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Ό περί 'Απονομής της Δικαιοσύνης (ΠοικΙλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964, 
τό κείμενον τοΟ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγ 
ματος. 

Προο(μιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

1 4 τ ο 0 1 9 6 0 
5 0 τ ο 0 1 9 6 2 
11 το0 1963. 

'Αριθμός 33 του 1964. 

ΝΟΜΟΣ Α1ΡΏΝ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Α Σ Δ Υ Σ Χ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ι Τ Ι Ν Ε Σ ΠΡΟ

ΕΚΥΨΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑ! 
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι πρόσφατα γ ε γ ο ν ό τ α κατέστησαν αδύνατον την 
λειτουργίαν του 'Ανωτάτου Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ύ Δικαστηρίου και του 
'Ανωτάτου Δικαστηρίου (High Court) και την άπό άλλων απόψεων 
άπονομήν τής δικαιοσύνης' 

Και δεδομένου δτι είναι επιβεβλημένη ή απρόσκοπτος συνέχισις 
τής απονομής τής δικαιοσύνης μη παρακωλυομένης υπό τής συνε
πεία των γεγονότων τούτων δημιουργηθείσης καταστάσεως, ώς καΐ 
ή συνέχισις τής ένασκήσεως τής υπό του 'Ανωτάτου Συνταγματ ικού 
Δικαστηρίου καΐ του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου (High Court) μέχρι 
τούδε ενασκούμενης δικαιοδοσίας ' 

Και δεδομένου δτι κατέστη έπάναγκες δπως ληφθώσιν έπί τούτω 
νομοθετικά μέτρα μέχρις ο5 ό Κυπριακός λαός έκφέρη τήν άποψιν 
αύτου έπι των ζητημόπων τούτων' 

Νυν, διά ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολού
θως : 

Μέρος Ι .  Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Α 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί 'Απονομής 

τής Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος τοΰ 196Λ 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του 
κειμένου— 

«Άνώτατον Δικαστήριο ν» (High Court) σημαίνει τό δυνάμει του 
άρθρου 153 τοΟ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς καθιδρυθέν Άνώτατον Δικαστήριον" 

«Άνώτατον Συνταγματ ικόν Δικαστήριον» σημαίνει τό δυνάμει 
του άρθρου 133 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς καθιδρυθέν Άνώτατον Σ υ ν τ α γ 
ματικόν Δικαστήριον' 

«διαδικασία» περιλαμβάνει άστικήν καί ποινικήν διαδικασίαν' 
,<δίκαιον» σημαίνει τό Σ ύ ν τ α γ μ α ή οίονδήποτε νόμον ι περιλαμ

βάνει δέ δευτερογενή νομοθεσίαν' 
«Δικαστήριον» σημαίνει τό ύπό του άρθρου 3 καθιδρυόμενον 

Ά ν ώ τ α τ ο ν Δικαστήριον 
«Δικαστής» σημαίνει τόν Πρόεδρον ή πάντα έτερον Δικαστήν τοΟ 

Δικαστηρίου' 
(2) Οι μή ά λ λ ω ς καθοριζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω δροι κέκτην

ται, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, τήν έννοιαν ήν άπέ
δωκεν αύτοΐς ό περί Δικαστηρίων Νόμος τοΟ 1960. 
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Μέρος I I .  ΑΝΩΤΑΤΟΝ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν 
3.—(1) Καθιδρύεται έν τη Δημοκρατία Άνώτατον Δικαστήριον Καθίδρυσις 

ίνα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνεγίση τήν κα1 σύ<ηασι'ί 
,, ~ , - c · i ·» » Λ τ- " Λ ■ Δικαστηρίου. 
ασκησιν της μέχρι τούδε υπό του Ανωτάτου Συνταγματ ικού Δικα

στηρίου και του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου (High Court) ασκούμενης 
δικαιοδοσίας. 

