
 
Ν. 19(Ι)/95 

Ο περί Υιοθεσίας Νόµος του 1995 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

Αριθµός 19(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 
 
Συνοπτικός τίτλος 
 
 
 
 
Ερµηνεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Υιοθεσίας Νόµος του 1995. 

 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο- 

"ανήλικος" σηµαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρόνων για το οποίο 
άρχισε διαδικασία υιοθεσίας·                      

"γονέας" περιλαµβάνει και τον πατέρα·  

"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 

"διάταγµα υιοθεσίας" έχει την έννοια που του αποδίδεται από το εδάφιο (2) του  
άρθρου 3·                                        

"∆ιευθυντής" σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων· 

 "∆ικαστήριο" σηµαίνει- 

(α) Σε περίπτωση που το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για 
υιοθεσία ανήκουν στην Ελληνική Κοινότητα το Οικογενειακό ∆ικαστήριο, το 
οποίο ιδρύθηκε για την επαρχία στην οποία διαµένουν 

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση το Επαρχιακό ∆ικαστήριο το οποίο ιδρύθηκε για την 
επαρχία στην οποία διαµένουν τα πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για 
υιοθεσία· 

"επιµελητής" έχει την έννοια που του αποδίδεται από το εδάφιο (3) του άρθρου 12· 

"κηδεµόνας" αναφορικά µε ανήλικο σηµαίνει το πρόσωπο που έχει διοριστεί δυνάµει 
εγγράφου ή διαθήκης ή µε διάταγµα δικαστηρίου αρµόδιας δικαιοδοσίας ως 
κηδεµόνας του ανηλίκου· 

"λειτουργός ευηµερίας" σηµαίνει το λειτουργό του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας που ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος εκάστοτε εξουσιοδοτεί γραπτώς να 
ενεργεί για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου· 

 "πατέρας" αναφορικά µε τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του, σηµαίνει 
το φυσικό πατέρα· 

"προσωρινό διάταγµα υιοθεσίας" σηµαίνει διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 6· 

"συγγενής" σε σχέση µε το υιοθετούµενο πρόσωπο σηµαίνει παππού, γιαγιά, αδελφό, 
αδελφή, θείο ή θεία, είτε αµφιθαλή, ετεροθαλή ή εξ αγχιστείας και περιλαµβάνει, σε 
περίπτωση τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων, τον πατέρα του 
υιοθετουµένου και οποιοδήποτε πρόσωπο που θα ήταν σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό 
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συγγενής του υιοθετουµένου, αν ο υιοθετούµενος είχε γεννηθεί από γάµο των γονέων 

"συναίνεση" σηµαίνει ελεύθερη και χωρίς όρους συναίνεση· 

"Τµήµα Ευηµερίας" σηµαίνει το Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαµβάνει το ∆ιευθυντή και 
τους εκάστοτε λειτουργούς ευηµερίας που έχουν εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το 
∆ιευθυντή να ενεργούν για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου· 

"υιοθεσία" σηµαίνει υιοθεσία δυνάµει διατάγµατος υιοθεσίας που αναγνωρίζεται από 
τους νόµους της ∆ηµοκρατίας· 

"υιοθετούµενος" περιλαµβάνει ανήλικο και κατ' εξαίρεση περιλαµβάνει πρόσωπο 
ηλικίας µεγαλύτερης των 18 χρόνων, όταν αυτό είναι τέκνο ενός  των υιοθετούντων. 

 

ΜΕΡΟΣ II - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ  

3. –(1) Η υιοθεσία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.        

(2) Η υιοθεσία συντελείται µε διάταγµα του ∆ικαστηρίου που αναφέρεται ως "διάταγµα 
υιοθεσίας" και ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται κατά τον καθορισµένο τύπο. 

(3) Η αίτηση υιοθεσίας υποβάλλεται από πρόσωπο ή πρόσωπα, εφόσον- 

(α) Ένα απ' αυτά είναι µόνιµος κάτοικος της ∆ηµοκρατίας ή κατά τα αµέσως πριν 
από την υποβολή της αιτήσεως δύο χρόνια είχε τη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία 
και εφόσον ο υιοθετούµενος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
υιοθεσίας έχει τη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία: 

         Νοείται ότι υιοθετούµενος, ο οποίος υιοθετήθηκε ή υιοθετείται από πρόσωπο 
ή πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, έπειτα από δικαστική διαδικασία του 
εξωτερικού θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι διαµένει στη 
∆ηµοκρατία· 

(β) ο ένας τουλάχιστον από τους αιτητές έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο έτος 
της ηλικίας του και το ∆ικαστήριο κρίνει ότι λαµβανοµένων υπόψη των ηλικιών 
τόσο του υιοθετούντος όσο και του υιοθετουµένου, αντίστοιχα, η υιοθεσία δε 
συνεπάγεται κινδύνους για τον υιοθετούµενο και είναι γενικώς προς το 
συµφέρον του υιοθετουµένου· οι περιορισµοί όσον αφορά τη διαφορά ηλικίας 
µεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουµένου δεν ισχύουν αν πρόκειται για υιοθεσία 
τέκνου του ή τέκνου της συζύγου του αιτητή· ή 

(γ) ένας από τους αιτητές έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του 
και είναι συγγενής του υιοθετουµένου: 

          Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου (3)(β) και (3)(γ) δεν εφαρµόζονται σε 
περίπτωση που η αίτηση υιοθεσίας υποβάλλεται από τον πατέρα ή τη µητέρα 
του υιοθετουµένου. 

(4) Αίτηση υιοθεσίας υποβάλλουν- 

(α) Οι δύο σύζυγοι για από κοινού υιοθεσία, 

(β) ο φυσικός πατέρας µε τη σύζυγο του ή η µητέρα µε το σύζυγο της, από κοινού, 

(γ) ο σύζυγος της µητέρας ή η σύζυγος του πατέρα του υιοθετουµένου. 

