
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

-----------------------   

 

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 

237 του 1991 

42(Ι) του 1992 

43(Ι) του 1992 

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 2) του 2007 (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 2008. 
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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(Ι) του 2008. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

 2.  Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

 

 

 

 

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «θα 

φέρη τόκο προς οχτώ επί τοις εκατό ετησίως» με τη φράση «θα 

φέρει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), τόκο προς 

5,5% ετησίως» και την αντικατάσταση της φράσης «του 
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… του 2008. παρόντος Νόμου» με τη φράση «του περί Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2008,». και 

    

  (β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

   « (4) (α)   Το ύψος του καθοριζόμενου στο εδάφιο (2) 

επιτοκίου δύναται να αναθεωρείται κατά το μήνα 

Δεκέμβριο εκάστου έτους με διάταγμα του 

Υπουργού Οικονομικών, το οποίο δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα 

ισχύει και εφαρμόζεται για ολόκληρο το επόμενο 

έτος.  

    

    (β)  Για τον καθορισμό του ύψους του δυνάμει της 

παραγράφου (α) επιτοκίου ο Υπουργός 

Οικονομικών χρησιμοποιεί ως βάση τον κατά τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες σταθμικό μέσο όρο του 

βασικού επιτοκίου, το οποίο ίσχυε στο τέλος κάθε 

μήνα και προσθέτει σ’ αυτό τέτοιο ποσοστό 

αναπροσαρμογής, ώστε το άθροισμα που 

προκύπτει, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε 

τρεχουσών οικονομικών και/ή νομισματικών 

συνθηκών, θα ήταν εύλογο και δίκαιο, να 

εφαρμόζεται ως το δυνάμει του εδαφίου (2) 

επιτόκιο για ολόκληρο το επόμενος έτος:    

   

        Νοείται ότι το πιο πάνω προστιθέμενο 

ποσοστό αναπροσαρμογής σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 1,5 

εκατοστιαίες μονάδες. 

   

   (γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 

<βασικό επιτόκιο> σημαίνει το επιτόκιο 

προσφοράς για τις πράξεις κύριας 
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αναχρηματοδότησης, όπως αυτό καθορίζεται 

στις εκάστοτε αποφάσεις από  την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα.».  

   

 

 

 

 

ΒΣΓ/ΓΧ 
23.02.049.012-2008-3 
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