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Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµοι του 1990 έως 1998 θα
αναφέρονται µαζί ως οι περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµοι του 1
990 έως 1 998.

Ερµηνεία

2. Στον παρόντα Νόµο:
'∆ιευθυντής" σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευηµερίας ή οποιοδήποτε λειτουργό του Τµήµατος
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν

2τουΝ.95(Ι)/95.
2 του Ν.30(Ι)/97.
2τουΝ.60(Ι)/97.
2τουΝ.21(Ι)/98. 23 του
1990 247 του 1990 231
του 1991 Β8(Ι) του
1994 33(1) του 1996 61
(Ι) του 1997.

‘∆ικαστήριο" σηµαίνει το οικογενειακό δικαστήριο που ιδρύθηκε δυνάµει
των περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων Νόµων του 1990 έως 1997.

"εγκεκριµένες επενδύσεις" σηµαίνει:
(α) Οποιαδήποτε χρεόγραφα το κεφάλαιο ή τον τόκο τον οποίο έχει
εγγυηθεί Κυβέρνηση
(β) οµόλογα, γραµµάτια, µετοχές ή άλλα αξιόγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση ειδικού νόµου ή σε σχέση µε δάνειο που
έχει συνάψει η Κυβέρνηση
(γ) οµόλογα, γραµµάτια, µετοχές ή άλλα αξιόγραφα οργανισµού
δηµόσιου δικαίου ή αρχής τοπικής ∆ιοίκησης, τα εισοδήµατα των
οποίων τελούν υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης
(δ) επενδύσεις εξασφαλισµένες µε υποθήκη ή άλλη επιβάρυνση
ακίνητης περιουσίας που η αξία της υπερβαίνει κατά 1/5 το ποσό της
επένδυσης'
(ε) επενδύσεις που καθορίζονται ως εγκεκριµένες επενδύσεις από τον
Υπουργό Οικονοµικών για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου µε
σχετικό διάταγµα που δύναται να δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας
"επίτροπος" σηµαίνει το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, η άσκηση της γονικής µέριµνας εν
όλω ή εν µέρει
"τέκνο" σηµαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο
όγδοο έτος της ηλικίας του αλλά δεν περιλαµβάνει έγγαµο πρόσωπο
που δεν έχει συµπληρώσει την εν λόγω ηλικία.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
Επώνυµο του
Τέκνου

3.-(1 )(α) Οι γονείς µπορούν να προσδιορίσουν το επώνυµο του τέκνου
τους µε κοινή έγγραφη δήλωση τους.
(β) Η δήλωση που προβλέπεται από το εδάφιο (1) γίνεται ενώπιον του
ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου µέσα σε τρεις µήνες από το
τέλος του µήνα µέσα στον οποίο γεννήθηκε το τέκνο.
(2) Το οριζόµενο επώνυµο, κοινό για όλα τα τέκνα, µπορεί να είναι είτε
το επώνυµο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασµός των επωνύµων
τους, που όµως σε καµιά περίπτωση δε µπορεί να περιλαµβάνει
περισσότερα από δύο επώνυµα.

(3) Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυµο του τέκνου τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) τα τέκνα έχουν το επώνυµο
του πατέρα τους.