4.—( 1) Για την έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας απαιτείται- 

(α) Η συναίνεση των γονέων ή του κηδεµόνα του ανηλίκου: 

        Νοείται ότι η συναίνεση της µητέρας του ανηλίκου δεν µπορεί να δοθεί, αν δεν 
έχουν συµπληρωθεί τρεις τουλάχιστο µήνες από τη γέννηση του ανηλίκου· 

(β) η συναίνεση του ή της συζύγου του αιτητή, εφόσον αυτός είναι έγγαµος 

(γ) η συναίνεση του προς υιοθεσία προσώπου, αν το επιτρέπει η ηλικία και η 
πνευµατική του ικανότητα. 

(2) Η συναίνεση προς υιοθεσία δίνεται κατά τον καθορισµένο τύπο ενώπιον ∆ικαστή 
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Οικογενειακού ∆ικαστηρίου ή των προξενικών αρχών της ∆ηµοκρατίας στην περίπτωση 
που αυτή δίνεται εκτός της ∆ηµοκρατίας: 

Νοείται ότι συναίνεση που δόθηκε σε διαδικασία υιοθεσίας στην αλλοδαπή λογίζεται ότι 
είναι συναίνεση που δόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1). 

(3) Η συναίνεση µπορεί να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την έκδοση 
διατάγµατος υιοθεσίας, αν το ∆ικαστήριο κρίνει ότι αυτό είναι εύλογο υπό τις περιστάσεις. 

(4) Το ∆ικαστήριο, µε απόφαση του που εκδίδεται έπειτα από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου 
προσώπου και αφού αυτό ακουστεί προηγουµένως, δύναται να µην απαιτήσει τη 
συναίνεση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, αν ικανοποιηθεί ότι συντρέχει οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιστάσεις: 

(α) Ο γονέας ή κηδεµόνας του ανηλίκου έχει εγκαταλείψει ή παραµελεί τον ανήλικο 
ή συστηµατικά τον κακοµεταχειρίζεται ή τον έχει κακοποιήσει σε σοβαρό βαθµό. 

(β) Ο γονέας ή κηδεµόνας του ανηλίκου συστηµατικά και χωρίς εύλογη αιτία 
παραλείπει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του προς τον ανήλικο και ιδιαίτερα τη 
διατροφή και συντήρησή του. 

(γ) Ο υιοθετούµενος δεν είναι σε θέση να δώσει τη συναίνεσή του, λόγω της 
διανοητικής του καταστάσεως. 

(δ) Ο ή η σύζυγος του αιτητή δεν είναι δυνατό να εξευρεθεί ή αδυνατεί να δώσει την 
απαιτούµενη συναίνεση ή παράλογα αρνείται τη συναίνεση αυτή ή οι σύζυγοι 
βρίσκονται σε διάσταση και δε διαµένουν µαζί και ο χωρισµός αυτός αναµένεται 
να είναι οριστικός. 

(ε) Το πρόσωπο του οποίου η συναίνεση απαιτείται δεν είναι δυνατό να εξευρεθεί ή 
είναι ανίκανο να δώσει τη συναίνεσή του ή παράλογα αρνείται να δώσει τη 
συναίνεσή του. 

(5) Η προς υιοθεσία συναίνεση, εφόσον δεν πρόκειται για τη συναίνεση του 
υιοθετουµένου, µπορεί να δοθεί και χωρίς να είναι γνωστή στο πρόσωπο που τη δίνει η 
ταυτότητα του αιτητή. Αν η συναίνεση αργότερα αποσυρθεί µε τον ισχυρισµό ότι το 
πρόσωπο που την έδωσε δε γνώριζε την ταυτότητα του αιτητή, η άρνηση της συναινέσεως 
θα κρίνεται για τους σκοπούς του εδαφίου (4) παράλογη. 

5. – (1) Το ∆ικαστήριο εκδίδει το διάταγµα υιοθεσίας, αφού ικανοποιηθεί ότι-  

(α) Η συναίνεση που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 έχει δοθεί µε πλήρη 
επίγνωση της φύσεως των αποτελεσµάτων της υιοθεσίας·   

(β) η έκδοση του διατάγµατος υιοθεσίας θα είναι προς το συµφέρον του 
υιοθετουµένου, λαµβανοµένων υπόψη και των επιθυµιών του, αν το επιτρέπει 
η ηλικία και η πνευµατική του ικανότητα· 

(γ)  για τρεις τουλάχιστο συνεχείς µήνες πριν από την έκδοση του διατάγµατος ο 
ανήλικος διέµενε και συνεχίζει να διαµένει µε τον αιτητή ή έναν από αυτούς και 
τελεί υπό τη φροντίδα και επίβλεψή του· 

(δ)  ο αιτητής δεν έχει λάβει ούτε συµφώνησε να λάβει και κανένα άλλο πρόσωπο 
δεν έχει δώσει ή συµφώνησε να δώσει στον αιτητή οποιοδήποτε χρηµατικό 
ποσό ή άλλη αµοιβή ως αντάλλαγµα για την υιοθεσία· 

(ε)  η έκθεση του Τµήµατος Ευηµερίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
13(5), αναφέρει ότι ο επιµελητής του προς υιοθεσία προσώπου είναι πράγµατι 
πρόσωπο κατάλληλο για σκοπούς υιοθεσίας. 

(2) Το ∆ικαστήριο, κατά την έκδοση του διατάγµατος υιοθεσίας, µπορεί να θέσει 
οποιουσδήποτε όρους που υπό τις περιστάσεις κρίνει αναγκαίους και ειδικότερα µπορεί να 
αξιώσει από τον αιτητή να µεριµνήσει για την οικονοµική κατοχύρωση του ανηλίκου µε 
οποιοδήποτε τρόπο αυτό κρίνει ορθό και δίκαιο. 

