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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ
(ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
187 του 1991
213 του 1991
161(Ι) του 2000
78(Ι) του 2006.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τέκνων
(Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμους του
1991 μέχρι 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τέκνων
(Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμοι του 1991
μέχρι 2008.

Τροποποίηση του
άρθρου 22
του βασικού νόμου
με την προσθήκη
νέων εδαφίων.

2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με
την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού των
ακόλουθων νέων εδαφίων (4), (5), (6), και (7) και την
αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (4) και (5) σε
εδάφια (8) και (9), αντίστοιχα:

«(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του
παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που τα ουσιώδη
γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν το τέκνο στην
ταυτότητα του υποτιθέμενου πατέρα του περιέρχονται
για πρώτη φορά σε γνώση του μετά την εκπνοή της
τριετούς

περιόδου

από

την

ημερομηνία

της

ενηλικίωσής του ή την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση)
Νόμου του 1991 που προβλέπεται στα εδάφια (3) του
παρόντος άρθρου και (1) του άρθρου 25, αντίστοιχα,
για την παραγραφή του δικαιώματος τέκνου σε
δικαστική αναγνώριση της πατρότητάς του, τότε η εν
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λόγω περίοδος για παραγραφή του δικαιώματος
αρχίζει από την ημερομηνία που τα γεγονότα
περιήλθαν για πρώτη φορά σε γνώση του τέκνου αντί
από την ημερομηνία ενηλικίωσης ή έναρξης της
ισχύος του πιο πάνω Νόμου.
(5)

Η

τριετής

περίοδος

για

παραγραφή

του

δικαιώματος τέκνου σε δικαστική αναγνώριση της
πατρότητάς του αρχίζει από την ημερομηνία που
προβλέπεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου αντί
από την ημερομηνία ενηλικίωσης ή έναρξης της ισχύος
του περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση)
Νόμου του 1991, μόνο σε περίπτωση που το τέκνο
που ζητά δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου δικαστική
αναγνώριση μετά την εκπνοή της τριετούς περιόδου
από την ενηλικίωση ή την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του πιο πάνω Νόμου, ανάλογα με την
περίπτωση, ικανοποιεί το δικαστήριο (α) ότι τα ουσιώδη γεγονότα που θα μπορούσαν
να

το

οδηγήσουν

στην

ταυτότητα

του

υποτιθέμενου πατέρα του πράγματι περιήλθαν για
πρώτη φορά σε γνώση του μετά την εκπνοή της
πιο πάνω τριετούς περιόδου από την ημερομηνία
ενηλικίωσης ή έναρξης της ισχύος του πιο πάνω
Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, και
(β) δεν κατέστη δυνατόν να περιέλθουν τα εν λόγω
γεγονότα σε γνώση του νωρίτερα παρά τις εύλογες
προσπάθειες που λαμβανομένων υπόψη των
περιστάσεων της υπόθεσης και των προσωπικών
του συνθηκών, δυνατοτήτων και μέσων στη
διάθεσή

του,

πατρότητάς του.

κατέβαλε

για

διερεύνηση

της

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4175, 25/7/2008

69(I)/2008
3

(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται επίσης(α) σε περιπτώσεις στις οποίες τα ουσιώδη
γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν το
τέκνο στην ταυτότητα του υποτιθέμενου πατέρα
περιήλθαν για πρώτη φορά σε γνώση του πριν
… του 2008.

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
Τέκνων

(Συγγένεια

και

Νομική

Υπόσταση)

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2008, οπόταν και η
τριετής περίοδος των εδαφίων (3) του παρόντος
άρθρου και (1) του άρθρου 25, υπολογίζεται από
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιο πάνω
τροποποιητικού νόμου, αντί από την ημερομηνία
κατά την οποία τα γεγονότα περιήλθαν για πρώτη
φορά σε γνώση του τέκνου που προβλέπεται στο
εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, και
(β) σε υποθέσεις που κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του περί Τέκνων (Συγγένεια
και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικού) Νόμου
του 2008 εκκρεμούν σε δικαστήρια και έχει εγερθεί
σ’ αυτές από διάδικο ή το δικαστήριο, ή έχει
εκδικαστεί και εκκρεμεί για απόφαση πρωτόδικα ή
κατ’ έφεση δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος
άρθρου ή του εδαφίου (1) του άρθρου 25, ανάλογα
με

την

περίπτωση,

θέμα

παραγραφής

του

δικαιώματος του τέκνου να ζητήσει δικαστική
αναγνώριση της πατρότητάς του, ή εγείρεται σ’
αυτές τέτοιο θέμα από διάδικο ή το δικαστήριο
πρωτόδικα ή κατ’ έφεση, μετά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του πιο πάνω τροποποιητικού
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νόμου.
(7) Σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της
παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του παρόντος
άρθρου, αλλά λόγω παραγραφής δυνάμει του εδαφίου
(3), ή του εδαφίου (1) του άρθρου 25, ανάλογα με τη
περίπτωση, είχε απορριφθεί ή αποσυρθεί αίτηση του
τέκνου για δικαστική αναγνώριση της πατρότητάς του
πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
Τέκνων

(Συγγένεια

και

Νομική

Υπόσταση)

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2008, το γεγονός της
απόρριψης ή απόσυρσης της αίτησης δεν αποτελεί
λόγο για απόρριψη τυχόν εκ νέου αίτησης του τέκνου
για δικαστική αναγνώριση της πατρότητάς του κατ’
επίκληση των εδαφίων (4) και (5) και της παραγράφου
(α) του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου.».

Αρ. Φακ.: 23.01.049.076-2008

