
 

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 

 102(Ι) του 1992 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 2) 

του 2008 (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 (Αρ. 3) του 2008. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4188, 31/12/2008 118(I)/2008



 2 

   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 

81(Ι) του 2008. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

  

           «(4)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 61, 62, 

63 και 64 σε περίπτωση που το Επαρχιακό Δικαστήριο 

ενώπιον του οποίου εισήχθη ή καταχωρίστηκε η αγωγή δεν 
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είναι κατά τόπο αρμόδιο, δυνάμει των διατάξεων του 

εδαφίου (1), μπορεί να παραπέμψει την αγωγή ή την 

υπόθεση στο αρμόδιο κατά τόπο Επαρχιακό Δικαστήριο.».       

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

  

 «(1)  Τηρουμένου του διαδικαστικού κανονισμού, κάθε 

απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου που ασκεί πολιτική 

δικαιοδοσία, ανεξάρτητα αν αυτή είναι καθοριστική ή 

δηλωτική για τα δικαιώματα των διαδίκων, είτε αυτή είναι 

ενδιάμεση είτε είναι τελική, υπόκειται σε έφεση στο Ανώτατο 

Δικαστήριο: 

  

       Νοείται ότι διάδικος που δεν άσκησε εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας έφεση εναντίον ενδιάμεσης 

απόφασης, δεν αποστερείται του δικαιώματος να εγείρει στο 

στάδιο της έφεσης εναντίον της τελικής απόφασης ζητήματα 

που αφορούν την ενδιάμεση απόφαση.». 

 

 

 

 
ΒΣΓ/ΟΠ/ΓΧ 

23.02.049.014-2008 
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