6. –(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το ∆ικαστήριο µπορεί, ενώ 
εκκρεµεί αίτηση υιοθεσίας, να αναβάλει την οριστική απόφασή του επί του θέµατος και να 
εκδώσει προσωρινό διάταγµα υιοθεσίας που θα αναθέτει τη φύλαξη του ανηλίκου στον 
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αιτητή για δοκιµαστική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους έξι µήνες και µε όρους που το 
∆ικαστήριο κρίνει αναγκαίους αναφορικά µε τη συντήρηση, την εκπαίδευση και γενικά την 
ευηµερία του ανηλίκου. 

(2) Προσωρινό διάταγµα υιοθεσίας δεν εκδίδεται σε καµιά περίπτωση, εκτός αν έχουν 
δοθεί οι απαιτούµενες, σύµφωνα µε το άρθρο 4, συναινέσεις για την έκδοση διατάγµατος 
υιοθεσίας, επιφυλασσόµενης πάντοτε της εξουσίας του ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 4. 

 (3) Προσωρινό διάταγµα υιοθεσίας δεν µπορεί να εκδοθεί, αν δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του εδαφίου (1)(γ) του άρθρου 5. 

(4) Προσωρινό διάταγµα υιοθεσίας δεν αποτελεί διάταγµα υιοθεσίας κατά την έννοια του 
παρόντος Νόµου. 

7.—(1) ∆ιάταγµα υιοθεσίας µπορεί να εκδοθεί και έπειτα από αίτηση ενός µόνο 
προσώπου που δεν είναι έγγαµο, αν το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι. 

(2) ∆ιάταγµα υιοθεσίας είναι δυνατό να εκδοθεί και αναφορικά µε πρόσωπο που έχει ήδη 
υιοθετηθεί, εφόσον- 

(α) Πρόκειται για ανήλικο που έχει ήδη υιοθετηθεί από τον ή από τη σύζυγο του 
υιοθετούντος· 

(β) ο προηγούµενος υιοθετήσας έχει αποβιώσει·  

(γ) η πρώτη υιοθεσία έχει τερµατιστεί. 

(3) Σε περίπτωση αρνήσεως του ∆ικαστηρίου να εκδώσει το διάταγµα υιοθεσίας και αν οι 
ειδικές περιστάσεις της υποθέσεως το καθιστούν αναγκαίο, το ∆ικαστήριο µπορεί να 
διατάξει να τεθεί ο ανήλικος υπό την επίβλεψη του Τµήµατος Ευηµερίας. 

 

ΜΕΡΟΣ III - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

8.-(1) Ενώ εκκρεµεί αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου, ο γονέας ή ο κηδεµόνας που έχει δώσει 
τη συναίνεση του για την έκδοση του διατάγµατος υιοθεσίας δεν έχει δικαίωµα να 
µετακινήσει τον ανήλικο από την άµεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή, εκτός αν το 
∆ικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη το συµφέρον του ανηλίκου, το επιτρέψει. 

(2) Ενώ εκκρεµεί αίτηση υιοθεσίας, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να µετακινήσει, παρά 
τη θέληση του αιτητή, ανήλικο που για περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών πριν από την 
καταχώρηση της αιτήσεως βρίσκεται υπό την άµεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή, εκτός 
αν το ∆ικαστήριο το επιτρέψει. 

(3) Εκτός αν το ∆ικαστήριο το επιτρέψει, κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να µετακινήσει 
ανήλικο, παρά τη θέληση του προσώπου το οποίο έχει την άµεση φροντίδα και έλεγχο του 
ανηλίκου για περίοδο τουλάχιστο δώδεκα µηνών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει δώσει 
ειδοποίηση στο Τµήµα Ευηµερίας ότι προτίθεται να υποβάλει αίτηση υιοθεσίας του 
ανηλίκου και δεν έχουν παρέλθει τρεις µήνες από την ειδοποίηση αυτή. 

9.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 είναι 
ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιµο 
που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

(2) Το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή, την 
επιστροφή του ανηλίκου στο πρόσωπο που είχε την άµεση φροντίδα και έλεγχο του. 

(3) Το ∆ικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηση που να βασίζεται σε εύλογες υπόνοιες ότι 
πρόσωπο προτίθεται να µετακινήσει τον ανήλικο κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 8, να εκδώσει διάταγµα που να απαγορεύει στο πρόσωπο αυτό να µετακινήσει τον 
ανήλικο. 

(4) Αν το ∆ικαστήριο πεισθεί ότι δεν υπάρχει συµµόρφωση σε διάταγµα που έχει εκδοθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2), µπορεί να εκδώσει ένταλµα που να εξουσιοδοτεί 
αρµόδιο πρόσωπο να ανεύρει τον ανήλικο και να τον επιστρέψει στο πρόσωπο που είχε 
την άµεση φροντίδα και έλεγχό του. 
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(5) Όταν το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί, µετά από ένορκη πληροφορία ότι υπάρχει εύλογη 
πιθανότητα ανήλικος για τον οποίο έχει εκδοθεί διάταγµα δυνάµει των διατάξεων του 
εδαφίου (2) να βρίσκεται σε συγκεκριµένο τόπο, µπορεί να εκδώσει ένταλµα έρευνας που 
να εξουσιοδοτεί αρµόδιο πρόσωπο να ανεύρει τον ανήλικο και να τον επιστρέψει στο 
πρόσωπο που είχε την άµεση φροντίδα και έλεγχό του. 

 

ΜΕΡΟΣ IV-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

10. Η τοποθέτηση ανηλίκου υπό την άµεση φροντίδα και επιµέλεια προσώπου για 
σκοπούς υιοθεσίας µπορεί να γίνει είτε µέσω του Τµήµατος Ευηµερίας είτε απευθείας. 

