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Ο περί Δικα στηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδετα ι με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 136 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1990
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο πα ρών Νόμος θα α να φέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Δικαστηρίων Νόμους του 1960 μέχρι 1990 (που στο εξής θα αναφέρονται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 μέχρι 1991.

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη
διαγραφή από το τέλος του της τελείας και την προσθήκη της
ακόλουθης φράσης:
«διά σκοπούς συγκροτήσεως Κακουργοδικείου
ή Επαρχιακού
Δικαστηρίου.»
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο
τέλος του των ακόλουθων νέων εδαφίων του υφιστάμενου μέρους
αναριθμουμένου σε εδάφιο (1):
«(2) Οι Δικαστές οι οποίοι θα απαρτίζουν το Κακουργοδικείο
ασχολούνται, όταν δεν είναι απασχολημένοι με το Κακουργοδικείο,
με την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων δικαιοδοσίας Επαρχιακού
Δικαστηρίου.
(3) Οι Δικαστές οι οποίοι θα απαρτίζουν το Κακουργοδικείο
υπηρετούν σ* αυτό για περίοδο τουλάχιστο δύο χρόνων.».
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
άρθρο 10 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Ενώσεις
10Α. Επιτρέπεται η συγκρότηση Ενώσεως Δικαστών.».
Δικαστών.

Συνοπτικός
τίτλος.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
16 του 1983
29 του 1983
91 του 1983
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990.
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.
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Τροποποίηση
του άρθρου 53
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 60
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του Παραρτή
ματος του.
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5. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο
νέο άρθρο:
«Κλήτευση
53. Οποιοδήποτε δικαστήριο μπορεί να εκδώσει ένταλμα
φυλακισμένου γ ΐ α τ η ν προσαγωγή οποιουδήποτε προσώπου περιορισμένου
σε
μάρτυρα.
φυλακή ή ίδρυμα ή που τελεί υπό κράτηση για να δώσει
μαρτυρία σε πολιτική διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του,
εφόσο πιστεύει ότι η εν λόγω μαρτυρία πιθανόν να απο
δειχθεί ουσιώδης, προς το λειτουργό που είναι υπεύθυνος για
τα πρόσωπα αυτά και ο λειτουργός αυτός, αφού πάρει το
ένταλμα, το κοινοποιεί αμέσως στον Αρχηγό της Αστυνομίας
ο οποίος πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα μ' αυτό και να
μεριμνήσει για την ασφαλή φρούρηση του εν λόγω προσώ
που για όσο χρόνο απουσιάζει από τον τόπο όπου τελούσε
υπό περιορισμό ή εκρατείτο».
6. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το πιο κάτω:
«Περίοδος
60. Επιφυλασσομένου οποιουδήποτε διαδικαστικού κανο
συνεδριών. νισμού, το Ανώτατο Δικαστήριο, κάθε Επαρχιακό Δικαστήριο
και κάθε Κακουργοδικείο παραμένουν ανοικτά καθόλη τη
διάρκεια του έτους, εκτός των Κυριακών και των δημόσιων
αργιών.».
7. Το Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο
νέο Παράρτημα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 22Β)
(1) Οποιαδήποτε ναυτική υπόθεση ανεξαρτήτως αμφισβητούμενου
ποσού ή αξίας του επίδικου αντικειμένου, εφόσο η απαίτηση αφορά
ατύχημα σε σχέση με πλοίο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε απαίτηση
για απώλεια ζωής ή προσωπική βλάβη η οποία προκλήθηκε ως
αποτέλεσμα οποιουδήποτε ελαττώματος πλοίου ή των εξαρτίων ή
του εξοπλισμού του ή ως αποτέλεσμα της παράνομης πράξεως,
αμέλειας ή παραλείψεως των ιδιοκτητών, ναυλωτών ή προσώπων τα
οποία έχουν την κατοχή ή έλεγχο του πλοίου ή του πλοιάρχου ή
πληρώματος αυτού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για τις παρά
νομες πράξεις, αμέλεια ή παράλειψη του οποίου ευθύνονται οι
ιδιοκτήτες, ναυλωτές ή πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοχή ή τον
έλεγχο του πλοίου και η οποία είναι πράξη, αμέλεια ή παράλειψη
κατά τον πλουν ή τη διαχείριση του πλοίου, κατά τη φόρτωση,
μεταφορά ή εκφόρτωση εμπορευμάτων επί, εντός ή εκ του πλοίου ή
κατά την επιβίβαση, μεταφορά ή αποβίβαση προσώπων επί, εντός ή
εκ του πλοίου.
(2) Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ναυτικές υποθέσεις στις
περιπτώσεις που το αμφισβητούμενο ποσό ή η αξία του επίδικου
αντικειμένου δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες:
(α) Οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με αγαθά ή υλικά που
προμηθεύονται σε πλοίο για την εκμετάλλευση ή συντήρηση
του.
(β) Οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια ή ζημιά αγαθών που
μεταφέρονται από πλοίο.
(γ) Οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με την κατασκευή, επι
διόρθωση ή εφοδιασμό πλοίου ή με δικαιώματα αποβάθρας ή
φόρους.
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(δ) Οποιαδήποτε απαίτηση από πλοίαρχο ή μέλος του πληρώ
ματος πλοίου για μισθούς και οποιαδήποτε απαίτηση από ή
σε σχέση με πλοίαρχο ή μέλος του πληρώματος πλοίου για
οποιαδήποτε ποσά ή ιδιοκτησία η οποία δύναται, δυνάμει
οποιασδήποτε από τις διατάξεις των περί Εμπορικής Ναυτιλίας
Νόμων, να ανακτηθεί ως μισθοί ή ενώπιον του Δικαστηρίου
και κατά τον τρόπο κατά τον οποίο δύνανται να ανακτηθούν
μισθοί,
(ε) Οποιαδήποτε απαίτηση από πλοίαρχο, φορτωτή, ναυλωτή ή
αντιπρόσωπο αναφορικά με οποιεσδήποτε
δαπάνες που
γίνονται για λογαριασμό πλοίου».
8. Οποιεσδήποτε ναυτικές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν κατά την
ημέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχιστούν και θα
εκδικαστούν, άσχετα με τις διατάξεις του βασικού νόμου ο οποίος
τροποποιείται από τον παρόντα Νόμο, από το Ανώτατο Δικαστήριο
ενώπιον του οποίου αυτές εκκρεμούν:
Νοείται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εξουσία να παραπέμπει για
εκδίκαση και απόφαση σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Δικαστήριο ή
Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση, οποια
δήποτε ως ανωτέρω υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον του.

Μεταβατικές
διατάξεις,

