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Ν. 102(Ι)/96

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Ε φημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγ
ματος.
Αριθμός 102(1) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 1995
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
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
16 του 1984
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
136 του 1990
149 του 1991
42(1) του 1992
43(1) του 1992
102(1) του 1992
26(1) του 1993
82(1) του 1995.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητι
κός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δικαστηρίων Νό
μους του 1960 έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δι
καστηρίων Νόμοι του 1960 έως 1996.

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση των λέξεων «είκοσι επτά» (τέταρτη γραμμή αυτού και τρίτη
και τέταρτη γραμμή της επιφύλαξης αυτού) με τη λέξη «τριάντα».

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται—
(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού με τα
ακόλουθα εδάφια:
«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, των
διατάξεων των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρ
θρου και των διατάξεων του άρθρου 22Β και τηρουμέ
νων των γενικών ή ειδικών οδηγιών που εκδίδονται
από το Ανώτατο Δικαστήριο, Επαρχιακό Δικαστήριο
συνιστάμενο από Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου
έχει δικαιοδοσία να ακούει και να αποφασίζει πρωτό
δικα για κάθε αγωγή.

495

23 του 1990
23ΐ του 199?
88(ΐ) του 1994
33(1) του 1996.
87(1) του 1994
52mTOVi995
38(ΐ) του 1996.
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(2) Εξαιρουμένης διαφοράς η οποία εμπίπτει στη δι
καιοδοσία οικογενειακού δικαστηρίου δυνάμει του
περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου και του περί
Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)
Νόμου, ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου έχει αρ
„ ,
,
,,.
c ,
μοδιοτητα να ακούει και αποφασίζει για οποιαδήποτε
^ ^ η γαμική διαφορά η οποία εμπίπτει στην τοπική
του δικαιοδοσία.

(3) Έκαστος Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής ή
Επαρχιακός Δικαστής έχει αρμοδιότητα να ακούει και
να αποφασίζει για—
(α) Οποιαδήποτε αγωγή στην οποία το αμφισβητού
μενο ποσό ή η αξία της επίδικης διαφοράς δεν
υπερβαίνει προκειμένου περί Ανώτερου Επαρχια
κού Δικαστή τις πενήντα χιλιάδες λίρες και προ
κειμένου περί Επαρχιακού Δικαστή τις είκοσι
πέντε χιλιάδες λίρες.
(β) Οποιαδήποτε αγωγή για την ανάληψη κατοχής
οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, ή οποιαδή
ποτε αγωγή βασιζόμενη σε αδικοπραξία που δια
πράχθηκε σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία στην
οποία η αξιούμενη θεραπεία περιλαμβάνει έκδοση
απαγορευτικού διατάγματος και στην οποία δεν·
αμφισβητείται ο τίτλος της ακίνητης ιδιοκτησίας,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι λόγω της αξίας
της επίδικης ακίνητης ιδιοκτησίας, η αγωγή δε θα
ήταν της αρμοδιότητας Ανώτερου Επαρχιακού
Δικαστή ή Επαρχιακού Δικαστή, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της παραγράφου (α) του παρόντος εδα
φίου:
Νοείται ότι κάθε Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής
έχει αρμοδιότητα να ακούει και να αποφασίζει για
οποιαδήποτε υπόθεση σε σχέση με δυστυχήματα και σε
σχέση με αποζημίωση για αναγκαστική απαλλοτρίωση
ή επίταξη ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από το
ποσό της επίδικης διαφοράς.»· και
(β) με τη διαγραφή της λέξης «Πρόεδρος» (τέταρτη γραμμή) από το εδά
φιο (4) αυτού.
4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακο τροποποίηση
τ
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λουθως:

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «έξι επί τοις εκατόν ετησίως
από την ημέρα της έκδοσης της απόφασης» (τέταρτη και πέμπτη
γραμμή) με τη φράση «οχτώ επί τοις εκατόν ετησίως από την ημερο
μηνία καταχώρησης της αγωγής ή εν σχέσει με εκκρεμούσες αγωγές,
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου,»·

του άρθρου 33

του βασικού

νομού.
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(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (2) αυτού και
π ρ ι ν α π ό την υφιστάμενη επιφύλαξη των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι το Δικαστήριο δύναται, όταν συντρέχουν λόγοι, να
επιδικάσει τόκο—
(α) Σε ολόκληρο το επιδικαζόμενο με την απόφαση ποσό, για
μέρος μόνο της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας κατα
χώρησης της αγωγής και της ημερομηνίας έκδοσης της
απόφασης· ή
(β) σε μέρος μόνο του επιδικαζόμενου με την απόφαση
ποσού, για ολόκληρη ή μέρος μόνο της περιόδου μεταξύ
της ημερομηνίας καταχώρησης της αγωγής και της ημερο
μηνίας έκδοσης της απόφασης:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περιπτώσεις δόλου ή απάτης εκ μέ
ρους τ ο υ εναγομένου, ο τόκος αρχίζει να υπολογίζεται α π ό την
ημερομηνία δημιουργίας του αγώγιμου δικαιώματος, ανεξαρτήτως
του κατά πόσο εκκρεμεί ή όχι αγωγή:»· και
(γ) με την προσθήκη στην υφιστάμενη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά
τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή) της λέξης «έτι περαιτέρω».
Μεταβατική
διάταξη.

5. Η ακρόαση α γ ω γ ώ ν που έχει ήδη αρχίσει με κατάθεση μαρτυρίας π ρ ι ν
α π ο τ η ν έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα συνεχίσει και θα περατω
θεί ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου
ιθ2(ΐ) του 1996. 22 όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου.

