
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ *Αρ. 155 της 20ής Μ Α Ι Ο Υ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ (Ι 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΏΣ 

Τοΰ Προέδρου της Δημοκρατίας ύπογράψαντος την 16ην Μαΐου 1962 τον 
ιταρόντα Νόμον της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κοινοτικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται οδτος 
συμφώνως τω Ά ρ θ ρ ω 104 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 9 τοΰ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΩ

ΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΕΚΔΙΚΑΣΙΝ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΦΟΡΩΣΩΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΩ

ΠΙΚΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ. 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώ ς ό περί 'Ελληνικών Συνοπτικός 
Κοινοτικών Δικαστηρίων Νόμος τοΰ 1962. τίτλος. 

2.—(Ι) Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
αντίθετος έννοια—

«δευτεροβάθμιον δικαοτήριον» σημαίνει το δια τοΰ παρόντος Νόμου 
καθιδρυόμενον δευτεροβάθμιον δικαοτήριον 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου

«δικαστήριον» σημαίνει έλληνικόν κοινοτικόν δικαοτήριον καθι
δρυόμενον ύπό τοΰ παρόντος Νόμου 

«ενάγων» ή «εναγόμενος» συμπεριλαμβάνει και τον αίτητήν ή τον 
καθ' cu ή αίτησις έν οιαδήποτε αιτήσει αντιστοίχως 

«προσωπικός θεσμός» περιλαμβάνει θέματα προσωπικού θεσμού 
μελών της 'Ελληνικής Κοινότητος ατινα δεν διέπονται δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 111 τοΰ Συντάγματος ύπό τοΰ εκκλησιαστικού 
Νόμου τής 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας ή της Εκκλησίας 
θρησκευτικής ομάδος ήτις συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 
τοΰ Συντάγματος έπελέξατο τήν Έλληνικήν Κοινότητα και δέν δια
γιγνώσκονται επί τή βάσει τοΰ ρηθέντος άρθρου 111 υπό δικαστηρίου 
τής 'Εκκλησίας ταύτης· 

«πρωτοβάθμιον δικαοτήριον» σημαίνει πρωτοβάθμιον δικαοτήριον 
καθιδρυόμενον δια τοΰ παρόντος Νόμου 

. «Συνέλευσις» σημαίνει τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν. 

(35) 
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Πρωτοβάθμια 
δ ικαστήρ ια . 

Δικα ιοδοσ ία , 
κ Λ . π . , πρω

τοβαθμίου 
δικαστηρίου. 

Δευτερο

δάθμιον 
δικαστήριον. 

'Εφέσεις. 

Τοίχος συν

εδριάσεως. 

(2) "Οροι ή εκφράσεις μη άλλως οριζόμενοι εν τώ παρόντι Νόμω θα 
έχουν την εις τους δρους ή εκφράσεις ταύτας άποδιδομένην έννοιαν 
ύπό τοϋ Συντάγματος της Δημοκρατίας. 

3. Καθιδρύεται δια τοϋ παρόντος Νόμου δι ' έκάστην έπαρχίαν εν 
πρωτοβάθμιον δικαστήριον συνιστάμενον εξ ενός εν τη 'Επαρχία υπη
ρετούντος 'Επαρχιακού Δικαστού, μέλους της 'Ελληνικής Κοινότητος, 
οριζομένου έπι τούτω ύπό τοϋ δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. 

4. — (Ι) Εις τήν δικαιοδοσίαν τοϋ πρωτοβαθμίου δικαστηρίου υπά
γονται άστικαί διαφοραί άφορώσαι εις προοωπικον θεσμόν μελών της 
'Ελληνικής Κοινότητος. 

(2) Κατά τρόπον άρμόδιον είναι το πρωτοβάθμιον δικαστήριον εντός 
των ορίων τής δικαστικής περιφερείας τοΰ οποίου διαμένει ό ενάγων : 

Νοείται δτι εάν ό ενάγων διαμένη εντός τής Κυριάρχου Περιοχής τής 
Βάσεως 'Ακρωτηρίου άρμόδιον θα είναι τό πρωτοβάθμιον δικαστήριον 
Λεμεσού καϊ εάν διαμένη εντός τής Κυριάρχου Περιοχής τής Βάοεως 
Δεκέλειας άρμόδιον θα είναι : 

(α) ως προς τό μέρος αυτής, δπερ κατά τήν αμέσως προ τής ημέρας 
ανεξαρτησίας ήμέραν, περιελαμβάνετο εντός τής επαρχίας 
'Αμμοχώστου τό πρωτοβάθμιον δικαστήριον 'Αμμοχώστου, 

(β) ως προς τό μέρος αυτής, δπερ κατά τήν αμέσως προ τής ημέρας 
ανεξαρτησίας ήμέραν, περιελαμβάνετο έντος τής έτιορχίας 
Λάρνακος τό πρωτοβάθμιον δικαστήριον Λάρνακος. 

