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Ο  ΠΕΡΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΠΟΙΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  KAI  ΕΦΕΣΕΩΝ 

(ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΑΜΟΙΒΗ)  (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)  (ΑΡ.  1) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  2017 

 
 

 Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το ΄Αρθρο 163 του Συντάγματος, το Ανώτατο 
Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό: 
 
 

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί  Ιδιωτικών Ποινικών Υποθέσεων και 
Εφέσεων (Δικηγορική Αμοιβή) (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2017 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Ιδιωτικών Ποινικών Υποθέσεων και Εφέσεων (Δικηγορική Αμοιβή) 
Διαδικαστικό Κανονισμό του 1997, που στο εξής θα αναφέρονται ως “o βασικός Διαδικαστικός 
Κανονισμός”. 

 
2.  Το Άρθρο 4 του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με τη διαγραφή των (α) – (κ) μετά 

την άνω και κάτω τελεία (:) και την αντικατάστασή τους με τα ακόλουθα: 
 

  (α)    Οδηγίες και ετοιμασία κατηγορητηρίου  
(β)    Οδηγίες και ετοιμασία εμφάνισης 
(γ)    Εμφάνιση για απάντηση στην κατηγορία ή για απόδειξη της κατηγορίας 
        στην απουσία του κατηγορουμένου 
(δ)    Σύνταξη γραπτής αίτησης 
(ε)    Σύνταξη γραπτής ένστασης 
(στ)  Σύνταξη Ένορκης Δήλωσης 
(ζ)    Εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου σε μονομερή (Ex-parte) αίτηση 
(η)    Εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου σε αίτηση διά κλήσεως 
(θ)    Προετοιμασία για ακρόαση 
(ι)     Εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου για ακρόαση 
(κ)    Εξέταση και λήψη σημειώσεων για τη μαρτυρία κάθε μάρτυρα 
(λ)    Αίτηση για έκδοση κλήσης μάρτυρα 
(μ)    Ετοιμασία εγγυητηρίου εγγράφου 
(ν)    Εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου για την απαγγελία απόφασης που έχει επιφυλαχθεί 
(ξ)    Κάθε αναγκαία επιστολή 
(ο)    Προσέλευση ενώπιον του Πρωτοκολλητή για την καταχώριση 
        κατηγορητηρίου και άλλων εγγράφων. 
(π)   Για κάθε αναγκαία εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου για την οποία δεν γίνεται άλλη πρόνοια 
(ρ)    Ετοιμασία καταλόγου εξόδων 
(σ)    Εμφάνιση στον Πρωτοκολλητή για τη ψήφιση του καταλόγου εξόδων  
(τ)   Αναγκαία προσέλευση ενώπιον του Πρωτοκολλητή αν δεν προνοείται άλλως πως. 

 
3.  Νέα ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού καθορίζεται η 

ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Η δικηγορική αμοιβή για 
εργασία η οποία έγινε πριν από την εν λόγω ημερομηνία, θα καθορίζεται σύμφωνα με τον 
προϊσχύσαντα Διαδικαστικό Κανονισμό. 

 ΄Αρθρο 163 του 
Συντάγματος 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα Δεύτερο: 
25.07.1997 
21.12.2001 
25.06.2004 
05.12.2007 
 

 
 
 

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο  στις 9 Οκτωβρίου , 2017. 

 

 

 
Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ,   Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου 
ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ           ) 
Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ          ) 
Π. ΠΑΝΑΓΗ                  ) 
Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ         ) 
Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ          )     Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου 
Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ    ) 
Α. ΛΙΑΤΣΟΣ                 ) 
Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ            ) 
Γ. ΓΙΑΣΕΜΗ                 ) 
Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ          ) 
Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  )  
Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ        ) 


