
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ 
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

Αριθμός 4117 Παρασκεσή, 18 Μαΐοσ 2018 15 

      

   Αριθμός 5 

Ο ΠΔΡΙ ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ 
(ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΔΚΓΟΗ ΔΝΣΑΛΜΑΣΧΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΦΤΔΧ) 

ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ 2018 
 

Αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην Άξζξν 163 ηνπ πληάγκαηνο 
θαη ην άξζξν 17 ησλ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη Γηαηάμεηο) 
Νόκνπ ηνπ 1964 έσο ην 2015, ην Αλώηαην Γηθαζηήξην εθδίδεη ηνλ αθόινπζν 
Γηαδηθαζηηθό Καλνληζκό:  
 
 
 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1. Ο παξώλ Γηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί 
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο Δληαικάησλ 
Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) Γηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ηνπ 2018. 
 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ 

2. (1) Δθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη άιιε έλλνηα, νη όξνη πνπ 
αθνινπζνύλ ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη πην θάησ: 

«Δληάικαηα Πξνλνκηαθήο θύζεσο» είλαη ηα θαζνξηδόκελα ζην Άξζξν 
155.4 ηνπ πληάγκαηνο·  

«Γηθαζηήξην» ζεκαίλεη ηνλ Πξόεδξo ή Γηθαζηή ηoπ Αλσηάηνπ 
Γηθαζηεξίoπ·  

 
  33 ηνπ 1964 
  35 ηνπ 1975 
  72 ηνπ 1977 
  59 ηνπ 1981 
    3 ηνπ 1987 

158  ηνπ 1988 
109  ηνπ 1991 

132(I) ηνπ 2015. 
 

 



 

«Πξσηνθνιιεηήο» ζεκαίλεη ην ιεηηνπξγό ζηνλ νπνίν αλαηίζεληαη από 
ην Αλώηαην Γηθαζηήξην θαζήθνληα Πξσηνθνιιεηή ηνπ Αλσηάηνπ 
Γηθαζηεξίνπ· 

 «Πξσηνθνιιεηείν» ζεκαίλεη ην Πξσηνθνιιεηείν ηνπ Αλσηάηνπ 
Γηθαζηεξίνπ· 

«Μεηξών» ζεκαίλεη ην Μεηξών Πνιηηηθώλ Αηηήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζην 
Αλώηαην Γηθαζηήξην· 

«Μεηξών Δθέζεσλ» ζεκαίλεη ην Μεηξών Πνιηηηθώλ Δθέζεσλ πνπ 
ηεξείηαη ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην· 

(2) Ο πεξί Δξκελείαο Νόκνο, Κεθ. 1, ζα εθαξκόδεηαη γηα ηελ εξκελεία 
ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαζ’ νλ ηξόπν εθαξκόδεηαη γηα ηελ εξκελεία 
νπνηαζδήπνηε Γεπηεξνγελνύο Ννκνζεζίαο.  
 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΔΚΓΟΗ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΔΝΣΑΛΜΑΣΩΝ (CERTIORARI, MANDAMUS, 

PROHIBITION, QUO WARRANTO) 

 
3. (1) Αίηεζε γηα άδεηα θαηαρώξεζεο Αίηεζεο  πξνο έθδνζε 

πξνλνκηαθώλ εληαικάησλ ηεο θύζεσο Certiorari, Mandamus, 
Prohibition θαη  Quo Warranto εγείξεηαη ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 
κνλνκεξώο θαη ππνβάιιεηαη από ηνλ αηηεηή ζύκθσλα κε ηνλ 
επηζπλεκκέλν Σύπν Α. ηελ Αίηεζε θαζνξίδνληαη νη ιόγνη ζηνπο 
νπνίνπο ζεκειηώλεηαη ην αίηεκα θαη πξνζδηνξίδεηαη ε δεηνύκελε 
ζεξαπεία ή ζεξαπείεο. Η αίηεζε πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ 
αηηεηή ή ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ. 
 