(2) Τό Δικαστήριον σύγκειται έκ πέντε ή πλειόνων, ουχί δμως 
πλέον των επτά, Δικαστών, είς των όποιων άσκεΐ καθήκοντα Προέ

δρου. 
(3) Παν μέλος του 'Ανωτάτου Συνταγματ ικού Δικαστηρίου καΐ 

του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου (High Court) κατέχον κατά τήν ήμερο
μηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, τήν θέσιν αύτοΟ, 
καθίσταται άπό της αυτής ημερομηνίας μέλος του Δικαστηρίου, 
κατέχει δέ τήν θέσιν αύτου υπό τους αυτούς δρους υπηρεσίας ώς καΐ 
πρό της ημερομηνίας ταύτης. 

(4) Τό άρχαιότερον τών μελών του Δικαστηρίου θα εΐναι και ό 
πρώτος Πρόεδρος αύτοϋ είτα δέ, έν περιπτώσει χηρείας της θέσεως 
ή προσωρινής άνικανότητος ή απουσίας του Προέδρου του Δικαστη

ρίου, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ορίζει τόν Πρόεδρον τοϋ Δικα

στηρίου έκ τών μελών αύτου. 
(5) Έ κ τ ο ς έάν ά λ λ ω ς ρητώς προνοήται έν τω π ά ρ ό ν α Νόμω, 

άπαντες ol ΔικασταΙ κέκτηνται άπό πάσης απόψεως ΐσην έξουσίαν 
και δικαιοδοσίαν, θά προσφωνώνται δέ κατά τόν συνήθη προηγου
μένως τρόπον προσφωνήσεως δικαστών του 'Ανωτάτου Σ υ ν τ α γ μ α 
τικού Δικστηρίου και του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(6) Ό Πρόεδρος του Δικαστηρίου δικαιούται προβαδίσματος 
gvavu απάντων τών Δικαστών του Δικαστηρίου, ών τό προβάδισμα 
ήρτηται έκ της αρχαιότητος αυτών. 

(7) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή άρχαιότης καθορίζε

ται ώ ς ακολούθως : 
(α) προκειμένου περί Δικαστών οΐτινες καθίστανται μέλη του 

Δικαστηρίου δυνάμει τοϋ εδαφίου (3) ή άρχαιότης αυτών 
καθορίζεται άπό της ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του δι

ορισμού των είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας 
ώς Δικαστών του 'Ανωτάτου Συνταγματ ικού Δικαστηρίου 
ή του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώς θά ήτο ή περίπτωσις. 

Νοείται δτι έάν ή δημοσίευσις του διορισμού αυτών έγέ

νετο τήν αυτήν ήμερομηνίαν, ή άρχαιότης αυτών καθορίζε

ται έν αναφορά προς τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας έκαστου 
έν τη δικαστική υπηρεσία τής Κύπρου και έν περιπτώσει 
προσώπων ατινα ούδεμίαν δικαστικήν θέσιν κατεΐχον πρό 
του διορισμού των ή άρχαιότης αυτών καθορίζεται βάσει 
τής προτεραιότητος του έγγραφου του διορισμού των' 

(β) είς πασαν άλλην περίπτωσιν ή άρχαιότης καθορίζεται άπό 
τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του διορισμού του ώς 
Δικαστού είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

4.—(1) Έ ν περιπτώσει χηρείας θέσεως Δικαστού ό Πρόεδρος τής Αιορισμοΐ. 
Δημοκρατίας πληροί ταύτην διά του διορισμού νέου Δικαστού. 

(2) Ή θέσις Δικαστού τελεί έν χηρεία οσάκις ουδείς διορισμός 
έγένετο προς πλήρωσιν ταύτης, ή έπί τω θανάτω, άφυπηρετήσει, πα
ραιτήσει, απολύσει ή τη άρνήσει του κατέχοντος ταύτην Δικαστού 
προς άσκησιν τών καθηκόντων αύτου. 

(3) "Άπαντες οι δυνάμει του παρόντος άρθρου διορισμοί ενεργούν
ται κατόπιν λήψεως τών απόψεων τού Δικαστηρίου. 
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Προσόντα 
Δικαστού. 

Οί Δικασταί 
μέλη της 
δικαστικής 
υπηρεσίας 
της Δημο
κρατίας. 

Προσωρινοί 
διορισμοί. 

