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3/2014 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

2014 

33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981 
3   του 1987 
158 του 1988 
109 του 1991 
74(Ι) του  
2007 
44(I) του 
2014. 

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει των Άρθρων 163 του 

Συντάγματος, 17 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 

1964 και 19 των περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 

2007 και 2014, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό: 

 

 1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Επιτρόπου 

Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως 

Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.-(1)Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που ακολουθούν θα 

έχουν την έννοια που τους αποδίδεται πιο κάτω: 

«Γραμματεία» σημαίνει την Γραμματεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας 

της Κύπρου∙ 

«Δικαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κύπρου∙ 

«έγγραφες προτάσεις» σημαίνει τα προβλεπόμενα, από οποιοδήποτε νόμο ή τους 

Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας ή Κανονισμούς ή τους εκάστοτε εν ισχύ Διαδικαστικούς 

Κανονισμούς που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο, έγγραφα που 

καταχωρούνται ή υποβάλλονται στα πλαίσια διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου∙ 

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού που 

διορίζεται δυνάμει του άρθρου 10 των εκάστοτε σε ισχύ περί Επιτρόπου Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου 

τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς 

«παιδί» σημαίνει φυσικό πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών∙ 

«πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα» σημαίνει γονέα ή  άλλο πρόσωπο ή όργανο 

που έχει το δικαίωμα να ασκεί ορισμένες ή όλες τις πτυχές της γονικής μέριμνας. 

 
(2) Ο περί Ερμηνείας Νόμος θα εφαρμόζεται για την ερμηνεία του παρόντος 

Κανονισμού κατά τον τρόπο που εφαρμόζεται για την ερμηνεία οποιουδήποτε νόμου. 
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 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Παράρτημα 
Τύπος. 

3.Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που είναι διάδικος το παιδί ή με οποιοδήποτε 

τρόπο επηρεάζεται το παιδί ή τα συμφέροντά του ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται 

από νόμο, το Δικαστήριο δύναται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης – 

(α) του Επιτρόπου, ή 

(β) του παιδιού που είναι διάδικος ή επηρεάζεται, αυτοπροσώπως ή  

(γ) του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ή 

(δ) γονέα ή προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα, 

αφού πρoηγουμένως λάβει υπόψη του τυχόν ενστάσεις που υποβληθούν και αφού 

ακούσει και λάβει υπόψη τις απόψεις του επηρεαζόμενου παιδιού, ανάλογα με την 

ηλικία, ωριμότητα και τη δυνατότητα αντίληψής του, τις απόψεις των διαδίκων και τις 

απόψεις του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, και εφόσον κρίνει ότι 

εξυπηρετείται το συμφέρον του παιδιού, να διορίσει με διάταγμα τον Επίτροπο ως 

αντιπρόσωπο του παιδιού με σκοπό την εκπροσώπηση του παιδιού και των 

συμφερόντων του στη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία και την καταχώρηση ή 

υποβολή από τον Επίτροπο εγγράφων προτάσεων, όπου αυτό ενδείκνυται.   

 
4.-(1) Τηρουμένης της παραγράφου (5) του παρόντος Κανονισμού, αίτηση  για 

διορισμό του Επιτρόπου ως αντιπροσώπου παιδιού σε δικαστική διαδικασία γίνεται 

γραπτώς δια κλήσεως σύμφωνα με τον Τύπο του Παραρτήματος. Η αίτηση 

καταχωρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και πρέπει να φέρει την υπογραφή του 

αιτητή ή δικηγόρου που τον εκπροσωπεί και να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο για 

κάθε διάδικο της δικαστικής διαδικασίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), και προς εξυπηρέτηση του 

συμφέροντος του παιδιού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγοντος ή λόγω άλλων 

ειδικών περιστάσεων, η αίτηση δύναται να γίνεται και μονομερώς και το Δικαστήριο 

δύναται να εκδίδει προσωρινό διάταγμα διορισμού του Επιτρόπου και στη συνέχεια να 

διατάξει την ειδοποίηση όλων των διαδίκων για να μπορέσουν να ενστούν εναντίον 

του προσωρινού διατάγματος. Σε περίπτωση ένστασης, το Δικαστήριο, αφού ακούσει 

όλους τους διαδίκους δύναται να ακυρώσει, τροποποιήσει ή επικυρώσει το προσωρινό 

διάταγμα διορισμού.  

