
Ε.Ε. Παρ. II(I), Αρ. 4102, 31.12.2015  6/2015 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (Αρ.1) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2015  

 
Το Ανώτατο Δικαστήριο, ενεργώντας δυνάμει του Άρθρου 163 του Συντάγματος και του άρθρου 17 
του περί της Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου αρ. 33/1964, εκδίδει, δυνάμει του 
άρθρου 12(1) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου αρ. 131(Ι)/2015, 
τους ακόλουθους διαδικαστικούς κανονισμούς. 
 

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Λειτουργίας του Διοικητικού 
Δικαστηρίου Διαδικαστικοί Κανονισμοί του 2015. 

 
2. Ο Διαδικαστικός Κανονισμός του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 1962, θα 

τυγχάνει εφαρμογής σε όλες τις προσφυγές που καταχωρούνται στο Διοικητικό 
Δικαστήριο από 1.1.2016, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις που αναφέρονται στη 
συνέχεια και κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των δικονομικών κανόνων και πρακτικής που 
ακολουθείτο και εφαρμόζετο στις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσφυγές. 
 

3. Οι προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την έναρξη 
ισχύος των παρόντων Κανονισμών και που μεταβιβάζονται στο νέο Διοικητικό 
Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 15(2) του περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού 
Δικαστηρίου Νόμου αρ. 131(Ι)/2015, θα εξακολουθούν να διέπονται από τον 
Διαδικαστικό Κανονισμό του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 1962, τηρουμένων 
των όποιων οδηγιών ήθελαν δώσει ο Πρόεδρος και οι Δικαστές του Διοικητικού 
Δικαστηρίου κατά τη διεκπεραίωση των προσφυγών αυτών. 

 
4. (α)  Κάθε προσφυγή καταχωρείται στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο με έγγραφη αίτηση, ως 

το συνημμένο έντυπο αρ. 1. 
(β) Κάθε ένσταση καταχωρείται στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο εντός σαρανταπέντε 
ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της προσφυγής, ως το συνημμένο έντυπο αρ. 2. 
 

5.  Κάθε προσφυγή επιδίδεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που επηρεάζεται από αυτή, 
το οποίο έχει δικαίωμα καταχώρησης εμφάνισης στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο εντός 21 
ημερών από την επίδοση σ΄ αυτό της προσφυγής, ως το συνημμένο έντυπο αρ. 3. 
 

6.  Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στις παραγράφους 4 και 5 αναφερομένων ή στη 
λήξη των οριζομένων σ΄ αυτές προθεσμιών, το Πρωτοκολλητείο ορίζει την υπόθεση 
ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες ως προς την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 
 

7. Υπό την αίρεση διαφορετικών οδηγιών του Δικαστηρίου, ο αιτητής στην προσφυγή θα 
καταχωρεί γραπτή αγόρευση εντός 30 ημερών από της καταχώρησης της ένστασης και 
ο καθ΄ ου η αίτηση σε διάστημα 30 ημερών από της επίδοσης σε αυτόν της γραπτής 
αγόρευσης του αιτητή. Το ενδιαφερόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα καταχώρησης της 
δικής του γραπτής αγόρευσης  21 ημέρες αργότερα. Σε περίπτωση κατά την οποία 
παραλείψει να το πράξει, θα τεκμαίρεται ότι υιοθετεί τη γραπτή αγόρευση του καθ΄ ου η 
αίτηση. Ο αιτητής θα έχει δικαίωμα καταχώρησης απαντητικής αγόρευσης εντός των 
επομένων 10 ημερών. 

 
8. (α) Κάθε γραπτή αγόρευση θα παρουσιάζει συνοπτικά τον σκελετό των  επιχειρημάτων 

(«skeleton argument») και μόνο τα νομικά εκείνα σημεία που προτείνονται προς 
ακύρωση ή υποστήριξη της προσβαλλόμενης πράξης.  Η αγόρευση θα χωρίζεται 
ευκρινώς σε ανάλογες παραγράφους, μια για κάθε νομικό σημείο, το οποίο θα 
αναφέρεται συνοπτικά. 

 
     (β) Κατά το χρόνο καταχώρησης των αγορεύσεων κατάλογος αυθεντιών και αντίγραφα 

των αποφάσεων που μνημονεύονται στις γραπτές αγορεύσεις θα κατατίθενται επίσης 
στο Πρωτοκολλητείο, σε χωριστή δέσμη εγγράφων, με ανάδειξη των ιδιαίτερων 
σημείων εκείνων που προτείνονται από το διάδικο προς υποστήριξη της θέσης του. 

 
   (γ)    Η παράθεση αποσπασμάτων από αυθεντίες εντός των γραπτών αγορεύσεων δεν 

επιτρέπεται. 
 
9. Κατά τις διευκρινίσεις, ο αιτητής και ο καθ΄ ου η αίτηση,  δύνανται να έχουν 15 λεπτά 

χρόνο, κατ΄ ανώτατο όριο, για προφορική υποστήριξη των θέσεων που έχουν 
διατυπωθεί στις αντίστοιχες γραπτές αγορεύσεις τους. Το ενδιαφερόμενο μέρος, όπου 
χρειάζεται, δύναται να αγορεύσει για 10 λεπτά. 



