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1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου  με αναφορά 

στο θεσμό των προνομιακών ενταλμάτων 

1.1.1 Υπόθεση 

Ν Η παρούσα διαδικασία αφορά αίτημα της αιτήτριας για έκδοση 

προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus με το οποίο να κηρύσσεται ο 

περιορισμός των παιδιών της από τον (Δ), (καθ΄ου η αίτηση - πατέρα των 

παιδιών) ως παράνομος και με το οποίο να υποχρεώνεται ο καθ΄ου η 

αίτηση να παρουσιάσει τα παιδιά στο Δικαστήριο και να τα παραδώσει στην 

αιτήτρια. 

Όπως προκύπτει από τη στηρικτική της αίτησης, ένορκη δήλωση, η 

αιτήτρια μετά την έκδοση διαζυγίου με τον πρώην σύζυγο της (καθ΄ου η 

αίτηση), διεκδίκησε μέσω ανταπαίτησης της σε αίτηση του καθ΄ου η 

αίτηση για την επιμέλεια των παιδιών του ζεύγους, ενώπιον του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και πέτυχε έκδοση διατάγματος του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου ημερ. 25.10.2019 τη φύλαξη και φροντίδα των 

ανηλίκων  τέκνων τους (Α) και (Β), όπως, επίσης, καθορίστηκε ως τόπος 

διαμονής τους ο εκάστοτε τόπος διαμονής της αιτήτριας.  Παράλληλα, 

προηγούμενο προσωρινό διάταγμα ημερ. 20.11.2018, ακυρώθηκε. 

Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του πιο πάνω διατάγματος 

ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου ετοιμάστηκε έκθεση κοινωνικής 

έρευνας - από Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών στις 25.9.2019 (τεκμ. 1 

στην Ε.Δ. της αιτήτριας), σύμφωνα με την οποία έγινε σύσταση όπως η 

φύλαξη και φροντίδα των παιδιών ανατεθεί στη μητέρα και η επιμέλεια να 

ασκείται από κοινού.  Επιπλέον, υπήρξε εισήγηση πως η επικοινωνία του 

καθ΄ου με τα παιδιά για κάποιο χρονικό διάστημα να είναι ποσοστιαίως 

μειωμένη ώστε να δοθεί επαρκής αποτελεσματικός χρόνος στη μητέρα να 

εργαστεί προς γεφύρωση του χάσματος που παρατηρείται στη σχέση της 
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με τα παιδιά.  Μέσα στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας τα δύο ανήλικα 

αξιολογήθηκαν από δύο διαφορετικούς κλινικούς ψυχολόγους της 

Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας, οι οποίες και συνέταξαν τις εκθέσεις ημερ. 

14.6.19.  Στην περίπτωση του αγοριού, η έκθεση έγινε προκειμένου να 

αξιολογηθεί η έντονη άρνηση του να έχει επαφή και επικοινωνία με τη 

μητέρα του.  Τονίστηκε ότι οι πρακτικές του καθ΄ου η αίτηση απέναντι στα 

παιδιά υποβοήθησαν στη δημιουργία μιας συγχωνευμένης σχέσης από την 

οποία ο ανήλικος δεν νιώθει ότι δικαιούται να διαφοροποιηθεί.  Και στην 

περίπτωση της θυγατέρας, η ψυχολόγος παρατήρησε ότι παρουσιάστηκε 

αγχώδης, θλιμμένη και συναισθηματικά φορτισμένη, ενώ ανέφερε ότι την 

ευχαριστούσε και επιθυμούσε την επαφή με τη μητέρα.  Ωστόσο, κάποιες 

στιγμές ταυτίζεται με τα συναισθήματα και τις σκέψεις του πατέρα και του 

αδελφού της, ότι η μητέρα δεν τους φροντίζει και πως τους φωνάζει.   

Ο καθ΄ου η αίτηση στη στηρικτική της ένστασης του, ένορκη 

δήλωση, ημερ. 28.1.2020 αντέκρουσε ως αναληθή τα πιο πάνω γεγονότα 

και υπέβαλε ότι η αιτήτρια έχει όλη τη δυνατότητα να παραλάβει τα παιδιά 

του είτε από το σχολείο είτε από το σπίτι του, όπου διαμένουν, αλλά 

δυστυχώς δεν καταβάλλει οποιαδήποτε προσπάθεια να επικοινωνήσει ορθά 

μαζί τους αφού τους θυμώνει και τους ενοχοποιεί για τη συμπεριφορά 

τους.  Ο καθ΄ου η αίτηση παρέθεσε συγκεκριμένα περιστατικά με βάση τα 

οποία έγινε προσπάθεια, από τις αρμόδιες Αρχές, να δοθούν τα παιδιά στη 

μητέρα, χωρίς όμως αυτό να επιτευχθεί, λόγω της έντονης άρνησης των 

παιδιών. 

