
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) TOY 2020 

 

 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 

       29 του 1983 

       16 του 1984 

       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(Ι) του 1992 

   43(Ι) του 1992 

 102(Ι) του 1992 

   26(Ι) του 1993 

   82(Ι) του 1995 

 102(Ι) του 1996 

     4(Ι) του 1997 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 3) του 2020 (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 έως  

του 2021. 



 

 

2 

   53(Ι) του 1997 

   90(Ι) του 1997 

   27(Ι) του 1998 

   53(Ι) του 1998 

 110(Ι) του 1998 

   34(Ι) του 1999 

 146(Ι) του 1999 

   41(Ι) του 2000 

   32(Ι) του 2001 

   40(Ι) του 2002 

   80(Ι) του 2002 

 140(Ι) του 2002 

 206(Ι) του 2002 

   17(Ι) του 2004 

 165(Ι) του 2004 

 268(Ι) του 2004 

   21(Ι) του 2006 

   99(Ι) του 2007 

 170(Ι) του 2007 

   76(Ι) του 2008 

   81(Ι) του 2008 

 118(Ι) του 2008 

 119(Ι) του 2008 

   36(Ι) του 2009 

 129(Ι) του 2009 

 138(Ι) του 2009 

   19(Ι) του 2010 

 166(Ι) του 2011 

   30(Ι) του 2013 

   46(Ι) του 2014 

    191 του 2014 

   29(Ι) του 2017 

 109(Ι) του 2017 

5(Ι) του 2020 

102(Ι) του 2020 

199(Ι) του 2020. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α)  με την αντικατάσταση του ορισμού «Ανώτατον Δικαστικόν 

Συμβούλιον» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   

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 

….. του 2021. 

  «Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο» σημαίνει το Ανώτατο 

Δικαστικό Συμβούλιο που  προβλέπεται στο άρθρο 10 του 

περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 

Νόμου·»· 

   

  (β)  με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων ορισμών:  

   

Σύνταγμα. 

95 του 1989 

106(I) του 1996 

115(I) του 1996 

104(I) του 2002 

127(I) του 2006 

51(I) του 2010 

68(Ι) του 2013 

130(I) του 2015 

69(Ι) του 2016 

93(I) του 2016 

100(Ι) του 2019 

128(Ι) του 2019 

160(Ι) του 2019 

161(Ι) του 2019 

135(Ι) του 2020 

  «Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο» σημαίνει το Ανώτατο 

Συνταγματικό Δικαστήριο το καθιδρυθεν διά  της 

παραγράφου 1 του Άρθρου 133 του Συντάγματος· 

  

 «Εφετείο» σημαίνει το δια του δυνάμει του περί Απονομής της 

Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου καθιδρυθέν Εφετείο·». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)  με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) , αμέσως μετά τη λέξη 

«δικαστής» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «του Ανωτάτου 

Συνταγματικού Δικαστηρίου και»· 

   

 

 

 

 (β)  με την προσθήκη, στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τη λέξη 

«δικαστής» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «του Εφετείου και». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

 

«Δικαιοδοσία 

Ανωτάτου 

Δικαστηρίου. 

4. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο 19 : 

 

19. Το Ανώτατον Δικαστήριον, επιπροσθέτως προς τας εξουσίας και την 

δικαιοδοσίαν ήτις ανατίθεται εις αυτό υπό του Συντάγματος, θα έχη 

αποκλειστικήν πρωτόδικον δικαιοδοσίαν να ακούη και αποφασίζη 

τοιαύτα άλλα θέματα οία το Δικαστήριον δυνατόν να λάβη εξουσίαν να 

ακούη και αποφασίζη κατά πρώτον βαθμόν δυνάμει του παρόντος ή 

οιουδήποτε άλλου κατά καιρόν ισχύοντος νόμου.». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 22B του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 22Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 22Β ως 

ακολούθως: 

 

«22Β.(1) Έκαστο Επαρχιακό Δικαστήριο θα έχει πρωτόδικη δικαιοδοσία 

ως ναυτοδικείο που περιβάλλεται και ασκεί τις εξουσίες με τις οποίες 

περιβάλλετο και ασκούσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Δικαιοσύνης στην 

Αγγλία κατά τη δικαιοδοσία του επί ναυτικών υποθέσεων ευθύς αμέσως 

πριν την ημέρα της Ανεξαρτησίας, τις οποίες εξουσίες ασκούσε το 

Ανώτατο Δικαστήριο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των 

Γνωστοποιήσεων δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του 

άρθρου 19 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2021. 

  

(2) Οι ναυτικές υποθέσεις εκδικάζονται υπό οιουδήποτε Προέδρου ή 
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Ανωτέρου Επαρχιακού Δικαστού, πάσα δε απόφασις τούτων υπόκειται 

εις έφεσιν εις το Εφετείο. 

 

(3) Προς τον σκοπόν εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

το Ανώτατον Δικαστήριον εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό.». 

 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 25 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) , των λέξεων «Ανωτάτου 

Δικαστηρίου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Εφετείου»· 

 

(β)     με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού, της φράσης «απόλυτα καθοριστικές ως προς το 

αποτέλεσμα τους» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «ανεξάρτητα 

αν αυτές είναι καθοριστικές ή δηλωτικές»·  

 

(γ)   με την αντικατάσταση της τελείας (τρίτη γραμμή) της επιφύλαξης 

του εδαφίου (2) με άνω και κάτω τελεία και με την αμέσως 

μετά προσθήκη, της ακόλουθης νέας δεύτερης επιφύλαξης: 

 

           «Νοείται περαιτέρω ότι εφέσεις εναντίον ενδιάμεσων 

αποφάσεων εκδικάζονται υπό τινός δικαστού ή δικαστών, ως 

ορίζεται στον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 

Διατάξεις) Νόμο.»· 

   

  (β)  με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (2), της φράσης  

«Ανώτατον Δικαστήριον» (τέταρτη και Πέμπτη γραμμή) με τη 

λέξη «Εφετείο»· 

   

  (γ)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3), αμέσως μετά τη φράση  

«Ανώτατον Δικαστήριον» (τέταρτη γραμμή και δέκατη ένατη  
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γραμμή), με τη φράση  «ή το Εφετείο, ανάλογα με την 

περίπτωση». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 34Α του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 34Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2), των νέων εδαφίων (3) και (4) ως 

ακολούθως: 

  

  «(3) Σε περίπτωση που ζήτημα, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο 

(1), ανακύψει ενώπιον του Εφετείου, αν αυτό κρίνει ότι απόφαση 

επί του ζητήματος είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του 

απόφασης, το Εφετείο παραπέμπει το ζήτημα στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

  (4) Σε περίπτωση που ζήτημα, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο 

(1), ανακύψει ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, 

αν αυτό κρίνει ότι απόφαση επί του ζητήματος είναι αναγκαία για 

την έκδοση της δικής του απόφασης, το Ανώτατο Συνταγματικό 

Δικαστήριο παραπέμπει το ζήτημα στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

  

   Νοείται ότι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο δύναται 

να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό για τη ρύθμιση της 

παραπομπής τέτοιου ζητήματος από το ίδιο στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 60 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη φράση  «Ανώτατο Δικαστήριο,» (δεύτερη γραμμή), των 

λέξεων «το Εφετείο,».   

  

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

 

….του 2021. 

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης των Γνωστοποιήσεων  που εκδίδονται δυνάμει 

των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 19 του περί 

Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου. 
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