 
(3) Σε κάθε περίπτωση η αίτηση υποστηρίζεται από ένορκο δήλωση του αιτητή ή 

δεόντως εξουσιοδοτημένου προσώπου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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(α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παιδιού και των προσώπων που έχουν 

τη γονική του ευθύνη εφόσον είναι σε γνώση του αιτητή, 

 
(β) τις οικογενειακές και προσωπικές συνθήκες του παιδιού που είναι σε γνώση του 

αιτητή, 

 
(γ) την ηλικία, το βαθμό ωριμότητας και τη δυνατότητα αντίληψης του παιδιού, κατά 

την εκτίμηση του αιτητή ή που είναι σε γνώση του αιτητή, 

 
(δ) τους λόγους επί των οποίων βασίζεται η αίτηση και επιτάσσουν την εκπροσώπηση 

του παιδιού και των συμφερόντων του στη δικαστική διαδικασία από τον Επίτροπο. 

 
(4) Ταυτόχρονα με την καταχώρηση της αίτησης, η Γραμματεία ορίζει ημερομηνία 

πρώτης εμφάνισης ενώπιον του Δικαστηρίου το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών και 

επιδίδει το ταχύτερο δυνατόν πιστοποιημένο αντίγραφο της αίτησης στους διαδίκους, 

στα πρόσωπα που έχουν τη γονική ευθύνη του παιδιού, στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας, στον Επίτροπο, αν δεν είναι αυτός ο αιτητής, και σε κάθε πρόσωπο το 

οποίο κατά την κρίση του Δικαστηρίου δυνατό να επηρεαστεί από τον αιτούμενο 

διορισμό. 

 
(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο επιδόθηκε η αίτηση, επιθυμεί να ενστεί, οφείλει 

να καταχωρήσει την ένστασή του στη Γραμματεία εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία επίδοσης σε αυτό της αίτησης. 

 
(6) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από το επηρεαζόμενο 

παιδί, δεν απαιτείται η αίτηση να γίνει γραπτώς, αλλά μπορεί να γίνει και με προφορικό 

αίτημα του παιδιού προς τη Γραμματεία.  

 
(7) Ταυτόχρονα με την υποβολή προφορικού αιτήματος από το παιδί, σύμφωνα με την 

παράγραφο (6) ανωτέρω, η Γραμματεία ορίζει ημερομηνία πρώτης εμφάνισης ενώπιον 

του Δικαστηρίου το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών και αποστέλλει σχετική γραπτή 

ειδοποίηση το ταχύτερο δυνατόν στους διαδίκους, στα πρόσωπα που έχουν τη γονική 

ευθύνη του παιδιού, στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στον Επίτροπο και σε 

κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την κρίση του Δικαστηρίου δυνατό να επηρεαστεί από 

τον αιτούμενο διορισμό.   
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 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 5. Κατά την πρώτη εμφάνιση του Επιτρόπου ή του δικηγόρου του ενώπιον του 

Δικαστηρίου μετά την έκδοση του διατάγματος διορισμού του, το Δικαστήριο, εφόσον 

κρίνει απαραίτητο, δίδει οδηγίες –  

 

(α)   στη    Γραμματεία για την άμεση χορήγηση στον Επίτροπο πλήρους αντιγράφου 

όλων των απαραίτητων εγγράφων της δικαστικής διαδικασίας, εάν τούτο δεν έχει ήδη 

γίνει∙ 

 
(β)  στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να ετοιμάσουν και αποστείλουν στον 

Επίτροπο, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες, ενδιάμεση έκθεση για τις 

οικογενειακές και προσωπικές συνθήκες του παιδιού: 

 

Νοείται ότι, το Δικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτηση του Επιτρόπου 

δύναται να παρατείνει κατά την κρίση του την  προθεσμία των 30 ημερών εφόσον αυτό 

επιβάλλει το συμφέρον του παιδιού. 

 6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διαδικαστικού Κανονισμού, 

ουδέν δικαστικό τέλος θα καταβάλλεται για την εμφάνιση του Επιτρόπου ή του 

δικηγόρου του ενώπιον του Δικαστηρίου, και για την καταχώρηση της αίτησης που 

αναφέρεται στον Κανονισμό 4 και οποιασδήποτε άλλης έγγραφης πρότασης δυνατό 

να καταχωριστεί από τον Επίτροπο. Εκτός εάν το Δικαστήριο, για εξαιρετικούς λόγους, 

αποφασίσει διαφορετικά, ουδέν δικαστικό έξοδο θα επιδικάζεται από το Δικαστήριο 

υπέρ ή εις βάρος του Επιτρόπου. 