'Επίσημοι 
διαβεβαι
ώσεις 
Δικαστού. 

14τοϋ 1960 
50 του 1 962 
11 τοϋ 1963. 

Δικαιοδοσία 
καί έξουσίαι 
τοΟ Δικα
στηρίου. 

(4) Οί δυνάμει του παρόντος άρθρου διορισμοί ενεργούνται υπό 
τους αυτούς δρους υπηρεσίας ώς οί εφαρμοζόμενοι έπί Δικαστού δυ
νάμει τοΰ εδαφίου (3) του άρθρου 3. 

5.—(1) Ουδείς διορίζεται Δικαστής έκτος έάν εΐναι δικηγόρος 
κατέχων τά νόμιμα προς τούτο προσόντα μέ δωδεκαετή τουλάχιστον 
πρακτικήν έξάσκησιν τοΰ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς αυτού καί υψηλού ηθικού 
επιπέδου. 

(2) Δια τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (1) «πρακτική έξάσκησις» πε
ριλαμβάνει ύπηρεσίαν έν τη μονίμω δικαστική ή νομική υπηρεσία 
τής Κύπρου. 

6 . ΟΊ Δικασταί είναι μόνιμα μέλη τής δικαστικής υπηρεσίας τής 
Δημοκρατίας. 

7.—(1) Κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοΰ Δικαστηρίου ότι, λ ό γ ω χη
ρευούσης τινός θέσεως καί μέχρις οΰ αύτη πληρωθή, ή λ ό γ ω τής 
προσωρινής άνικανότητος ή απουσίας Δικαστού, ενδείκνυται ή διε
νέργεια προσωρινού διορισμού, ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας διορί
ζει πρόσωπον κατέχον τά υπό τοΰ άρθρου 5 προνοούμενα νόμιμα 
προσόντα ώς Δικαστήν διά την έν τω ε γ γ ρ ά φ ω τοΰ διορισμοΰ αυτού 
καθοριζομένην χρονικήν περίοδον. 

(2) Πάν πρόσωπον διοριζόμενον δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) κέκτη
ται, ενόσω διαρκεί ό διορισμός αυτού, άπάσας τάς εξουσίας καί ενα
σκεί άπαντα τά καθήκοντα Δικαστού. 

(3) Πρόσωπον διοριζόμενον δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δύνα

ται νά λάβη ώς άντιμισθίαν ποσόν μή υπερβαίνον τό προνοούμενον 
διά τήν θέσιν εις ην ούτω διορίζεται ποσόν' ή αντιμισθία αύτη βαρύ

νει τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας. 

8 . Δικαστής διοριζόμενος δυνάμει τοΰ άρθρου 4 ή 7, πριν ή άνα
λάδη τά καθήκοντά τής θέσεως αύτοΰ, οφείλει νά προβή καί ύπο
γράψη ενώπιον τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας τήν έπίσημον δια
δεβαίωσιν πίστεως προς τήν Δημοκρατίαν καί τόν δικαστικόν δρκον 
κατά τόν έν τω Πίνακι τοΰ περί Δικαστηρίων Νόμου τοΰ 1960 καθω
ρισμένον τύπον. 

Μέρος I I I .  Δ Ι Κ Α Ι Ο Δ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α Ι 
9 . Τό Δικαστήριον κέκτηται— 

(α) τήν δικαιοδοσίαν καί εξουσίας δι* ων μέχρι τούδε περιε
βέδληντο ή άτινας ήδύναντο νά ένασκήσωσι τό Ά ν ώ τ α τ ο ν 
Συνταγματ ικόν Δικαστήριον καί τό 'Ανώτατον Δικαστήριον 
(High Court)' 