 

11. Η τοποθέτηση ανηλίκου µέσω του Τµήµατος Ευηµερίας γίνεται µε γραπτή 
εξουσιοδότηση των γονέων ή του κηδεµόνα του ανηλίκου έπειτα από την οποία το Τµήµα 
Ευηµερίας µπορεί να προβεί ή να συµµετάσχει στις αναγκαίες διευθετήσεις για την 
τοποθέτηση του ανηλίκου υπό την άµεση φροντίδα προσώπου για σκοπούς υιοθεσίας, 
ανεξάρτητα αν η ταυτότητα του προτιθέµενου να υιοθετήσει τον ανήλικο προσώπου είναι 
γνωστή ή όχι στους γονείς ή στον κηδεµόνα του ανηλίκου. 

12.—(1) Η απευθείας τοποθέτηση ανηλίκου γίνεται, όταν οποιοδήποτε πρόσωπο 
προβαίνει απευθείας στις αναγκαίες διευθετήσεις για την τοποθέτηση ανηλίκου υπό την 
άµεση φροντίδα άλλου προσώπου που προτίθεται να το υιοθετήσει. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πρόσωπο θεωρείται ότι συµµετέχει στις 
αναγκαίες διευθετήσεις για την τοποθέτηση ανηλίκου υπό την άµεση φροντίδα άλλου 
προσώπου για σκοπούς υιοθεσίας, αν— 

(α) Συνάπτει οποιαδήποτε συµφωνία ή µε οποιοδήποτε τρόπο διευκολύνει τις 
διευθετήσεις για την υιοθεσία του ανηλίκου· ή 

(β) συνέρχεται ή συµµετέχει σε διαπραγµατεύσεις, σκοπός ή αποτέλεσµα των 
οποίων θα είναι η σύναψη συµφωνίας για την υιοθεσία του ανηλίκου· ή 

(γ) εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες. 

(3) Το πρόσωπο υπό την άµεση φροντίδα του οποίου έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να 
τοποθετηθεί ο ανήλικος για σκοπούς υιοθεσίας αναφέρεται ως "ο επιµελητής του ανηλίκου". 

13.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ή φυσικός γονέας επιθυµεί την τοποθέτηση Ειδοποίηση 
ανηλίκου για σκοπούς υιοθεσίας, ειδοποιεί σχετικά το λειτουργό ευηµερίας της περιοχής 
στην οποία διαµένει.                        

 (2) Τρεις τουλάχιστο µήνες πριν από την απευθείας τοποθέτηση ανηλίκου σύµφωνα µε 
διευθετήσεις που έχουν γίνει, ο προτεινόµενος επιµελητής και οι φυσικοί γονείς του 
ανηλίκου, αν υπάρχουν, ειδοποιούν εγγράφως το λειτουργό ευηµερίας της περιοχής στην 
οποία ο προτεινόµενος επιµελητής έχει τη διαµονή του για την πρόθεση του αυτή. 

(3) Στην ειδοποίηση που θα δίνεται δυνάµει του εδαφίου (2) θα αναφέρονται το όνοµα, το 
φύλο, η ηµεροµηνία και ο τόπος γεννήσεως του ανηλίκου, καθώς και το ονοµατεπώνυµο 
και η διεύθυνση του προτεινόµενου επιµελητή και των φυσικών γονέων, αν υπάρχουν. 

(4) Μετά τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), ο λειτουργός 
ευηµερίας διερευνά την καταλληλότητα του προτεινόµενου επιµελητή να αναλάβει τον 
ανήλικο υπό τη φροντίδα του για σκοπούς υιοθεσίας. 

(5) Ο λειτουργός ευηµερίας οφείλει, το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από τη λήψη της 
ειδοποίησης, να επιδώσει στον προτεινόµενο επιµελητή και τους φυσικούς γονείς, αν 
υπάρχουν, αντίγραφο της αιτιολογηµένης έκθεσής του, στην οποία να αναφέρεται κατά 
πόσο ο προτεινόµενος επιµελητής είναι πρόσωπο κατάλληλο να αναλάβει ανήλικο για 
σκοπούς υιοθεσίας: 

Νοείται ότι η επίδοση της πιο πάνω εκθέσεως µετά την ολοκλήρωσή της θα γίνεται κατά 
προτεραιότητα στον προτεινόµενο επιµελητή και τους φυσικούς γονείς, αν υπάρχουν: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αν η καταλληλότητα του προτεινόµενου επιµελητή έχει ήδη 
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διερευνηθεί από το λειτουργό ευηµερίας ή αν το ∆ικαστήριο ύστερα από σχετική αίτηση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις και αφού προηγουµένως ακούσει τις απόψεις 
του Τµήµατος Ευηµερίας, το κρίνει σκόπιµο, είναι δυνατό να επιτραπεί η τοποθέτηση του 
ανηλίκου για σκοπούς υιοθεσίας πριν από την πάροδο των τριών µηνών από τη λήψη της 
ειδοποίησης. 

(6) Αν ο προτεινόµενος επιµελητής ή οι φυσικοί γονείς διαφωνούν µε την έκθεση του 
λειτουργού ευηµερίας, µπορούν, µε αίτησή τους, να αποταθούν στο ∆ικαστήριο, το οποίο 
και αποφασίζει σχετικά. 

