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Următoarele instanțe sunt competente în ceea ce privește Republica Cipru:
Instanța Administrativă
Instanța pentru familie;
O instanță pentru litigii de muncă;
Instanța pentru controlul locativ
Tribunalul militar.
Instanțele specializate
Instanța Administrativă

Tribunalul Administrativ are competența exclusivă să judece în primă instanță acțiunile introduse în temeiul articolul 146 din
Constituție împotriva oricărei decizii, acțiuni sau omisiuni a persoanelor sau organismelor care exercită autoritatea administrativă.
Tribunalul administrativ poate anula orice act administrativ executoriu care a fost adoptat cu încălcarea sau cu încălcarea dreptului
sau a Constituției. În cazul în care calea de atac se referă la o chestiune fiscală sau la o procedură de protecție internațională,
instanța va fi în măsură să modifice decizia sau să acționeze integral sau parțial.
Instanțe specializate în dreptul familiei

Instanța pentru cauze de familie are competența exclusivă de a soluționa litigiile privind divorțul, îngrijirea părintească, întreținerea
și litigiile patrimoniale dintre soții care sunt membri ai Bisericii Ortodoxe elene.
În cazul în care părțile aparțin unuia dintre celelalte grupuri religioase din Cipru, și anume armeni, maronită sau romano-catolici,
competența pentru chestiunile de mai sus revine instanței specializate în dreptul familiei pentru grupurile religioase.
Există 3 de instanțe de dreptul familiei, unul pentru Nicosia și Kyrenia, unul pentru Limassol și Paphos și unul pentru Larnaca și
Famagusta. Există, de asemenea, 1 membri ai Curții de Familie din Cipru pentru întregul teritoriu al Ciprului, cu sediul la Nicosia.
Cauzele înaintate instanței specializate în dreptul familiei sunt judecate de un singur judecător, cu excepția cererilor de divorț a
căror componență este de trei membri.
Tribunalul pentru Litigii de Muncă

Instanța pentru litigii industriale este singura competentă să judece toate litigiile industriale legate de încetarea raporturilor de
muncă, cum ar fi plata unei compensații pentru concediere abuzivă (cu excepția cazului în care suma solicitată depășește
echivalentul unui salariu pe doi ani, caz în care este competentă instanța districtuală), indemnizația de concediere, indemnizația
de concediere și orice altă cerere de plată care rezultă din contractul de muncă, precum salariile acumulate, concediul anual,
salariul de 13 luni sau primele. Aceasta are, de asemenea, competența de a audia orice acțiune civilă întemeiată pe Legea
Malthota, de cazuri de tratament inegal și de hărțuire sexuală la locul de muncă, precum și de litigii între fondurile Provident și
membrii acestora.
Instanța pentru litigii de muncă este alcătuită din președinte sau judecător, care este membru al Serviciului judiciar al Republicii
Cipru, și din doi membri care nu sunt persoane juridice, care sunt numiți la recomandarea reprezentanților angajatorilor și ai
angajaților. Membrii au un rol pur consultativ.
În prezent, 3 de instanțe pentru litigii de muncă în sectorul industrial din Cipru, cu sediul în Nicosia, Limassol și Larnaca.

Instanța pentru controlul locativ

Instanța pentru controlul locativ are competența de a soluționa cauze privind recuperarea posesiei de bunuri închiriate, stabilirea
chiriei echitabile și alte aspecte conexe.
Fiecare instanță de control locativ este compusă dintr-un președinte, un membru al sistemului judiciar și doi membri propuși de
organizațiile care reprezintă proprietarii și locatarii. Rolul membrilor este consultativ. Două camere funcționează.
Tribunalul militar

Instanța militară are competență asupra infracțiunilor comise de personalul militar cu încălcarea Codului penal militar, a Gărzii
Naționale, a Codului penal sau a oricărei alte legi independente de înălțimea sancțiunii impuse. O excepție de la jurisdicția
Tribunalului militar este exercitată, de asemenea, de către persoane fizice, atunci când aceasta este prevăzută de Codul penal
militar sau de altă lege.
Un pârât cu grad de colonel sau cu un grad superior, este judecat de un tribunal militar înființat în condițiile prevăzute pentru
constituirea unei instanțe penale.
Președintele Curții de Justiție este judecător, membru al Curții de Justiție a Republicii Cipru. Există doi evaluatori care sunt ofițeri
militari și sunt numiți de Consiliul Judiciar Suprem.
Baze de date legale
Nu există încă o bază de date juridică oficială. Unele baze de date juridice private au fost create, unele dintre acestea oferind
servicii de abonament, în timp ce altele oferă acces gratuit.
Informațiile conținute sunt hotărâri judecătorești și acte legislative primare.
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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