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Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ, το Άρθρο 146 του Συντάγματος προβλέπει ότι το Ανώτατο
Συνταγματικό

Δικαστήριο

κέκτηται

αποκλειστική

δικαιοδοσία

να

αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα επί πάσης προσφυγής η οποία
ασκείται εναντίον απόφασης, πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε
διοικητικού οργάνου ή αρχής ή προσώπου το οποίο ασκεί εκτελεστική ή
διοικητική λειτουργία, με σκοπό να ελεγχθεί αν αυτή είναι αντίθετη με τις
διατάξεις του Συντάγματος ή του νόμου ή αν έγινε καθ΄ υπέρβαση ή
κατάχρηση εξουσίας,
33 του 1964

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, με βάση τις διατάξεις των περί Απονομής της Δικαιοσύνης

35 του 1975

(Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 1991, η προβλεπόμενη υπό του

72 του 1977

Συντάγματος δικαιοδοσία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και

59 του 1981

του Ανωτάτου Δικαστηρίου (High Court) έχει μεταβιβασθεί στο υπό του ως

3 του 1987

άνω Νόμου, ιδρυθέν Ανώτατο Δικαστήριο,

158 του 1988
109 του 1991.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η αποκλειστική δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να
εκδικάζει σε πρώτο βαθμό κάθε τέτοια προσφυγή δυσχεραίνει το έργο του
Δικαστηρίου τούτου και δεν συμβάλλει στην ταχεία απονομή της
δικαιοσύνης,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την ταχεία
απονομή της δικαιοσύνης γενικότερα και της διοικητικής δικαιοσύνης
ειδικότερα με την εκχώρηση της δικαιοδοσίας αυτής σε Διοικητικό
Δικαστήριο,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το Άρθρο 146 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα
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θεμελιώδη

Άρθρα

του

Συντάγματος

τα

οποία

δεν μπορούν με

οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή καταργηθούν,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των
ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι
Τουρκοκύπριοι δεν συμμετέχουν στην εκλογή και λειτουργία της Βουλής
των Αντιπροσώπων,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας
της Βουλής των Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις
του Συντάγματος,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η εναρμόνιση με (α)

Τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 46 της πράξης της

Επίσημη

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Εφημερίδα της

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013, σχετικά με

ΕΕ: L 180,

κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος

29.6.2013,

διεθνούς προστασίας», και

σ.60.
(β)

την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Επίσημη

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εφημερίδα της

και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για

ΕΕ: L180,

την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία»,

29.6.2013,
σ.96.
ΚΑΙ EΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η πιο αποτελεσματική εφαρμογή της
Επίσημη

παραγράφου 1 του άρθρου 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με

Εφημερίδα της

τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΕ: L 180,

και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων

29.6.2013,

και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι

σελ. 31.

υπεύθυνο

για

την

εξέταση

αίτησης

διεθνούς

προστασίας

που

υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από
απάτριδα»,
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Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως
ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο

παρών Νόμος θα

αναφέρεται

ως ο

τίτλος.

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015.

Τροποποίηση

2.

περί της

Όγδοης

Το Άρθρο 146 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:

του Άρθρου 146
του
Συντάγματος.
(α)

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο 1 αυτού, της
φράσης «οριστικώς και αμετακλήτως» (δεύτερη γραμμή), με τη
φράση «επί πάσης εφέσεως κατά απόφασης Διοικητικού
Δικαστηρίου το οποίο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να
αποφασίζει σε πρώτο βαθμό»·

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο 1 αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«1Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νόμος
ήθελε ορίσει περί της ίδρυσης, της δικαιοδοσίας και των
εξουσιών Διοικητικού Δικαστηρίου.»·

(γ)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο 4 αυτού, της λέξης
«δικαστήριον» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Διοικητικό
Δικαστήριο».

(δ)

με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της
υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 4 αυτού με το σημείο της
άνω τελείας και την προσθήκη της λέξης «ή», και με την
προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:

αυτή, της

4

«(δ) να τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση ή την
πράξη, ως νόμος για Διοικητικό Δικαστήριο ήθελε ορίσει,
νοουμένου ότι αυτή αφορά φορολογικό ζήτημα ή είναι απόφαση
αφορώσα σε διαδικασία διεθνούς προστασίας κατά το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»·
(ε)

με την προσθήκη στην παράγραφο 5 αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «του παρόντος άρθρου απόφασις» (πρώτη γραμμή),
της φράσης «ή, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί έφεση, η
απόφαση επί της έφεσης»·

(στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 5 αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«5Α.

Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου,

δικαστήριο το οποίο εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, έχει δικαιοδοσία ως νόμος
ήθελε ορίσει, να εξετάζει και να αποφασίζει κατά πόσον υπήρξε
ενεργός συμμόρφωση σε απόφασή του δυνάμενο να επιβάλει
κυρώσεις εναντίον μη συμμορφουμένου.»˙ και
(ζ)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο 6 αυτού, της
φράσης «κατά την τέταρτην παράγραφον του παρόντος
άρθρου» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «κατά το παρόν
άρθρο».

Μεταβατικές

3.-(1) Το Ανώτατο Δικαστήριο διατηρεί και συνεχίζει να ασκεί δυνάμει

διατάξεις.

του Άρθρου 146 του Συντάγματος, όπως αυτό τροποποιείται με τον
παρόντα Νόμο, πρωτοβάθμια δικαιοδοσία, έως την ημερομηνία
δημοσίευσης

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας,

γνωστοποίησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για τη συγκρότηση του
Διοικητικού Δικαστηρίου και την ετοιμότητά του να λειτουργήσει, οπότε
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η δικαιοδοσία αυτή μεταφέρεται στο Διοικητικό Δικαστήριο για να
ασκείται κατ’ αποκλειστικότητα από αυτό.
(2) Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης η οποία
εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εκκρεμούσες
διαδικασίες για υποβληθείσες προσφυγές ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου

κατά

την

άσκηση

της

τοιαύτης

πρωτοβάθμιας

δικαιοδοσίας μεταβιβάζονται στο καθιδρυόμενο δυνάμει νόμου
Διοικητικό Δικαστήριο προς συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών και
έκδοση αποφάσεων δυνάμει του νόμου με βάση τον οποίο αυτό
εγκαθιδρύεται, ενώ οι προσφυγές στις οποίες η απόφαση έχει
επιφυλαχθεί

συνεχίζονται

και

αποπερατώνονται

δικαστηρίου στο οποίο αυτές εκκρεμούν.

ενώπιον

του