 

14. Πρόσωπο ή πρόσωπα που προτίθενται να προχωρήσουν σε διαδικασία υιοθεσίας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και τα οποία δεν έχουν ακόµη εξεύρει το 
προς υιοθεσία πρόσωπο, έχουν το δικαίωµα κατόπιν αιτήσεως να αποτείνονται στο 
λειτουργό ευηµερίας της περιοχής στην οποία διαµένουν, µε την οποία να ζητούν την 
ετοιµασία εκθέσεως στην οποία να αναφέρεται κατά πόσο αυτοί είναι ή όχι πρόσωπα 
κατάλληλα για σκοπούς υιοθεσίας: 

Νοείται ότι ο λειτουργός ευηµερίας οφείλει το αργότερο µέσα σε έξι µήνες από τη λήψη 
της ειδοποίησης να επιδώσει στους αιτητές αντίγραφο αιτιολογηµένης έκθεσής του 
σύµφωνα µε τα πιο πάνω: 

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του άρθρου 13(6) εφαρµόζονται, τηρουµένων των 
αναλογιών, και στην περίπτωση διαφωνίας των αιτητών ως προς το περιεχόµενο της 
εκθέσεως αυτής. 

15.—(1) Σε περίπτωση που ο επιµελητής του ανηλίκου αλλάζει διαµονή, ενώ ο ανήλικος 
εξακολουθεί να τελεί υπό την άµεση φροντίδα του, οφείλει, δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες 
ενωρίτερα, να δώσει σχετική ειδοποίηση στο Τµήµα Ευηµερίας. 

 (2) Όταν λόγοι έκτακτης ανάγκης επιβάλλουν την άµεση αλλαγή της διαµονής του 
επιµελητή του ανηλίκου, θεωρείται επαρκές αν η προβλεπόµενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση 
δοθεί µέσα σε χρονικό διάστηµα σαράντα οκτώ ωρών από την αλλαγή της διαµονής. 

(3) Αν ο ανήλικος αναφορικά µε τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος 
Μέρους αποβιώσει, ενώ τελεί υπό την άµεση φροντίδα του επιµελητή του, ο επιµελητής 
οφείλει σε διάστηµα είκοσι τεσσάρων ωρών από το θάνατο του ανηλίκου να ειδοποιήσει 
γραπτώς το λειτουργό ευηµερίας. 

16.—(1) Αν τα υποστατικά στα οποία έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί 
ανήλικος δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι, λόγω της καταστάσεως τους 
ή των συνθηκών διαβιώσεως, ακατάλληλα ή το περιβάλλον είναι επιβλαβές για τον ανήλικο 
ή αν ο επιµελητής υπό την άµεση φροντίδα του οποίου βρίσκεται ή πρόκειται να 
τοποθετηθεί ο ανήλικος είναι, για λόγους που αφορούν την ηλικία του, την πνευµατική του 
κατάσταση ή γενικά τη διαγωγή του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρόσωπο ακατάλληλο ή 
αν ο επιµελητής έχει αποβιώσει, το ∆ικαστήριο µπορεί, έπειτα από αίτηση του λειτουργού 
ευηµερίας, να διατάξει τη µετακίνηση του ανηλίκου σε ασφαλές µέρος, µέχρι να καταστεί 
δυνατή η επιστροφή του στους γονείς ή στον κηδεµόνα του ή µέχρι να γίνουν άλλες 
διευθετήσεις.                 

(2) Η εκτέλεση του δικαστικού διατάγµατος που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου µπορεί να γίνει από λειτουργό ευηµερίας. 

(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να συµµορφωθεί µε διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε 
το παρόν άρθρο ή παρακωλύει την εκτέλεση του διατάγµατος είναι ένοχο αδικήµατος. 

17.—(1) Ο λειτουργός ευηµερίας έχει καθήκον, αφού λάβει την ειδοποίηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 13, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να επισκεφθεί τα 
υποστατικά στα οποία έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανήλικος και να 
εξετάσει τα υποστατικά αυτά και τον ανήλικο. 

(2) Λειτουργός ευηµερίας που δε γίνεται δεκτός σε υποστατικό στο οποίο έχει λόγους να 
πιστεύει ότι διαµένει ανήλικος, αναφορικά µε τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος Μέρους, µπορεί να ζητήσει από το ∆ικαστήριο την έκδοση εντάλµατος το οποίο 
θα του επιτρέπει να εισέλθει στα υποστατικά. 
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(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να επιτρέψει σε λειτουργό ευηµερίας να επισκεφθεί ή να 
εξετάσει ανήλικο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), ή παρεµποδίζει το λειτουργό να 
ενεργήσει σύµφωνα µε ένταλµα που έχει εκδοθεί δυνάµει του εδαφίου (2) είναι ένοχο 
αδικήµατος. 

18.—(1) Πρόσωπο που αρνείται να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
Μέρους ή διαπράττει οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα σε περίπτωση καταδίκης του θα υπόκειται 
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές. 

(2) Το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή, τη 
µετακίνηση του ανηλίκου αναφορικά µε τον οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκηµα σε ασφαλές 
µέρος, µέχρι να καταστεί δυνατή η παράδοσή του στους γονείς ή στον κηδεµόνα του ή 
µέχρι να γίνουν άλλες διευθετήσεις. 

19. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται- 

(α) Μετά την έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας ή προσωρινού διατάγµατος υιοθεσίας και 
από την ηµέρα εκδόσεως του διατάγµατος αυτού· 

(β) εφόσον το πιο πάνω διάταγµα δεν εκδίδεται, από την ηµέρα που ο ανήλικος 
συµπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του· 

(γ) µετά την απόρριψη ή εγκατάλειψη αίτησης υιοθεσίας. 

 

ΜΕΡΟΣ V — ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 

20.—(1) Πρόσωπο υπό τη φροντίδα του οποίου έχει τοποθετηθεί ανήλικος για σκοπούς 
υιοθεσίας και το οποίο παραλείπει να υποβάλει την αίτηση υιοθεσίας µέσα σε περίοδο 
δώδεκα µηνών από την τοποθέτηση ή ειδοποιεί το Τµήµα Ευηµερίας ότι δεν προτίθεται να 
προχωρήσει στην υιοθεσία οφείλει, σε διάστηµα επτά ηµερών από τη συµπλήρωση των 
δώδεκα µηνών ή από την ειδοποίηση στο Τµήµα Ευηµερίας, να επιστρέψει τον ανήλικο στο 
γονέα ή τον κηδεµόνα του ή στο πρόσωπο που είχε την άµεση φροντίδα και έλεγχο του 
ανηλίκου πριν από την τοποθέτηση. 