(2) Η αίηεζε γηα άδεηα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από Έθζεζε ζύκθσλα 
κε ηνλ επηζπλεκκέλν Σύπν Β, Έλνξθε Γήισζή θαη Σύπν Γηνξηζκνύ 
Γηθεγόξνπ. ηελ Έλνξθε Γήισζε πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη σο 
Σεθκήξηα πηζηά αληίγξαθα ησλ πξνζβαιιόκελσλ απνθάζεσλ, 
δηαηαγκάησλ ή πξάμεσλ.  
 
(3) Όηαλ αηηεηήο, πνπ δηακέλεη ζηελ Κύπξν, εθπξνζσπείηαη από 
δηθεγόξν ηόηε ε αίηεζε δε γίλεηαη δεθηή γηα θαηαρώξεζε από ηνλ 
Πξσηνθνιιεηή, εθηόο εάλ απηή ζπλνδεύεηαη από Σύπν Γηνξηζκνύ 
Γηθεγόξνπ, επηκαξηπξνύκελνο, όηαλ ν αηηεηήο είλαη αγξάκκαηνο, από 
Πξσηνθνιιεηή, Πηζηνπνηνύληα Τπάιιειν ή δπν ηθαλνύο κάξηπξεο πνπ 
δελ είλαη δηθεγνξηθνί ππάιιεινη: 
 
Ννείηαη όηη ε αίηεζε δύλαηαη λα θαηαρσξεζεί από δηθεγόξν ρσξίο λα 
ζπλνδεύεηαη από Σύπν Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ θαηόπηλ άδεηαο ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ πνπ ρνξεγείηαη όηαλ θαηαδεηθλύεηαη θαιόο ιόγνο, ν 
νπνίνο θαη θαηαγξάθεηαη. ε ηέηνηα όκσο πεξίπησζε ν Σύπνο 
Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ θαηαηίζεηαη κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ην 
Γηθαζηήξην θξίλεη νξζό λα θαζνξίζεη. 
 
(4) Η αίηεζε γηα άδεηα ραξηνζεκαίλεηαη κε ραξηόζεκν €350. 

                
ΑΙΣΗΗ HABEAS CORPUS 

 
4. (1) Η αίηεζε γηα Habeas Corpus θαηαρσξείηαη ζύκθσλα κε ηνλ 

επηζπλεκκέλν Σύπν Γ δηα θιήζεσο θαη επηδίδεηαη ζηε Ννκηθή 
Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξόκελν 
πξόζσπν ή Aξρή, ζπλνδεύεηαη δε από Έλνξθε Γήισζε θαη Σύπν 
Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ Σύπν Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ 
ηζρύνπλ ηα ίδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 3, παξάγξαθνο 3 
ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 
 
 (2) Η αίηεζε ραξηνζεκαίλεηαη κε ραξηόζεκν €32. 

 
ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

 
5. (1) Αίηεζε γηα άδεηα θαηαρσξείηαη ην ζπληνκόηεξν από ηελ έθδνζε ηεο 

πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο, δηαηάγκαηνο ή πξάμεο. ε θάζε 
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 45 εκέξεο από ηελ έθδνζε 
ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο, δηαηάγκαηνο ή πξάμεο.  
 

16



 

(2) Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα επεθηείλεη ηελ πξνζεζκία πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ εάλ 
θαηαδεηρζνύλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ παξεκπόδηζαλ ηνλ αηηεηή 
λα θαηαρσξήζεη ηελ αίηεζε ηνπ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 
πξνζεζκίαο. 
 
(3) Η αηηήζε γηα Habeas Corpus θαηαρσξείηαη ην ζπληνκόηεξν 
δπλαηόλ. 
 
(4) Ννείηαη όηη ε πξνζεζκία γηα θαηαρώξηζε αίηεζεο γηα άδεηα δύλαηαη 
λα ζπληκεζεί ή λα επεθηαζεί εάλ ππάξρεη ζρεηηθή πξόλνηα πεξί ηνύηνπ 
ζε άιιν Νόκν ή Καλνληζκό. 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ 

 
6. (1) Ο Πξσηνθνιιεηήο κεξηκλά γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο ζην 

Μεηξών κε αξηζκεηηθή ζεηξά. Η θαηαρώξηζε πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό 
ηεο Αίηεζεο, ηα νλόκαηα ησλ δηαδίθσλ θαη ηελ εκεξνκελία 
θαηαρώξηζεο.  
 
