ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 2015
-----------Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ, με βάση τις διατάξεις των περί Απονομής της
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 2015, η
προβλεπόμενη από το Σύνταγμα δικαιοδοσία του Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου (High
Court) έχει μεταβιβασθεί στο υπό του ως άνω Νόμου, ιδρυθέν
Ανώτατο Δικαστήριο,
ΚΑΙ

ΕΠΕΙΔΗ,

Δικαστηρίου

η

αποκλειστική

δικαιοδοσία

που

προβλέπεται

στους περί

του

Ανωτάτου

Απονομής

της

Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμους του 1964 έως 2015,
δυσχεραίνει το έργο του Δικαστηρίου τούτου και δεν συμβάλλει
στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου 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
κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού
Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Συντάγματος,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου είναι
εγγύτερες στις διατάξεις του Συντάγματος απ’ ότι μέχρι σήμερα
προβλέπουν οι περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι
Διατάξεις) Νόμοι του 1964 έως 2015,
Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων
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ψηφίζει ως ακολούθως:
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.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απονομής της
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του
2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Απονομής της
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμους του 1964 έως 2015 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμοι του 1964
έως 2019.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση του ορισμού «Ανώτατον Δικαστήριον»
αυτού, με τον ακόλουθο ορισμό:
«Ανώτατο Δικαστήριο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 του περί
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964
καθιδρυθέν Δικαστήριο·
(β) με την αντικατάσταση του ορισμού «Δικαστήριον» αυτού, με
τον ακόλουθο ορισμό:
«Δικαστήριο» σημαίνει κάθε Δικαστήριο το οποίο καθιδρύεται ή
λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ανάλογα
με την περίπτωση·
(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού «Δικαστής» αυτού, με τον
ακόλουθο ορισμό:
«Δικαστής» σημαίνει τον Πρόεδρο ή πάντα έτερον Δικαστήν είτε
του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου είτε του Ανωτάτου
Δικαστηρίου είτε του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών είτε του
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Επαρχιακού Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση·
(δ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
95/1989
106(I)/1996
115(I)/1996
104(I)/2002
127(I)/2006
51(I)/2010
68(Ι)/2013
130(I)/2015
69(Ι)/2016
93(I)/2016.

Τροποποίηση του
άρθρου 3 του
βασικού νόμου.

ορισμού «Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών» σημαίνει το δυνάμει της
παραγράφου (1) του Άρθρου 153 του Συντάγματος καθιδρυθέν
Ανώτατο Δικαστήριο.».

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, πριν τη λέξη
«Καθιδρύεται» (πρώτη γραμμή), της φράσης «Με την επιφύλαξη
των προνοιών των εδαφίων (8) και (9) του παρόντος άρθρου,»·
(β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7), νέων εδαφίων
(8) και (9), ως ακολούθως:
«(8)(α)(i) Το Ανώτατον Δικαστήριον, που καθιδρύεται δυνάμει του
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, συνεχίζει, τηρουμένης της
υποπαραγράφου (ii) της παρούσας παραγράφου, την άσκηση της,
δυνάμει του παρόντος Νόμου, δικαιοδοσίας του, με τον αριθμό
των

μελών

του

να

βαίνει

σταδιακά

μειούμενος,

λόγω

αφυπηρετήσεως ή ανικανότητας ή απουσίας αυτών, μέχρι τη
δημοσίευση Γνωστοποίησης, ως αναφέρεται στο εδάφιο (3) του
άρθρου 19, οπότε και θα μετονομασθεί σε Ανώτατο Συνταγματικό
Δικαστήριο, το οποίο θα ασκεί τη δικαιοδοσία που καθορίζεται στο
άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
(ii) Από την ψήφιση του παρόντος Νόμου μέχρι τη δημοσίευση της
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Γνωστοποίησης, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 19, το
Ανώτατο Δικαστήριο θα ασκεί την δυνάμει του βασικού Νόμου
απονεμημένη δικαιοδοσία του, με εξαίρεση τη δικαιοδοσία που
ασκεί το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών δυνάμει της παραγράφου
(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου,
περιλαμβανομένης