Εν πάση περιπτώσει, παραμένει γεγονός στην παρούσα υπόθεση, ότι, 

παρά το διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου για φύλαξη και 

φροντίδα των ανηλίκων παιδιών τους στον τόπο διαμονής της αιτήτριας, 

αυτά εξακολουθούν να διαμένουν στο σπίτι του πατέρα τους.  Σημειώνεται 

πως η αιτήτρια έχει προβεί σε διάφορες διαδικασίες ενώπιον του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου, όπου εκκρεμούν αιτήσεις παρακοής εναντίον 

του καθ΄ου η αίτηση. 
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Όπως οι ίδιοι οι συνήγοροι δήλωσαν ενώπιον του Δικαστηρίου στο 

στάδιο των αγορεύσεων εκκρεμεί εναντίον του καθ΄ου η αίτηση και 

ποινική υπόθεση για απείθεια διατάγματος με ημερομηνία ορισμού 

5.3.2020.  Ο ευπαίδευτος συνήγορος της αιτήτριας παραδεχόμενος τόσο 

την ύπαρξη ποινικής διαδικασίας όσο και την εκκρεμότητα αστικής 

παρακοής επιχειρηματολόγησε στο ότι η παρούσα διαδικασία είναι 

αναγκαία, καθότι είναι η μόνη που μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική 

θεραπεία. Εν αντιθέσει, η κα Νικήτα ομίλησε για καταχρηστικές διαδικασίες 

που οξύνουν το όλο κλίμα. 

Στην υπόθεση Πολ. αίτηση αρ.173/15 Μirimskaya, 8.2.2016, 

είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ τόσο με την ιστορική προέλευση του 

προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus όσο και με την ειδική εφαρμογή 

των αρχών που διέπουν την έκδοση του, στο θέμα ανηλίκων.  (Βλ. σελ.9-

12).   

Υπό το πρίσμα των ως άνω αρχών που δεν χρειάζεται να τις 

επαναλάβω, έχω εξετάσει την αίτηση.  Δυστυχώς, η παρούσα είναι μία από 

εκείνες τις τραγικές περιπτώσεις που οι δηλητηριώδεις σχέσεις των γονιών 

έχουν αγγίξει τις παιδικές ψυχές με τρόπο ώστε να υπάρχει όχι μόνο 

αδυναμία συνεννόησης, αλλά και ένα απόλυτα αρνητικό κλίμα στις σχέσεις 

των γονιών μεταξύ τους και κατ΄επέκταση των παιδιών με αυτούς.  

Μετά τη διάλυση της σχέσης των γονιών υπήρξε αίτηση στο 

Οικογενειακό Δικαστήριο για τη φύλαξη των παιδιών.  Το Δικαστήριο, στην 

απουσία του καθ΄ου η αίτηση, προχώρησε στην απόδοση της φύλαξης των 

παιδιών στην αιτήτρια και καθόρισε ως τόπο διαμονής των ανηλίκων (το 

αγόρι 9 ετών και το κορίτσι 7) τον εκάστοτε τόπο διαμονής της αιτήτριας.   

Τα προβλήματα αναφορικά με τη φύλαξη των τέκνων είχαν 

ανακύψει (τουλάχιστον) από το 2018, εφόσον η φύλαξη και με προσωρινό 

ενδιάμεσο διάταγμα είχε επίσης τεθεί στην αιτήτρια με καθορισμένο 

δικαίωμα του καθ΄ου η αίτηση για επικοινωνία.  ΄Εκτοτε, κατά την 

αιτήτρια, ο καθ΄ου η αίτηση προέβαινε σε παρακοές του διατάγματος και 
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αποτέλεσμα ήταν, κατά την ίδια, ο απόλυτος επηρεασμός των παιδιών 

ενάντια στη μητέρα.  Διαφαίνεται από το Μάρτιο του 2019 μέχρι σήμερα, 

πως τα παιδιά παραμένουν υπό την αποκλειστική επίβλεψη του καθ΄ου η 

αίτηση και της οικογένειας του, με αποτέλεσμα την αποξένωση τους από τη 

μητέρα.  Κατά τη θέση της, τα παιδιά βρίσκονται υπό παράνομη κράτηση 

και περιορισμό με καμία πρόθεση να της επιστραφούν ώστε να ασκήσει τα 

γονικά της δικαιώματα.  Από την άλλη, ήδη έχουμε εκθέσει, την αντίθετη 

θέση του καθ΄ου η αίτηση. 