(2) Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηεο αίηεζεο, ν Πξσηνθνιιεηήο ηε ζέηεη 
ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ελ ζπλερεία δίδεη εκεξνκελία 
αθξόαζεο ηεο. Σν Πξσηνθνιιεηείν ελεκεξώλεη ηνλ αηηεηή ή ηνλ 
δηθεγόξν ηνπ γηα ηελ εκεξνκελία αθξόαζεο ηεο αίηεζεο. 

 
ΑΚΡΟΑΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ 

 
7. (1) Καηά ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ ηεο αίηεζεο γηα αθξόαζε, ην 

Γηθαζηήξην δύλαηαη λα δηεμάγεη ηελ αθξόαζε κε όπνην ηξόπν θξίλεη 
πξόζθνξν. Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα αθνύζεη πξνθνξηθά ηνλ αηηεηή ή 
ηνλ δηθεγόξν ηνπ ή λα δεηήζεη ηελ θαηαρώξεζε γξαπηώλ αγνξεύζεσλ. 
 
(2) Με ην πέξαο ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ην Γηθαζηήξην εθδίδεη 
ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ ηελ απόθαζε ηνπ:   
 
Ννείηαη όηη ην Γηθαζηήξην δύλαηαη λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε 
θαζνηνλδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εάλ ε απόξξηςε νθείιεηαη ζε 
ηππηθνύο ιόγνπο. 

 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΛΗΔΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ 
ΔΝΣΑΛΜΑΣΩΝ (CERTIORARI, MANDAMUS, PROHIBITION,  

QUO WARRANTO) 

 
8. (1) Γνζείζεο ηεο άδεηαο γηα πξνώζεζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο 

πξνλνκηαθνύ εληάικαηνο ηεο θύζεσο Certiorari, Mandamus, 
Prohibition θαη Quo Warranto, ν αηηεηήο ή ν δηθεγόξνο ηνπ θαηαρσξεί 
ηελ αίηεζε δηά θιήζεσο εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζέηεη ην Γηθαζηήξην.  
 
(2) Η αίηεζε γίλεηαη δηα θιήζεσο σο ν επηζπλεκκέλνο Σύπνο Γ.  
 
(3) Η αίηεζε δηά θιήζεσο ζπλνδεύεηαη από Έλνξθε Γήισζε θαη ηελ 
αίηεζε γηα άδεηα κε όηη επηζπλαπηόηαλ ζε απηή. 
 
(4) Η αίηεζε επηδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα επίδνζε όπσο 
πξνβιέπεηαη ζηνπο Θεζκνύο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  Η έλνξθε δήισζε 
επίδνζεο πξνζθνκίδεηαη ζην Πξσηνθνιιεηείν θαη ηνπνζεηείηαη ζην 
θάθειν. 
 
(5) Η αίηεζε ραξηνζεκαίλεηαη κε ραξηόζεκν €350. 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΛΗΔΩ 

 
9. Ο Πξσηνθνιιεηήο κεξηκλά γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο δηά 

θιήζεσο, ζην Μεηξών, κε αξηζκεηηθή ζεηξά. Η θαηαρώξηζε 
πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ηεο Αίηεζεο, ηα νλόκαηα ησλ δηαδίθσλ θαη ηελ 
εκεξνκελία θαηαρώξηζεο.  
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ΔΝΣΑΗ 

 
10. ηελ αίηεζε δηα θιήζεσο δύλαηαη λα θαηαρσξεζεί έλζηαζε, ζύκθσλα 

κε ηνλ επηζπλεκκέλν Σύπν Δ, από ηνλ Καζ' νπ ε αίηεζε ζύκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηνλ Σύπν 
Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ Σύπν Γηνξηζκνύ Γηθεγόξνπ 
ηζρύνπλ ηα ίδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό 3, παξάγξαθνο 3 
ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 

 
 

ΑΚΡΟΑΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΛΗΔΩ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΤ 
ΔΝΣΑΛΜΑΣΟ 

 
11. (1) Καηά ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ ηεο αίηεζεο δηά θιήζεσο γηα 

αθξόαζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία σο πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκό 7. 
 