(2) Αν η τοποθέτηση του ανηλίκου έχει γίνει µέσω του Τµήµατος Ευηµερίας, ο ανήλικος 
παραδίδεται στο πρόσωπο που ορίζει το Τµήµα Ευηµερίας, αφού λάβει και τη συναίνεση 
των γονέων ή του προσώπου που είχε την άµεση φροντίδα και έλεγχο του ανηλίκου πριν 
από την τοποθέτησή του. 

(3) Αν την άµεση φροντίδα και έλεγχο του ανηλίκου είχε το ίδιο το Τµήµα Ευηµερίας, ο 
ανήλικος επιστρέφεται στο Τµήµα Ευηµερίας. 

21.—(1) Σε περίπτωση που η συναίνεση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 
20, δεν εξασφαλίζεται ή τα πρόσωπα των οποίων η συναίνεση απαιτείται αρνούνται να την 
παραχωρήσουν χωρίς εύλογη αιτία, το ∆ικαστήριο µπορεί, έπειτα από σχετική αίτηση, να 
δώσει τις οδηγίες που υπό τις περιστάσεις κρίνει ορθές και δίκαιες. 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 20(1) 
εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στην περίπτωση που το ∆ικαστήριο 
αρνηθεί να εκδώσει το διάταγµα της υιοθεσίας ή που το προσωρινό διάταγµα εκπνέει χωρίς 
να έχει εκδοθεί διάταγµα υιοθεσίας. 

(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 είναι ένοχο αδικήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που 
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες και το ∆ικαστήριο το οποίο εκδικάζει το αδίκηµα µπορεί να 
εκδώσει διάταγµα να παραδοθεί ο ανήλικος στους γονείς ή τον κηδεµόνα του ή να τεθεί 
υπό την επίβλεψη του Τµήµατος Ευηµερίας. 

 

ΜΕΡΟΣ VI — ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 

22.—(1) Με την έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των 
φυσικών γονέων προς τον ανήλικο παύουν και περιέρχονται στους υιοθετούντες. 
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  85 του 1973 
    4 του 1984 
223 του 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Το διάταγµα υιοθεσίας δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των γονέων 
σε σχέση µε τη χρονική περίοδο πριν από την έκδοσή του. 

 (3) Με το διάταγµα υιοθεσίας παύει κάθε γονικό δικαίωµα ή υποχρέωση προς τον 
ανήλικο- 

(α) Των φυσικών γονέων ή του κηδεµόνα του ανηλίκου, εφόσον ο γονέας δεν είναι 
ένα από τα πρόσωπα που πρόκειται να υιοθετήσουν τον ανήλικο· 

(β) οποιουδήποτε προσώπου δυνάµει διατάγµατος ∆ικαστηρίου που βρίσκεται σε 
ισχύ κατά το χρόνο εκδόσεως του διατάγµατος υιοθεσίας. 

(4) Με το διάταγµα υιοθεσίας τερµατίζεται κάθε υποχρέωση που προκύπτει δυνάµει 
συµφωνίας, διαθήκης ή αποφάσεως ∆ικαστηρίου για την καταβολή παροχών για τη 
συντήρηση του ανηλίκου ή σχετικά για οποιοδήποτε άλλο θέµα που ανάγεται στα γονικά 
καθήκοντα. 

(5) Το εδάφιο (4) δεν εφαρµόζεται σε υποχρεώσεις δυνάµει καταπιστεύµατος ή 
συµφωνίας, εκτός αν ρητά προνοείται στο σχετικό έγγραφο ότι η υποχρέωση θα 
τερµατίζεται µε την έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας. 

23.—(1) Το υιοθετούµενο τέκνο θα θεωρείται καθ' όλα νόµιµο και φυσικό τέκνο των 
υιοθετούντων και σε καµιά περίπτωση δε θα θεωρείται τέκνο οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου. 

       (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν έχουν εφαρµογή ως προς το υιοθετούµενο 
πρόσωπο, τους φυσικούς γονείς και τους εξ αίµατος συγγενείς του για σκοπούς συγγένειας 
σε σχέση µε τη σύναψη γάµου ή στοιχειοθέτησης του αδικήµατος της αιµοµιξίας σύµφωνα 
µε τον Ποινικό Κώδικα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ∆εν επιτρέπεται ο γάµος µεταξύ του υιοθετουµένου και του υιοθετούντος, ανεξάρτητα 
αν ο υιοθετούµενος υιοθετηθεί αργότερα από άλλο πρόσωπο. 

 

ΜΕΡΟΣ VII — ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 

24.—(1) Ο Αρχιπρωτοκολλητής του Ανώτατου ∆ικαστηρίου τηρεί µητρώο που θα 
ονοµάζεται "Μητρώο Υιοθετηθέντων" για την καταχώρηση των διαταγµάτων υιοθεσίας 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του διατάγµατος υιοθεσίας. 

(2) Πιστοποιηµένο αντίγραφο καταχωρήσεως στο Μητρώο Υιοθετηθέντων του ίδιου 
τύπου και χρώµατος όπως και το πιστοποιητικό γεννήσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόµου, που φέρει τη σφραγίδα του 
Ανώτατου ∆ικαστηρίου, θα είναι αποδεκτό ως µαρτυρία της υιοθεσίας στην οποία 
αναφέρεται, καθώς και του τόπου και της ηµεροµηνίας γεννήσεως του υιοθετηθέντος. 