 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δικαστήριο δύναται να επεκτείνει το χρόνο, ως ήθελε 
κρίνει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις. 

 
10.   Στις περιπτώσεις προσφυγών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία που καλύπτει το άρθρο 

11(2) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου αρ. 
131(Ι)/2015, το Δικαστήριο δύναται να καθορίζει τη διαδικασία και να εκδίδει οδηγίες 
κατά περίπτωση αναφορικά με τη λήψη γραπτής ή προφορικής μαρτυρίας ή άλλων 
αποδεικτικών μέσων, όπως ήθελε κρίνει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις.  

 
11. Στο βαθμό που θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο Διοικητικό Δικαστήριο,   κάθε 

αναφορά στο Διαδικαστικό Κανονισμό του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 1962, 
σε «Δικαστήριο» ή «Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο» θα διαβάζεται ως «το 
Διοικητικό Δικαστήριο» και σε «Δικαστή» θα διαβάζεται ως τον «Πρόεδρο και Μέλος ή 
Μέλη του Διοικητικού Δικαστηρίου». 

 
12. Κάθε έφεση που υποβάλλεται εναντίον απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ενώπιον 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 13 του περί της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου αρ. 131(Ι)/2015, 
καταχωρείται στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τίθεται 
ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως ο ανωτέρω Νόμος ορίζει.  

 

 

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Λευκωσία στις 16 Δεκεμβρίου, 2015 και τίθεται σε ισχύ 

από την δημοσίευση του. 

 

Μ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ,               Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ                ) 

ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ                   ) 

Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ                  ) 

Π. ΠΑΝΑΓΗ                          ) 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ                 ) Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ                  ) 

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ            ) 

Α. ΛΙΑΤΣΟΣ                          ) 

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ                    ) 

Γ. ΓΙΑΣΕΜΗΣ                       ) 

Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                  ) 

Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ               ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΝΤΥΠΟΝ ΑΡ. 1 

 

ΑΙΤΗΣΙΣ (Κανονισμός 4(α)) 

 
Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου                Υπόθεσις Αρ.  …/…… 

 

Επί τοις αφορώσι το Άρθρον/τα Άρθρα (α) ………………….. του Συντάγματος. 

 

Μεταξύ: (β) Α.Β.,      Αιτητού 

 

και 

 

Γ.Δ.,                                                                          Καθ΄ ου η αίτησις 

 

Τω Γ.Δ., εκ (γ) ………………………………. 

 

Ειδοποιείσθε ότι ο ως άνω Αιτητής διά της παρούσης εξαιτείται παρά του Δικαστηρίου την 

ακόλουθον θεραπείαν:- (δ) 

 

 Η παρούσα αίτησις βασίζεται επί των ακολούθων νομικών σημείων:- (ε) 

 

 Η παρούσα αίτησις βασίζεται επί των ακολούθων γεγονότων:- (στ) 

 

 Η διεύθυνση επιδόσεως του Αιτητού είναι η ακόλουθος:- (ζ) 

 

 

 

(Υπογραφή) 

             Δικηγόρος δι΄ αιτητήν (θ) 

 

Καταχωρίστηκε και σφραγίστηκε  

σήμερα στις  (η)……………..   20……… 

 

 

 

                                                                       Αιτητής (θ) 

 

 

  

Πρωτοκολλητής.                                              Ημερομηνία: 

 

 

 

Σημείωσις:  Ένστασις δύναται να καταχωρισθή εντός τριάντα (30) ημερών από της 

ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως ταύτης, είτε προσωπικώς είτε διά συνηγόρου, διά 

παραδόσεως ταύτης εις τον Πρωτοκολλητή του Διοικητικού Δικαστηρίου ομού μετ΄ 

αντιγράφου προς επίδοσιν εις τον Αιτητήν και άλλου αντιγράφου διά την ένορκον 

ομολογίαν επιδόσεως. 

 (α)  Αναφέρατε το Άρθρον ή τα Άρθρα του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων γίνεται 

η παρούσα αίτησις. 

 (β)  Δηλώσατε το πλήρες όνομα, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα του Αιτητού. 

 (γ) Δηλώσατε την πλήρη διεύθυνσιν του Καθ΄ ου η αίτησις. 



 (δ) Δηλώσατε ειδικώς την ζητουμένην θεραπείαν. 

 (ε) Εκθέσατε τα νομικά σημεία επί των οποίων η παρούσα αίτησις βασίζεται. 

 

 (Όταν ο Αιτητής εμφανίζεται άνευ συνηγόρου δεν υποχρεούται να συμμορφωθή προς 

τούτο). 

 (στ) Εκθέσατε κατά συνοπτικόν τρόπον όλα τα ουσιώδη γεγονότα, επί των οποίων η 

παρούσα αίτησις βασίζεται. 

 (ζ) Δηλώσατε το πλήρες όνομα, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα προσώπου τινός 

εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας, παρά τω οποίω δύνανται να αφεθώσιν 

έγγραφα προοριζόμενα διά τον Αιτητήν. 