(β) τάς αρμοδιότητας καί τάς εξουσίας δι* ών περιεβέβλητο 
καί άτινας ήδύνατο νά ένασκή τό Συμβούλιον προς έπίλυ
σιν απάντων των θεμάτων των άφορώντων εις τήν άφυπηρέ
τησιν, άπόλυσιν ή ά λ λ ω ς πως άφορώντων είς Δικαστήν τοΰ 
'Ανωτάτου Συνταγματ ικού Δικαστηρίου ή τοΰ 'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου (High Court) λ ό γ ω τοιαύτης πνευματικής ή 
σωματικής άνικανότητος, ή αναπηρίας ήτις ήθελε καταστή
σει τούτον άνίκανον προς ένάσκησιν των καθηκόντων αύτοΰ 
είτε μονίμως είτε έπί τοσούτω χρόνω ώστε νά καθίσταται 
πρακτ ικώς ανέφικτος ή παραμονή αύτοΰ εις τήν θέσιν τοΰ 
Δικαστού ή λ ό γ ω παραπτώματος τίνος. 
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10.  (1 ) Τό Άνώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον δια την ένάσκησιν 
των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αύτοΰ καθ' δσον άφορα είς διορι
σμούς, προαγωγός, μεταθέσεις, τερματισμούς υπηρεσίας, απολύσεις 
και πειθαρχικά παραπτώματα δικαστικών λειτουργών, συγκροτείται 
έκ τών ακολούθων : . 

(α) του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας' 
(6) τού Προέδρου και τών δύο αρχαιοτέρων Δικαστώντου Δι

καστηρίου' 
(γ) του αρχαιοτέρου Προέδρου Έπαρχ,ιακού Δικαστηρίου και 

τοΰ αρχαιοτέρου Επαρχιακού Δικαστού' και , 
(δ) έξ ενός δικηγόρου μέ δωδεκαετή τουλάχιστον πρακτικήν 

έξάσκησιν τού επαγγέλματος αυτού εκλεγομένου είς γενι
κήν έπί τούτω συγκαλουμένην συνεδρίασιν τοδ. Δικηγορικού 
Συλλόγου Κύπρου διά περίοδον εξ μηνών και μή δντος 
επανεκλέξιμου διά τά επόμενα, πέντε έτη : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινής άνικα
νότητος τού Προέδρου ή Δικαστού τίνος του Δικαστηρίου, 
ή του αρχαιοτέρου Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 
τού αρχαιοτέρου Επαρχιακού Δικαστού καθήκοντα μέλους 

■ τού Συμβουλίου άσκεΐ ό επόμενος εις αρχαιότητα Δικα
στής, fy αναλόγως της περιπτώσεως, Πρόεδρος Επαρχια
κού Δικαστηρίου ή 'Επαρχιακός Δικαστής : 

Νοείται περαιτέρω δτι έν περιπτώσει απουσίας ή προσω
ρινής άνικανότητος τού έπαγγελλομένου τόν δικηγόρον 
μέλους τού προνοουμένου έν παραγράφω (δ) τού παρόντος 
εδαφίου, καθήκοντα μέλους τού Συμβουλίου άσκεΐ ό εκλε
γείς κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν τού Δικηγορικού Συλλόγου 
ώς άναπληρώτικόν μέλος τού Συμβουλίου δικηγόρος. 

(2) Τό Άνώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον λογίζεται προσηκόν
τως συγκεκροτήμένον και έάν έτι χηρεύη οιαδήποτε θέσις μεταξύ 
τών μελών αυτού." 

(3) Δια τους σκοπούς τού παρόντος άρθρου ή άρχαιότης τών 
Δικαστών καθορίζεται συμφώνως ταΐς διατάξεσι τού εδαφίου (7) του 
άρθρου 3, ή δε άρχαιότης Προέδρου 'Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 
Επαρχιακού Δικαστού καθορίζεται βάσει τής έν τή θέσει ταύτη 
αρχαιότητος. , . 

(4) Τό Άνώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον δύναται .νά έκδώση 
Κανονισμούς διέποντας τήν ίδίαν αυτού διαδικασίαν. 

11.—(1) Ή δικαιοδοσία, αί αρμοδιότητες ή έξουσίαι ατινας τό 
Δικαστήριον κέκτηται δυνάμει τού άρθρου 9, ασκούνται, ύπό τήν 
έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών εδαφίων (2) και (3) και παντός 
διαδικαστικού κανονισμού, ύπό τής ολομελείας τού Δικαστηρίου. 