 (3) Ο Αρχιπρωτοκολλητής θα τηρεί ευρετήριο του Μητρώου Υιοθετηθέντων στο 
Πρωτοκολλητείο του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. Μετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου 
έτους της ηλικίας του, ο υιοθετηθείς µπορεί µε άδεια του ∆ικαστηρίου, που λαµβάνεται 
αφού το ∆ικαστήριο ακούσει τις απόψεις του Τµήµατος Ευηµερίας, να ενηµερωθεί µέσω 
του λειτουργού ευηµερίας για την καταγωγή του και να πάρει πιστοποιηµένο αντίγραφο 
κάθε καταχώρησης που έχει γίνει στο Μητρώο Υιοθετηθέντων που τον αφορά. 



Καταχώρηση 
στοιχείων 
υιοθεσίας. 
Παράρτηµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση 
διαταγµάτων και 
διορθώσεις στο 
Μητρώο 
Υιοθετηθέντων. 
 
 
 
Απαγόρευση 
παροχής ή 
αποδοχής 
ανταλλάγµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαγόρευση 
δηµοσιευµάτων 

25.—(1) Κάθε διάταγµα υιοθεσίας θα περιέχει οδηγίες στον Αρχιπρωτοκολλητή για 
καταχώρηση στο Μητρώο Υιοθετηθέντων στοιχείων κατά τον καθοριζόµενο στο Παράρτηµα 
τύπο και, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), θα καθορίζει τα στοιχεία που θα 
περιέχονται στις στήλες 2-6 του Παραρτήµατος. 

 (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)- 
 

 (α)  Όταν η ακριβής ηµεροµηνία γεννήσεως του υιοθετουµένου δεν αποδεικνύεται 
προς ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου, το ∆ικαστήριο αποφασίζει για την πιθανή 
ηµεροµηνία γεννήσεως και η ηµεροµηνία αυτή θα καθορίζεται στο διάταγµα ως η 
ηµεροµηνία γεννήσεως του υιοθετουµένου. 

 
(β)  Όπου το όνοµα ή το επώνυµο που θα φέρει ο υιοθετούµενος µετά την υιοθεσία 

είναι διαφορετικό από το όνοµα ή το επώνυµο το οποίο έφερε µέχρι τη στιγµή 
που εκδόθηκε το διάταγµα υιοθεσίας, το νέο όνοµα ή επώνυµο θα καθορίζεται 
στο διάταγµα σε αντικατάσταση του αρχικού. 

(γ)   Όπου ο τόπος γεννήσεως του υιοθετουµένου δεν αποδεικνύεται προς 
ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου, τα σχετικά στοιχεία του τόπου γεννήσεως 
µπορούν, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), να παραλείπονται από 
το διάταγµα και από την καταχώρηση στο Μητρώο Υιοθετηθέντων. 

 
(3) Όταν ύστερα από αίτηση υιοθεσίας αποδεικνύεται ότι για τον υιοθετούµενο υπάρχει 

καταχώρηση στο Μητρώο Γεννήσεων, το διάταγµα υιοθεσίας θα περιλαµβάνει οδηγίες για 
να σηµειωθεί στην καταχώρηση στο Μητρώο Γεννήσεων και η λέξη "υιοθετηθείς". 
 

(4) Όπου εκδίδεται από το ∆ικαστήριο διάταγµα υιοθεσίας αναφορικά µε ανήλικο ο οποίος 
έχει υιοθετηθεί προηγουµένως σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, το διάταγµα 
θα περιλαµβάνει οδηγίες για να σηµειωθεί στην καταχώρηση στο Μητρώο Υιοθετηθέντων η 
λέξη "επανυιοθετηθείς". 

 
(5) Μετά την έκδοση από το ∆ικαστήριο διατάγµατος υιοθεσίας ο Πρωτοκολλητής του 

∆ικαστηρίου θα κοινοποιεί το διάταγµα στον Αρχιπρωτοκολλητή ο οποίος θα 
συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στο διάταγµα. 

 
  26. ∆ικαστήριο που έχει εκδώσει διάταγµα υιοθεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος Νόµου µπορεί, ύστερα από αίτηση του υιοθετούντος ή του υιοθετηθέντος, να 
τροποποιήσει το διάταγµα µε επανόρθωση οποιουδήποτε λάθους που υπάρχει σ' αυτό. Ο 
Πρωτοκολλητής θα κοινοποιεί την τροποποίηση στον Αρχιπρωτοκολλητή και θα γίνεται η 
αναγκαία διόρθωση στο Μητρώο Υιοθετηθέντων. 

ΜΕΡΟΣ VIII — ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

27.—(1) Η αποδοχή οποιουδήποτε ποσού ή άλλης αµοιβής από τον υιοθετούντα, το γονέα 
ή κηδεµόνα ανηλίκου ως αντάλλαγµα για την υιοθεσία του ανηλίκου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου είναι παράνοµη. 
 

(2) Η πληρωµή ή συµφωνία για πληρωµή ή παροχή ανταλλάγµατος από οποιοδήποτε 
πρόσωπο προς τον υιοθετούντα, τον πατέρα ή τον κηδεµόνα ανηλίκου η οποία αντίκειται 
προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι παράνοµη. 

 
(3) Η καταβολή ή αποδοχή ή συµφωνία καταβολής ή αποδοχής οποιουδήποτε 

χρηµατικού ποσού ή αµοιβής σε σχέση µε διευθετήσεις για τοποθέτηση ανηλίκου µε βάση 
τις διατάξεις του Μέρους IV ή σε σχέση µε διευθετήσεις για υιοθεσία ανηλίκου είναι 
παράνοµη. 

 
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των εδαφίων (1) (2) και (3) ανωτέρω 

είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

 
(5) Το ∆ικαστήριο στο οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας 

δύναται να επιτρέψει την πληρωµή ή είσπραξη οποιωνδήποτε εξόδων που κατά την κρίση 
του είναι δικαιολογηµένη.               

