
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού 

τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. 

Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια-

«απόφαση, πράξη ή παράλειψη» σημαίνει απόφαση, πράξη ή 

παράλειψη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 146 του 

Συντάγματος· 

«Δικαστής σημαίνει τον πρόεδρο ή κάθε άλλο δικαστή του Διοικητικού 

Δικαστηρίου· 

«Διοικητικό Δικαστήριο» σημαίνει το δικαστήριο που καθιδρύεται 

δυνάμει του άρθρου 3· 

«όργανο, αρχή ή πρόσωπο» σημαίνει όργανο, αρχή ή πρόσωπο κατά 

την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 146 του Συντάγματος-

«προσφυγή» σημαίνει προσφυγή κατά την έννοια των παραγράφων 1 

και 2 του άρθρου 146 του Συντάγματος-

«φορολογική διαφορά» σημαίνει διαφορά που δημιουργείται από την 

επιβολή φόρων, τελωνειακών δασμών, τελών και εισφορών 

δημοτικών φόρων, τελών και εισφορών και περιλαμβάνει τις διαφορές 

από πράξεις που επιβάλλουν κυρώσεις λόγω παραβάσεως της 

φορολογικής νομοθεσίας ή από απαίτηση επιστροφής φόρου που 

καταβλήθηκε από λάθος, χωρίς να οφείλεται ή από ανάκληση 

φορολογικής δήλωσης. 



(2) Οι όροι ττου δεν καθορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, 

εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, έχουν την έννοια την 

14 του 1960 οποία απέδωσε σ' αυτούς ο περί Δικαστηρίων Νόμος. 

50 του 1962 

11 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 

96 του 1986 

317 του 1987 

49 του 1988 

64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

42(!) του 1992 

43(1) του 1992 

102(1) του 1992 

26(1) του 1993 

82(J) του 1995 

102(1) του 1996 

4(1) του 1997 

53(0 του 1997 



3 

90(1) του 1997 

27(1) του 1998 

53(1) του 1998 

110(1) του 1998 

34(1) του 1999 

146(1) του 1999 

41(1) του 2000 

32(1) του 2001 

40(1) του 2002 

80(1) του 2002 

140(1) του 2002 

206(1) του 2002 

17(1) του 2004 

165(1) του 2004 

268(1) του 2004 

21(1) του 2006 

99(1) του 2007 

170(1) του 2007 

76(1) του 2008 

81(1) του 2008 

118(1) του 2008 

119(1) του 2008 

36(1) του 2009 

129(1) του 2009 

138(1) του 2009 

19(1) του 2010 

166(1) του 2011. 

Διοικητικό 3. Καθιδρύεται Διοικητικό Δικαστήριο το οποίο έχει αποκλειστική 

Δικαστήριο. δικαιοδοσία να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης προσφυγής 

που ασκείται δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος και το οποίο 

αποτελείται από ένα (1) πρόεδρο και τέσσερις (4) δικαστές που 

διορίζονται από το Ανώιατο Δικαστικό Συμβούλιο. 



Προσόντα 

διορισμού 

Δικαστών. 

4. Ουδείς διορίζεται ως πρόεδρος ή δικαστής του Διοικητικού 

Δικαστηρίου εκτός αν έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον 

διορισμό Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Επαρχιακού Δικαστή, 

αντίστοιχα σύμφωνα με τον περί Δικαστηρίων Νόμο και διαθέτει 

ευρεία γνώση σε θέματα διοικητικού δικαίου. 

Δικαστές του 

Διοικητικού 

Δικαστηρίου 

είναι μέλη της 

δικαστικής 

υπηρεσίας. 

5. Ο Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι μόνιμα μέλη της 

δικαστικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι εναλλάξιμοι με 

οποιοδήποτε άλλο κάτοχο θέσης Δικαστή στη Δημοκρατία και 

θεωρούνται ισάξιοι με τον Πρόεδρο και τους Επαρχιακούς Δικαστές 

αντίστοιχα. 