Επώνυµο τέκνου χωρίς
γάµο των γονέων

4.-(1)(α) Τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων παίρνει το
επώνυµο της µητέρας του.
(β) Ο σύζυγος της µητέρας µπορεί µε έγγραφη δήλωση ενώπιον του
ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου να δώσει στο τέκνο το
επώνυµο του, αν συναινέσει σ αυτό η µητέρα.
(2) Σε περίπτωση επιγενόµενου γάµου των γονέων του τέκνου οι γονείς
µπορούν Οι περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµοι του 1990 έως
1998
να προσδιορίσουν το επώνυµο του µε κοινή έγγραφη δήλωση τους που
γίνεται ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου γέννησης του τέκνου µέσα σε
τρεις µήνες από το τέλος του µήνα µέσα στον οποίο τελέστηκε ο γάµος
των γονέων, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του
άρθρου 3.
(3)(α} Αν γίνει εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, οι γονείς του τέκνου ή σ
ένας από αυτούς ή ο επίτροπος του δικαιούνται µέσα σε προθεσµία έξι
µηνών από την ολοκλήρωση της αναγνώρισης, να προσθέσουν στο
επώνυµο του τέκνου µε δήλωση στο ληξίαρχο του τόπου γέννησης του
τέκνου το πατρικό επώνυµο.
(β)Αν στη δήλωση προβαίνουν από κοινού οι δυο γονείς, µπορούν να
προσδιορίσουν το νέο επώνυµο του τέκνου σύµφωνα µε το εδάφιο (1)
του άρθρου 3 µέσα σε έξι µήνες από την ολοκλήρωση της εκούσιας ή
δικαστικής αναγνώρισης.

Γονική µέριµνα

2 του Ν.60(Ι)/95

Άσκηση γονικής
µέριµνας

5.-{1}(α) Η µέριµνα για το ανήλικο τέκνο ("γονική µέριµνα") είναι
καθήκον και δικαίωµα των γονέων οι οποίοι το ασκούν από κοινού.
(β) Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό του ονόµατος, την
επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την
εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία που
αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
{2)Σε περίπτωση όπου η γονική µέριµνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης
σε αφάνεια, ή απουσίας του ενός γονέως, η γονική µέριµνα ασκείται
αποκλειστικά από τον άλλο
(3)Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική µέριµνα για
πραγµατικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος η περιορισµένα ικανός για
δικαιοπραξία, την ασκεί µόνος ο άλλος γονέας. Η επιµέλεια όµως του
προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα.
(4)Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων ή σε περίπτωση θανάτου
του ενός γονέα και αν ο άλλος γονέας αδυνατεί να ασκήσει τη γονική
µέριµνα για πραγµατικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισµένα
ικανός για δικαιοπραξία, τη γονική µέριµνα ασκούν οι πλησιέστεροι
ανιόντες από κοινού και οι διατάξεις του παρόντος Νόµου που αφορούν
την άσκηση γονικής µέριµνας από τους δύο γονείς εφαρµόζονται καθ1
όλα σαν να επρόκειτο περί των γονέων Αν οι πλησιέστεροι ανιόντες δεν
είναι σε θέση για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσουν τη γονική µέριµνα,
τότε εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18.
6.-(1) Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά µε την άσκηση της γονικής
µέριµνας πρέπει να αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου.
(2){α) Στο συµφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση
του ∆ικαστηρίου όταν, κατά τις διατάξεις του νόµου, το ∆ικαστήριο
αποφασίζει σχετικά µε την ανάθεση της γονικής µέριµνας ή µε τον
τρόπο της άσκησης της.

∆ιαφωνία των γονέων

(β) Η απόφαση του ∆ικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα
µεταξύ των γονέων και να µην κάνει διακρίσεις µε βάση το φύλο, τη
γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, την ιθαγένεια, την εθνική ή
κοινωνική προέλευση ή την περιουσία.
(3) Ανάλογα µε την ωριµότητα του τέκνου και στο βαθµό που µπορεί να
αντιληφθεί, πρέπει να ζητείται και να συνεκτιµάται η γνώµη του πριν
από κάθε απόφαση σχετικά µε τη γονική µέριµνα, εφόσον η απόφαση
αφορά τα συµφέροντα του.
7. Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας και το
συµφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το
∆ικαστήριο, έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε από τους γονείς.

Πράξεις από τον γονέα

8. Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και µόνος του πράξεις
αναφερόµενος στη γονική µέριµνα εφόσον πρόκειται για συνήθεις
πράξεις επιµέλειας του προσώπου του τέκνου ή για πράξεις που έχουν
επείγοντα χαρακτήρα.