(2) Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα απνξξίςεη ή λα εθδώζεη ην αηηνύκελν 
πξνλνκηαθό έληαικα. 
 

ΔΦΔΔΙ 

 
12. (1) Κάζε απόθαζε Γηθαζηεξίνπ ππόθεηηαη ζε έθεζε ζην Αλώηαην 

Γηθαζηήξην .  

Ννείηαη όηη απόθαζε κε ηελ νπνία δίδεηαη άδεηα θαηαρώξεζεο 
πξνλνκηαθνύ εληάικαηνο δελ δύλαηαη λα εθεζηβιεζεί. 
 
(2) Η έθεζε θαηαρσξείηαη ζην Πξσηνθνιιεηείν ζε έλα πξσηόηππν θαη 
πέληε αληίγξαθα. Ο Πξσηνθνιιεηήο κεξηκλά γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο 
Έθεζεο ζην Μεηξών Δθέζεσλ κε αξηζκεηηθή ζεηξά. Η θαηαρώξηζε 
πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ηεο Έθεζεο, ηα νλόκαηα ησλ δηαδίθσλ θαη 
ηελ εκεξνκελία θαηαρώξηζεο.  
 
(3) Η εηδνπνίεζε έθεζεο ραξηνζεκαίλεηαη κε €103 πιένλ €32 γηα ηα 
πξαθηηθά. 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΦΔΗ 

 
13. (1) ε πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απόθαζεο ζε αίηεζε γηα άδεηα, ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο Έθεζεο είλαη 14  εκέξεο από ηελ έθδνζε ηεο 
απόθαζεο. 
 
(2) ε πεξίπησζε απόξξηςεο ή επηηπρίαο αίηεζεο δηά θιήζεσο ε 
πξνζεζκία ππνβνιήο Έθεζεο είλαη ηξηάληα εκέξεο 
 
(3) ε πεξίπησζε επηηπρίαο ή απνηπρίαο αίηεζεο Habeas Corpus, ε 
έθεζε θαηαρσξείηαη εληόο 14 εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο. 
 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
14.  ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, είηε απηή αθνξά κνλνκεξή 

αίηεζε γηα άδεηα είηε αίηεζε δηα θιήζεσο, ην Γηθαζηήξην, κπνξεί είηε 
απηεπαγγέιησο είηε έπεηηα από αίηεζε νπνηνπδήπνηε δηαδίθνπ λα 
δώζεη ηηο νδεγίεο πνπ απαηηεί ην ζπκθέξνλ ηεο δηθαηνζύλεο. 

 
15. Σν Γηθαζηήξην δύλαηαη λα ξπζκίδεη ηελ ελώπηνλ ηνπ δηαδηθαζία 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εμαηξεηηθή θύζε ησλ πξνλνκηαθώλ 
εληαικάησλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππόζεζεο.  
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Δθδόζεθε από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην ζηηο 2 Μαΐνπ 2018 θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

Μ. ΝΙΚΟΛΑΣΟ,   Πξόεδξνο Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

         

Σ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ          ) 

Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗ          ) 

Π. ΠΑΝΑΓΗ                  ) 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟ         ) Γηθαζηέο Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

Γ. ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ          )      

Μ. ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ    ) 

Α. ΛΙΑΣΟ                 ) 

Κ. ΣΑΜΑΣΙΟΤ            ) 

Γ. ΓΙΑΔΜΗ                 ) 

Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ          ) 

Σ. ΦΑΡΑ-ΜΙΛΣΙΑΓΟΤ )                                  
Α. ΠΟΤΓΙΟΤΡΟΤ        ) 
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ΣΤΠΟ Α 

Αίηηζη για Άδεια για καηατώρηζη Αίηηζης για έκδοζη 
Προνομιακού Δνηάλμαηος Certiorari, Mandamus, Prohibition 

ή Quo Warranto 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ 

Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 155.4 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 3 θαη 9 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο 
(Πνηθίιαη Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο Δληαικάησλ Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) 
Γηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ηνπ 2018 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηελ Αίηεζε ηνπ…………………….…..γηα ΑΓΔΙΑ γηα ηελ θαηαρώξεζε αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε 
Δληάικαηνο Certiorari, [ή Mandamus ή Prohibition ή Quo Warranto] 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ην δηάηαγκα [ή απόθαζε ή θιπ., σο ε πεξίπησζε] εκεξνκελίαο ………..πνπ εθδόζεθε από ην 
………………….…………….……δπλάκεη ηνπ Νόκνπ ….…………… 

 

Μονομερής Αίηηζη ηοσ ………. 

