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Προοίμιο. 

 

 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

33 του 1964  

35 του 1975  

72 του 1977  

59 του 1981  

3 του 1987  

158 του 1988  

109 του 1991 

132(Ι) του 2015. 

ΕΠΕΙΔΗ το Σύνταγμα της Δημοκρατίας προβλέπει Ανώτατο 

Συνταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο Δικαστήριο στη Δημοκρατία, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, με βάση τις διατάξεις των  περί Απονομής της 

Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 2015, ο 

οποίος θεσπίσθηκε δυνάμει του Δικαίου της Ανάγκης, η 

προβλεπόμενη από το Σύνταγμα δικαιοδοσία του Ανωτάτου 

Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει 

μεταβιβασθεί στο υπό των ως άνω Νόμων ιδρυθέν Ανώτατο 

Δικαστήριο, 

 

 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η αποκλειστική δικαιοδοσία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, που προβλέπεται στους περί Απονομής της 

Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμους του 1964 έως 2015, έχει 

συν τω χρόνω δυσχεράνει το έργο του Δικαστηρίου τούτου και δεν 

συμβάλλει στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και στην 

αποφυγήκαθυστερήσεων, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την ομαλή 

και απρόσκοπτη λειτουργία και την ταχεία απονομή της 

δικαιοσύνης γενικότερα, και της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας 

ειδικότερα, με το διαχωρισμό της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου,    

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ εξακολουθούν να υπάρχουν τα γεγονότα που  δεν 

επιτρέπουν τη λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού 

Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του Συντάγματος και κατά συνέπεια, η νομοθετική 

ρύθμιση που αποκλίνει από τις συνταγματικές διατάξεις για τα εν 

λόγω Δικαστήρια εξακολουθεί να δικαιολογείται από το Δίκαιο της 

Ανάγκης,  

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, μετά τη συγχώνευση των δύο ανωτάτων 

δικαιοδοτικών οργάνων του Συντάγματος στο σημερινό Ανώτατο 

Δικαστήριο, η λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού 

Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου χρειάζεται παράλληλα 

να υποστηριχθεί με ρυθμίσεις που όχι μόνο να εξασφαλίζουν 

πραγματικά αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης αλλά και να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κράτους-δικαίου 

από τη Δικαιοσύνη του, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο όπως λειτουργήσει 

Εφετείο ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ επίσης είναι αναγκαίο να προβλεφθεί σε ορισμένες 

περιπτώσεις τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας, ώστε να εξασφαλίζεται 

ενιαία η ορθή ερμηνεία  του νόμου, η συνοχή και εξέλιξη της 

νομολογίας και επομένως η ασφάλεια του δικαίου, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, επιπρόσθετα, πρέπει να διασφαλισθεί ο αναγκαίος 

αλληλοέλεγχος στην ανώτατη βαθμίδα της δομής της δικαιοσύνης, 

μεταξύ των Δικαστών των δύο Δικαστηρίων, κατά τα Άρθρα 133.8 

και 153.8 του Συντάγματος, που είχε αναιρέσει η συγχώνευση 

τους, 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι ως άνω σκοποί εξ ίσου δικαιολογούν την επίκληση 

του Δικαίου της Ανάγκης, αφού στοχεύουν στη διάσωση και 

εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, βασικής και ουσιώδους 

λειτουργίας του κράτους,  
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ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ τα Άρθρα 136, 144, 146 και 155 του Συντάγματος δεν 

περιλαμβάνονται στα θεμελιώδη Άρθρα του Συντάγματος τα οποία 

δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή 

καταργηθούν,   

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των 

ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στην Κυπριακή 

Δημοκρατία, οι Τουρκοκύπριοι δεν συμμετέχουν στην εκλογή και 

λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων,     

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το Δίκαιο της Ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της 

εξουσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη 

θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος,   

 

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων 

ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

95 του 1989 

108(Ι) του 1996 

115(Ι) του 1996 

104(Ι) του 2002 

127(Ι) του 2006 

51(Ι) του 2010 

68(Ι) του 2013 

130(Ι) του 2015 

69(Ι) του 2016. 

93(Ι) του 2016 

100(Ι) του 2019 

128(Ι) του 2019 

160(Ι) του 2019 

161(Ι) του 2019 

135(Ι) του 2020 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δέκατης Έκτης  

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2021. 
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Τροποποίηση του 

Άρθρου 136 του 

Συντάγματος. 