Επιµέλεια του
προσώπου.

9.-(1) Η επιµέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαµβάνει ιδίως την
ανατροφή και επίβλεψη, τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση του καθώς
και τον προσδιορισµό του τόπου διαµονής του.
(2) Κατά την ανατροφή του τέκνου, οι γονείς το ενισχύουν χωρίς
διάκριση φύλου, να αναπτύσσει ελεύθερα και µε κοινωνική συνείδηση
την προσωπικότητα του.

Χρησιµοποίηση
περιουσίας και
εισοδηµάτων για τις
ανάγκες του τέκνου.

10. Οι γονείς µπορούν µε άδεια του ∆ικαστηρίου να χρησιµοποιούν την
περιουσία και τα εισοδήµατα από την περιουσία του τέκνου, την οποία
διοικούν για τη συντήρηση, την εκπαίδευση και τις εν γένει ανάγκες του
τέκνου.

∆ωρεές.

11. Οι γονείς δεν µπορούν να προβαίνουν σε δωρεές από την
περιουσία του τέκνου.

∆ιαχείριση µε άδεια.

12. Οι γονείς δεν µπορούν χωρίς την άδεια του ∆ικαστηρίου να
διενεργήσουν στο όνοµα του τέκνου, τις πράξεις που απαγορεύονται και
στον επίτροπο του ανηλίκου.

Ευθύνη των γονέων.

13.-(1) Οι γονείς κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας έχουν
υποχρέωση να δείχνουν την επιµέλεια που δείχνουν και στις δικές τους
υποθέσεις.
(2) Αν ζηµιά που προβλήθηκε οφείλεται σε παράβαση υποχρέωσης του
ενός και των δυο γονέων οι γονείς ευθύνονται αλληλέγγυα και
προσωπικά.

∆ιαζύγιο ή ακύρωση
του γάµου.

∆ιακοπή της
συµβίωσης.

14.-(1) Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή άκυρου γάµου
και εφόσο ζουν και οι δυο γονείς, η άσκηση της γονικής µέριµνας
ρυθµίζεται από το ∆ικαστήριο.
(2) Η άσκηση της γονικής µέριµνας µπορεί να ανατεθεί στον έναν από
τους δυο γονείς ή, αν αυτοί συµφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο
διαµονής του τέκνου, στους δυο από κοινού.
(3) Το ∆ικαστήριο µπορεί να κατανέµει την άσκηση της γονικής
µέριµνας µεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτο. Στην απόφαση
του το ∆ικαστήριο λαµβάνει υπόψη τους δεσµούς του τέκνου µε τους
γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τυχόν συµφωνίες των γονέων
για την επιµέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου. Κύριο
κριτήριο αποτελεί πάντα το συµφέρον του τέκνου.
15. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρµόζονται και στην περίπτωση που
υπάρχει διακοπή της συµβίωσης των συζύγων.

Τέκνα χωρίς γάµο των
γονέων

16. Η γονική µέριµνα του τέκνου που γεννήθηκε και παραµένει χωρίς
γάµο των γονέων ανήκει στη µητέρα. Σε περίπτωση αναγνώρισης
αποκτά γονική µέριµνα και ο πατέρας.

Προσωπική
επικοινωνία.

17.-(1) Ο γονέας µε τον οποίο δε διαµένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωµα
της προσωπικής επικοινωνίας µε αυτό.
(2}Σε περίπτωση διαφωνίας όσο αφορά την άσκηση του δικαιώµατος,
προσωπικής επικοινωνίας, αποφασίζει το ∆ικαστήριο.
(3) Στην απόφαση του το ∆ικαστήριο λαµβάνει υπόψη και εφαρµόζει
κατ' αναλογία τις πρόνοιες του άρθρου 6.

Συνέπειες κακής
άσκησης,
αφαίρεση γονικής
µέριµνας
και ανάθεση της
σε επίτροπο.

