E.E. Παρ. I,
Αρ. 2158, 4.7.86

1353

,Ν. 96/86

Ο περί Δ ικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημοκρατίας συμφώνα με το Άρθρο 52
Συντάγματος.
Αριθμός 96 του 1986
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Δ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1985.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:—
Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί
Δικαστηρίων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγινώσκηται ομού μετά
των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως (Αρ. 3) του 1985 (εν τοις
εφεξής καλουμένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και
ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Δικαστηρίων Νόμοι
του 1960 έως 1986.

2. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου, ως τούτο περιέχεται εις το
άρθρον 3 του Νόμου 29 του 1983, καταργείται και αντικαθίσταται διά
του ακολούθου:
«Πρωτοβάθμιος 19. Το Ανώτατον Δικαστή ριον, επιπροσθέτως προς τας
δικαιοδοσία ε ξ ο υ σ ί α ς κ α ι τ τ . ν δικαιοδοσίαν ήτις ανατίθεται εις αυτό
Ανωτάτου
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Δικαστηρίου, υπό του Συντάγματος, θά έχη αποκλειστικήν πρωτόδικον
δικαιοδοσίαν—
(α) ως ναυτοδικείον περιβεβλημένον και ασκούν τας
εξουσίας διά των οποίων περιεβάλλετο και τας
οποίας ήσκει το Ανώτατον Δικαστήριον
της
Δικαιοσύνης εν Αγγλία εν τη επί
ναυτικών
υποθέσεων δικαιοδοσία αυτού ευθύς αμέσως προ
της ημέρας της Ανεξαρτησίας·
(β) να ακούη και αποφασίζη τοιαύτα άλλα θέματα οία
το Δικαστήριον δυνατόν να λάβη εξουσίαν να
ακούη και αποφασίζη κατά
πρώτον
βαθμόν
δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε άλλου κατά
καιρόν ισχύοντος νόμου.».

Συνοπτικός
τίτλος.
14 του 1960
50 του 1962
Π 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.
Κατάργησις
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου και
αντικατάστασις
αυτού διά νέου
άρθρου.
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Τροποποιησις
του βασικού
νόμου διό της
εν αυτώ προ
σθήκης νέου
άρθρου.

