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   Αριθμός 3 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΊΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΟΙ  
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2019 

Προοίμιο 

Σν Αλώηαην Δηθαζηήξην, ελεξγώληαο δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 163 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πεξί ηεο 
Απνλνκήο ηεο Δηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη Δηαηάμεηο) Νόκνπ αξ. 33/1964, εθδίδεη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ πεξί ηεο 
Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο Νόκνπ ηνπ 2018, (73(I)/2018), ηνπο 
αθόινπζνπο δηαδηθαζηηθνύο θαλνληζκνύο. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ Δηεζλνύο 
Πξνζηαζίαο  Δηαδηθαζηηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2019.   

2. Ο Δηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ηνπ Αλσηάηνπ πληαγκαηηθνύ Δηθαζηεξίνπ 1962, θαη νη πεξί ηεο Λεηηνπξγίαο ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ Δηαδηθαζηηθνί Καλνληζκνί (Αξ.1) Δηαδηθαζηηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2015, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο 
ζε όιεο ηηο πξνζθπγέο πνπ θαηαρσξνύληαη ζην Δηνηθεηηθό Δηθαζηήξην Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο  από 18.6.2019, κε ηηο 
αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηθνλνκηθώλ θαλόλσλ θαη 
πξαθηηθήο πνπ αθνινπζνύληαη θαη εθαξκόδνληαη ζηηο ελώπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ   Δηθαζηεξίνπ πξνζθπγέο  εθηόο αλ 
ήζειε άιισο νξίζεη ην Δηθαζηήξην . 

3.     (α)  Κάζε πξνζθπγή θαηαρσξείηαη ζην αξκόδην Πξσηνθνιιεηείν κε έγγξαθε αίηεζε, σο ην ζπλεκκέλν έληππν  
αξ. 1 ζπλνδεπόκελε από ηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη νπνηαδήπνηε λέα έγγξαθα .   

(β) Η πξνζθπγή  επηδίδεηαη επί πνηλή απόξξηςεο ηεο  εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 
θαηαρώξηζεο ηεο εθηόο αλ άιισο ήζειε νξίζεη ην Δηθαζηήξην .  

   (γ) Κάζε έλζηαζε θαηαρσξείηαη ζην αξκόδην Πξσηνθνιιεηείν εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 
επίδνζεο ηεο πξνζθπγήο, σο ην ζπλεκκέλν έληππν αξ.2 κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 θαησηέξσ .     

4. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηε παξάγξαθν 3 ή ζηε ιήμε ησλ  νξηδνκέλσλ ζ΄ απηήλ πξνζεζκηώλ, ην 
Πξσηνθνιιεηείν νξίδεη ηελ ππόζεζε ελώπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ γηα νδεγίεο σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο 
ππόζεζεο εθηόο αλ ην Δηθαζηήξην πξνβεί ζε ζύληκεζε ησλ πξνζεζκηώλ απηώλ εθόζνλ ζπληξέρνπλ  ιόγνη .  

5. Τπό ηελ αίξεζε δηαθνξεηηθώλ νδεγηώλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ, ν αηηεηήο ζηελ πξνζθπγή ζα θαηαρσξεί γξαπηή 
αγόξεπζε εληόο 30 εκεξώλ από ηεο θαηαρώξεζεο ηεο έλζηαζεο θαη ν θαζ΄ νπ ε αίηεζε ζε δηάζηεκα 30  εκεξώλ 
από ηεο επίδνζεο ζε απηόλ ηεο γξαπηήο αγόξεπζεο ηνπ αηηεηή. Ο αηηεηήο ζα έρεη δηθαίσκα θαηαρώξεζεο 
απαληεηηθήο αγόξεπζεο εληόο ησλ επνκέλσλ 10 εκεξώλ. 

6.     (α)  Κάζε γξαπηή αγόξεπζε ζα ρσξίδεηαη επθξηλώο ζε αλάινγεο παξαγξάθνπο, κηα γηα θάζε λνκηθό ζεκείν, ην 
νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά. 



 

        (β)  Καηά ην ρξόλν θαηαρώξεζεο ησλ αγνξεύζεσλ θαηάινγνο απζεληηώλ θαη αληίγξαθα ησλ απνθάζεσλ πνπ 
κλεκνλεύνληαη ζηηο γξαπηέο αγνξεύζεηο ζα θαηαηίζεληαη επίζεο ζην Πξσηνθνιιεηείν, ζε ρσξηζηή δέζκε 
εγγξάθσλ, κε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ζεκείσλ εθείλσλ πνπ πξνηείλνληαη από ην δηάδηθν πξνο ππνζηήξημε 
ηεο ζέζεο ηνπ.   