 (η) Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθή υπό του Πρωτοκολλητού. 

(θ) Απαλείψετε τις λέξεις εκείνες, οι οποίες αναλόγως της περιπτώσεως δεν 

χρειάζονται. 

 



ΕΝΤΥΠΟΝ ΑΡ. 2 

ΕΝΣΤΑΣΙΣ (Κανονισμός 4(β)) 

 
Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου                Υπόθεσις Αρ…../….. 

 

Επί τοις αφορώσι το Άρθρον/τα Άρθρα (α) ………………….. του Συντάγματος. 

 

Μεταξύ: (β) Α.Β.,      Αιτητού 

 

και 

 

Γ.Δ.,                                                                          Καθ΄ ου η αίτησις 

 

Τω Α.Β., εκ (γ) ………………………………. 

 

Διά του παρόντος δίδεται ειδοποίησις ότι ο Γ.       Δ.,          εκ ……………………..  

προτίθεται να ενστή κατά της ως άνω αιτήσεως. 

 

 Η παρούσα ένστασις βασίζεται επί των ακολούθων νομικών σημείων:- (δ) 

 

 Η παρούσα ένστασις βασίζεται επί των ακολούθων γεγονότων:- (ε) 

 

 Η διεύθυνση επιδόσεως του Καθ΄ ου η αίτησις είναι η ακόλουθος:- (στ) 

 

 

 

 

(Υπογραφή) 

             Δικηγόρος διά τον  

                                                                     Καθ΄ ου η αίτησις (η) 

 

 

Καταχωρίστηκε                                       Ο Καθ΄ ου η αίτησις (η) 

την (ζ) …………….. ημέρα 

του (ζ) ………., 20……… 

 

Πρωτοκολλητής.                                           Ημερομηνία: 

 

 

 

 

Σημείωσις: 

 (α) Αναφέρατε το Άρθρον ή τα Άρθρα του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων 

εγένετο η αίτησις. 

 (β)  Καταγράψατε τον ίδιον τίτλον ως εν τη αιτήσει. 

 (γ)  Δηλώσατε το πλήρες όνομα και την διεύθυνσιν του Αιτητού. 

 (δ) Εκθέσατε τα νομικά σημεία επί των οποίων η παρούσα ένστασις βασίζεται. 

  

 (Όταν ο Καθ΄ ου η αίτησις εμφανίζεται άνευ συνηγόρου δεν υποχρεούται να 

συμμορφωθή προς τούτο). 

 (ε) Εκθέσατε κατά συνοπτικόν τρόπον όλα τα ουσιώδη γεγονότα, επί των οποίων 

βασίζεται η ένστασις αύτη. 



 (στ) Δηλώσατε το πλήρες όνομα, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα προσώπου τινός 

εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας, παρά τω οποίω δύνανται να αφεθώσιν 

έγγραφα προοριζόμενα διά τον Καθ΄ ου η αίτησις. 

 (ζ)  Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθή υπό του Πρωτοκολλητού. 

 (η)  Απαλείψετε τις λέξεις εκείνες, οι οποίες αναλόγως της περιπτώσεως δεν 

χρειάζονται. 

 

 



ΕΝΤΥΠΟΝ ΑΡ. 3 

ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ (Κανονισμός 5) 

 
Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου                Υπόθεσις Αρ…../….. 

 

Επί τοις αφορώσι το Άρθρον/τα Άρθρα (α) ………………….. του Συντάγματος. 

 

Μεταξύ: (β) Α.Β.,      Αιτητού 

 

και 

 

Γ.Δ.,                                                                          Καθ΄ ου η αίτησις 

 

 

Διά του παρόντος δίδεται ειδοποίησις ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος (γ) 

…………………………… εκ ……………………..  προτίθεται να εμφανισθεί κατά την 

ως άνω διαδικασία. 

 

 Η διεύθυνση επιδόσεως του Ενδιαφερομένου Μέρους είναι η ακόλουθος:- (δ) 

 

 

 

(Υπογραφή) 

             Δικηγόρος διά το  

                                                                     Ενδιαφερόμενο Μέρος (στ) 

 

Καταχωρίστηκε                               Ενδιαφερόμενο Μέρος (στ) 

την (ε) …………….. ημέρα 

του (ε) ………., 20……… 

 

Πρωτοκολλητής.                                           Ημερομηνία: 

 

 

 

Σημείωσις: 

 (α) Αναφέρατε το Άρθρον ή τα Άρθρα του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων 

εγένετο η αίτησις. 

 (β)  Καταγράψατε τον ίδιον τίτλον ως εν τη αιτήσει. 

 (γ)  Δηλώσατε το πλήρες όνομα και την διεύθυνσιν του Ενδιαφερομένου Μέρους. 

 (δ) Δηλώσατε την διεύθυνσιν επίδοσης του Ενδιαφερομένου Μέρους. 

 (ε) Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθή υπό του Πρωτοκολλητού. 

 (στ)  Απαλείψετε τις λέξεις εκείνες, οι οποίες αναλόγως της περιπτώσεως δεν 

χρειάζονται. 

  

 

 

 