Δεν είναι τυχαίο που η νομολογία μας για έκδοση Habeas Corpus στο 

χώρο του Οικογενειακού Δικαστηρίου (σαν γονεϊκή διαφορά) είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη, αλλά και στην αγγλική νομολογία όχι τόσο συχνή.  (Βλ. 

Bernando ν. Ford (1892) A.C. 326, R. v. Clarke (1875) 7 E και B 

186, και Ex parte McClellan (1831) 1 Dowt.81).  Επειδή ακριβώς 

υπεισέρχονται λεπτές διαβαθμίσεις για το συμφέρον των παιδιών και την 

ικανότητα των γονιών για τη φύλαξη και επιμέλεια τους, ο Νομοθέτης 

επέλεξε και δημιούργησε ειδικά δικαστήρια με ειδική δομή και με 

εξειδικευμένες βεβαίως εξουσίες και νομολογιακές αρχές - τα Οικογενειακά 

Δικαστήρια.   

Για την παρούσα υπόθεση έχω προβληματιστεί ιδιαιτέρως, πρωτίστως 

λόγω της ύπαρξης ενός γονεϊκού διατάγματος το οποίο χωρίς να 

διαταράσσει την επιμέλεια, (συνεπώς παραμένει από κοινού στους γονείς 

ως ο Νόμος) επιτάσσει όπως τα παιδιά μένουν στη φύλαξη της μητέρας, 

ενώ το δικαίωμα του πατέρα για επικοινωνία διασφαλίζεται, όπως 

διαφαίνεται με άλλο διάταγμα ημερ. 20.11.2019 το οποίο δεν 

προσκομίστηκε ενώπιον μου.  

Ο κ.Κληρίδης ανέφερε ότι η ύπαρξη του διατάγματος και η μη 

εφαρμογή του καθιστά τη θεραπεία επιβεβλημένη.    

Με όλο το σεβασμό έχοντας υπόψη τα επίδικα περιστατικά, όπως 

λεπτομερώς καταγράφονται στη δικογραφία, κρίνω ότι η αιτήτρια δεν 

απέσεισε το βάρος που είχε να καταδείξει, πως υπάρχει παράνομη κράτηση 
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των παιδιών από τον πατέρα.  Όπως υποδείχθηκε στην υπόθεση 

Mirimskaya ανωτέρω, το βάρος αυτό σε σχέση με την κράτηση ενός 

παιδιού πρέπει να εκληφθεί υπό την αυστηρή του έννοια σε μια διαδικασία 

που κρίνεται στη βάση ενόρκων δηλώσεων. Στο Halsbury's Laws of 

England 5thed. vol.88A, para.38 κ.ε. - ειδικά την υποσημείωση 2 στην 

παρα.54 υπό τον τίτλο Custody of minors,  αναφέρονται τα εξής: 

"Applications for writs of habeas corpus to obtain or recover custody 

of a minor are comparatively rare. Indeed, it has been held that the use 

of the writ of habeas corpus is inappropriate in proceedings in the Family 

Division and that issues relating to the custody of minors should be dealt 

with under the wardship jurisdiction (see Re K (a minor) (1978) 122 Sol 

Jo 626), and this is now the case in practice." 

Στην κρινόμενη υπόθεση, ενώ στην ένορκη δήλωση της αιτήτριας η 

κράτηση των παιδιών παρουσιάζεται σαν ένα συνεχόμενο συμβάν στο 

οποίο η ίδια άνευ ετέρου αποκλείεται να δει καν τα παιδιά της και να τους 

μιλήσει, στην ένορκη δήλωση του πατέρα, μια άλλη εικόνα ξεδιπλώνεται, 

στην οποία φαίνεται (με εξιστόρηση ειδικών περιστατικών) πως η αιτήτρια 

έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και επικοινωνίας με τα παιδιά, αλλά τα 

τελευταία με ακραίο, πολλές φορές, τρόπο δεν δέχονται να τη δουν και να 

της μιλήσουν.  Πολλώ δε μάλλον, να την ακολουθήσουν.  ΄Οσον τραγικό 

και να είναι αυτό, η εικόνα διαφοροποιείται από την απόλυτη θεώρηση της 

αιτήτριας.    

