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37/2017 
Ο  ΠΕΡΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)  (Αρ. 4) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  2017 

 
 

 Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται από το ΄Αρθρο 163 του Συντάγματος και το άρθρο 17 του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον 
ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό: 
 

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς, που στο εξής θα αναφέρονται ως “o βασικός 
Διαδικαστικός Κανονισμός”. 

 
2. O Κανονισμός 7(2) της Διαταγής 6 τροποποιείται με τη διαγραφή του ποσού “€17” και την 

αντικατάστασή του με το ποσό “€32”. 
 

3. Ο Κανονισμός 2(β) της Διαταγής 32 τροποποιείται με τη διαγραφή του ποσού “€46” και την 
αντικατάστασή του με το ποσό “€86”. 

 
4. (α) Ο Κανονισμός 6(1) της Διαταγής 35 τροποποιείται με τη διαγραφή μετά τη λέξη ποσού των 

“δεκαεπτά ευρώ (€17)” και την αντικατάστασή του με το ποσό “τριάντα δύο ευρώ (€32)”. 
 

 (β) Ο Κανονισμός 6(2) της Διαταγής 35 τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων “δεκαεπτά 
ευρώ (€17)” στην τελευταία παράγραφο και την αντικατάστασή των με τις λέξεις “τριάντα 
δύο ευρώ (€32)”. 

 
5. Ο Κανονισμός 2(ιιι) της Διαταγής 37 τροποποιείται με τη διαγραφή του ποσού “δεκαεπτά ευρώ 

(€17)” και την αντικατάστασή του με το ποσό “τριάντα δύο ευρώ (€32)”. 
 
6. (α) Ο Κανονισμός 5 της Διαταγής 44 τροποποιείται με τη διαγραφή του ποσού των “τριάντα 

τεσσάρων ευρώ (€34)” και την αντικατάστασή του με το ποσό “εξήντα τεσσάρων ευρώ 
(€64)”. 

 
 (β) Ο Κανονισμός 8(3) της Διαταγής 44 τροποποιείται με τη διαγραφή του ποσού “πέντε ευρώ 

(€5)” και την αντικατάστασή του με το ποσό “εννιά ευρώ (€9)”. 
 

7. Ο Κανονισμός 5 της Διαταγής 54 τροποποιείται με τη διαγραφή του ποσού “δύο ευρώ (€2)” και την 
αντικατάστασή τους με το ποσό “τεσσάρων ευρώ (€4)”. 
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8. Ο Κανονισμός 19 της Διαταγής 59 τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων “πενήντα ευρώ 

(€50)” και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις “ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€94)”. 
 

9. Ο Κανονισμός 3 της Διαταγής 62 τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων “πενήντα ευρώ (€50)” 
και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις “ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€94)”. 
 

   10. Νέα ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού καθορίζεται η 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Οποιαδήποτε 
δικαιώματα ή αμοιβή που προέκυψαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Διαδικαστικού 
Κανονισμού, θα καθορίζεται σύμφωνα με τους προϊσχύσαντες Διαδικαστικούς Κανονισμούς. 

 
 
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  )  
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Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ        ) 
 

 