Ο Αηηεηήο κε ηελ Αίηεζε απηή δεηά γηα ηελ Άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ θαηαρώξεζε Αίηεζεο κε Κιήζε γηα ηελ Έθδνζε 
Πξνλνκηαθνύ Δληάικαηνο Certiorari [ή Mandamus ή Prohibition ή Quo Warranto] γηα …………………………..…[δειώζηε 
ηε ζεξαπεία πνπ δεηείηαη ζηελ έθζεζε] 

Λεπηνκέξεηεο ηνπ αηηήκαηνο πεξηέρνληαη ζηελ επηζπλεκκέλε Έθζεζε.  

Η Αίηεζε ππνζηεξίδεηαη από Έλνξθε Γήισζε. 

Η Αίηεζε βαζίδεηαη ζην Άξζξν 155.4 ηνπ πληάγκαηνο, ζηα άξζξα 3 θαη 9 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη 
Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964, ζηνλ Καλνληζκό 3 ηνπ πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο Δληαικάησλ 
Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) Γηαδηθαζηηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ 2018 θαη ην/ηα άξζξν/α ……..……ηνπ/ησλ πεξί 
……..Νόκνπ/Νόκσλ ……. [θαη/ή ηνλ/ηνπο Καλνληζκό/νύο…..ή ηνλ/ηνπο ζεζκό/νύο ………ή θιπ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε θαη ην ζέκα]  

 

(Τπνγξ)………………… 

Γηθεγόξνο Αηηεηή/ Αηηεηήο 

 

Καηαρσξήζεθε ηελ ………………εκέξα ηνπ …….., 20…….. 

Οξίζηεθε ηελ …………………………..εκέξα ηνπ …………, ηνπ 20……….. 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
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ΣΤΠΟ Β 

Έκθεζη ποσ ζσνοδεύει Αίηηζη για Άδεια για καηατώρηζη Αίηηζης για έκδοζη Προνομιακού Δνηάλμαηος 
Certiorari, Mandamus ή Prohibition 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ 

Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 155.4 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 3 θαη 9 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο (Πνηθίιεο 
Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964  

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο Δληαικάησλ Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) Γηαδηθαζηηθόο 
Καλνληζκόο ηνπ 2018 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηελ αίηεζε ηνπ …… γηα ΑΓΔΙΑ γηα ηελ θαηαρώξεζε αίηεζεο γηα έθδνζε Δληάικαηνο Certiorari ή 
Mandamus ή Prohibition 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ην δηάηαγκα [ή απόθαζε ή θιπ σο ε πεξίπησζε] εκεξνκελίαο ……πνπ εθδόζεθε από ην Δπαξρηαθό 
Γηθαζηήξην …………[σο ε πεξίπησζε] δπλάκεη ηνπ Νόκνπ……………………. [σο ε πεξίπησζε]  

………………………………………………. 

ΔΚΘΔΗ 

1. [Όλνκα θαη πεξηγξαθή ηνπ αηηεηή] ……..…………εθ…………………………..ηεο επαξρίαο ………………..ν 

αηηεηήο είλαη [πεξηγξάςηε π.ρ. δηεμάγεη εξγαζίεο ………….. ζηε δηεύζπλζε …………..ζηελ επαξρία ……………, 

σο ………………] . 