 

2. Το Άρθρο 136 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή 

της τελείας στο τέλος του κειμένου αυτού και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της φράσης «ως επίσης και επί θεμάτων, ως νόμος 

ήθελε ειδικά ορίσει, που εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία 

τουλάχιστον των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.». 

Τροποποίηση του 

Άρθρου 144 του 

Συντάγματος. 

 

3. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 144 του Συντάγματος 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)με την αντικατάσταση, στη δεύτερη  πρόταση αυτής, της 

φράσης «παραπέμπει παρευθύς τούτο»  (πέμπτη γραμμή), με 

τη φράση  «δύναται να το παραπέμψει ως ο νόμος ήθελε ορίσει 

που εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο 

τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.» ˑ 

 

 

  (β)  με την προσθήκη,  αμέσως μετά τη δεύτερη πρόταση 

αυτής,  της ακόλουθης νέας πρότασης:   

 

          «Σε περίπτωση που το δικαστήριο αυτό είναι το Ανώτατο 

Δικαστήριο, παραπέμπει το ζήτημα στο Ανώτατο 

Συνταγματικό Δικαστήριο και αναστέλλει την πρόοδο της 

διαδικασίας ενώπιον του, μέχρις ότου αποφανθεί επ’ 

αυτού το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.». 

 

 

Τροποποίηση του 

Άρθρου 146 του 

Συντάγματος. 

4. Το Άρθρο 146 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) με την προσθήκη, στην παράγραφο 1, αμέσως μετά τη λέξη 
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«Δικαστήριον» (πρώτη γραμμή) του σημείου του κόμματος, και 

με την αντικατάσταση της φράσης «κέκτηται αποκλειστικήν 

δικαιοδοσία να αποφασίζει επί πάσης εφέσεως» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στις περιπτώσεις που έφεση 

παραπέμπεται σε αυτό από το Εφετείο, όπως ειδικά 

προβλέπεται διά νόμου, και το Εφετείο, σε κάθε άλλη 

περίπτωση, κέκτηνται δικαιοδοσία να αποφασίζουν επί 

εφέσεως»·  

  (β)  με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου 1, της 

ακόλουθης νέας πρότασης:   

 

 «Επιπρόσθετα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο 

κέκτηται δικαιοδοσία να αποφασίζει σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως ειδικά προβλέπεται διά νόμου, επί 

αποφάσεων εκδιδομένων από το Εφετείο σε εφέσεις 

κατά αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου.»· 

  (γ)  με την προσθήκη, στην παράγραφο 5, αμέσως μετά τη 

λέξη «έφεσης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«εκδιδόμενη στα πλαίσια της δικαιοδοσίας που 

παραχωρείται στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ή 

στο Εφετείο, δυνάμει της παραγράφου 1,». 

Τροποποίηση του 

Άρθρου 155 του 

Συντάγματος. 

5. Το  Άρθρο 155 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο 1:  

 

 «1. Επιφυλασσομένης της  δικαιοδοσίας του 

Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου κατά το Άρθρο 

146, το Ανώτατον Δικαστήριον είναι το ανώτατο 
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τριτοβάθμιο  δικαστήριο στη Δημοκρατία και κατά τις 

διατάξεις του Συντάγματος και τον δυνάμει τούτου 

συντασσόμενο διαδικαστικό κανονισμό  κέκτηται 

δικαιοδοσία να κρίνει και αποφασίζει, σε ορισμένες 

περιπτώσεις που ειδικά προβλέπονται διά νόμου, επί 

αποφάσεων εκδιδομένων από το Εφετείο, και επί 

εφέσεων που παραπέμπονται σε αυτό από το 

Εφετείο, όπως ειδικώς προβλέπεται διά νόμου, κατά 

αποφάσεως οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου, πλην 

του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του 

Διοικητικού Δικαστηρίου, καθώς και σε ορισμένα άλλα 

θέματα όπως ειδικώς προβλέπεται διά νόμου, που 

εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο 

τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.»· 

  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 1, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου 1Α: 

 

 «1Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου, νόμος ήθελε ορίσει περί της ίδρυσης, της 

δικαιοδοσίας και των εξουσιών του Εφετείου.»∙ 

 

 (γ)       με τη διαγραφή της παραγράφου 4.   

Έναρξη της  

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

6.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

      (2) Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και των παραγράφων (α) και 

(γ) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας των Γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει των 

διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 19 του περί 
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Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου. 
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