της

εκδίκασης

των

εφέσεων

που

καταχωρήθηκαν δύο χρόνια πριν από την ψήφιση του παρόντος
Νόμου.
(β) Το Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον σύγκειται εκ πέντε
Δικαστών, ένας εκ των οποίων ασκεί καθήκοντα Προέδρου.
(γ) Κάθε μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ιδρύθηκε δυνάμει
του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου,
κατέχον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης
του εδαφίου (3) του άρθρου 19, τη θέση αυτού, καθίσταται από
την

ίδια

ημερομηνία

μέλος

του

Ανωτάτου

Συνταγματικού

Δικαστηρίου, κατέχει δε τη θέση αυτού υπό τους ίδιους όρους
υπηρεσίας ως και προ της ημερομηνίας ταύτης.
(δ) Το αρχαιότερο των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα είναι
και

ο

πρώτος

Πρόεδρος

του

Ανωτάτου

Συνταγματικού

Δικαστηρίου.
Νοείται ότι σε περίπτωση χηρείας της θέσεως ή προσωρινής
ανικανότητας

ή

απουσίας

του

Πρόεδρου

του

Ανωτάτου

Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζει
τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού εκ των μελών του.
(ε) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, όλοι οι
Δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, έχουν από
κάθε άποψη, ίση εξουσία και δικαιοδοσία, θα προσφωνώνται δε
κατά τον συνήθη προηγουμένως τρόπο προσφωνήσεως δικαστών
του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.
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(στ) Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
δικαιούται προβαδίσματος έναντι όλων των Δικαστών του εν λόγω
Δικαστηρίου, των οποίων των προβάδισμα ήρτηται εκ της
αρχαιότητας τους.
(ζ) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου η αρχαιότητα
καθορίζεται ως ακολούθως:
(i) προκειμένου περί δικαστών οι οποίοι καθίστανται μέλη του
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου δυνάμει της παραγράφου
(γ) του παρόντος εδαφίου, η αρχαιότητα αυτών καθορίζεται από
την ημερομηνία της δημοσίευσης του διορισμού τους στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως Δικαστών του Ανωτάτου
Δικαστηρίου.
Νοείται ότι εάν η δημοσίευση του διορισμού αυτών έγινε την ίδια
ημερομηνία, η αρχαιότητα αυτών καθορίζεται με αναφορά προς τη
διάρκεια της υπηρεσίας εκάστου στη δικαστική υπηρεσία της
Δημοκρατίας και σε περίπτωση προσώπων τα οποία ουδεμία
δικαστική θέση κατείχαν πριν το διορισμό τους, η αρχαιότητα
αυτών καθορίζεται βάσει της προτεραιότητας του εγγράφου του
διορισμού τους.
(ii) Σε κάθε άλλη περίπτωση η αρχαιότητα καθορίζεται από την
ημερομηνία της δημοσίευσης του διορισμού του ως Δικαστή στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(9)(α) Παράλληλα με τη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου που
καθιδρύεται

με

το

καθιδρύεται/λειτουργεί

εδάφιο
στη

(1)

του

Δημοκρατία

παρόντος
Ανώτατο

άρθρου,
Δικαστήριο

Εφετών, το οποίο ασκεί τη δικαιοδοσία που καθορίζεται στο
άρθρο 9 του παρόντος Νόμου.
(β) Το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών σύγκειται μέχρι δεκαέξι
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Δικαστών, ένας εκ των οποίων ασκεί καθήκοντα Προέδρου.
(γ)(i) Το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών απαρτίζεται από πέντε (5)
Τμήματα, το κάθε ένα εξ αυτών συγκροτούμενο εκ τριών
Δικαστών, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Εφετών.
(ii) Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών αναθέτει στο
κάθε Τμήμα την άσκηση της δευτεροβάθμιας πολιτικής, ποινικής,
αναθεωρητικής δικαιοδοσίας και της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας
επί των ειδικών δικαστηρίων.
(iii) Ως δικαστές του Τμήματος Αναθεωρητικής Δικαιοδοσίας
ορίζονται δικαστές που διαθέτουν ευρεία γνώση σε θέματα
διοικητικού δικαίου ή αποδεδειγμένη εμπειρία στο χειρισμό
υποθέσεων που εμπίπτουν στην αναθεωρητική δικαιοδοσία.».
Τροποποίηση του
άρθρου 4 του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού·
(β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και (4):
«(3)(α) Ιδρύεται Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο
ενεργεί