 

2. Η αηηνύκελε ζεξαπεία είλαη:  

[ε πεξίπησζε Certiorari] - Γηάηαγκα Certiorari γηα κεηαθνξά ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην γηα ην ζθνπό αθύξσζεο 
δηαηάγκαηνο [ή απόθαζεο ή θιπ., ή εθείλνπ ηνπ κέξνπο δηαηάγκαηνο θιπ] πνπ εθδόζεθε από ην Δπαξρηαθό 
Γηθαζηήξην ………… ηελ ………...εκέξα ηνπ …….…., 20….. κε ην νπνίν δηαηάρζεθε [πεξηγξάςηε ζε ζπληνκία 
ην δηάηαγκα ή ην κέξνο ηνπ δηαηάγκαηνο ή ηελ απόθαζε πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο].  

[ε πεξίπησζε Mandamus] - Γηάηαγκα Mandamus πξνο ην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην …………..[ή σο ε 
πεξίπησζε] δηαηάζζνληαο ην λα εθδηθάζεη θαη λα απνθαζίζεη [δειώλνληαο επαθξηβώο ηη ζα απαηηεί ην δηάηαγκα 
λα γίλεη] .  

[ε πεξίπησζε Prohibition] - Γηάηαγκα Prohibition πνπ λα απαγνξεύεη [θαζνξίζηε ην Γηθαζηήξην ή ζώκα σο ε 
πεξίπησζε] από ηνπ λα πξνζρσξήζεη ή λα ζπλερίζεη λα πξνρσξεί λα εθδηθάδεη θαη λα απνθαζίζεη …………..[ή 
αλαθέξνληαο επαθξηβώο ηη απαηηεί ην δηάηαγκα θαη λα απαγνξεπζεί]. Καη όπσο δνζνύλ νη αλαγθαίεο θαη 
επαθόινπζεο νδεγίεο.  

3. Οη ιόγνη επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ην αίηεκα γηα ηε ζεξαπεία είλαη :  

Α. [Καζνξίζηε πιήξσο, ζε μερσξηζηέο ππνπαξαγξάθνπο αλ είλαη αλαγθαίν, ηα αθξηβή λνκηθά ζεκεία επί ησλ 

νπνίσλ βαζίδεηαη ε αίηεζε] 

Β.  

Γ.  

 

Σελ ………εκέξα ………..20…..  

 

(Τπνγξ.)…………………………………… 

Γηθεγόξνο Αηηεηή 
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ΣΤΠΟ Γ 

Αίηηζη με Κλήζη για ηην έκδοζη Προνομιακού Δνηάλμαηος HABEAS CORPUS 

 
ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΚΤΠΡΟΤ  
ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ 
 

Αίηεζε Αξ. …………………… 
 

Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 155.4 Σνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 3 θαη 9 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη 
Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964 (Ν.33/1964)  

θαη 
Αλαθνξηθά κε ηνλ πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο Δληαικάησλ Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) Γηαδηθαζηηθόο 
Καλνληζκόο ηνπ 2018 

θαη 
Αλαθνξηθά κε ηελ Αίηεζε ηνπ/ηεο …………………………………. γηα ηελ Έθδνζε Δληάικαηνο Habeas Corpus 

θαη 
Αλαθνξηθά κε [ ύληαγκα, ΔΓΑ, Νόκν, Καλνληζκό θιπ]………………………. 

θαη 
Αλαθνξηθά κε [Κππξηαθή Γεκνθξαηία θιπ]………………………………… νη νπνίνη παξάλνκα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 
θπιαθηζκέλν/ππν θξάηεζε/ππν πεξηνξηζκό …………………………………………………………….……………………θαηά 
παξάβαζε………………………………………………………………. 

ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ/ΣΗΝ ΑΝΧΣΔΡΧ……………………………………… εθ………………………… 

ΚΑΛΟΤΝΣΑΙ όια ηα ελδηαθεξόκελα πξόζσπα όπσο πξνζέιζνπλ ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην Κύπξνπ ηελ 
……………………………….θαη ώξα …………..π.κ. θαηά ηελ αθξόαζε αίηεζεο κε ηελ νπνία  ν σο άλσ Αηηεηήο αηηείηαη:  

A. Σελ έθδνζε πξνλνκηαθνύ εληάικαηνο HABEAS CORPUS ad subjiciendum: 

1. Με ην νπνίν λα θεξύζζεηαη ε θξάηεζε ή/θαη θπιάθηζε [ή/θαη πεξηνξηζκόο] ηνπ Αηηεηή………………. 

