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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 1868 της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1983

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 εκδίδεται διό
δημοσιεύσεως εις -την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 29 τ ου 1983
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΌΠΟΙΩΝ ΤΟΥιΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 Ε Ω Σ 1982
Η Βουλή τ ων Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δικαστηρίων (Τρο
ποποιητυκός) Νό)μος του 1983 και θα αναγινώσκηται σμού μετά των
περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1982 (εν τοις εφεξής κάλου
μένων ως «ο βασικός νόμος») και ο (δοοσιικός νόμος και ο παρών
Νιόμος θα αναφερωντ αι αμού ως οι πβρί Διικαο+τ ηιρίων Νόμοι τ ου
1960 έως 1983-

Συνοπτικός
τ1 λος
Τ ' 19β0
5 ο του 1962
πτ 0 υΐ963
8 του 1969
ίϊτου\1™
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982.

2. Το άρθρον 2 του ϊβασυκού νόμου τροποποιείται δια της δια Τροποποίησις
γραφής της άνω τελείας ©κ του τέλους του ορισμού του όρου του άρθρου 2
«αγωγή» και της αντ ϋφιταστάσεώς της διά κόμματος, και της εν
^^aat
συνεχεία προσθήκης των ακολούθων:
«και περιλαμβάνει ναυτικήν υπόθεσα/ ήτις,. προ της ημέρας
της ανεξαρτησίας, υπήγετο εις την δικαιοδοσίαν του Ανωτάτου
Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης εν Αγγλία εν τη επί ναυτικών υπο
θέσεων δικαιοδοσία αυτού.».
3. Το άρθρον 19 του (δασικού νόμου καταργείται και αντικαθί Κατάργησις
στάται διά του ακολούθου νέου άρθρου:
του άρθρου 19
του βασικού

«Πρωτοβάθμιος 19. Το ΑνώτοίΓον Δικαστήριον, εσιιπΐρσσθέτως προς τας
δικαιοδοσία ε ξ ο ρ ί α ς ας κ&κτηΐται ως δευτεροΦάθιμιον δικαστήριον
ίΖοτη°ρυΐου. *ν τ*\ Δηιμοικροίίία και την δικαιοδοσίαν ην κέκτηται ως
πτρκοτοβίάθίμιον και δευτεροβαθμιον δικαστήριον δυνάμει
του Συντό^μσΛρς, κέκτηται και πάσαν άλλην ποωτο
Κδάθμισν δικαιοδοσίαν χορηγουιμένην υπό του παρόντος
ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου.».
4. Το άρθρον 22 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν
αυτώ ενθέσεως ευθύς 'μετά fp εδάφιον (1) αυτού, του ακολούθου νέου
εδαφίου (2), των εδαφίων Ι (2) έως (4) αναριθμσυμένών ως εδα
(747)

νόμου και
αντικατάστα
J£3£?
^θρου.

Τρσπσποίησις
^ ^ ^ j 2 2
^^^
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«(2) Εξαιρουμένης γοομιικής διοοφοράς εκδικαστέας δυνάμει
του άρθρου 111 ταυ Συιντάγΐματος υιπό εκκλησιαστικού δικα
,στηρίου ή υιπό Δικαστηρίου καθϋδρυθέντος υπό κοινοτικού νόμου
δυνάμει του άρθρου 160 του· Συντάγματος, έκαστος Πρόεδρος
Επαρχιακού Δικαστηρίου· κέκτηται αρμοδιότητα ya ακούη και
αποφασίζη πάσαν ετέραν γαμικήν δυαφοράν η οποία εμπίπτει
ίεις τηιν τοιπϋκήν αυτού αρμοδιότητα.».
Τροποποίησις
του βασικού
νόμου
δια της
προσθήκης
νέου
άρθρου.

5. Ο (δασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης
μετά το άρθρον 22 του ακολούθου νέου άρθρου:
«Αρμοδιότης
22Α. Εκτός οπουδήποτε γίνεται αντίθετος ρητή πρόνοια
Ανωτέρου
εις τον παρόντα Νόμον οιαδήποτε διάταξις αυτού ή οιου
Επαρχιακού
δήποτε ετέρου Νόμου αφορώσα εις αρμοδιότητα Επαρχια
Δικαστού.
κού Δικαστού περιλαμβάνει και τον Ανώτερον Επαρχια
κόν Δικαστή ν.».

ΜεταβατικαΙ
διατάξεις.

6. Οιαιδήποτε ναυτικαί υποθέσεις ή γαμικαί διαφοραί εκκρεμούσαι
κατά την ημέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νό'μου θα
συνεχισθούν και θα εκδικασθούν, ασχέτως προς τας διατάξεις του
βασικού νόμου όστις τροποποιείται υπό του παρόντος Νό>μου, υπό
του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου αύται εκκρεμούν:
Νοείται ότι το Ανώιατον Δικαστήριον κέκτηται εξουσίαν να παρα
πέμπη προς εκδίκασιν και απόφασιν εις το αρμόδιον Επαρχιακόν
Δικαστήριον ή τον αρμόδιον Πρόεδρον Επαρχιακού Δικαστηρίου,
αναλόγως της περιπτώσεως, οιανδήποτε εκκρεμούσαν ενώπιον αυτού
υπόθεσιν κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Νόμου.

ΤροποποΙησις
Νόμων.
ΠΙναξ.

7. Οι Νόμοι οι αναφερόμενοι εις την πρώτην στήλην του Πίνακος
τροποποιούνται καθ' ην έκτασιν εξειδικεύονται εις την δευτέραν
στήλην αυτού.

Έναρξις
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

8. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύ ι από της 1ης Ιανουαρίου, 1984.
Π 1 ΝΑΞ
( Ά ρ θ ρ ο ν 6)
(Νόμοι

' Εκτασις Τροποποιήσεως

Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμά
των Νόμος, (Κεφ. 41).

θ α αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρ
μόζηται ως εάν αντί της μνείας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου εγένετό μνεία του αρμοδίου Προ
έδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου.
θ α αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρ
μόζηται ως εάν αντί της μνείας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου εγένετο μνεία του αρμοδίου Επαρ
χιακού Δικαστηρίου πλην της προσφυγής δυνά
μει του Άρθρου 146 του Συντάγματος ήτις
ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Άρθρον 2
Ο ορισμός «Δικαστήριον» τροποποιείται ως
ακολούθως:
« 'Δικαστήριον' σημαίνει το αρμόδιον Επαρ
χιακόν Δικαστήριον. πλην της προσφυγής δυ*
νάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος ήτις
ασκείται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστη
ρίου^

Ο περί Προνομίων Ευρεσιτε
χνίας Νόμος, (ιΚεφ. 266).

Ο περί Εμπορικών Σημάτων
Νόμος, (Κεφ. 268 και Νόμοι
63 του 1962 και 69 του 1971).