5.—(Ι) Καθιδρύεται διά τοΰ παρόντος Νόμου δευτεροβάθμιον δικα
στήριον συνιστάμενον εκ των 'Ελλήνων δικαστών τοϋ 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου καϊ τοϋ αρχαιοτέρου "Ελληνος Προέδρου 'Επαρχιακού Δικαστη
ρίου. 

(2) Τοΰ δευτεροβαθμίου τούτου δικαστηρίου προεδρεύει ό αρχαιό
τερος τών 'Ελλήνων δικαστών τοϋ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου KCI εν πε
ριπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος εξ οιουδήποτε λόγου 
τοΰ τοιούτου δικαστού προεδρεύει ό έτερος "Ελλην δικαστής τοΰ 'Ανω
τάτου Δικαστηρίου. 

(3) Έν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος εξ οιουδή
ποτε λόγου ενός τών Ελλήνων δικαστών τοϋ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου 
εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τής παραγράφου 9 τοΰ άρθρου 153 τοΰ Συν
τάγματος και έν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος εξ 
οιουδήποτε λόγου του "Ελληνος Προέδρου τοϋ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου 
άναπληροΐ τοΰτον ό κατά σειράν αρχαιότερος τών 'Ελλήνων Προέδρων 
τών 'Επαρχιακών Δικαστηρίων. 

(4) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου «αρχαιότερος "Ελλην 
Πρόεδρος 'Επαρχιακού Δικαστηρίου» θεωρείται ό έν τη δικαστική 
υπηρεσία τής Δημοκρατίας αρχαιότερος "Ελλην Πρόεδρος 'Επαρχιακού 
Δικαστηρίου και έν περιπτώσει πλειόνων τοϋ ενός ό έχων τά περισσό
τερα έτη υπηρεσίας ώς Πρόεδρος Έπαρχιακοϋ Δικαστηρίου και 'Επαρ
χιακός Δικαστής έν τε τη Δημοκρατία και προγενεστέρως. 

6.—(Ι) Τηρουμένου τοΰ διαδικαστικού κανονισμού πάσα άπόφασις 
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου θά υπόκειται εις έφεσιν εις τό δευτερο
βάθμιον δικαστήριον. 

(2) Αί αποφάσεις τοΰ δευτεροβαθμίου δικαστηρίου λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφίαν. 

7. Τό δευτεροβάθμιον δικαστήριον 6ά έδρεύη και θά συνεδριάζη έν 
Λευκωσία τό δέ πρωτοβάθμιον δικαστήριον θά έδρεύη εϊς τήν πρωτεύ
ουσαν τής επαρχίας θά συνεδριάζη δέ τηρουμένου τοϋ διαδικαστικού 
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κανονισμού εντός της επαρχίας εις δ μέρος ήθελεν ορίσε ι άττό καιροϋ εϊς 
καιρόν ό δ ικαστής του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου λαμβανομένων ύπ' 
δψιν δλων τών περιστατ ικών της υποθέσεως. 

8. Τά έξοδα οιασδήποτε διαδικασίας ή τά σχετ ιζόμενα προς αυτήν 'Εξουσία 
θά τελοΟν ύπό την διακρ ιτ ικήν έξουσίαν τοϋ δικαστηρίου και το δ ικά- επιδικάσεως 
στήριον θά εχη πλήρη έξουσίαν νά άποφασίζη ύπό τ ίνος και κατά τ ίνα

 ω ν 

εκτασιν τά το ιαύτα έξοδα θά πληρωθώσι. 

9. Το δ ικαστήρ ιον έχε ι έξουσίαν νά έπιδικάζη τόκον προς 4 % ετησίως τόκος έπί 
άπό της ημέρας της εκδόσεως της αποφάσεως ή διατάγματος μέχρι αποφάσεων. 
τελ ικής αποπληρωμής τοϋ ποσοϋ. 

