
Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 32(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως 2000 
(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 2001. 

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 
 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 
 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. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (0) και (ι) του εδαφίου (1) αυτού με τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους: 

 «(θ) εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό γίνεται σύμφωνα με 
γενικές ή ειδικές οδηγίες που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις— 

 (αα) λαμβάνει ή προσπαθεί να λάβει οποιαδήποτε φωτογραφία ή 
κινηματογραφικά ή εικονοληπτικά πλάνα σε οποιαδήποτε 
δικαστική αίθουσα ή σε οποιοδήποτε οίκημα όπου διεξάγεται 
δικαστική διαδικασία ή σε οποιοδήποτε χώρο του Δικαστηρίου, 
περιλαμβανομένου του κτιρίου και του προαυλίου αυτού, ή κατά τη 
μεταφορά υπόπτου ή καταδίκου από το χώρο κράτησης προς το 
Δικαστήριο 
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και αντιστρόφως, ή προσπαθεί να υποβάλει ερωτήσεις ή υποβάλλει 
ερωτήσεις σε υπόπτους και υποδίκους κατά την προσέλευση, την 
παραμονή ή την αποχώρησή τους από το χώρο του Δικαστηρίου ή 
κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους από τους χώρους κράτησης προς το 
Δικαστήριο και αντιστρόφως· ή 

(ββ) λαμβάνει ή προσπαθεί να λάβει οποιαδήποτε φωτογραφία ή 
κινηματογραφικά ή εικονοληπτικά πλάνα σε οποιοδήποτε τέτοιο τόπο 
ή κάνει ή προσπαθεί να κάνει σε οποιοδήποτε τέτοιο τόπο και με 
σκοπό δημοσίευσης την προσωπογραφία ή το σκίτσο δικαστή, 
θανατικού ανακριτή, δικαστικού υπαλλήλου, δικηγόρου, μάρτυρα ή 
διαδίκου σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική διαδικασία· ή 

(γγ) λαμβάνει από οποιοδήποτε τόπο ή προσπαθεί να λάβει οποιαδήποτε 
φωτογραφία ή κινηματογραφικά ή εικονοληπτικά πλάνα κάθε τέτοιου 
προσώπου, ενόσω το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
δικαστική αίθουσα ή σε οποιοδήποτε οίκημα όπου διεξάγεται 
δικαστική διαδικασία ή σε οποιοδήποτε χώρο του Δικαστηρίου, 
περιλαμβανομένου του κτιρίου και του προαυλίου αυτού, ή κατά τη 
μεταφορά υπόπτου ή καταδίκου από το χώρο κράτησης προς το 
Δικαστήριο και αντιστρόφως, ή προσπαθεί να υποβάλει ερωτήσεις ή 
υποβάλλει ερωτήσεις σε υπόπτους και υποδίκους κατά την 
προσέλευση, την παραμονή ή την αποχώρησή τους από το χώρο του 
Δικαστηρίου ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους από τους χώρους 
κράτησης προς το Δικαστήριο και αντιστρόφως· ή 

(ι)   δημοσιεύει ή προβάλλει φωτογραφία που λήφθηκε, ή προσωπογραφία ή 
σκίτσο που έγινε, ή κινηματογραφικά ή εικονοληπτικά πλάνα, κατά 
παράβαση της παραγράφου (θ) του εδαφίου αυτού ή οποιοδήποτε 
αντίγραφο αυτών ή»· και 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(3) Στο άρθρο αυτό 'δικαστική διαδικασία' σημαίνει οποιαδήποτε διαδικασία 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου είτε η διαδικασία αυτή διεξάγεται ενώπιον 
ακροατηρίου είτε ιδιαίτερο γραφείο του δικαστή και 'χώρος Δικαστηρίου' σημαίνει 
οποιοδήποτε κτίριο βρίσκεται στο προαύλιο των δικαστηρίων 
συμπεριλαμβανομένου του προαυλίου αυτού μέχρι το δημόσιο δρόμο.». 
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