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-----------Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ το Σύνταγμα της Δημοκρατίας προβλέπει την ίδρυση και
καθορίζει

τη

δικαιοδοσία

του

Ανωτάτου

Συνταγματικού

Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας,
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.

ΚΑΙ 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 τα Άρθρα 45, 83, 106, 136, 146, 152, 155 και 156
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
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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.

Τροποποίηση του
Άρθρου 45 του
Συντάγματος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενδέκατης
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
2. Το Άρθρο 45 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (2) αυτού των λέξεων
«Ανωτάτου Δικαστηρίου» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου»·
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (3) αυτού των λέξεων
«Ανωτάτου Δικαστηρίου» (τρίτη και τέταρτη γραμμή, αντίστοιχα)
με τις λέξεις «Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου»·
(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της παραγράφου (4)
αυτού των λέξεων «Ανωτάτου Δικαστηρίου» (δεύτερη γραμμή) με
τις λέξεις «Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου».

Τροποποίηση του
Άρθρου 83 του
Συντάγματος.

3. Το Άρθρο 83 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (2) αυτού:
(i) των λέξεων «Ανωτάτου Δικαστηρίου» (πρώτη γραμμή) με τις
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λέξεις «Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου»·
(ii) των λέξεων «Ανώτατον Δικαστήριον» (έκτη γραμμή) με τις
λέξεις «Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο».
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (3) αυτού των λέξεων
«Ανώτατον Δικαστήριον» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανώτατο
Συνταγματικό Δικαστήριο»·
(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (4) αυτού των λέξεων
«Ανώτατον Δικαστήριον» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανώτατο
Συνταγματικό Δικαστήριο».
Τροποποίηση του
Άρθρου 106 του
Συντάγματος.

4. Το Άρθρο 106 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (2) αυτού:
(i) των λέξεων «Ανωτάτου Δικαστηρίου» (τρίτη γραμμή) με τις
λέξεις «Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου»·
(ii) των λέξεων «Ανώτατον Δικαστήριον» (πέμπτη γραμμή) με τις
λέξεις «Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο».
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (3) αυτού των λέξεων
«Ανώτατον Δικαστήριον» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανώτατο
Συνταγματικό Δικαστήριο»·
(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (4) αυτού των λέξεων
«Ανώτατον Δικαστήριον» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανώτατο
Συνταγματικό Δικαστήριο».

Τροποποίηση του
Άρθρου 136 του
Συντάγματος.

5. Το Άρθρο 136 του Συντάγματος τροποποιείται με την
αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με κόμμα, και την
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προσθήκη της φράσης «ως και επί οιουδήποτε άλλου θέματος
ειδικά προβλεπομένου διά νόμου.».
Τροποποίηση του
Άρθρου 146 του
Συντάγματος.

6. Το Άρθρο 146 του Συντάγματος τροποποιείται με την
αντικατάσταση στην παράγραφο (1) αυτού των λέξεων «Ανώτατον
Συνταγματικόν Δικαστήριον» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις
«Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών».

Τροποποίηση του
Άρθρου 152 του
Συντάγματος.

7. Το Άρθρο 152 του Συντάγματος τροποποιείται με την
προσθήκη στην παράγραφο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«μέρος»

(δεύτερη

γραμμή),

της

φράσης

«ως

και

της

προβλεπόμενης από ειδικό νόμο».
Τροποποίηση του
Άρθρου 155 του
Συντάγματος.

8. Το

Άρθρο 155 του Συντάγματος τροποποιείται με την

προσθήκη στην παράγραφο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «με εξαίρεση των
περιπτώσεων που προβλέπονται ειδικά διά νόμου».

Τροποποίηση του
Άρθρου 156 του
Συντάγματος.

9. To Άρθρο 156 του Συντάγματος καταργείται και αντικαθίσταται
από το ακόλουθο νέο Άρθρο 156:
«Τα

κατωτέρω

Συνταγματικό

αδικήματα

Δικαστήριο,

εκδικάζονται
το

οποίο

από

έχει

το

Ανώτατο

δικαιοδοσία

να

αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα επ’ αυτών:
(α) εσχάτη προδοσία και άλλα αδικήματα κατά της ασφάλειας της
Δημοκρατίας,
(β) αδικήματα κατά του Συντάγματος και της συνταγματικής
τάξης.».
Μεταβατικές
διατάξεις.

10.(1) Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί και συνεχίζει να ασκεί τη
δικαιοδοσία του δυνάμει του Συντάγματος, και του περί Απονομής
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της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου, έως την ημερομηνία
δημοσίευσης

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας,

Γνωστοποίησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για τη συγκρότηση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου Εφετών και την ετοιμότητα του να
λειτουργήσει, οπόταν μέρος της δικαιοδοσίας αυτής μεταφέρεται
δυνάμει νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών για να ασκείται
κατ’ αποκλειστικότητα από αυτό.
(2) Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης που
αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι εκκρεμούσες/ καταχωρηθείσες για
περίοδο μικρότερη των τριών ετών διαδικασίες/ υποθέσεις
δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε
στάδιο βρίσκονται, στο καθιδρυόμενο δυνάμει νόμου Ανώτατο
Δικαστήριο Εφετών προς συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών
και έκδοση αποφάσεων, ενώ οι εκκρεμούσες/ καταχωρηθείσες
πέραν των τριών ετών ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά
την ενάσκηση της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας αυτού, καθώς και
όλες οι άλλες διαδικασίες/ υποθέσεις, οι οποίες μεταφέρονται με
νόμο στο υπό ίδρυση Ανώτατο Δικαστήριο Εφετών, συνεχίζονται
και αποπερατώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο αυτές
εκκρεμούν.