7.  Σν Δηθαζηήξην δύλαηαη λα θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία θαη λα εθδίδεη νδεγίεο θαηά πεξίπησζε αλαθνξηθά κε ηε ιήςε 
γξαπηήο ή πξνθνξηθήο καξηπξίαο ή άιισλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ, ζπλεληεύμεσλ  ηνπ αηηεηή αζύινπ ή δηθαηνύρνπ 
δηεζλνύο πξνζηαζίαο θαη  άιισλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ηνλ Πεξί Πξνζθύγσλ Νόκν αξ. 6(Ι)/2000 σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν,(Ε.Τ.Τ.Α) όπσο ήζειε θξίλεη 
νξζό θαη δίθαην ππό ηηο πεξηζηάζεηο. 

8.  Πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζθπγήο πνπ εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Δηθαζηεξίνπ  γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο κόλνλ, 
εθαξκόδεη θαηά ην δπλαηόλ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ, ηνπο δηαδηθαζηηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ 1962 θαη ηνπο 
Δηαδηθαζηηθνύο Καλνληζκνύο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ (Αξ.1) Δηαδηθαζηηθνί Καλνληζκνί ηνπ 2015, ηε δηθνλνκία 
θαη ηελ πξαθηηθή πνπ ην Αλώηαην Δηθαζηήξην εθάξκνδε θαηά ηελ ελάζθεζε ηεο πξσηνβάζκηαο απηνύ δηθαηνδνζίαο 
επί ππνβιεζείζαο πξνζθπγήο, πξηλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ηνπ πεξί ηεο Όγδνεο Σξνπνπνίεζεο 
ηνπ πληάγκαηνο Νόκνπ ηνπ 2015, 

9.  Πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζθπγήο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (2) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ Πεξί 
Ίδξπζεο Λεηηνπξγίαο Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο Νόκνπ ηνπ 2018 (73(I)/2018)  εθαξκόδεη θαηά 
ην δπλαηόλ ηηο νδεγίεο  θαη πξαθηηθή πνπ εθδίδνληαη θαη αθνινπζνύληαη δπλάκεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ 
θαλνληζκό 7 θαη 8 ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ.  

10. Νέα έγγξαθα θαη/ή επηπξόζζεηα ζηνηρεία θαη/ή νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηε καξηπξία λα πξνζθνκίδεηαη ζην 
Δηθαζηήξην ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, θαη ελ πάζε πεξηπηώζε όρη θαηά ηηο δηεπθξηλίζεηο ή κεηαγελέζηεξα, εθηόο αλ 
πξόθεηηαη γηα ζηνηρεία ηα νπνία ν αηηεηήο, άλεπ δηθήο ηνπ ππαηηηόηεηαο, αδπλαηνύζε λα ππνβάιεη θαηά ηελ 
πξσηνβάζκηα εμέηαζε ηεο αίηεζεο ηνπ. Σν Δηθαζηήξην δύλαηαη λα απνδεθηεί ηέηνηα καξηπξία κόλν ζε πεξηπηώζεηο 
πνπ θξίλεη όηη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία ή πνξίζκαηα απμάλνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλόηεηεο ρνξήγεζεο ζηνλ αηηεηή 
δηεζλνύο πξνζηαζίαο. 

11. Καηά ηηο δηεπθξηλίζεηο, ν αηηεηήο θαη ν θαζ΄ νπ ε αίηεζε, δύλαληαη λα έρνπλ 15 ιεπηά ρξόλν, θαη΄ αλώηαην όξην, 
γηα πξνθνξηθή ππνζηήξημε ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζηηο αληίζηνηρεο γξαπηέο αγνξεύζεηο ηνπο.  ε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ην Δηθαζηήξην δύλαηαη λα επεθηείλεη  ην ρξόλν, σο ήζειε θξίλεη νξζό θαη δίθαην ππό ηηο 
πεξηζηάζεηο. 

Ννείηαη όηη, ν παξώλ Δηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ζα εθαξκόδεηαη θαη επί ησλ ήδε εθθξεκνπζώλ πξνζθπγώλ ελώπηνλ 
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζην Δηνηθεηηθό Δηθαζηήξην Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο, ρσξίο 
επεξεαζκό ησλ νδεγηώλ πνπ έρνπλ ήδε δνζεί. 

12. ην βαζκό πνπ ζα εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη ζην Δηνηθεηηθό Δηθαζηήξην Δηεζλνύο πξνζηαζίαο , θάζε αλαθνξά 
ζην Δηαδηθαζηηθό Καλνληζκό ηνπ Αλσηάηνπ πληαγκαηηθνύ Δηθαζηεξίνπ 1962, ζε «Δηθαζηήξην» ή «Αλώηαην 
πληαγκαηηθό Δηθαζηήξην» ζα δηαβάδεηαη σο «ην Δηνηθεηηθό Δηθαζηήξην Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο » θαη ζε «Δηθαζηή» ζα 
δηαβάδεηαη σο ηνλ « Μέινο ή Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ Δηεζλνύο πξνζηαζίαο ». 