ως

συμβουλευτικό

όργανο

για

τον Πρόεδρο

της

Δημοκρατίας, αναφορικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων
Δικαστών ή ενδιαφερόμενων δικηγόρων, σε διαδικασία διορισμού
Δικαστών μελών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και
του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών.
(β) Το Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο
Συμβούλιο το οποίο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και απαρτίζεται από τα

7
μέλη του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον Γενικό
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου.
(γ) Το Γνωμοδοτικό Δικαστικό Συμβούλιο καταρτίζει κατάλογο με
τους υποψήφιους που κρίνονται ως κατάλληλοι για διορισμό, ο
αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον τετραπλάσιος του αριθμού
των κενών θέσεων, εάν υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι, και
συντάσσει έκθεση αξιολόγησης για ένα έκαστο των υποψηφίων,
τις οποίες υποβάλλει κατά αλφαβητική σειρά στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

Στην

έκθεση

καταγράφεται

η

άποψη

του

Συμβουλίου αναφορικά με την καταλληλότητα ενός εκάστου των
υποψηφίων και το περιεχόμενο της είναι καθαρά συμβουλευτικό
για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
(4) Χωρίς επηρεασμό των προσόντων για διορισμό ως Δικαστών
στο

Ανώτατο

Συνταγματικό

Δικαστήριο

και

στο

Ανώτατο

Δικαστήριο Εφετών, που απαιτούνται από το Σύνταγμα, το
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας των
υποψηφίων για διορισμό.».
Τροποποίηση του
άρθρου 6 του
βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
αμέσως μετά την λέξη «Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή) της
φράσης «Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των Δικαστών
(τόσο του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου όσο και του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών) καθορίζονται διά νόμου».

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη νέου
άρθρου.

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη νέου άρθρου
8Α ως ακολούθως:
«Διορισμός
δικαστικών
υπαλλήλων.

8Α.-(1) Στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο
και στο Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών υπηρετούν
Πρωτοκολλητές και υπάλληλοι, ο αριθμός, οι
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εξουσίες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των
οποίων

καθορίζονται

Συνταγματικό

από

Δικαστήριο

το

και

το

Ανώτατο
Ανώτατο

Δικαστήριο Εφετών, αντίστοιχα, με την έκδοση
Διαδικαστικού Κανονισμού:
Νοείται

ότι,

μέχρι

την

έκδοση

των

προαναφερόμενων Διαδικαστικών Κανονισμών
τυγχάνουν

κατ’

αναλογίαν

εφαρμογής

οι

ρυθμίσεις που ισχύουν για τους αντίστοιχους
υπαλλήλους Επαρχιακού Δικαστηρίου:
Νοείται περαιτέρω ότι στο Ανώτατο Συνταγματικό
Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών
υπηρετούν υπάλληλοι οι οποίοι προέρχονται από
το προσωπικό της Δικαστικής Υπηρεσίας.».
Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(1) Με τη μετατροπή αυτού σε εδάφιο (1) του άρθρου 9·
(2) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, πριν τη φράση «Το
Δικαστήριον κέκτηται» (πρώτη γραμμή), της φράσης «Με την
επιφύλαξη των προνοιών του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,»
και την αντικατάσταση του κεφαλαίου γράμματος «Τ» σε μικρό
γράμμα «τ»·
(3) Με την προσθήκη νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως:
«(2)(α) Με τη δημοσίευση της Γνωστοποίησης του εδαφίου (3) του
άρθρου 19, με την οποία μετονομάζεται το Ανώτατο Δικαστήριο σε
Ανώτατον

Συνταγματικόν

Δικαστήριον,

Συνταγματικόν Δικαστήριον θα ασκεί:

το

Ανώτατον
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(i)