 7.Ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση επιδικάζεται από το Δικαστήριο στον Επίτροπο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Διαδικαστικού Κανονισμού.   

 8. Για οποιοδήποτε ζήτημα για το οποίο δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα 

Διαδικαστικό Κανονισμό, θα εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία, και σύμφωνα με την αρχή 

του συμφέροντος του παιδιού,  οι σχετικές διατάξεις των Θεσμών Πολιτικής 

Δικονομίας, του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και των περί Οικογενειακών 

Δικαστηρίων Διαδικαστικών Κανονισμών. 

 
Νοείται ότι η οποιαδήποτε προβλεπόμενη στους πιο πάνω Θεσμούς, Νόμο ή 

Διαδικαστικό Κανονισμό προθεσμία καταχώρησης εγγράφων προτάσεων,  σε καμία 

περίπτωση δεν θα εκκινεί σε σχέση με την υποβολή έγγραφων προτάσεων από τον 

Επίτροπο, πριν από τη λήψη από τον Επίτροπο πλήρους αντιγράφου όλων των 
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απαραίτητων εγγράφων της δικαστικής διαδικασίας και της ενδιάμεσης έκθεσης των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ως προβλέπεται στον Κανονισμό 5.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τύπος  - Αίτηση δια κλήσεως 

(Κανονισμός 4) 

 

ΣΤΟ ……………. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ …………… 

Αρ. ………… /20.. 

 
Αναφορικά με τους περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 

(Ν.74(Ι)/2007) και 2014  (Ν. 44(I)/2014) 

 
Αναφορικά με τους περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικούς) Νόμους 

του 1990 (Ν.243/90) και του 2000 (Ν. 5(ΙΙΙ)/2000)   

 
Αναφορικά με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

(Κυρωτικό) Νόμο του 2005 (Ν.23(ΙΙΙ)/2005) 

 
Αναφορικά με τον Χ.Χ. από …………………………………. 

          Ανήλικο 
 

Αναφορικά με την αίτηση του ..............................................      
          Αιτητή 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ 

 
Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να εμφανισθούν στο ………………. Δικαστήριο 

……………. στις ……….. 20… και ώρα …… κατά την ακρόαση Αίτησης με την οποία ο Αιτητής 

ζητά: 

 
(Α) Διάταγμα του Δικαστηρίου, που να διατάσσει το διορισμό του Επιτρόπου Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Παιδιού ως αντιπρόσωπου του ανηλίκου Χ.Χ. από 

…………………………………… στη δικαστική διαδικασία με αρ…………………… ενώπιον του 

………………. Δικαστηρίου ……………………… μεταξύ των ………………………….. και 

…………………………………  

 
(Β) Οποιοδήποτε άλλο διάταγμα ή θεραπεία που το Δικαστήριο θα θεωρήσει εύλογο. 
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Η παρούσα αίτηση βασίζεται στους περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Νόμους του 2007 και 2014, άρθρο 4(1)(α), (δ) και (η), τους περί της Σύμβασης περί των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικούς) Νόμους του 1990 (Ν.243/90) και του 2000 (Ν. 5(ΙΙΙ)/2000), 

άρθρα 3,9,12,18 και 19, στον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 2005, άρθρο 9, στον περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων 

του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπροσώπου Παιδιού) Διαδικαστικό 

Κανονισμό του 2014, Κανονισμοί 3 και 4, στη νομολογία, στις συμφυείς εξουσίες, πρακτική και 

διακριτική ευχέρεια του  Δικαστηρίου. (να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται). 

 
Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η παρούσα Αίτηση φαίνονται στην επισυνημμένη ένορκο 

δήλωση του/της κ. .............………… από …………………………………. 

 
Η παρούσα αίτηση συντάχθηκε από …………………………………………………  

 
Διεύθυνση Επίδοσης:………………………………….. 

 
                                                                           Υπ. ....................................... 

 

        

 

 

Καταχωρήθηκε την ................... /20… 

Ορίστηκε για ακρόαση την ....................../20…. 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

 

Προς: 

………………………….. 
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Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Λευκωσία στις  19 Νοεμβρίου, 2014 

 

Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ,    Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ) 

ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ  ) 

Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ  ) 

ΑΝΔΡ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ) 

Π. ΠΑΝΑΓΗ ) 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ ) Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ) 

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ) 

ΑΝΤ. ΛΙΑΤΣΟΣ ) 

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ) 

Γ. ΓΙΑΣΕΜΗ ) 

Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ) 

 

 