13.  Κάζε έθεζε πνπ ππνβάιιεηαη ελαληίνλ απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο ελώπηνλ 
ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πεξί ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ Δηεζλνύο Πξνζηαζίαο Νόκνπ αξ. 73(Ι)/2018, θαηαρσξείηαη ζην αξκόδην Πξσηνθνιιεηείν 
ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη ηίζεηαη ελώπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ, σο ν αλσηέξσ Νόκνο νξίδεη. 

Εθδόζεθε από ην Αλώηαην Δηθαζηήξην ζηε Λεπθσζία ζηηο 12 Ινπλίνπ, 2019 θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ δεκνζίεπζή 
ηνπ. 

 

Μ. ΝΙΚΟΛΑΣΟ,   Πξόεδξνο Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ 

 

Σ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ           ) 

Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗ          ) 

Π. ΠΑΝΑΓΗ                  ) 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟ         ) 

Δ. ΜΙΥΑΗΛΙΔΟΤ          )     Δηθαζηέο Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ 

Μ. ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ    ) 

Α. ΛΙΑΣΟ                 ) 

Κ. ΣΑΜΑΣΙΟΤ            ) 

Γ. ΓΙΑΕΜΗ                 ) 

Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ          ) 

Σ. ΦΑΡΑ-ΜΙΛΣΙΑΔΟΤ )                               

   Α. ΠΟΤΓΙΟΤΡΟΤ       ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΔΝΣΤΠΟΝ ΑΡ. 1 
 

ΑΙΣΗΙ (Καλνληζκόο 4(α)) 
 

Δλώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ                                                              Τπόζεζηο Αξ.  …/…… 
 
Δπί ηνηο αθνξώζη ην Άξζξνλ/ηα Άξζξα (α) ………………….. ηνπ πληάγκαηνο. 
 
Μεηαμύ: (β) Α.Β.,      Αηηεηνύ 

 
θαη 
 
Γ.Γ.,                                                                          Καζ΄ νπ ε αίηεζηο 
 
Σσ Γ.Γ., εθ (γ) ………………………………. 
 
Δηδνπνηείζζε όηη ν σο άλσ Αηηεηήο δηά ηεο παξνύζεο εμαηηείηαη παξά ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ 
αθόινπζνλ ζεξαπείαλ:- (δ) 
 
 Η παξνύζα αίηεζηο βαζίδεηαη επί ησλ αθνινύζσλ λνκηθώλ ζεκείσλ:- (ε) 
 
 Η παξνύζα αίηεζηο βαζίδεηαη επί ησλ αθνινύζσλ γεγνλόησλ:- (ζη) 
 
 Η δηεύζπλζε επηδόζεσο ηνπ Αηηεηνύ είλαη ε αθόινπζνο:- (δ) 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 
             Γηθεγόξνο δη΄ αηηεηήλ (ζ) 

 
Καηαρσξίζηεθε θαη ζθξαγίζηεθε  
ζήκεξα ζηηο  (ε)……………..   20……… 
 
 
                                                                      Αηηεηήο (ζ) 
 
 
Πξσηνθνιιεηήο.                                           Ηκεξνκελία: 
 
 
 
εκείσζηο:  Έλζηαζηο δύλαηαη λα θαηαρσξηζζή εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηεο εκεξνκελίαο 
επηδόζεσο ηεο αηηήζεσο ηαύηεο, είηε πξνζσπηθώο είηε δηά ζπλεγόξνπ, δηά παξαδόζεσο ηαύηεο εηο 
ηνλ Πξσηνθνιιεηή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ νκνύ κεη΄ αληηγξάθνπ πξνο επίδνζηλ εηο ηνλ 
Αηηεηήλ θαη άιινπ αληηγξάθνπ δηά ηελ έλνξθνλ νκνινγίαλ επηδόζεσο. 

 (α)  Αλαθέξαηε ην Άξζξνλ ή ηα Άξζξα ηνπ πληάγκαηνο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

παξνύζα αίηεζηο. 

 (β)  Γειώζαηε ην πιήξεο όλνκα, ηελ δηεύζπλζηλ θαη ην επάγγεικα ηνπ Αηηεηνύ. 

 (γ) Γειώζαηε ηελ πιήξε δηεύζπλζηλ ηνπ Καζ΄ νπ ε αίηεζηο. 

 (δ) Γειώζαηε εηδηθώο ηελ δεηνπκέλελ ζεξαπείαλ. 

 (ε) Δθζέζαηε ηα λνκηθά ζεκεία επί ησλ νπνίσλ ε παξνύζα αίηεζηο βαζίδεηαη. 

 (Όηαλ ν Αηηεηήο εκθαλίδεηαη άλεπ ζπλεγόξνπ δελ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζή πξνο ηνύην). 