την

υπό

του

Ανωτάτου

Συνταγματικού

Δικαστηρίου

προβλεπομένη υπό του Συντάγματος δικαιοδοσία, πλην της
απονεμημένης δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος
δικαιοδοσίας να αποφασίζει επί πάσης εφέσεως κατά απόφασης
Διοικητικού Δικαστηρίου·
(ii) τη δικαιοδοσία να αποφασίζει, κατόπιν άδειας του ίδιου του
Δικαστηρίου, επί αίτησης για εκδίκαση υπόθεσης, η οποία
υποβάλλεται είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή
από οποιονδήποτε των διαδίκων, σε προηγηθείσα διαδικασία
έφεσης, για λόγους που σχετίζονται είτε με ενδεχόμενη αλλαγή
πάγιας νομολογίας είτε με την ανάγκη ορθής εφαρμογής ή
ερμηνείας ουσιαστικής διάταξης νόμου ή με ζήτημα δημοσίου
ενδιαφέροντος.
Νοείται ότι σε αυτή την περίπτωση η απόφαση του Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου επί της υπόθεσης καταργεί την
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών.
(iii) τη δικαιοδοσία έκδοσης άδειας δίωξης που προβλέπεται στο
Άρθρο 45 παράγραφοι (2) και (3), Άρθρο 83 και Άρθρο 106 του
Συντάγματος.
(iv) τη δικαιοδοσία εκδίκασης οριστικώς και αμετακλήτως των
αδικημάτων που προβλέπονται στο Άρθρο 156 του Συντάγματος.
(β) Με την ψήφιση του παρόντος Νόμου και τη δημοσίευση της
Γνωστοποίησης του εδαφίου (2) του άρθρου 19, το Ανώτατο
Δικαστήριο Εφετών ασκεί:
(i) την υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου προβλεπομένη υπό του
Συντάγματος δικαιοδοσία, περιλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας,

10
πλην της δικαιοδοσίας έκδοσης άδειας δίωξης που προβλέπεται
στο Άρθρο 45 παράγραφοι (2) και (3), Άρθρο 83 και Άρθρο 106
του Συντάγματος και της δικαιοδοσίας εκδίκασης των αδικημάτων
που προβλέπονται στο Άρθρο 156 του Συντάγματος,
(ii) τη δευτεροβάθμια κατά το άρθρο 146, παράγραφος (1) του
Συντάγματος δικαιοδοσία να αποφασίζει επί πάσης εφέσεως κατά
απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου.
Νοείται

ότι

η

δευτεροβάθμια

δικαιοδοσία

του

Ανωτάτου

Δικαστηρίου Εφετών να αποφασίζει ως ανωτέρω, ασκείται
οριστικά

και

αμετάκλητα,

πλην

των

περιπτώσεων

της

υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του
παρόντος άρθρου.».
Τροποποίηση του
άρθρου 10 του
βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):
«(5) Με την ψήφιση του παρόντος Νόμου και τη δημοσίευση των
Γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) του
άρθρου 19, καθιδρύονται:
(α)(1)(i) Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ο διορισμός, η προαγωγή, η
μετάθεση, ο τερματισμός της υπηρεσίας και η απόλυση, ως και η
πειθαρχική εξουσία των Επαρχιακών Δικαστών και των Δικαστών
του Εμπορικού Δικαστηρίου, του Διοικητικού Δικαστηρίου και των
Δικαστών των ειδικών δικαιοδοσιών.
(ii) Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
(α) Τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, ο οποίος
είναι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου·
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(β) τους δύο αρχαιότερους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Εφετών·
(γ) δύο Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, οι οποίοι θα
επιλέγονται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού
Δικαστηρίου, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Εφετών·
(δ) τους δύο αρχαιότερους Προέδρους Επαρχιακού Δικαστηρίου·
(ε) τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών·
(στ) τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και σε περίπτωση
απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας αυτού από τον Βοηθό
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας·
(ζ) τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλόγου· και
(η) ένα δικηγόρο ο οποίος ασκεί τη δικηγορία για περίοδο όχι
μικρότερη από είκοσι πέντε (25) έτη, ο οποίος διορίζεται αλλά δεν
είναι μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου.
Νοείται ότι σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας
του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, καθήκοντα
Προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο αρχαιότερος Δικαστής του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών.
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής
ανικανότητας οποιουδήποτε Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Εφετών

ή

του

αρχαιότερου

σε

προϋπηρεσία

Προέδρου

Επαρχιακού Δικαστηρίου, καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου
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ασκεί ο επόμενος σε αρχαιότητα Δικαστής ή, αναλόγως της
περίπτωσης, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου.
Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής
ανικανότητας του δικηγόρου που ορίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο (α)(1)(ii)(η) του παρόντος εδαφίου, καθήκοντα μέλους
του