18.-(1) Αν ο πατέρας ή η µητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους
επιβάλλει το λειτούργηµα τους για την επιµέλεια του προσώπου του
τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του, ή αν ασκούν το λειτούργηµα
αυτό καταχρηστικό ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ' αυτό, το
∆ικαστήριο, εφόσο το ζητήσει ο άλλος γονέας ή ο ∆ιευθυντής, µπορεί να
διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο.
(2) Το ∆ικαστήριο µπορεί να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση
της γονικής µέριµνας, εν όλω ή εν µέρει, ή να την αναθέσει αποκλειστικά
στον άλλο ή αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις
του εδαφίου (1), να αναθέσει την επιµέλεια του τέκνου εν όλω ή εν µέρει
σε Επίτροπο.
(3) Η αφαίρεση εν όλω ή εν µέρει της επιµέλειας του προσώπου του
τέκνου και από Τους δυο γονείς και η ανάθεση της σε επίτροπο
διατάσσονται από το ∆ικαστήριο µόνο όταν άλλα µέτρα δεν έφεραν
αποτέλεσµα ή όταν κρίνεται ότι δεν επαρκούν για να αποτρέψουν
κίνδυνο της σωµατικής, πνευµατικής ή ψυχικής υγείας του τέκνου.
(4) Το ∆ικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση στον επίτροπο ύστερα από
έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και της εν γένει
καταλληλότητας του. Η συναίνεση του επιτρόπου αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση.
(5) Η ανάθεση της επιτροπείας γίνεται κατά προτίµηση σε συγγενικά
πρόσωπα.
(6)Το ∆ικαστήριο ορίζει την έκταση της γονικής µέριµνας που
παραχωρεί στον επίτροπο και τους όρους της άσκησης της.

Αφαίρεση µε αίτηση
των γονέων

19.-(1) Το ∆ικαστήριο µπορεί να αφαιρέσει την άσκηση της γονικής
µέριµνας ή µέρους της από τους δυο γονείς για σοβαρό λόγο, αν το
ζητήσουν οι ίδιοι και υποδείξουν και το πρόσωπο που δέχεται να την
αναλάβει.
(2) Με την απόφαση για την αφαίρεση, το ∆ικαστήριο αναθέτει την
άσκηση της γονικής µέριµνας στο υποδεικνυόµενο ή άλλο πρόσωπο
προσδιορίζοντας και τον τρόπο της άσκησης της.
.

Μεταβολή των
συνθηκών.

Αφαίρεση γονικής για
αδίκηµα

20. Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετικά µε τη γονική
µέριµνα µεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το ∆ικαστήριο µπορεί ύστερα από
αίτηση του ενός ή και των δύο γονέων ή του ∆ιευθυντή να προσαρµόσει
την απόφαση του στις νέες συνθήκες ανακαλώντας ή τροποποιώντας
την.
21.-(1) Το ∆ικαστήριο ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα ή του
∆ιευθυντή µπορεί να αφαιρέσει από γονέα την άσκηση της γονικής
µεριµνάς αν αυτός καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά τη ζωή, την
υγεία ή τα ήθη του τέκνου.
(2)Το ∆ικαστήριο µπορεί σ' αυτή την περίπτωση, εκτιµώντας τις
περιστάσεις να αφαιρέσει από το γονέα τη γονική µέριµνα και για τα
υπόλοιπα τέκνα του, ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα ή του
∆ιευθυντή.
(3)Σε περίπτωση αφαίρεσης της γονικής µέριµνας σύµφωνα µε τις πιο

πάνω πρόνοιες θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18.
Παύση της γονικής
µέριµνας

22.-(1) Η γονική µέριµνα παύει στο σύνολο της ως προς τον ένα γονέα
αν αυτός πεθάνει, ή κηρυχθεί σε αφάνεια και ως προς τους δυο
γονείς, όταν το τεκνό ενηλικιωθεί, ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια.
(2 ) Σε περίπτωση παύσης της γονικής µέριµνας σύµφωνα µε τις πιο
πάνω πρόνοιες θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18.