2. Σν νπνίν λα απεπζύλεηαη πξνο ……………………….. 

Β. Πεξαηηέξσ νπνηαδήπνηε άιιε ζεξαπεία ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην ήζειε θξίλεη εύινγε θαη δίθαηε ππό ηηο 
πεξηζηάζεηο. 

Γ. Σα έμνδα ηεο παξνύζεο  

Γ. Η αίηεζε ζηεξίδεηαη ………………………………………………………………. 

 
Σα γεγνλόηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε αίηεζε εθηίζεληαη ζηελ επηζπλεκκέλε Έλνξθε Γήισζε ηνπ …………………….. 
εκεξνκελίαο  ………………………………… 

Η παξνύζα αίηεζε έγηλε από ηνλ/ηελ/ ηνπο ………………………………..  

Γηεύζπλζε επίδνζεο:  

(Τπνγξ) ………………… 

Γηθεγόξνη γηα Αηηεηή/Αηηεηήο 
 
 

Καηαρσξήζεθε ηελ ………………………………….. 

Οξίζζεθε ηελ …………………………………. 
 
 
 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
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ΣΤΠΟ Γ 

Αίηηζη με Κλήζη για ηην έκδοζη Προνομιακού Δνηάλμαηος Certiorari, Mandamus, Prohibition ή Quo Warranto 

 
ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ 

Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 155.4 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 3 θαη 9 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη 
Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο Δληαικάησλ Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) Γηαδηθαζηηθόο 
Καλνληζκόο ηνπ 2018 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηελ Αίηεζε ηνπ ….. γηα ηελ έθδνζε Δληάικαηνο Certiorari, Mandamus,Prohibition ή Quo Warranto 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ην δηάηαγκα [ή απόθαζε ή θιπ, σο ε πεξίπησζε] εκεξνκελίαο ……..πνπ εθδόζεθε από ην 
…………………….. ………..…… [σο ε πεξίπησζε] δπλάκεη ηνπ Νόκνπ ……………[σο ε πεξίπησζε] 

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

ΑΙΣΗΗ ΜΔ ΚΛΗΗ 

 

Καινύληαη όια ηα ελδηαθεξόκελα πξόζσπα, κεηά από Άδεηα πνπ δόζεθε από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην ηελ 
……………. εκέξα ηνπ……………20………., λα εκθαληζηνύλ ελώπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ ………εκέξαλ ηνπ 
20……, θαηά ηελ αθξόαζε Αίηεζεο ηνπ Αηηεηή γηα ηελ Έθδνζε Δληάικαηνο Certiorari γηα κεηαθνξά ζην Αλώηαην 
Γηθαζηήξην γηα ην ζθνπό αθύξσζεο ……………… [ή Δληάικαηνο Mandamus πξνο …………πνπ λα δηαηάζζεη……….. ή 
Δληάικαηνο  Prohibition πνπ λα απαγνξεύεη ……….. ή εληάικαηνο Quo Warranto δειώλνληαο ηε ζεξαπεία πνπ δεηείηαη 
ζηελ Έθζεζε] γηα ηνπο ιόγνπο πνπ θαίλνληαη ζην επηζπλαπηόκελν αληίγξαθν ηεο Έθζεζεο πνπ ζπλόδεπε ηελ Αίηεζε γηα 
Άδεηα.  

 

Ο Αηηεηήο βαζίδεηαη ζηελ Έλνξθε Γήισζε εκεξνκελίαο ………θαη ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηή έγγξαθα.  

 

Η Αίηεζε βαζίδεηαη ζην Άξζξν 155.4 ηνπ πληάγκαηνο, ζηα άξζξα 3 θαη 9 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο 
(Πνηθίιαη Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964, ζηνλ Καλνληζκό 8 ηνπ πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο 
Δληαικάησλ Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) Γηαδηθαζηηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ 2018 θαη ην/ηα άξζξν/α ηνπ/ησλ  πεξί …………….. 
Νόκνπ/Νόκσλ ……………….[θαη/ή ηνλ/ηνπο Καλνληζκό/νύο ……………………ή ηνλ/ηνπο ζεζκό/νύο ………..ή θιπ, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ην ζέκα].  