Συμβουλίου

ασκεί

ο

δικηγόρος

που

ορίζεται

ως

αναπληρωματικό μέλος του δικηγόρου μέλους του Συμβουλίου.
(iii) Στην περίπτωση άσκησης πειθαρχικής εξουσίας κατά των
Επαρχιακών Δικαστών και

των Δικαστών του

Εμπορικού

Δικαστηρίου, του Διοικητικού Δικαστηρίου και των Δικαστών των
ειδικών δικαιοδοσιών, στη σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου δεν μετέχουν τα υπό (ε) και (στ) ανωτέρω
αναφερόμενα πρόσωπα.
(iv) Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο λογίζεται προσηκόντως
συγκεκροτημένο και αν ακόμη χηρεύει οποιαδήποτε θέση μεταξύ
των μελών αυτού.
(v) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου η αρχαιότητα των
Δικαστών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (8)(ζ)
του

άρθρου

3,

η

δε

αρχαιότητα

Προέδρου

Επαρχιακού

Δικαστηρίου καθορίζεται βάσει της αρχαιότητας σε αυτή τη θέση.
(vi) Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κέκτηται εξουσία να εκδίδει
Κανονισμούς που θα διέπουν τη διαδικασία αυτού.
(α)(2) Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ελέγχεται
από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ενεργώντας στην
περίπτωση αυτή ως Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο.
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(β) Δικαστικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) Δικαστές του
Ανωτάτου

Συνταγματικού

Δικαστηρίου

και

τους

δύο

(2)

αρχαιότερους σε υπηρεσία Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Εφετών, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να
αποφασίζει επί κάθε θέματος που αναφέρεται στην αποχώρηση,
την απόλυση ή τον καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο τερματισμό του
διορισμού

του

Προέδρου

και

των

μελών

του

Ανωτάτου

Συνταγματικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τούς όρους υπηρεσίας
που περιλαμβάνονται στο έγγραφο διορισμού τους, ως επίσης και
για τους προβλεπόμενους στο Σύνταγμα για τους Δικαστές του
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου λόγους.
Νοείται ότι το μέλος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου τον
οποίο αφορά η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου δεν
συμμετέχει στη διαδικασία.
(γ) Δικαστικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τους
Δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει
την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει επί κάθε θέματος
που αναφέρεται στην αποχώρηση, την απόλυση ή τον καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο τερματισμού του διορισμού του Προέδρου
και των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, σύμφωνα με
τούς όρους υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στο έγγραφο
διορισμού τους, ως επίσης και βάσει των προβλεπόμενων στο
Σύνταγμα για τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου λόγων.».
Τροποποίηση του
άρθρου 11 του
βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5):
«(4) Η δικαιοδοσία, οι αρμοδιότητες ή εξουσίες τις οποίες το
Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον κέκτηται δυνάμει των
υποπαραγράφων (i), (ii), (iii) και (iv) της παραγράφου (α) του
εδαφίου (2) του άρθρου 9, ασκούνται, τηρουμένου παντός
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Διαδικαστικού Κανονισμού, από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου.
(5)(α) Η δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, οι αρμοδιότητες ή εξουσίες
τις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών κέκτηται δυνάμει της
παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ασκείται,
τηρουμένου παντός Διαδικαστικού Κανονισμού, από Τμήματα,
συγκροτούμενα από τρεις (3) Δικαστές έκαστο, που ορίζονται από
τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών.
(β)

Ενδιάμεσες

αιτήσεις

ή

αιτήσεις

που

αφορούν

μόνο

διαδικαστικά θέματα, μπορούν να τύχουν χειρισμού μόνο από ένα
Δικαστή του Τμήματος.
(γ) Μετά από εισήγηση, για οποιοδήποτε λόγο/ζήτημα δημοσίου
συμφέροντος/ ενδιαφέροντος, η οποία υποβάλλεται είτε από τον
Πρόεδρο είτε από Δικαστή του Τμήματος ενώπιον του οποίου
εκκρεμεί συγκεκριμένη υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών
δύναται να αποφασίσει ότι η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής θα
γίνει από την ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, η
οποία συγκροτείται από πέντε τουλάχιστο δικαστές που ορίζονται
από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών.
(δ) Η πρωτοβάθμια δικαιοδοσία, οι αρμοδιότητες ή εξουσίες τις
οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών κέκτηται δυνάμει της
υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του
άρθρου