Πράξεις των γονέων
µετά την παύση της
γονικής µέριµνας

23.-(1) Αν έπαυσε η γονική µέριµνα οι γονείς έχουν δικαίωµα να
εξακολουθήσουν τις πράξεις που αφορούν την επιµέλεια του
προσώπου ή τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου µέχρι να
πληροφορηθούν την παύση της.
(2) Οι τρίτοι δε δικαιούνται να επικαλεστούν αυτό το δικαίωµα των
γονέων αν γνωρίζουν την παύση.

Επιτροπεία τέκνου

24.-(1) Ο ανήλικος τελεί υπό επίτροπο όταν δεν υπάρχει γονική µέριµνα
και το ∆ικαστήριο αποφασίσει το διορισµό επιτρόπου κατά τα άρθρα 14,
15. 18, 19 και 21.
(2) Ο κάθε γονέας µπορεί να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να διορίσει
επίτροπο του τέκνου του αν θα ασκεί µόνος του τη γονική µέριµνα
επειδή ο άλλος γονέας έχει πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια ή επειδή η
γονική µέριµνα του έχει αφαιρεθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21

Παροχή ασφαλείας και
επιβολή όρων.

25. Το ∆ικαστήριο µπορεί να απαιτήσει από τον επίτροπο παροχή
ικανοποιητικής ασφάλειας µε οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις
του επιβάλει.

Άδεια του ∆ικαστηρίου
για διαχείριση
περιουσίας τέκνου

26.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου ο Επίτροπος
δεν µπορεί χωρίς την άδεια του ∆ικαστηρίου:
(α) Να εκποιήσει, υποθηκεύσει, επιβαρύνει, ανταλλάξει ή µε
οποιοδήποτε τρόπο αποξενώσει περιουσία του ανηλίκου
(β) να εκµισθώσει ακίνητη περιουσία του ανηλίκου για περίοδο που
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια
(γ) να προβεί σε αγορά ακίνητης περιουσίας εκ µέρους του ανηλίκου
(δ) να επενδύει χρήµατα που ανήκουν στον ανήλικο
(ε) να συµβιβάζει αγωγές ή απαιτήσεις υπέρ ή κατά του ανηλίκου.
(2) ∆ιάθεση περιουσίας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου
αυτού µπορεί να κηρυχθεί από το ∆ικαστήριο άκυρη και το ∆ικαστήριο
µπορεί παράλληλα να εκδώσει οποιαδήποτε διαταγή που απαιτείται για
αποκατάσταση της περιουσίας του ανηλίκου.
(3) Η άδεια του ∆ικαστηρίου για εκποίηση περιουσίας όπως
προβλέπεται στο εδάφιο (1) δε δίδεται εκτός αν το ∆ικαστήριο
ικανοποιηθεί ότι είναι αναγκαίο για τα συµφέροντα του ανηλίκου.

Εγκεκριµένες
επενδύσεις και δωρεές.

∆απάνες επιτρόπου
Αµοιβή επιτρόπου

27.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 26 ο επίτροπος
µπορεί να επενδύει την περιουσία του ανηλίκου σε εγκεκριµένες
επενδύσεις.
(2) 0 επίτροπος δεν µπορεί να προβαίνει σε δωρεές από την περιουσία
του ανηλίκου.

28. Ο επίτροπος δικαιούται να απαιτήσει κάθε δαπάνη αναγκαία για τη
διεξαγωγή επιτροπείας.
29. Το λειτούργηµα του επιτρόπου είναι άµισθο. Το ∆ικαστήριο κατά τις
περιστάσεις, µπορεί µε αίτηση του επιτρόπου να ορίσει αµοιβή ανάλογη
προς την περιουσία και τους κόπους που συνεπάγεται η επιτροπεία.