(2) Ή πρωτοβάθμιος δικαιοδοσία δι' ής περιβέβληται τό Δικαστή
ριον δυνάμει τού Ισχύοντος δικαίου και οιαδήποτε αναθεωρητική 
δικαιοδοσία, περιλαμβανομένης και τής δικαιοδοσίας έπί εκδικάσεως 
προσφυγής γενομένης κατά πράξεως ή παραλείψεως οιουδήποτε 
οργάνου, αρχής ή προσώπου ασκούντος έκτέλεστικήν ή διόικητικήν 
λειτουργίαν έπί τω λόγω δτι αύτη αντίκειται προς τάς διατάξεις 
τού Ισχύοντος δικαίου, ή δτι έγένετο καθ' ύπέρβασιν ή κατάχρησιν 
εξουσίας, δύναται νά άσκηθή; τηρουμένου παντός διαδικαστικού 
κανονισμού, ύπό τίνος Δικαστού ή Δικαστών ώς ήθελε τό Δικαστή
ριον αποφασίσει. 

Νοείται δτι, τηρουμένου παντός διαδικαστικού κανονισμού, χωρεί 
έφεσις ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου κατά τών οϋτώ ύπό Δικαστού ή Δικα
στών εκδιδομένων αποφάσεων. 

(3) Ή δευτεροβάθμιος δικαιοδοσία δι' ής περιβέβληται τό Δικα
στήριον ασκείται, τηρουμένου παντός διαδικαστικού κανονισμού, ύπό 
τριών τουλάχιστον Δικαστών οριζομένων ύπό τού Δικαστηρίου. 

Ούτοι ορίζονται ύπό τού Δικαστηρίου διά περίοδον τεσσάρων μηνών 
και ?ΐς τήν αρχήν εκάστης τοιαύτης περιόδου. 

Συγκρό 
τησις τοϋ 
' Ανωτάτου 
Δικαστικού 
Συμβουλίου 

7 ρόπος 
ασκήσεως . 
δικαιοδοσίας, 
κ.λ.ττ., τοϋ 
Δικαστηρίου. 
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Συγκρότησις 
κατωτέρων 
δικαστηρίων 
1 4 τοϋ 1 960 
50το0 1962 
1 1 τοΰ1963 

ΣψραγΙς. 

Γόπος 
συνεδριά
σεων τοϋ 
Δικαστηρίου. 

Μνεία τοϋ 
"Ανωτάτου 
Συνταγματι
κού Δικαστη
ρίου ή τοϋ 
'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου 
αντικαθί
σταται διά 
μνείας τοΰ 
"Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 
Τό Δικαστή
ριον προση
κόντως συνκε
κροτημένον 
παρά την 
ϋπαρξιν 
χηρείας 
θέσεως τίνος. 

Διαδικαστι
κός Κανονι
σμός. 

Έκκρεμοΰσαι 
διαδικασία! 

Μέρος IV. Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
12.—(1) Τά ύπό τοΰ περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 ή οιουδή

ποτε έτερου Νόμου ίδρυθέντα δικαστήρια, έν τη ενασκήσει της αστι
κής ή ποινικής αυτών δικαιοδοσίας δυνάμει του τοιούτου Νόμου, 
συγκροτούνται έκ του δικαστού ή δικαστών ους τό Δικαστήριον 
ήθελεν ορίσει, ανεξαρτήτως τής κοινότητος είς ήν άνήκουσιν οι διά
δικοι. 

(2) ΟΙοσδήποτε δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου δύναται να 
εκδίκαση οίανδήποτε ύπόθεσιν έμπίπτουσαν εντός τής αρμοδιότητος 
αύτοΰ ανεξαρτήτως τής κοινότητος είς ην άνήκουσιν οί διάδικοι. 

13.—(1) Τό Δικαστήριον κέκτηται καΐ χρησιμοποιεί, οσάκις τοΰτο 
ενδείκνυται, σφραγίδα φέρουσαν τό δνομα του Δικαστηρίου ώς και 
τό ύπό του Υπουργού Δικαιοσύνης έγκεκριμένον έμβλημα. 

