγραφον οϋτω ληφθέν
τος έγγραφου.. 

(4) Δεν εΐναι άναγκαΐον όπως έν οιαδήποτε τοιαύτη διαδικασία 
άποδειχθη ή υπογραφή ή το έπίσηιμον άξίωιμα του προισώπου δπερ 
εμφαίνεται ώς πιστοποίησαν τό εγγραφον. 

(5) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω επηρεάζει τήν άποδοχήν 
είς άπόδειξιν οιουδήποτε εγγράφου δπερ είναι δεκτόν είς άπόδειξιν 
ανεξαρτήτως του

1 παρόντος άρθρου. 

11.—(1) Πάν Δυκαστήριον έν τη Δημοκρατία δύναται διά τους «jJoiieiLew"' 
σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον του τοιούτου Δικαστηρίου διά τους 
δυνάμει του παρόντος Νόιμου άρχοΐμένης κατόίπιν αιτήσεως ληφθεί σκοπούς 
σης ύπό του Υπουργοί) εκ προσχωρησάσης χώρας νά παρακοολέση διαδικασίας 
τον Ύπουργόν δπως ύποβάλη προς τήν άρμοδίαν αρχήν ή Δικά δικαστηρίου 
στήιριον έν τη προισχωρηίσάση χώρα παράκληίσιν διά τήν λήψιν έν της Δημό
τη τοιαύτη χώρα της μαρτυρίας προσώπου διαμένοντος έν αύτη της κρατίας. 
άφορώσης είς θέματα συναφή προς τήν αΐτημιν. 

(2). Πάσα παράκλησις ύποβαλίλοιμένη; ύπό δικαστηρίου δυνάμει 
του* παρόντος άρθρου δέον δπως— 

(α) παρέχη λεπτομέρειας της σχετι'κής αιτήσεως* 
(β) άναφέρη τό δνοίμα και τήν δυεύθυνσιν του προσώπου παρά 

του οποίου θά ληφθή μαρτυρία' καΐί 
Ι (γ) όρίζη τά θέματα άνάφορυκώς προς τά όποια απαιτείται ή 

ιμαρτυρία του τοιούτου προσώπου. 
(3) Έάν ό Υπουργός ίκανοποιήται δτι ή υποβληθείσα ειίς αυτόν 

παράκλησις δυνάμει του παρόντος άρίθρου διαλαμβάνει επαρκείς 
πληροφορίας καθιστώσας δυνατήν τήν ύπό Δυκαίστηρίου ή προισώπου 
έν τη προσχωρησάση χώρα λήψιν της μαρτυρίας του προσώπου του 
κατονοΐμαζο'μένου έν τη παρακλήσει άναφοριίκώς προς τά άριζόίμενα 
έν αύτη θέματα, θά διάβιβάζη τήν παράκληίσιν είς τήν άρμοδίαν 
αρχήν ή τό Δικαστήριον της τοιαύτης χώρας. 

12.—(1) Όσάκις ύπο'βάλλεται παράκληοις εις τον Ύπουργόν ύπό
 Λ

ηψ"". 
ή έκ μέρους Δικαστηρίου προσχωρησάσης χώρας διά τήν έξασ'φά

 μ σ ρ τ υ
^

α ς τ η 

λισιν της μαρτυρίας προσώπου διαμένοντος έν τή Δηιμοίκρατία άνα Δικαστηρίου 
φορικώς προς θέματα συναφή προς αϊτηισιν επί της οποίας τυγχάνει προσχωρη
έφαρμογής τό άρθρον 4, ό Υπουργός θά παραΐκαλή τοιούτο Δικά σώσηζ 
στήριον ή τοιούτον λειτουργόν Διίκοίστηρίου, ώς οδτος ήθελεν άπο

 χώρας
· 

φασίσει, νά λάβη τήν μαρτυρίαν του τοιούτου προσώπου τήν άφο
ρώσαν είς τά τοιαύτα συναφή προς τήν αϊτηισιν θέματα ώς ήθελαν 
ορίζονται έν τη παρακλήσει. 



Ν. 43/81 724 

14 τοϋ 1960 
50 του 1962 
11 τ ο ϋ 1 9 6 3 

8 τοϋ 1969 
40 τοΰ 1970 
58 τοΟ 1972 

1 τοϋ 1980. 

Μή εφαρμογή 
τοΰ περί 
Άλλοδοεπών 
Δικαστηρίων 
(Μαρτυρία) 
Νόμου 
άναφορικώς 
προς λήψιν 
αποδείξεων. 
Κεφ. 12 
39 τοϋ 1977. 

Διαδικαστικός 
Κανονισμός. 

(2) Τό Δικαστήριον ή ό λειτουργός ύπό του οποίου λαμβάνεται 
παράκληίσις δυνάμει του εδαφίου (1). ύπό του Υπουργού κέκτηται 
έξουσίαν νά λάβη την μαρτυρίαν καί, άφοΟ δώση εΐδοποίησιν περί 
τοΟ τόπου καί χρόνου λήψεως της μαρτυρίας εις τοιαύτα πρόσωπα 
καί κατά τοιούτον τρόπον ώς τούτο ή ούτος ήθελε κρίνει σκόπιμον, 
θά λαμβάνη την μαρτυρίαν του προσώπου του κατονομαζομένου έν 
τη παρακλήσει την αφορώ σαν είς τα θέματα τά όριζόιμενα έν αύτη 
κατά τοιούτον τρόπον ώς ήθελε κάθοριοθή, ή δε ούτω ληφθείσα 
μαρτυρία θά άποστέλληται κατά τον καθωρισμενον τρόπον ύπό του 
Πρωτσκολλητοΰ είς τό Δικαστήριον της προσχωρησάσης χώρας υπό 
ή έκ μέρους του οποίου ύ'πεΦλήθη; ή αναφε/ραμένη; έν τω έδαφίω 
(1) παράκλη|σις.ί 

(3) Αϊ διατάξεις των πειρί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 εως 1980 
άναίφοριΐκώς προς τον έξαναγκαοΐμόν της παραστάσεως μαρτύρων 
τυγχάνουν εφαρμογής τηρουμένων των αναλογιών άναφοριΐκώς προς 
την λήψιν μαρτυρίας δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

13. Ό περί 'Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Μαρτυρία) Νόιμος δεν 
τυγχάνει εφαρμογής άναφορικώς προς την λήψιν μαρτυρίας έν ΐή 
Δηΐμοκρατία διά την λήψιν τής όποιας προνοεί τό άρθρον 12 του 
παρόντος Νόμου. 

"Εναρξις 
Ισχύος τοϋ 
παρόντος 
Νόμου. 

14̂ — (1) Τό Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδίδη' Διαδικα
στικόν Κανονιίσμόν καί νά δίδη τοιαύτας οδηγίας, οίας ήθελε θεω
ρήσει καταλλήλους διά την καλυτέραν έφαρμογήν του παρόντος 
Νόΐμου. 

(2) "Ανευ έπηιρεασμου τής γενικότητος του εδαφίου (1) ό Διαδι
καστικός Κανονισμός δύναται νά προδλέπη περί παντός θέματος 
δπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορι
σμού. 

15. Ή ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται είς ή;μερσμηνίαν όρισθη
σο'μένην 6'πό του Υπουργικοί) Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δη
μοσιευομένης έν τη έπισήίμω έφηίμερίδι τής Δηιμοίκρατίας. 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφεία) τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


