E.E., Παρ. I,
Αρ. 1963, 1.6.84
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Ν. 51/84

Ο περί Δικαστη ρίων (Τροποποιη τικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1984 εκδί
δεται δια δη μοσιεύσεως εις τη ν επίση μον εφη μερίδα τη ς Κυπριακής Δη
μοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.,
Αριθμός 31 του 1984
Ν ΟΙΜΟΙΣ Τ Ρ 0|Π ΟΠΟ Ι ΩΝ ΤΟΥι Σ ΠίΕ ΡΙ ΔΙ|ΚΑ Σ ΤΗ Ρ ΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1984
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
(1. Ο παρών .Νόμος θα αναφέρηται ως ο ιτερί Δικαστηρίων (Τρο Συνοπτικός
ποποιητικός). (Αρ. 2) ίΝόμος του 1984 και θοο αναγινώσκηται ομού τίτλ°ζ·
μετά των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1984 (εν τοις εφε 14 του i960
ξής καλουμένων ως «ο βαισι'κός νόμος») και ο (βασικός νόμος και ι ? ' ^ ] ^
ο παρών Νό<μος θα οη/αφέρωνται ομού ως οι περί Δικαστηρίων β του 1969
Νόμοι του 1960 έως '((Αρ. 2)\ του 1984.
40τουΐ970
58 του
1 του
35 του
29 του
91 του
16 του

V972
1980
1982
1983
1983
1984.

2. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσ- Τροπο-ποίησις
θήκης εις αυτό, ευθύς μετά το εδάφιον (Ί), των ακολούθων νέων του άρθρου 21
εδαφίων:
 ^ ™Τ™ύ
«(1) Α. Οσάκις η αγωγήί αφορά εις γαμικήν διαφοράν διά
την οποίαν ήσκει δικαιοδοσίαν το Ανώτατον Δικαστήριον δυνά
μει του άρθρου 19 προ της καταργήσεως και αντικαταστά
σεως αυτού υπό του άρθρου 3 του Νόμου 29 του 1983 αύτη
εισάγεται εν τω Επαρχιακώ Δικαστηρίω της επαρχίας όπου
εκάτερος των διάδικων έχει την διαμονής αυτού ή είχε την
τελευταίαν αυτού διαμονήν ή εν περιπτώσει καθ' ην ουδεμίαν
τοιαύτη,ν διαμονήν είχε τότε εν οιωδήιποτε Επαρχιακώ Δικα
στηρίου της επιλογής του ενάγοντος.
ι
Διά τους σκοπούς της παραγράφου· αυτής ο όρος c γαμική
διαφορά' περιλαμβάνει και οιανδήποτε διαφοράν αφορώσαν εις
διοττροφήν συζύγων ή οη/ηλίκων τέκνων ή επιμέλει'αν ανηλίκων.
(|1) Β. Οσάκις η αγωγή αφορά εις αγαθοεργό ν ίδρυμα ή
οιονδήποτε προνόμιον ευρεσιτεχνίας ή. οιονδήιποτε εμττορικόν
σήμα διά την οποίαν αρμόδιον είναι το Έπαρχιακόν Δικαστή
ριον δυνάμει του άρθρου 7 και του ιΠίνακος του Νόμου 29 του
1983 η αγωγή εισάγεται εν οιωδή,ποτε Επαρχιακώ Δικαστη
ρίω».

Ν. 51/84
Τροποποίησις
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

Κεφ. 279
41 του 1962
61 τουτΐ.966
71 του 1969 "
2 του 1980.
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3. Το άρθρον 29 του δασικού νόμου τροποποιείται δια της προσ
θήκης εις αυτό, ευθύς μετά το εδάφιον (2), των ακολούθων νέων
εδαφίων:
«ί(3) Ο Πρόεδρος .Επαρχιακού Δικαστηρίου εν τη, ασκήσει
της επί γαμικών διαφορών δικαιοδοσίας αυτού εφαρμόζει το
υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου εις εκατέραν περίπτωσιν εφαρ
μοζόμενον δίκαιον προ της καταργήσεως και αντικαταστάσεως
του άρθρου 19 υπό του άρθρου 3 του Νό'μου 29 του 1983.
(4) Ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου θα έχη ωσαύτως
δικαιοδοσίαν να ακούη και αποφασίζη οιανδήποτε γαμι'κήν
διαφοράν αφορώσαν εις γάμον τελεσθέντα συμφώνως προς τας
διατάξεις του περί Γάμου Νόμου εφ' όσον οιοσδήποτε των δια
ίδίκων διέμενεν εν ιΚύπρω διά περίσδον τουλάχιστον δεκαπέντε
ημερών αμέσως προ της ηιμεροιμηνίας ενάρξεως της επί Δικα
.ιστηρίω διαδικασίας».

Τροποποίησις
του άρθρου 6
του Νόμου 29
του 1 9 8 3 .

4. Το άρθρον 6 του περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου
του 1983 τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς μετά τας λέξεις «γα
μικαί διαφοραί» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή υποθέ
σεις αφορώσαι εις τους Νόμους τους αναφερομένους εις
την πρώτην στήλην του Πίνακος του παρόντος Νόμου»" και
(β) διά της καταργήσεως της επιφυλάξεως αυτού και της αντι
καταστάσεως της. διά της ακολούθου νέας επιφυλάξεως:
«ιΝοείται ότι το Ανώτατον Δικαστήριον κέκτηται εξουσίαν
να παραπέμπηι προς εκδίκασιν και απόιφασιν εις οιονδήποτε
Επαρχιακόν ,ΔικαστήρΊον ή Πρόεδρον Επαρχιακού Δικα
στηρίου, ως θα ήτο η περίπτωοις, οιανδήποτε εκκρεμούσαν
ως ανωτέρω ενώπιον αυτού υπόθεσιν.».

' Εναρξις
ισχύος
του περί
Δικαστηρίων
(Τροπο
ποιητικού)
Νόμου
του 1 9 8 3 .
(Αρ. 29
του 1 9 8 3 ) .

5. Αι διατάξεις του περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου
του 1983 καθ' ο μέρος αφορούν εις ναυτικός υποθέσεις τίθενται εν
ισχύ ι από της 1ης Ιανουαρίου, 1985.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