Τροποποίησις ·
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

Κατάργησις
ωρισμένων
άρθρων του
περί Δικα
στηρίων (Τροπο
ποιητικού) Νό
μου του 1983
(Αριθμός 29
του 1983) και
έναρξις ισχύος
του παρόντος
Νόμου.
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3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης,
ευθύς μετά το άρθρον 22Α, του ακολούθου νέου άρθρου:
«Δικαιοδοσία 22Β.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 19,
Επαρχιακών
έκαστον Επαρχιακόν Δικαστή ριον θα έχη
Δικαστηρίων
εις ναυτικός
δικαιοδρσίαν να ακούη και αποφασίζη πρωτο
υποθέσεις.
δίκως, κατά το υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου
εφαρμοζόμενον δίκαιον συμφώνως προς τας
διατάξεις του άρθρου 29 τού παρόντος Νόμου,
οιανδήποτε ναυτικήν υπόθεσιν παραπεμπομένην
εις αυτό εκ των
καθοριζομένων
εις
το
Παράρτημα εκκρεμουσών εκάστοτε ενώπιον του
Παράρτημα.
Ανωτάτου Δικαστηρίου υποθέσεων, οσάκις
ήθελε κριθή πρέπον, διά διαταγής του Ανω
τάτου Δικαστηρίου, συμφώνως διαδικαστικού
κανονισμού τούτου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε επί
τη αιτήσει των διαδίκων ή οιουδήποτε τούτων*
εις οιονδήποτε στάδιον και εάν ευρίσκεται.
Ναυτική
υπόθεσις παραπεμπόμενη ως ανωτέρω
(2)
εις Επαρχιακόν Δικαστή ριον εκδικάζεται υπό
οιουδήποτε Προέδρου ή Ανωτέρου Επαρχιακού
Δικαστού τούτου, πάσα δε απόφασις τούτων
υπόκειται εις έφεσιν εις το Ανώτατον Δικαστή
ριον.
(3) Ουδενός. πλοίου διατάσσεται η σύλληψις ή
κράτησις ή η άρσις της τοιαύτης συλλήψεως ή
κρατήσεως εις διαδικασίαν επί ναυτικών υπο
θέσεων ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, ειμή
μόνον δι5 εκτέλεσιν τελικής αποφάσεως.
(4) Προς τον σκοπόν εφαρμογής των διατάξεων
του παρόντος άρθρου, το Ανώτατον Δικαστή
ριον εκδίδει διαδικαστικόν κανονισμόν.»
4. Το εδάφιον (ΙΑ) του άρθρου 21 του βασικού νόμου, ως τούτο
περιέχεται εις το άρθρον 2 του Νόμου 51 του 1984, τροποποιείται διά
της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «υπό του άρθρου 3 του Νόμου 29
του 1983» και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων, «υπό του
άρθρου 2 του Νόμου 96 του 1986».
5. Το εδάφιον (3) του άρθρου 29 του βασικού νόμου, ως τούτο
περιέχεται εις το άρθρον 3 του Νόμου 51 του 1984, τροποποιείται διά
της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «υπό του άρθρου 3 του Νόμου 29
του 1983» και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «υπό του
άρθρου 2 του Νόμου 96 του 1986».
6. Αι διατάξεις του περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου
του 1983 καθ' ο μέρος αφορούν εις ναυτικός υποθέσεις καταργούνται
από της 11ης Ιουλίου 1986 και ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από
της ιδίας ημερομηνίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
( Ά ρ θ ρ ο ν 22β)
Οιανδήποτε των ακολούθων ναυτικών υποθέσεως εις ας περι
πτώσεις το αμφισβητούμενον ποσόν ή η αξία του επιδίκου αντι
κειμένου δεν υπερβαίνει τας τρεις χιλιάδας λίρας:
(α) Οιαδήποτε απαίτησις δι' απώλειαν ζωής ή προσωπική ν
βλάβη ν η οποία προεκλήθη ως αποτέλεσμα οιουδήποτε
ελαττώματος πλοίου ή των εξαρτίων ή του εξοπλισμού αυτού
ή ως αποτέλεσμα της παρανόμου πράξεως, αμελείας ή
παραλείψεως των ιδιοκτητών, ναυλωτών ή προσώπων τα
οποία έχουν την κατοχήν ή έλεγχον του πλοίου, ή του
πλοιάρχου ή πληρώματος αυτού ή οιουδήποτε άλλου προ
σώπου διά τας παρανόμους πράξεις, αμέλειαν ή παράλειψιν
του οποίου ευθύνονται οι ιδιόκτητοι, ναυλωταί ή πρόσωπα
τα οποία έχουν την κατοχήν ή έλεγχον του πλοίου και η
οποία είναι πράξις, αμέλεια ή παράλειψις κατά τον πλουν ή
την διαχείρισιν του πλοίου, κατά την φόρτωσιν, μεταφοράν
ή εκφόρτωσιν εμπορευμάτων επί, εντός ή εκ του πλοίου ή
κατά την επιβίβασιν, μεταφοράν ή αποβίβασιν προσώπων
επί, εντός ή εκ του πλοίου*
(β) οιαδήποτε απάίτησις αναφορικώς προς αγαθά ή υλικά προ
μηθευθέντα εις πλοίον διά την εκμετάλλευσιν ή συντήρησίν
του·
(γ) οιαδήποτε απαίτησις αναφορικώς προς την κατασκευήν,
επιδιόρθωσιν ή εφοδιασμό ν πλοίου ή προς
δικαιώματα
αποβάθρας ή φόρους·
(δ) οιαδήποτε απαίτησις υπό πλοιάρχου ή μέλους του πληρώ
ματος πλοίου διά μισθούς και οιαδήποτε απαίτησις υπό ή εν
σχέσει προς πλοίαρχον ή μέλος του πληρώματος πλοίου δι'
οιαδήποτε ποσά ή ιδιοκτησίαν η οποία δύναται, δυνάμει
οιασδήποτε των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας
Νόμων, να ανακτηθή ως μισθοί ή ενώπιον του δικαστηρίου
και κατά τον τρόπον κατά τον οποίον
δύνανται
να
ανακτηθώσι μισθοί*
(ε) οιαδήποτε απαίτησις υπό πλοιάρχου, φορτωτού, ναυλωτού ή
αντιπροσώπου αναφορικώς προς οιασδήποτε δαπανάς γενο
μένας διά λογαριασμόν πλοίου.