Καταγράφονται στην ίδια ένορκη δήλωση του καθ΄ου η αίτηση, 

γεγονότα όπου η ίδια η Αστυνομία και Κοινωνικοί Λειτουργοί (στην 

απουσία του πατέρα) ιδίως στο χώρο του σχολείου «αγωνίζονται» να 

πείσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν τη μητέρα, χωρίς αυτό να φέρει 

αποτέλεσμα.  Αφήνει φυσικά η μητέρα τον υπαινιγμό ότι τους έγινε 

«πλύση εγκεφάλου» από τον πατέρα και την οικογένεια του.  Αυτό δεν 

μπορεί να αποκλειστεί σε μια συνοπτική διαδικασία φύσεως προνομιακού 

εντάλματος στην οποία ούτε τα παιδιά ούτε και οι ειδικοί ακούονται δια 

ζώσης, εν αντιθέσει με τα Οικογενειακά Δικαστήρια και στην οποία η 
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αλήθεια ή το ψέμα ή η μερική αλήθεια και το μερικό ψέμα δίδονται με τη 

μορφή «ψυχρών» - ας μου επιτραπεί ο όρος - ενόρκων 

δηλώσεων.  Γι΄αυτό και τα σχόλια στον Halsbury's που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω είναι εύστοχα και αντανακλούν ορθή προσέγγιση στο 

θέμα.  Εισηγείται ο κ.Κληρίδης πως το Δικαστήριο ενόψει της ηλικίας δεν 

θα πρέπει να ακούσει την άποψη των ανηλίκων.  Δεν είναι αυτή η 

περίπτωση.  Εδώ είναι η στάση των παιδιών που φαίνεται να οδηγεί σε μη 

εφαρμογή του διατάγματος.  Πάντα βεβαίως κρίνοντας στα περιορισμένα 

δεδομένα που έχω ενώπιον μου.  Ενδεχομένως στις αιτήσεις παρακοής ή 

άλλες διαδικασίες να διαφανεί μια άλλη κατάσταση πραγμάτων που εν 

προκειμένω δεν έχει προσφερθεί ως μαρτυρία.   

Όπως και να έχει όμως, η πραγματικότητα που διαγράφεται, η οποία 

είναι αποτέλεσμα τραυματικών βιωμάτων των παιδιών από τη σχέση των 

γονιών - χωρίς να θέλω να αποδώσω ευθύνη σε οποιονδήποτε από τους 

γονείς - οδηγεί στο ότι σήμερα οι Αρχές φαίνεται να μη μπορούν να 

εφαρμόσουν το εν λόγω διάταγμα ενόψει της ακραίας στάσης των παιδιών, 

ανεξαρτήτως επαναλαμβάνω, ποιος γονιός είναι υπεύθυνος γι΄αυτή τη 

στάση και ανεξαρτήτως του τραγικού αποτελέσματος της αποξένωσης των 

παιδιών από τη μητέρα.   

Τίθεται ευθέως το ερώτημα συναρτώμενο ακριβώς με την αδυναμία 

συμπεράσματος παράνομης κράτησης για την οποία να ευθύνεται ο καθ΄ου 

η αίτηση εάν είναι η παρούσα κατάλληλη περίπτωση για έκδοση Habeas 

Corpus όπου μοιραία και πάλι θα έλθει στο προσκήνιο η επιβολή του 

διατάγματος και δια της αστυνομικής παρέμβασης θα παραδοθούν τα 

παιδιά στη μητέρα.  

