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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 

(ΑΡ. 1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2021 
___________________ 

 

       
   Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος και το άρθρο 17 
του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964 έως το 2015, το Ανώτατο 
Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως o περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 

(Ηλεκτρονική Καταχώριση) (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021 και 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) 
Διαδικαστικό Κανονισμό, που στο εξής  θα αναφέρεται ως «ο Βασικός Διαδικαστικός 
Κανονισμός». 

 
 
2. Ο Κανονισμός 6 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, τροποποιείται με την προσθήκη της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 
 
«(3) Κατ’ εξαίρεση των προνοιών των παραγράφων (1) και (2), το Ανώτατο Δικαστήριο, με 
οδηγία που θα εκδίδει, θα καθορίζει τον τρόπο και την περίοδο που θα επιτρέπεται η 
καταχώριση εγγράφων, σε ηλεκτρονική και/ή φυσική μορφή. Με τον τερματισμό τυχόν 
δυνατότητας για φυσική καταχώριση, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι Κανονισμοί 6 (1) και 6 (2)». 
 

3. O Κανονισμός 10 (1) του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, τροποποιείται με την αφαίρεση 
της λέξης «τεκμήρια» στη δεύτερη γραμμή και την προσθήκη των ακόλουθων προνοιών μετά 
την τελεία: «Στην περίπτωση τεκμηρίων που συνοδεύουν ένορκη δήλωση, αυτά θα μπορούν 
να καταχωρίζονται ως ένα αρχείο, νοουμένου ότι αυτό δεν υπερβαίνει το όριο χωρητικότητας 
του συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, τα τεκμήρια θα καταχωρίζονται ξεχωριστά, σε 
όσα αρχεία χρειάζεται, ούτως ώστε αυτά να μπορούν να καταχωριστούν στο σύστημα». 
 

4. Ο Κανονισμός 10 (2) του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την προσθήκη 
της ακόλουθης πρόνοιας μετά την τελεία: «Η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται σε σχέση με 
έγγραφα που καταχωρίζονται ως τεκμήρια». 

 
5. Ο Κανονισμός 13 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την αφαίρεση της 

παρένθεσης και την προσθήκη τελείας (σημείο στίξης) μετά τη λέξη «αφορά». 
 

6. Ο Κανονισμός 14 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, τροποποιείται με την προσθήκη, 
πριν από την πρώτη πρόταση του υπό αναφορά Κανονισμού, της ακόλουθης πρότασης: 
«Εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε Νόμο ή Κανονισμό,» 
 
 

7. Ο Κανονισμός 26 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την προσθήκη της 
ακόλουθης πρόνοιας μετά την τελεία: «Η καταχώριση ένορκης δήλωσης επίδοσης θα είναι 
αποδεκτή, εφόσον καταχωριστούν η ένορκη δήλωση επίδοσης και, τουλάχιστον, η πρώτη 
σελίδα του εγγράφου που έχει επιδοθεί».  
 

 

 
Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 24 Μαρτίου 2021 και τίθεται σε ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
 

   
Άρθρο 163 του 
Συντάγματος 
   
  33    του 1964 
  35    του 1975 
  72    του 1977 
  59    του 1981 
    3    του 1987 
158    του 1988 
109    του 1991 
132(I) του 2015 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Δεύτερο 
15.01.2021 
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