Λογοδοσία επιτρόπου

30.-(1) Ο επίτροπος, µετά το πέρας της επιτροπείας, υποχρεούται να
παραδώσει την περιουσία στο δικαιούχο και να λογοδοτήσει για την όλη
διοίκηση.
(2) Ο επίτροπος θα καταχωρεί στο ∆ικαστήριο, µέσα σε δώδεκα µήνες
από την ηµεροµηνία του διορισµού του, λογαριασµούς για τη διοίκηση
της περιουσίας και ακολούθως και µέχρι τη συµπλήρωση της
επιτροπείας θα καταχωρεί τέτοιους περιοδικούς λογαριασµούς, όπως
θα διατάξει ο πρωτοκολλητής του ∆ικαστηρίου.
(3)Όταν καταχωρηθεί λογαριασµός στο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, ο πρωτοκολλητής του ∆ικαστηρίου θα εξετάσει µε
λεπτοµέρεια το λογαριασµό και, αν νοµίζει ότι λόγω αντικανονικών,
αναπόδεικτων ή αδικαιολόγητων καταχωρήσεων ή άλλως πως ο εν
λόγω λογαριασµός δεν είναι πλήρης και κανονικός, µπορεί να δώσει
γραπτή γνωστοποίηση στον επίτροπο για να διορθώσει τα ελαττώµατα
µέσα σε προθεσµία που ο πρωτοκολλητής κρίνει εύλογη για το σκοπό
αυτό' αν ο επίτροπος παραλείψει να διορθώσει τα ελαττώµατα µέσα
στην εν λόγω προθεσµία, λογίζεται ότι παρέλειψε να καταχωρήσει
λογαριασµό µε την έννοια του εδαφίου (1).
(4)Το ∆ικαστήριο µπορεί αυτεπάγγελτα να διορίσει αρµόδιο πρόσωπο
για εξέταση των λογαριασµών που καταχωρήθηκαν σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, αν είναι περίπλοκοι ή ογκώδεις και το πρόσωπο που
διορίστηκε µπορεί να πάρει εύλογη αµοιβή από την περιουσία που
καθορίζει το ∆ικαστήριο. Το εν λόγω πρόσωπο υποβάλλει την έκθεση
του για τους λογαριασµούς στον πρωτοκολλητή του ∆ικαστηρίου µέσα
στην προθεσµία που καθόρισε το ∆ικαστήριο και ο πρωτοκολλητής
µπορεί να πάρει οποιαδήποτε µέτρα, σαν να είχε εξετάσει ο ίδιος τους
λογαριασµούς.
(5) Το ∆ικαστήριο µπορεί για βάσιµο λόγο να συντµήσει ή να παρατείνει
την προθεσµία για καταχώρηση των λογαριασµών.
(6) Αν επίτροπος, σε περίπτωση που του δόθηκε παράταση της
προθεσµίας για καταχώρηση των λογαριασµών, παραλείπει να
καταχωρήσει τους λογαριασµούς µέσα στην προθεσµία που
παρατάθηκε, λογίζεται ότι παρέλειψε να καταχωρήσει λογαριασµό µε
την έννοια του εδαφίου (1).
(7)0 επίτροπος που παραλείπει να καταχωρήσει τους λογαριασµούς του
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.
(8) Ο πρωτοκολλητής του ∆ικαστηρίου έχει καθήκον να φέρει σε γνώση
του ∆ικαστηρίου το γεγονός ότι ο επίτροπος παρέλειψε να καταχωρήσει
τους λογαριασµούς του όπως απαιτείται από το παρόν άρθρο.
(9) Οι λογαριασµοί είναι ανοικτοί για επιθεώρηση από κάθε πρόσωπο
που ικανοποιεί τον πρωτοκολλητή ότι έχει συµφέρον στην επιτροπεία.

Απαλλαγή από
επιτροπεία.

31. Ο επίτροπος µπορεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου να απαλλαγεί
από τα καθήκοντα του.