Ανεξάρτητα από τη μη απόσειση του βάρους της αιτήτριας, ότι 

πρόκειται όντως, για παράνομη κράτηση, η έκδοση τέτοιου εντάλματος δεν 

θα ήταν συνετή λύση.  Εκείνο που χρειάζεται να γίνει, και όχι σε επίπεδο 

αυστηρά νομικό, είναι οι γονείς να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη 

μεταξύ τους σχέση ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά 

για τα παιδιά τους και με τη βοήθεια ειδικών να οικοδομήσουν σωστή 
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επικοινωνία μη απορρίπτοντας ο ένας τον άλλο.  Το τελευταίο, ας 

λειτουργήσει ως σύσταση και προτροπή του Δικαστηρίου προς τους 

διάδικους για το καλό των παιδιών τους. 

Για τους λόγους που έχω εξηγήσει η αίτηση απορρίπτεται.  Υπό τις 

περιστάσεις της υπόθεσης κρίνω ορθότερο να μην επιδικαστούν έξοδα. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2020 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ (Γ) , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 2/2020 , 

11 Φεβρουαρίου 2020 

1.1.2 Υπόθεση 

Οι αιτητές επιδιώκουν με την παρούσα, την έκδοση διατάγματος του 

Δικαστηρίου με το οποίο να τους δίδεται άδεια για να καταχωρήσουν 

αίτηση δια κλήσεως για προνομιακό ένταλμα certiorari για: 

(α)  ακύρωση της Διαταγής και/ή Οδηγιών και/ή του Ruling και/ή της 

ενδιάμεσης απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 

22.5.2020, με την οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μέχρι την 5.6.2020 τα 

παρεμπίπτοντα Διατάγματα που εκδόθηκαν μονομερώς από το 

Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 6.5.2020 στα πλαίσια της 

μονομερούς Αίτησης αρ.3/2020, ημερ. 4.5.2020, για Εγγραφή Αλλοδαπής 

Απόφασης στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού, 

(β)  αναστολή  της ισχύος της Διαταγής και/ή Οδηγιών και/ή του 

Ruling και/ή της ενδιάμεσης απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

Λεμεσού ημερ. 22.5.2020, με την οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μέχρι την 

5.6.2020 τα παρεμπίπτοντα Διατάγματα που εκδόθηκαν μονομερώς από το 

Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 6.5.2020 στα πλαίσια της 

μονομερούς Αίτησης αρ. 3/2020, ημερ. 4.5.2020, για Εγγραφή Αλλοδαπής 

Απόφασης στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού, 

(γ)  αναστολή όλων των διαδικασιών, διαβημάτων και ή οδηγιών σε 

σχέση και εν συνεχεία της πιο πάνω ενδιάμεσης Διαταγής και/ή Οδηγιών 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202002-2-20PolAit.htm&qstring=%E5%E9%ED%E1%2A%20%EF%E9%20%E3%EF%ED%E5%E9%2A%20%ED%E1%20%F0%F1%EF%F3%F0%E1%E8%E7%F3%2A%20%ED%E1%20%E2%E5%EB%F4%E9%F9%F3%2A%20%F4%E7%20%EC%E5%F4%E1%EE%2A%20%F4%EF%F5%F3%20%F3%F7%E5%F3%2A%20%F9%F3%F4%E5%20%ED%E1%20%EC%F0%EF%F1%E5%F3%2A%20%ED%E1%20%EB%E5%E9%F4%EF%F5%F1%E3%E7%F3%2A%20%F5%F0%EF%F3%F4%E7%F1%E9%EA%F4%2A
http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=3/2020&year=2020
http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=3/2020&year=2020
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και/ή Ruling και/ή Ενδιάμεσης απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

Λεμεσού ημερ. 22.5.2020 στα πλαίσια της μονομερούς αίτησης ημερ. 

4.5.2020 που καταχωρήθηκε στα πλαίσια της αίτησης για Εγγραφή 

Αλλοδαπής Απόφασης στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού 

υπ΄αριθμ.3/2020 καθ΄ ον μέτρο αφορούν στα παρεμπίπτοντα Διατάγματα 

που εκδόθηκαν στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας στις 6.5.2020,  

(δ)  έκδοση διατάγματος Prohibition που να απαγορεύει στο 

Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού από το να προσχωρήσει ή να συνεχίσει 

να εκδικάζει και να αποφασίσει την μονομερή αίτηση ημερ. 4.5.2020 που 

καταχωρήθηκε στα πλαίσια της αίτησης για Εγγραφή Αλλοδαπής Απόφασης 

στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού υπ΄αρ.3/2020 καθ΄ό μέτρο 

αφορούν στα παρεμπίπτοντα Διατάγματα που εκδόθηκαν στα πλαίσια της 

ανωτέρω διαδικασίας στις 6.5.2020. 