Μισθός και 6. Η αντιμισθία και οι όροι υπηρεσίας του προέδρου και δικαστή 

άλλοι όροι του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι οι ίδιοι ως οι εφαρμοζόμενοι επί 

υπηρεσίας Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Επαρχιακού Δικαστή, 

Δικαστών. αντίστοιχα. 

Όρκοι 

Δικαστών. 

7. Κάθε Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου οφείλει, πριν από 

την ανάληψη των καθηκόντων του λειτουργήματος αυτού να ομόσει 

και να υπογράψει την επίσημη διαβεβαίωση πίστης προς τη 

Δημοκρατία και τον δικαστικό όρκο, που καθορίζονται στον Πίνακα 

του περί Δικαστηρίων Νόμου, ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού 

Συμβουλίου ή δύο μελών αυτού. 

Προσωρινοί 8. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας, κωλύματος ή 

διορισμοί. ανικανότητας του προέδρου ή δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου το 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει μέλος της 

δικαστικής υπηρεσίας που έχει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 4 για 

να εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες 

προέδρου ή δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου, ανάλογα με την 

περίπτωση, για το χρονικό διάστημα και υπό τους όρους που 

καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού του. 
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Έδρα 9. Η έδρα του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι στη Λευκωσία και 

Διοικητικού συνέρχεται σε κτίριο το οποίον ήθελε καθοριστεί από τον Υπουργό 

Δικαστηρίου. Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατόπιν συνεννόησης με το 

Ανώτατο Δικαστήριο. 

Διορισμός 10.(1)Στο Διοικητικό Δικαστήριο διορίζεται ένας πρωτοκολλητής και 

δικαστικών άλλοι υπάλληλοι των οποίων ο αριθμός, οι εξουσίες και τα καθήκοντα 

υπαλλήλων. καθορίζονται σε διαδικαστικό κανονισμό, που εκδίδεται από το 

Ανώτατο Δικαστήριο, για να υπηρετούν ως υπάλληλοι στο 

Πρωτοκολλητείο του Διοικητικού Δικαστηρίου και μέχρι την έκδοση 

τέτοιου κανονισμού θα εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι ρυθμίσεις που 

ισχύουν για τους αντίστοιχους υπαλλήλους Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

(2) Όλοι οι υπάλληλοι του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι μέλη της 

μονίμου δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας και διορίζονται από την 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

(3) Οι όροι υπηρεσίας του πρωτοκολλητού και των λοιπών 

υπαλλήλων του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι οι ίδιοι ως οι 

εφαρμοζόμενοι επί των αντιστοίχων υπαλλήλων Επαρχιακού 

Δικαστηρίου. 

Δικαιοδοσία 11.(1) Κάθε Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου έχει δικαιοδοσία και 

Διοικητικού ασκεί τις εξουσίες που ανατίθενται στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει 

Δικαστηρίου. του άρθρου 146 του Συντάγματος, του παρόντος Νόμου και 

οποιουδήποτε άλλου νόμου. 

Νοείται ότι, μετά από εισήγηση του Δικαστή του Διοικητικού 
Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί οποιαδήποτε 
υπόθεση, και αποδοχή της εισήγησης από το Ανώτατο 
Δικαστήριο, η υπόθεση θα εκδικάζεται από την Πλήρη 
Ολομέλεια. 
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(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) το Διοικητικό 

Δικαστήριο έχει ειδικότερα τις πιο κάτω εξουσίες: 

(α) Να επιλαμβάνεται προσφυγής κατά απόφασης, πράξης ή 

παράλειψης που δεν αφορά φορολογική διαφορά και, 

αφού προβεί μόνο σε έλεγχο της νομιμότητας αυτής, με 

την απόφασή του επί τέτοιας προσφυγής δύναται-

(ϊ)να επικυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, την εν λόγω απόφαση 