Επιτροπεία τέκνων
χωρίς γάµο των
γονέων

32. Οι διατάξεις για την επιτροπεία ανηλίκων εφαρµόζονται και στην
επιτροπεία των ανήλικων τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των
γονέων.
.

ΜΕΡΟΣ II-∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Υποχρέωση για
διατροφή

33.-(1) Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο
τους από κοινού ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις του.
(2) Η υποχρέωση είναι δυνατόν να συνεχίσει ιδίως σε περίπτωση
ανικανότητας ή αναπηρίας του τέκνου και µετά την ενηλικίωση του µε
απόφαση και σχετική ρύθµιση από το ∆ικαστήριο.
(3) Το ανήλικο τέκνο και αν ακόµα έχει περιουσία, έχει δικαίωµα
διατροφής από τους γονείς του.

Υποχρέωση διατροφής
γονέων.

34. Το ενήλικο τέκνο έχει υποχρέωση διατροφής των γονέων του,
εφόσο οι τελευταίοι δεν µπορούν να διατρέφουν τον εαυτόν τους από
την περιουσία ή τα εισοδήµατα τους ή από εργασία κατάλληλη για την
ηλικία, την κατάσταση της υγείας τους και τις λοιπές βιοτικές τους
συνθήκες.
.

∆ιατροφή γονέων οπό
εισοδήµατα δωρεάς

35. Εφόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 34 οι γονείς έχουν
δικαίωµα διατροφής και έναντι τέκνου από τα εισοδήµατα περιουσίας
που οι ίδιοι έχουν δωρίσει στο τέκνο.

Ρύθµιση από το
∆ικαστήριο

36. Το ∆ικαστήριο µπορεί µε αίτηση του γονέα ή του δικαιούχου ή του
∆ιευθυντή να ∆ικαστήριο. ρυθµίσει το θέµα διατροφής του σύµφωνα µε
τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου.

Μέτρο και περιεχόµενο
της διατροφής

37.-(1) Η διατροφή προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες του δικαιούχου,
όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και τις
οικονοµικές δυνατότητες που υπάρχουν για διατροφή προσώπου.
(2) Η διατροφή περιλαµβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση
και ευηµερία του δικαιούχου και επιπλέον, ανάλογα µε την περίπτωση,
τα έξοδα για την εν γένει εκπαίδευση του.

Μεταβολή των όρων

38. Αν αφότου εκδόθηκε η απόφαση που προσδιορίζει τη διατροφή
µεταβλήθηκαν οι όροι της, το ∆ικαστήριο µπορεί να τροποποιήσει την
απόφαση του ή και να διατάξει τον τερµατισµό της διατροφής.

Απόσβεση

39. Η αξίωση διατροφής παύει µε το θάνατο του δικαιούχου ή του
υπόχρεου, εκτός αν αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές κατά
το χρόνο του θανάτου.
.

Εκτέλεση. Κεφ. 155 93
του 1972 2 του 1975 12
του 1975 41 του 1978.

40. Τα διατάγµατα διατροφής που εκδίδονται δυνάµει των προνοιών του
παρόντος Νόµου µπορούν να εκτελεσθούν και ως χρηµατικές ποινές
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου ή
οποιουδήποτε άλλου νόµου που τον καταργεί ή τον τροποποιεί.

Μεταβατικές διατάξεις

41. Όλες οι υποθέσεις που εκκρεµούν κατά την ηµεροµηνία που τίθεται
σε εφαρµογή ο παρών Νόµος θα συνεχιστούν και θα εκδικαστούν,
άσχετα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, από το δικαστήριο
ενώπιον του οποίου εκκρεµούν.

Έκδοση
∆ιαδικαστικού
Κανονισµού

42. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο µπορεί να εκδίδει ∆ιαδικαστικό Κανονισµό
για την καλύτερη εφαρµογή του Νόµου.

Κατάργηση

43. Ο περί Κηδεµονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόµος καταργείται στην έκταση
που αφορά ανηλίκους