 Η αίτηση στηρίζεται στην έκθεση γεγονότων και σχετική ένορκη 

δήλωση με βάση την οποία καθίσταται σαφές ότι το παράπονο των αιτητών 

εστιάζεται σε διαδικασία ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

Λεμεσού.   

Είναι αναγκαίο να σταθούμε σε κάποια σημεία που αφορούν τη 

διαδικασία ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου.  Στις 4.5.2020 

καταχωρήθηκε μονομερής αίτηση για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων 

στα πλαίσια της αίτησης για εγγραφή αλλοδαπής απόφασης στο 

Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού, υπ΄αριθμ.3/20.   

Στις 6.5.2020 στη βάση της προαναφερθείσας αίτησης το Δικαστήριο 

εξέδωσε την ίδια ημέρα διάταγμα διορισμού Παραλήπτη, δυνάμει του 

οποίου διορίστηκε ενδιάμεσος παραλήπτης επί των μετοχών και των 

περιουσιακών στοιχείων των καθ΄ων η αίτηση 3 και νυν αιτητών. 

Για την έκδοση του εν λόγω διατάγματος, τέθηκε ως όρος η 

κατάθεση ποσού €100,000 μετρητών ως εγγύηση.  Το Δικαστήριο όρισε το 

ως άνω Διάταγμα ως επιστρεπτέο στις 22.5.2020.  Η εγγύηση τελικά 

κατατέθηκε στις 15.5.2020 και το Διάταγμα συντάχθηκε στις 15.5.2020.  
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Στις 22.5.2020 ζητήθηκε από τους δικηγόρους των αιτητών 

περαιτέρω χρόνος για επίδοση.  (Βλ. πρακτικό ημερ. 22.5.2020, τεκμ.3 επί 

της διαδικασίας). Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου το Διάταγμα επιστρεπτέον 

στις 5.6.2020.  Επιδόθηκε τελικά την 01.06.2020 δηλαδή 16 ημέρες από 

την ημέρα σύνταξης του και 8 μέρες από την ημερομηνία που επεκτάθηκε 

ο χρόνος επίδοσης του. 

Στις 5.6.2020 προκαταρκτικά, οι αιτητές έθεσαν θέμα σε σχέση με τη 

συνέχιση της ισχύος του διατάγματος, πλην όμως, υπήρξε αναβολή της 

υπόθεσης, λόγω απουσίας του φυσικού Δικαστή, και επαναορισμός της, 

στις 10.6.20.  Στην τελευταία αυτή ημερομηνία τέθηκε πιο αναλυτικά το 

θέμα από τους νυν αιτητές υπό την ιδιότητα τους ως καθ΄ων η αίτηση στη 

διαδικασία ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου αναφορικά με το ότι 

έπρεπε να μην ανανεωθεί η ισχύς του διατάγματος ενόψει του 

διαρρεύσαντος χρόνου, ειδικά επί τω ότι μέχρι τις 22.5.2020 δεν έγινε καν 

προσπάθεια επίδοσης του διατάγματος και δεν δόθησαν εξηγήσεις στο 

Δικαστήριο για την ανενέργεια της πλευράς των αντιδίκων τους.  Η άλλη 

πλευρά έδωσε τις εξηγήσεις της ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου 

ως φαίνεται από την καταχωρηθείσα στην παρούσα, γραπτή αγόρευση, 

τεκμ.4.  Μεταξύ άλλων ετέθησαν τα εγγενή προβλήματα στον ουσιώδη 

χρόνο, λόγω της πανδημίας αλλά και λοιπά θέματα πριν και μετά τη 

σύνταξη του διατάγματος.  