ή πράξη ή παράλειψη, ή 

(ϋ) να κηρύξει την απόφαση ή την πράξη, εν όλω ή εν 

μέρει, άκυρον και εστερημένην οποιουδήποτε 

αποτελέσματος, ή 

(iii) να κηρύξει την παράλειψη εν όλω ή εν μέρει άκυρον 

και ό,τι παν το παραλειφθέν έπρεπε να είχε ν 

εκτελεσθεί· και 

(β) να επιλαμβάνεται προσφυγής κατά απόφασης, πράξης ή 

παράλειψης που αφορά φορολογική διαφορά και, αφού 

προβεί σε έλεγχο της νομιμότητας και ορθότητας αυτής, 

με την απόφασή του επί τέτοιας προσφυγής δύναται, 

επιπρόσθετα των εξουσιών που αναφέρονται στην 

παράγραφο (α), να τροποποιήσει την απόφαση ή την 

πράξη. 

Πρακτική και 12.(1) Η δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου ασκείται σύμφωνα 

δικονομία. με τη δικονομία και πρακτική που καθορίζεται από οποιοδήποτε 

διαδικαστικό κανονισμό που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο. 

(2) Μέχρι την έκδοση διαδικαστικού κανονισμού δυνάμει του 

εδαφίου (1), το Διοικητικό Δικαστήριο-
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(α) προκειμένου επί προσφυγής που εμπίπτει στην 

παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 11, 

ακολουθεί, κατά το δυνατό και τηρουμένων των 

αναλογιών, τους διαδικαστικούς κανονισμούς, τη 

δικονομία και πρακτική που ακολουθείτο υπό του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την άσκηση της 

πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας του επί προσφυγής με την 

οποία αυτό περιεβάλλετο πριν από την έναρξη της ισχύος 

...(I) του 2013. του περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος 

Νόμου του 2013, 

(β) προκειμένου επί προσφυγής που εμπίπτει στην 

παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 11, 

ακολουθεί, κατά το δυνατό, τους διαδικαστικούς 

κανονισμούς, τη δικονομία και πρακτική που ακολουθεί 

Επαρχιακό Δικαστήριο κατά την εκδίκαση αστικών 

υποθέσεων. 

Εφέσεις. 13. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση 

ενώπιον τριμελούς ή αναλόγως διευρυμένης σύνθεσης του Ανώτατου 

Δικαστηρίου, εντός της χρονικής περιόδου σαράντα δύο ημερών από 

της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης. 

Έναρξη ισχύος. 14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που 

καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίησή του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Μεταβατική 15. Οποιεσδήποτε διαδικασίες επί προσφυγών εκκρεμούν κατά την 

διάταξη. ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ενώπιον του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά την άσκηση της πρωτοβάθμιας 

δικαιοδοσίας του δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος η οποία 

έχει μεταβιβασθεί με τον περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμο του 2013 στο Διοικητικό Δικαστήριο, 
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μεταβιβάζονται στο Διοικητικό Δικαστήριο προς διεξαγωγή της 

δικαστικής διαδικασίας και έκδοση απόφασης δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου, ενώ οι προσφυγές, στις οποίες η απόφαση έχει 

επιφυλαχθεί, θα συνεχιστούν και θα αποπερατωθούν ενώπιον του 

δικαστηρίου όπου εκκρεμούν. 



θ 

AiwrniKH mssH 

Με το παρόν νομοσχέδιο προνοείται η ίδρυση πενταμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου, 

στο οποίο θα απονεμηθεί η αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό 

για κάθε προσφυγή που ασκείται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, όπως το 

Άρθρο αυτό προτείνεται με άλλο νομοσχέδιο να τροποποιηθεί. 

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην αναδιάρθρωση της δικαιοδοσίας του σημερινού Ανωτάτου 

Δικαστηρίου όπως ισχύει δυνάμει του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες 

Διατάξεις) Νόμου 33 του 1964 όπως έχει τροποποιηθεί, και θα συμβάλουν στην 

ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης στη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία για όλες τις 

κατηγορίες υποθέσεων. 