 

Η δηεύζπλζε επίδνζεο ηνπ Αηηεηή είλαη………………………………… 

 

Καηαρσξήζεθε ηελ ……………………….εκέξα  

ηνπ……………………………………20………………. 

Οξθίζζεθε ηελ………………εκέξα 

ηνπ…………………………20………… 

 

  (Τπνγξ.)………………………………… 

Γηθεγόξνο Αηηεηή/Αηηεηήο 

 

Πξνο ………………………………………….., 

από……………………………. 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
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ΣΤΠΟ Δ 

Διδοποίηζη για πρόθεζη Ένζηαζης ζε Αίηηζη Γιά Κλήζεως 

 
ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΚΤΠΡΟΤ  

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ 
 

Αίηεζε Αξ. …………………… 
 

Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 155.4 Σνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 3 θαη 9 ηνπ πεξί Απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη 
Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964 (Ν.33/1964)  

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πεξί Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (Γηθαηνδνζία Έθδνζεο Δληαικάησλ Πξνλνκηαθήο Φύζεσο) Γηαδηθαζηηθόο 
Καλνληζκόο ηνπ 2018 

θαη 

Αλαθνξηθά κε ηελ Αίηεζε ηνπ/ηεο …………………………………. 

θαη 

Αλαθνξηθά κε [ύληαγκα, ΔΓΑ, Νόκν, Καλνληζκό θιπ]………………………. 

θαη 

Αλαθνξηθά κε [Κππξηαθή Γεκνθξαηία θιπ]………………………[αθνξά Habeas Corpus] 

θαη 

Αλαθνξηθά  κε ην δηάηαγκα [ή απόθαζε ή θιπ., σο ε πεξίπησζε] εκεξνκελίαο ….. πνπ εθδόζεθε από ην 
…………………..…………. δπλάκεη ηνπ Νόκνπ………   [αθνξά Certiorari ή Mandamus ή Prohibition ή Quo Warranto] 

Οη νπνίνη παξάλνκα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ θπιαθηζκέλν/ππν θξάηεζε/ππν πεξηνξηζκό …………………………………θαηά 
παξάβαζε……………………………………………………………….[αθνξά Habeas Corpus] 

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

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΔΗ ΔΝΣΑΗ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΣΟΤ ………………ΑΠΟ …….. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
………… ΚΑΙ ΟΡΙΘΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΙ …………………….. 

Mε ηελ παξνύζα δίδεηαη εηδνπνίεζε όηη ν/νη ……………………..από…………………….πξνηίζεηαη/νληαη λα ελζηεί/νπλ 
ζηελ πην πάλσ αίηεζε.  
 
Η έληαζε βαζίδεηαη (α) 
 
Οη ιόγνη επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ε έλζηαζε είλαη νη αθόινπζνη: 
 
Σα γεγνλόηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε έλζηαζε είλαη ηα αθόινπζα (β) ή  
 
Σα γεγνλόηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε έληαζε αλαθέξνληαη ζηελ/ζηηο έλνξθε/εο δήισζε/εηο ηνπ/ηεο/ ησλ 
από…………………. εκεξνκελίαο ……….  
 
Απηή ε εηδνπνίεζε δίδεηαη από ην…………………. 
 
Γηεύζπλζε επίδνζεο: ……….. 
(Τπνγξ) ………………… 
 
Γηθεγόξνο γηα Αηηεηή/Αηηεηήο 
 
 
Καηαρσξήζεθε ηελ ………………………………….. 
 
 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
 
α) Αλαθέξαηε ην/α ζπγθεθξηκέλν/α άξζξα ηνπ πληάγκαηνο, Νόκνπ ή ην  ζπγθεθξηκέλν Γηαδηθαζηηθό Καλνληζκό. 
 
β) Αλ νη Γηαδηθαζηηθνί Καλνληζκνί δελ απαηηνύλ λα ππνζηεξίδεηαη ε εηδνπνίεζε κε έλνξθε δήισζε, ηα γεγνλόηα ζηα 
νπνία ζηεξίδεηαη ε έληαζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ εηδνπνίεζε. 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

 Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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