Οι αιτητές παρουσιάζοντας τα αιτήματα τους ενώπιον μου 

επανέλαβαν τις θέσεις τους, υποδεικνύοντας ότι επρόκειτο για δραστικό 

διάταγμα και ότι το ζήτημα της διατήρησης εν ισχύι ενός παρεμπίπτοντος 

διατάγματος, είναι ένα θέμα που στην παρούσα υπόθεση δεν λειτούργησε 

στα σωστά πλαίσια καθιστώντας την όλη διαδικασία κατά παράβαση του 

άρθρου 9(3) του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6.  Οι όλοι 

χειρισμοί στοιχειοθετούν παραβίαση των αρχών της δίκαιης δίκης και της 

φυσικής δικαιοσύνης.  Σύμφωνα δε με τη θεώρηση τους, δεν υπάρχει 

άλλο, όπως το θέτουν,  «εξ ίσου αποτελεσματικό και ενδεικνυόμενο μέσο», 

εκτός από τις αιτούμενες θεραπείες. 
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Πρώτα απ΄όλα πρέπει να λεχθεί ότι κατά τη δικάσιμο στις 10.6.2020 

η διαδικασία που αφορούσε το προσωρινό διάταγμα αναβλήθηκε για 

οδηγίες στις 17.7.2020 με υποχρέωση των αιτητών να καταχωρήσουν 

ένσταση μέχρι τότε.  Όπως προφορικά μου ετέθη, η ένσταση δεν 

καταχωρήθηκε και για τους λόγους που εξηγούνται οι αιτητές προσέφυγαν 

στην παρούσα διαδικασία. 

Πολλάκις, έχουν τεθεί οι αρχές με βάση τις οποίες προσεγγίζοντας 

από το Ανώτατο Δικαστήριο αιτήσεις όπως η παρούσα.  Είναι στους ώμους 

των αιτητών το βάρος να καταδείξουν συζητήσιμη υπόθεση.   Ενδιαφέρει η 

νομιμότητα των ελεγχόμενων ενεργειών, αφού δεν μπορεί αντικείμενο της 

παρούσας διαδικασίας να είναι η ορθότητα, ούτε ο τρόπος άσκησης της 

διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου.  (Βλ. Γενικός Εισαγγελέας 

(1998)1Γ ΑΑΔ 1718). 

Οι αιτητές επιδιώκουν να πείσουν πως η ενέργεια του Δικαστηρίου 

να δώσει νέα ημερομηνία επίδοσης στην πλευρά των εξασφαλισάντων το 

διάταγμα (η άλλη πλευρά), είναι παράνομη αφού το Δικαστήριο δεν είχε 

τέτοια εξουσία, λαμβανομένων υπόψη ότι δεν ελέχθηκε τίποτα από τους 

δικηγόρους της άλλης πλευράς, που θα συνιστά υπόβαθρο στο γιατί η 

εξουσία ασκήθηκε μ΄αυτό τον τρόπο. 

Όμως η δικάσιμος της 22.5.2020 φαίνεται ότι δεν δύναται να 

απομονωθεί από τα προηγούμενα διαβήματα, από την έναρξη της 

διαδικασίας ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου και την καταδειχθείσα 

αναγκαιότητα του εκδοθέντος διατάγματος που στηρίχθηκε σε μια 

ιδιόμορφη νομική βάση με αφετηρία τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 

αρ.4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή 

δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση 

αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής του 

περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμου του 1992 (Ν.31(Ι)/1992), 

του περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/60 και του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_1718.htm
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Επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι μετά που η πλευρά των αιτητών 

έθεσε το θέμα της κατ΄ισχυρισμόν ανενέργειας της άλλης πλευράς για την 

επίδοση, δόθηκαν σχετικές εξηγήσεις και το Δικαστήριο επέκτεινε εκ νέου 

το χρόνο ισχύος του Διατάγματος, ενώ κατά διακριτική εξουσία, είχε 

εξουσία - αν διέβλεπε κακοπιστία ή καταχρηστική συμπεριφορά - να μην το 

πράξει. 

Η όλη εμβέλεια της διαδικασίας αλλά και η κατάληξη της, μέχρι τώρα 

δηλαδή η εμφάνιση των αιτητών στο Οικογενειακό Δικαστήριο, η 

ενασχόληση του Δικαστηρίου με το όλο θέμα και η ενάσκηση της 

διακριτικής του εξουσίας ως άνω, μεταθέτει το θέμα εκτός της έννοιας της 

συζητήσιμης υπόθεσης ως αυτή έχει καθορισθεί από τη νομολογία.  