10. Ή άπόφασις ή διαταγή τοϋ δικαστηρίου ασχέτως εμφανίσεως Ή άπόφαοις 
οιουδήποτε δ ιαδ ίκου θά ε ίνα ι δεσμευτ ική δι" δλους τους διαδ ίκους

 θ ά ε Τ ν α ι 

> « . « .. » c r _ , , ' » « β » » Ί » » ~ ■* δεσμευτική 
ευθύς ως αυτή εκδοθη, ασχέτως προς οιανδήποτε εφεσιν κατ αυτής, α^άνα

άλλά το δ ικαστήρ ιον υπό τοϋ οποίου εξεδόθη ή το ιαύτη άπόφασις ή κοπώσεως. 
διαταγή ή το δικαστήριον το έχον δικαιοδοσίαν νά εκδίκαση κατ ' εφεσιν 
τήν το ιαύτην άπόφασιν δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον εάν θεώρηση 
τοϋτο πρέπον και ασχέτως προς το εάν εξεδόθη ή μή διάταγμα προς 
έκτέλεσιν αυτής, νά διάταξη όπως άνασταλή ή έκτέλεσις τής το ιαύτης 
αποφάσεως διά τοσούτο χρονικόν διάστημα και ύπό το ιούτους δρους ή 
άλλως ως ήθελε κρίνε ι ορθόν το το ιοϋτο δικαστήριον. 

I I . — ( Ι ) Τηρουμένου τοϋ διαδ ικαστ ικού κανονισμού οιονδήποτε διά
 τ

ιμωρ'« 
τοϋ παρόντος Νόμου καθιδρυόμενον δικαστήριον θά εχη έξουσίαν

 δ ι α π ε
Ρ

ι
" 

δπως διατάσση τήν φυλάκισιν οιουδήποτε προσώπου μή υπακούοντος κ.λ.π! 
εις άπόφασιν ή διαταγήν αύτοϋ μέχρι τής συμμορφώσεως τοϋ προσώπου 
τούτου προς τήν άπόφασιν ή διαταγήν ταύτην, έν πάση όμως περιπτώσει 
ή φυλάκισις δεν δύναται νά ύπερβή τους δώδεκα μήνας. 

(2) Οιονδήποτε διά τοϋ παρόντος Νόμου καθιδρυόμενον δικαστήριον 
θά εχη έξουσίαν δπως έπιβάλη δ ι ' οιανδήποτε ττεριφρόνηοιν προς αυτό 
πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα λίρας ή φυλάκισιν μή ύπερ

βαίνουσαν τους ^τρεΐς μήνας. 

12. —(Ι) Τηρουμένου τοϋ διαδ ικαστ ικού κανονισμού εις τήν εδραν Πρωτοκολ 
εκάστου ύπό τοϋ παρόντος Νόμου καθιδρυομένου δικαστηρίου θά ύφί M^w. 
σταται πρωτοκολλητε ΐον, τοϋ δικαστηρίου τούτου. 

(2) Μέχρι της καθιδρύσεως το ιούτου πρωτοκολλητε ίου το Πρωτο

κολλητεΐον τοϋ 'Ανωτάτου Δικαστηρ ίου και το Πρωτοκολλητε ΐον τοϋ 
'Επαρχιακού Δικαστηρ ίου δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν ύπό τοϋ δευ

τεροβαθμίου δικαστηρίου καΐ τοϋ πρωτοβαθμίου δικαστηρίου αντ ι 

στο ίχως ώς πρωτοκολλητε ΐον προς τον σκοπόν τούτον. 

13. "Εκαοτον δικαστήριον, καθιδρυόμενον ύτιό τοϋ παρόντος Νόμου, Εφαρμόζαμε 
έν τη άσκήοε ι τής δικαιοδοσίας αϋτοΰ, θά έψαρμόζη νονοί και ον. 

(α) το Σύνταγμα τής Δημοκρατίας

(//) τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ Συντάγματος, τους έν τη Δημο

κρατ ία Ισχύοντας Νόμους τους αφορώντας εις θέματα προσω

πικού θεσμού εντός τής δικαιοδοσίας τών δικαστηρίων τούτων 
μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεως τούτων ύπό ελληνικού 
κο ινοτ ικοΰ Νόμου



(γ) τους ύπό τής Συνελεύσεως έττΐ τη βάσει τοϋ Συντάγματος γενο

μένους Νόμους. 