 (ζη) Δθζέζαηε θαηά ζπλνπηηθόλ ηξόπνλ όια ηα νπζηώδε γεγνλόηα, επί ησλ νπνίσλ ε παξνύζα 

αίηεζηο βαζίδεηαη. 

 (δ) Γειώζαηε ην πιήξεο όλνκα, ηελ δηεύζπλζηλ θαη ην επάγγεικα πξνζώπνπ ηηλόο εληόο ησλ 
δεκνηηθώλ νξίσλ Λεπθσζίαο, παξά ησ νπνίσ δύλαληαη λα αθεζώζηλ έγγξαθα πξννξηδόκελα 
δηά ηνλ Αηηεηήλ. 

 (ε) Η εκεξνκελία δένλ λα ζπκπιεξσζή ππό ηνπ Πξσηνθνιιεηνύ. 

           (ζ) Απαιείςεηε ηηο ιέμεηο εθείλεο, νη νπνίεο αλαιόγσο ηεο πεξηπηώζεσο δελ ρξεηάδνληαη. 
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ΔΝΣΤΠΟΝ ΑΡ. 2 

ΔΝΣΑΙ (Καλνληζκόο 4(β)) 

 
Δλώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ                                                                 Τπόζεζηο Αξ…../….. 
 
Δπί ηνηο αθνξώζη ην Άξζξνλ/ηα Άξζξα (α) ………………….. ηνπ πληάγκαηνο. 

 
Μεηαμύ: (β) Α.Β.,             Αηηεηνύ 
 
θαη 
 
Γ.Γ.,                                                                          Καζ΄ νπ ε αίηεζηο 
 
Σσ Α.Β., εθ (γ) ………………………………. 

 
Γηά ηνπ παξόληνο δίδεηαη εηδνπνίεζηο όηη ν Γ.       Γ.,          εθ ……………………..  πξνηίζεηαη λα 
ελζηή θαηά ηεο σο άλσ αηηήζεσο. 
 
 Η παξνύζα έλζηαζηο βαζίδεηαη επί ησλ αθνινύζσλ λνκηθώλ ζεκείσλ:- (δ) 
 
 Η παξνύζα έλζηαζηο βαζίδεηαη επί ησλ αθνινύζσλ γεγνλόησλ:- (ε) 
 
 Η δηεύζπλζε επηδόζεσο ηνπ Καζ΄ νπ ε αίηεζηο είλαη ε αθόινπζνο:- (ζη) 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 
             Γηθεγόξνο δηά ηνλ  
                                                                                            Καζ΄ νπ ε αίηεζηο (ε) 
 
Καηαρσξίζηεθε                                                              Ο Καζ΄ νπ ε αίηεζηο (ε) 
ηελ (δ) …………….. εκέξα 
ηνπ (δ) ………., 20……… 
 
Πξσηνθνιιεηήο.                                                              Ηκεξνκελία: 
                 

 

 

εκείσζηο: 

 (α) Αλαθέξαηε ην Άξζξνλ ή ηα Άξζξα ηνπ πληάγκαηνο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ εγέλεην ε 

αίηεζηο. 

 (β)  Καηαγξάςαηε ηνλ ίδηνλ ηίηινλ σο ελ ηε αηηήζεη. 

 (γ)  Γειώζαηε ην πιήξεο όλνκα θαη ηελ δηεύζπλζηλ ηνπ Αηηεηνύ. 

 (δ) Δθζέζαηε ηα λνκηθά ζεκεία επί ησλ νπνίσλ ε παξνύζα έλζηαζηο βαζίδεηαη. 

  (Όηαλ ν Καζ΄ νπ ε αίηεζηο εκθαλίδεηαη άλεπ ζπλεγόξνπ δελ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζή 
πξνο ηνύην). 

 (ε) Δθζέζαηε θαηά ζπλνπηηθόλ ηξόπνλ όια ηα νπζηώδε γεγνλόηα, επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη 
ε έλζηαζηο αύηε. 

 (ζη) Γειώζαηε ην πιήξεο όλνκα, ηελ δηεύζπλζηλ θαη ην επάγγεικα πξνζώπνπ ηηλόο εληόο 

ησλ δεκνηηθώλ νξίσλ Λεπθσζίαο, παξά ησ νπνίσ δύλαληαη λα αθεζώζηλ έγγξαθα 
πξννξηδόκελα δηά ηνλ Καζ΄ νπ ε αίηεζηο. 

 (δ)  Η εκεξνκελία δένλ λα ζπκπιεξσζή ππό ηνπ Πξσηνθνιιεηνύ. 

 (ε)  Απαιείςεηε ηηο ιέμεηο εθείλεο, νη νπνίεο αλαιόγσο ηεο πεξηπηώζεσο δελ ρξεηάδνληαη. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

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