(2) Τό Δικαστήριον δύναται νά έχη τον άναγκαΐον αριθμόν αντι
τύπων τής σφραγΐδος τοΰ Δικαστηρίου, έν ουδεμία δμως περιπτώσει 
πλέον τής μιας σφραγΐδος δι* £καστον τών μελών αυτού. 

(3) Τό Δικαστήριον καθορίζει τό πρόσωπον ύφ' οΰ τήν φύλαξιν 
τελεί ϊκαστον τών τοιούτων αντιτύπων τής σφραγΐδος. 

14. Τό Δικαστήριον συνεδριάζει έν Λευκωσία είς τοιούτον κτίριον 
ώς ό "Υπουργός Δικαιοσύνης ήθελεν έπί τούτω εκάστοτε παραχω
ρήσει τω Δικαστηρίω. 

15. Πάσα μνεία γενομένη έν τω ίσχύοντι δικαίω είς τό Άνώτατον 
Συνταγματικόν Δικαστήριον ή τό Άνώτατον Δικαστήριον (High 
Court) ή οίονδήποτε δικαστήν αυτών αντικαθίσταται διά μνείας είς 
τό Δικαστήριον ή αναλόγως τής περιπτώσεως είς Δικαστήν αύτοΰ, 
έν περιπτώσει δέ συγκρούσεως μεταξύ τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και οίοοδήποτε έτερου Νόμου, αί διατάξεις του παρόντος 
Νόμου υπερισχύουν. 

16. Τό Δικαστήριον λογίζεται προσηκόντως συγκεκροτημένον και 
έάν έτι χηρεύη οιαδήποτε θέσις μεταξύ τών μελών αύτου. 

17. Τό Δικαστήριον δύναται νά έκδίδη κανονισμούς (έν τω πα
ρόντι Νόμω αναφερομένους ώς «διαδικαστικός κανονισμός») δημο
σιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας διά τήν καλυ
τέραν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου. 

Νοείται δτι οί κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου έν ίσχύϊ και προσηκόντως έκδεδομένοι διαδικα
στικοί κανονισμοί εξακολουθούν νά Ισχύουν μέχρις οδ ανακληθούν 
ή τροποποιηθούν διά νέου διαδικαστικού κανονισμού έκδοθησομένου 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. : 

18. "Απασαι αί κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου ενώπιον τοΰ 'Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστη
ρίου ή τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου (High Court) έκκρεμοΰσαι δια
δικασίαι μεταβιβάζονται είς ρΤον στάδιον ευρίσκονται τω Δικαστη
ρίω προς διεξαγωγήν τής ακροαματικής διαδικασίας και έκδοσιν 
αποφάσεως δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 



E.E., Παρ. I, 
Αρ. 2356, 24.10.88 

2821 Ν. 158/88 

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 158 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Απονομής της 

Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 και 
θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Απονομής της Δικαιοσύνης 
(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 1987 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Απονομής της Δικαιοσύνης 
(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμοι του 1964 έως 1988. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(2) Το Δικαστήριον σύγκειται εκ δέκα τριών Δικαστών, είς των 
οποίων ασκεί καθήκοντα Προέδρου.». 

3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της προσθήκης εις το τέλος του εδαφίου (1) αυτού της 

ακολούθου φράσεως: 
«, διενεργουμένου εντός προθεσμίας σαράνταπέντεημερών.»· και 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) αυτού και της αναριθμήσεως 
του υφισταμένου εδαφίου «(4)» αυτού ως εδαφίου «(3)». 

4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου ότι, λόγω της προ

σωρινής ανικανότητος ή απουσίας Δικαστού ενδείκνυται η 
διενέργεια προσωρινού διορισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρα

τίας διορίζει πρόσωπον κατέχον τα υπό του άρθρου 5 προ

νοούμενα νόμιμα προσόντα, και εκ των υπηρετούντων εν τη 
Δικαστική Υπηρεσία, ως Δικαστήν διά την εν τω εγγράφω του 
διορισμού αυτού καθοριζομένην χρονικήν περίοδον ήτις δεν θα 
υπερβαίνη τα δύο έτη.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981 
3 του 1987. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 