14. ( Ι ) "Εκαστον δικαστήριον, καθιδρυόμενον ύτιό τοϋ παρόντος Δικονομία 
Νόμου έν τη ασκήσε ι της δικαιοδοσίας αύτοϋ θά ακόλουθη τηρουμένου ««Ίσυμπλη

τοΰ δ ιαδ ικαστ ικού κανονισμού καΐ με τάς αναγκαίας παραλλαγάς, τήν ^ ^ ^
σ ι 

δικονομίαν τήν άκολουθουμένην εις πολιτ ικός υποθέσεις ύπό τών δ ι 

καστηρίων τής Δημοκρατ ίας και θά έφαρμόζη το ύπό τούτων έφαρμςζό

μενον δίκα ιον περί αποδείξεως. 
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Έζουσία 
προς εκδυοιν 
κανονισμών. 

Σφραγίς. 

'Η.ντάλματα, 
κ.λ.ττ., θά 
σφραγί
ζονται. 

ΈκκρεμοΟσαι 
υποθέσεις. 

Μεταβα
τικά! δια
τάζεις. 

Μεταδα
τικα'ι διά
ταζε ι ς.% 

(2) "Εκαστον δικαστήριον καθιδρυόμενον ύπό τοϋ παρόντος Νόμου 
εν τη ασκήσει της δικαιοδοσίας αύτοϋ 6ά εχη τοιαύτας συμπληρωμα
τικός η παρεμπίπτουσας εξουσίας οΤαι θά καθίσταντο άναγκαΐαι διά την 
πλήρη άπονομήν δικαιοσύνης εν τή υποθέσει. 

15. Τά μέλη τοϋ δευτεροβαθμίου δικαστηρίου δύνανται να έκδίδωσι 
διαδικαστικόν κανονιομόν δοτις θά δημοσιεύεται εις ιήν έπίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τοϋ παρόντος 
Νόμου, συμφώνως προς τάς προνοίας του άρθρου 164 τοϋ Συντάγματος 
της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

16.— (Ι) Το δικαστήριον θά εχη και χρησιμοποιή οσάκις α! περιστάσεις 
το απαιτούν σφραγίδα φέρουσαν το όνομα τοϋ τοιούτου δικαστηρίου 
καΐ τοιούτον έμβλημα οίον ήθελεν έγκριθή ύπό της Συνελεύσεως. 

(2) Πάντα τά εντάλματα, διατάγματα κοι°αλλα έγγραφα τά εκδιδόμενα 
ύπό τοϋ δικαστηρίου θά σφραγίζωνται διά της οφραγ ϊδος τοϋ εκδί
δοντος ταΰτα δικαστηρίου. 

17. Οίαιδήποτε υποθέσεις, έκκρεμοΰσαι εις τά επαρχιακά δικαστήρια 
της Δημοκρατίας κατά ιήν ήμερομηνίαν καθ' ην τίθεται εν έφαρμο\ή ό 
παρών Νόμος, παραπέμπονται είς δ στάδιον ευρίσκονται εις τό άρμόδιον 
επί τή βάσει τοϋ παρόντος Νόμου, δικαστήριον προς έκδίκοσιν. 

18. Παρά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου οιαδήποτε άπόφασις ή 
διάταγμα εκδοθέν ύπό δικαστηρίου της Δημοκρατίας διαρκούσης της 
περιόδου άπό 16ης Αυγούστου I960, μέχρι της ημέρας ενάρξεως της 
ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου έπι αστικής διαφοράς άφχρώσης είς προ
σωπικόν θεσμόν μελών της Ελληνικής Κοινότητος θά θεωρήται ώς 
εγκύρως εκδοθείσα και θά εχη πλήρη ίσχύν ώ ς εάν εΐχεν έκδοθή ύπό 
πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, ώ ς θα ή ιο ή περίτιτωοις, 
συσταθέντος επί τή βάσει τοϋ παρόντος Νόμου. 

19. Ό σ ά κ ι ς οιοσδήποτε Νόμος προνοεί περί τακτής περιόδου εν 
σχέσει με άστικάς διαφοράς άφόρώσας ε'ις προσωπικόν θεσμόν μελών 
της Ελληνικής Κοινότητος προς ύπολογισμόν τής περιόδου ταύτης τό 
διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα άπό της 16ης Αυγούστου I960 μέχρι 
τής ημέρας ενάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου δεν θά συνυπολο
γίζεται καΐ οιονδήποτε πρόσωπον θά δικαιούται νά προσφυγή εντός 
εξ μηνών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου 
είς τό διά τούτου καθιδρυόμενον άρμόδιον δικαστήριον δι* οιανδήποτε 
τοιαύτην διαφοράν παρά τό δτι ή άνω αναφερομένη περίοδος έχει ήδη 
εκπνεύσει. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