9,

ασκούνται,

τηρουμένου

παντός

Διαδικαστικού

Κανονισμού, από τον Δικαστή ή Δικαστές, ως ήθελε το Δικαστήριο
αποφασίσει.
Νοείται ότι, τηρουμένου παντός Διαδικαστικού Κανονισμού, χωρεί
έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών κατά των ούτω
από Δικαστή ή Δικαστές εκδιδομένων αποφάσεων.
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Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση αυτή το μέλος του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών που εξέδωσε την απόφαση δεν
συμμετέχει στη διαδικασία της έφεσης.
Τροποποίηση του
άρθρου 12 του
βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού της ακόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι με τη δημοσίευση της Γνωστοποίησης του εδαφίου (3)
του άρθρου 19, το Ανώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον ασκεί τις
εξουσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.».

Τροποποίηση του
άρθρου 13 του
βασικού νόμου.

11. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου
εδαφίου (4):
«(4) Με τη λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, τα δικαστήρια αυτά
κέκτηνται και χρησιμοποιούν σφραγίδα φέρουσαν το όνομα του
αντίστοιχου Δικαστηρίου».

Τροποποίηση του
άρθρου 14 του
βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(1) Με τη μετατροπή αυτού σε εδάφιο (1) του άρθρου 14·
(2) Με την προσθήκη νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως:
«(2) Με τη λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
και του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, τα δικαστήρια αυτά
συνεδριάζουν στη Λευκωσία σε τέτοιο κτίριο ή κτίρια που ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα παραχωρεί από
καιρού εις καιρόν ως δικαστήριο για το σκοπό αυτό.».
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Τροποποίηση του
άρθρου 15 του
βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(1) Με τη μετατροπή αυτού σε εδάφιο (1) του άρθρου 15·
(2) Με την προσθήκη νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως:
«(2) Με τη μετονομασία και τη λειτουργία του Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου και την αντίστοιχη λειτουργία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών,
(α) κάθε μνεία στο Σύνταγμα αναφερόμενη στο Ανώτατο
Δικαστήριο ή οποιοδήποτε Δικαστή αυτού διαβάζεται διά μνείας
στο Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών ή, αναλόγως της περιπτώσεως,
σε Δικαστή αυτού, με εξαίρεση τις πρόνοιες του Άρθρου 45
παράγραφοι (2) και (3), του Άρθρου 83, του Άρθρου 106 και του
Άρθρου 156 του Συντάγματος των οποίων η προβλεπόμενη
δικαιοδοσία έκδοσης άδειας δίωξης ή εκδίκασης των αδικημάτων,
μεταφέρθηκε

βάσει

του

παρόντος

νόμου

στο

Ανώτατο

Συνταγματικό Δικαστήριο, και
(β) κάθε μνεία στο νόμο αναφερόμενη στο Ανώτατο Δικαστήριο ή
οποιοδήποτε Δικαστή αυτού αντικαθίσταται διά μνείας στο
Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών ή, αναλόγως της περιπτώσεως, σε
Δικαστή αυτού.».
Τροποποίηση του
άρθρου 16 του
βασικού νόμου.

14. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(1) Με τη μετατροπή αυτού σε εδάφιο (1) του άρθρου 16·
(2) Με την προσθήκη νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως:
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«(2) Με τη μετονομασία και τη λειτουργία του Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου και την αντίστοιχη λειτουργία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών, το Ανώτατον Συνταγματικόν
Δικαστήριον και το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών λογίζονται
προσηκόντως συγκεκροτημένα και εάν έτι χηρεύει οιαδήποτε θέση
μεταξύ των μελών εκάστου εξ αυτών.».
Τροποποίηση του
άρθρου 17 του
βασικού νόμου.

15. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(1) Με τη μετατροπή αυτού σε εδάφιο (1) του άρθρου 17·
(2) Με την προσθήκη νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως:
«(2)(α) Με τη μετονομασία και λειτουργία του Ανωτάτου
Συνταγματικού

Δικαστηρίου,

το

Ανώτατον

Συνταγματικόν

Δικαστήριον δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς
δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για
τη ρύθμιση της διαδικασίας ενώπιον του.
(β) Με την ίδρυση και λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Εφετών, το Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών δύναται να εκδίδει
Διαδικαστικούς Κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση της διαδικασίας
ενώπιον του, ως επίσης και της διαδικασίας ενώπιον κάθε άλλου
Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, πλην του Ανωτάτου Συνταγματικού
Δικαστηρίου».
Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη νέων
άρθρων.

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των
ακόλουθων νέων άρθρων 19 και 20:
«Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος νόμου.

19. - (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από
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την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Οι πιο κάτω διατάξεις του παρόντος νόμου
τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της
δημοσίευσης

Γνωστοποίησης

Δικαστηρίου

στην

Επίσημη

του

Ανωτάτου

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας για τη συγκρότηση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Εφετών και την ετοιμότητα του να
λειτουργήσει (α) Άρθρο 3, εδάφιο (β), στο μέρος που
αναφέρεται στο Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών·
(β) Άρθρο 6, εδάφιο (3), στο μέρος που
αναφέρεται στο Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών·
(γ) Άρθρο 8, στο μέρος που αναφέρεται στο
Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών·
(δ) Άρθρο 14, εδάφιο (2), στο μέρος που
αναφέρεται στο Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών.
(3) Οι πιο κάτω διατάξεις του παρόντος νόμου
τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της
δημοσίευσης

Γνωστοποίησης

Δικαστηρίου

στην

Επίσημη

του

Ανωτάτου

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας για τη μετονομασία αυτού από
Ανώτατο Δικαστήριο σε Ανώτατο Συνταγματικό
Δικαστήριο

και

την

ετοιμότητα

του

να

λειτουργήσει (α) Άρθρο 3, εδάφιο (β), στο μέρος που
αναφέρεται

στο

Ανώτατο

Συνταγματικό

Δικαστήριο·
(β) Άρθρο 6, εδάφιο (3), στο μέρος που
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αναφέρεται

στο

Ανώτατο

Συνταγματικό

Δικαστήριο·
(γ) Άρθρο 7·
(δ) Άρθρο 8, στο μέρος που αναφέρεται στο
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο·
(ε) Άρθρο 14, εδάφιο (2), στο μέρος που
αναφέρεται

στο

Ανώτατο

Συνταγματικό

Δικαστήριο.
Μεταβατικές
διατάξεις.

20. - (1) Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί και
ασκεί τη δυνάμει του περί Απονομής της
Δικαιοσύνης

(Ποικίλαι

απονεμηθείσα
ημερομηνία

Διατάξεις)

δικαιοδοσία

του,

δημοσίευσης

Εφημερίδα

της

Νόμου
έως

στην

την

Επίσημη

Δημοκρατίας

των

προβλεπόμενων στα εδάφια (2) και (3) του
άρθρου 19 αντίστοιχων Γνωστοποιήσεων.
(2) Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) του άρθρου 19
Γνωστοποίησης, οι εκκρεμούσες/καταχωρηθείσες
πέραν των τριών ετών ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου
ενάσκηση
αυτού,

διαδικασίες/υποθέσεις
της

δευτεροβάθμιας

καθώς

και

κατά

την

δικαιοδοσίας

όλες

οι

άλλες

διαδικασίες/υποθέσεις, οι οποίες μεταφέρονται
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο στο Ανώτατο
Δικαστήριο

Εφετών,

συνεχίζονται

και

αποπερατώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο
οποίο

αυτές

εκκρεμούν,

εκκρεμούσες/καταχωρηθείσες

ενώ
για

οι

περίοδο

μικρότερη των τριών ετών διαδικασίες/υποθέσεις
δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας, μεταβιβάζονται σε

20
οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται, στο Ανώτατο
Δικαστήριο
ακροαματικής
αποφάσεως

Εφετών

προς

διαδικασίας
δυνάμει

παρόντος Νόμου.».

των

διεξαγωγή
και

της

έκδοση

διατάξεων

του