Περαιτέρω, οι οδηγίες για καταχώρηση ένστασης και ο ορισμός της 

υπόθεσης ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, δίδουν ακριβώς την 

απάντηση ότι συντρέχει δυνατότητα άλλης θεραπείας, αφού οι αιτητές θα 

έχουν την ευκαιρία να θέσουν πλήρως τα επιχειρήματα τους επί της 

ουσίας, αλλά και ειδικότερα ως προς το θέμα της μη επίδοσης του 

διατάγματος κατά τον ως άνω χρόνο.  Εξαιρετικές περιστάσεις υπέρ της 

παροχής της παρούσας θεραπείας δεν έχουν προβληθεί, αν και τω όντι το 

διάταγμα είναι ιδιαίτερα δραστικό.  (Βλ. Fastact Developments Ltd κ.ά. 

(2004)1 ΑΑΔ 1535 και Erin Resources S.A. κ.ά. (2014)1Α ΑΑΔ 55). 

Επί της ουσίας των επιδίκων θεμάτων δεν καλείται το παρόν 

Δικαστήριο να επέμβει, και ως εκ τούτου δεν απασχόλησε περαιτέρω, ούτε 

το περιεχόμενο διατάγματος ούτε ο τρόπος εφαρμογής του.  Θα πρέπει 

όμως να λεχθεί πως η αναβολή της υπόθεσης στις 17.7.2020 για οδηγίες 

αντί για ακρόαση προκαλεί ανησυχία αφού εν πάση περιπτώσει η αίτηση θα 

έπρεπε σύντομα να εκδικασθεί.  Επειδή όμως το θέμα, δεν ετέθη υπό αυτή 

την προοπτική στην παρούσα αίτηση, θα περιοριστώ στη διατύπωση 

σύστασης, όπως η εκδίκαση της διαδικασίας ολοκληρωθεί τάχιστα λόγω 

της φύσεως της. 

Για τους λόγους που έχω εξηγήσει η αίτηση απορρίπτεται. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_1535.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_1535.htm
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Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Αίτηση αρ. 69/2020 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ 3 SUNNINGDALE LTD , Πολιτική Αίτηση 

αρ. 69/2020 , 24 Ιουνίου 2020 

1.1.3 Υπόθεση 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Δ.:  Η αιτήτρια επιδιώκει την έκδοση άδειας του 

Δικαστηρίου για καταχώριση αίτησης με κλήση για την έκδοση 

προνομιακού εντάλματος Certiorari, με το οποίο να ακυρώνεται η απόφαση 

του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερ. 19.7.2019 στην αίτηση 

υπ. αρ. 342/2018, με την οποία απερρίφθη η ενδιάμεση αίτηση της 

αιτήτριας ημερ. 17.5.2019, με την οποία επιδιώκετο η τροποποίηση 

προηγουμένου εκ συμφώνου εκδοθέντος και σε ισχύ διατάγματος 

επικοινωνίας, δια της ακυρώσεως του και αντικαταστάσεως του 

διατάγματος ημερ. 20.11.2018, με το οποίο είχε καθοριστεί προσωρινά ως 

τόπος διαμονής των ανηλίκων παιδιών των διαδίκων ο εκάστοτε τόπος 

διαμονής της αιτήτριας και η επικοινωνία των παιδιών με τον πατέρα τους- 

καθ΄ ου η αίτηση.   

Θεωρεί η αιτήτρια, όπως υποστηρίζεται μέσα από την ένορκη της 

δήλωση, ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε με έκδηλη πλάνη ως προς 

το Νόμο, λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 32 του περί 

Δικαστηρίων Νόμου, Ν. 14/1960, σε συσχετισμό με τα γεγονότα της 

υπόθεσης, όπως παρουσιάζονται στην προσβαλλόμενη απόφαση.  Αλλά και 

κατά πλάνη στο Νόμο και σε λανθασμένη εφαρμογή, πρόδηλη στην 

προσβαλλόμενη απόφαση, σε συνδυασμό με τα  πρακτικά ημερ. 6.6.2019 

και 27.6.2019, παραλείποντας να εφαρμόσει τη Δ.48 θ.4.1 των Θεσμών 

Πολιτικής Δικονομίας.  Θεωρεί η αιτήτρια ως προς το δεύτερο σκέλος, ότι 

το πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα έλαβε υπόψη του εκπρόθεσμη 

γραπτή ένσταση του καθ΄ ου η αίτηση, που καταχωρήθηκε στις 

27.6.2019, την ημέρα της δίκης, χωρίς να έχει καν δοθεί αντίγραφο στην 

αιτήτρια.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202006-69-20PolAit.htm&qstring=69%20w%2F1%202020
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=48

