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Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 70(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2020 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

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 
232 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 
32(Ι) του 2001 
40(Ι) του 2002 
80(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2002 
206(Ι) του 2002 

17(Ι) του 2004 
165(Ι) του 2004 
268(Ι) του 2004 

21(Ι) του 2006 
99(Ι) του 2007 

170(Ι) του 2007 
76(I) του 2008 
81(I) του 2008 

118(Ι) του 2008 
119(Ι) του 2008 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 3) του 2020 (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 2022. 



36(Ι) του 2009 
129(Ι) του 2009 
138(Ι) του 2009 

19(Ι) του 2010 
166(Ι) του 2011 

30(I) του 2013 
46(Ι) του 2014 

191(Ι) του 2014 
29(Ι) του 2017 

109(Ι) του 2017 
5(Ι) του 2020 

102(Ι) του 2020 
199(Ι) του 2020. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:  

  
 «Επιπρόσθετες 

εξουσίες του 
Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 
 

19.  Το Ανώτατο Δικαστήριο, επιπροσθέτως των εξουσιών και της 
δικαιοδοσίας που ανατίθεται σε αυτό από το Σύνταγμα, έχει αποκλειστική 
πρωτόδικη δικαιοδοσία να ακούει και αποφασίζει τέτοια άλλα θέματα τα οποία 
το δικαστήριο δυνατόν να λάβει εξουσία να ακούει και αποφασίζει κατά 
πρώτον βαθμόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου 
κατά καιρόν ισχύοντος Νόμου.». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
άρθρου 22Β. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 22Β αυτού.  
 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, 
με  το ακόλουθο εδάφιο: 

 
 

  
 «(2) Το Ανώτατο Δικαστήριο κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 19 εφαρμόζει το δίκαιο που αφορά στις γαμικές διαφορές, το οποίο εφαρμοζόταν από το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα πριν από την ανεξαρτησία, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε.».    

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 64Α 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 64Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «περιλαμβάνει» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «το Εμπορικό Δικαστήριο, το 
Ναυτοδικείο,». 

 
  
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
Παραρτήματος. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του Παραρτήματος αυτού. 
 
 
 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

7.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  
 
 

69(Ι) του 2022. 

 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 5, στο μέρος που αναφέρονται στο Εμπορικό Δικαστήριο, τίθενται 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που 
εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

  
 
 
 
 



  (3) Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, στο μέρος που αναφέρονται στο Ναυτοδικείο και οι 
διατάξεις του άρθρου 6 τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του 
περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