 
28.—(1) Η δηµοσίευση οποιασδήποτε αγγελίας ή δηµοσιεύµατος που υπονοεί ότι-               

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετάβαση 
ανηλίκου στο 
εξωτερικό για 
υιοθεσία. 
 
 
 
 
Άδεια για µετάβαση 
ανηλίκου στο 
εξωτερικό για 
υιοθεσία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έγκυρη υιοθεσία. 
 
 
∆ιαδικαστικοί 
κανονισµοί. 
 
 
 
 
 
Προσωρινός 
κηδεµόνας. 
 
 
 
Κατάργηση και 
επιφύλαξη. 
 
Κεφ. 274 
 
Εκκρεµούσες 
υποθέσεις 
υιοθεσίας. 

(α) ο γονέας ή κηδεµόνας ανηλίκου επιθυµεί την υιοθεσία του ανηλίκου· ή 
 
(β) πρόσωπο επιθυµεί να υιοθετήσει ανήλικο ή 

 
(γ) πρόσωπο είναι πρόθυµο να προβεί σε διευθετήσεις για την υιοθεσία ανηλίκου, 

είναι παράνοµη. 
 

(2) Πρόσωπο που προκαλεί τη δηµοσίευση ή που εν γνώσει του δηµοσιεύει αγγελία ή 
άλλο δηµοσίευµα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχο 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 

 
29. Οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του ∆ικαστηρίου επιτρέπει, προκαλεί ή 

προωθεί εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας τη µεταφορά και ανάθεση της φροντίδας 
ανηλίκου αναφορικά µε τον οποίο γίνονται διευθετήσεις για υιοθεσία σε πρόσωπο που δεν 
είναι κηδεµόνας ή συγγενής του ανηλίκου διαπράττει αδίκηµα και υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή 
και στις δύο ποινές. 

 
30.—(1) Το ∆ικαστήριο µπορεί, έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται κατά το δέοντα τύπο 

και υπό τους όρους και περιορισµούς που το ίδιο κρίνει ορθό και δίκαιο, να δώσει άδεια για 
τη µεταφορά και ανάθεση της άµεσης φροντίδας ανηλίκου για τον οποίο γίνονται 
διευθετήσεις για υιοθεσία σε  πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που διαµένει εκτός της 
∆ηµοκρατίας. 

 
(2) Το ∆ικαστήριο, για να δώσει άδεια για τη µεταφορά του ανηλίκου εκτός της  

∆ηµοκρατίας, λαµβάνει υπόψη- 
 

(α) Τη συγκατάθεση των γονέων ή του κηδεµόνα ή του προσώπου που έχει τη 
φύλαξη του ανηλίκου ή που ευθύνεται για τη συντήρησή του·  

 
(β)   την ευηµερία του ανηλίκου και τις επιθυµίες του αν η ηλικία του το επιτρέπει· 

(γ)  την καταλληλότητα του προσώπου το οποίο θα αναλάβει την άµεση φροντίδα 
του ανηλίκου. 

(3) Το ∆ικαστήριο µπορεί να εγκρίνει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που θα 
απαιτηθεί για την πραγµατοποίηση του σκοπού για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια. 

31. Καµιά υιοθεσία δε θα είναι έγκυρη και αποτελεσµατική, εκτός αν γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου.  

32. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο µπορεί να εκδώσει διαδικαστικό κανονισµό για τον  
καθορισµό του τύπου των δικογράφων και τη ρύθµιση διαδικαστικών θεµάτων. Μέχρι την 
έκδοση των κανονισµών αυτών θα ισχύουν στο βαθµό και την έκταση που δεν 
επηρεάζονται ή διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου οι διατάξεις των 
περί Υιοθεσίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών του 1954, οι οποίοι θα θεωρούνται ότι 
θεσπίστηκαν δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

33. Το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί αίτηση για υιοθεσία θα διορίζει 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή λειτουργό του Τµήµατος Ευηµερίας στην περιοχή του οποίου 
διαµένει ο αιτητής ή ο ανήλικος για να ενεργεί ως προσωρινός κηδεµόνας, µε καθήκον να 
διαφυλάττει τα συµφέροντα του ανηλίκου γενικώς, καθώς και ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

34.—(1) Ο περί Υιοθεσίας Νόµος, Κεφ. 274, δια του παρόντος καταργείται. 

 (2) ∆ιατάγµατα υιοθεσίας που έχουν εκδοθεί δυνάµει του περί Υιοθεσίας Νόµου, Κεφ. 
274, θα εξακολουθούν να είναι έγκυρα και να έχουν ισχύ σαν να είχαν εκδοθεί δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

     35. Εκκρεµούσες κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου διαδικασίες 
υιοθεσίας, για τις οποίες έχει καταχωρηθεί αίτηση υιοθεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 3, θα 
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

 

 



              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

                        (Άρθρο 25) 

                            Τύπος καταχώρησης στο Μητρώο Υιοθετηθέντων 

 
             
                 (1)                            (2)                      (3)                             (4) 

Αρ. 
Καταχώρησης    

 

Ηµεροµηνία 
γεννήσεως 

Υιοθετουµένου 

Όνοµα και  
επώνυµο 

υιοθετουµένου 

Φύλο  
υιοθετουµένου  

                   
 
   (5)  (6)   (7)  (8) 

Όνοµα και 
επώνυµο, 

διεύθυνση και 
επάγγελµα 

υιοθετούντος ή 
υιοθετούντων 

Ηµεροµηνία 
διατάγµατος 
υιοθεσίας και 

∆ικαστήριο από 
το οποίο 
εκδόθηκε 

Ηµεροµηνία 
καταχώρησης 

Υπογραφή 
υπαλλήλου ο 

οποίος 
εξουσιοδοτήθηκε 

από τον  
Αρχιπρωτοκολλητή 
να βεβαιώνει την 
κααχώρηση 

 


