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23.2.1996 Η Διάταξη 5Β θα έπεται της Διάταξης 5Α στο πλαίσιο των Θεσμών. Πρόνοιες των Θεσμών που 
είναι ασυμβίβαστες με τις πρόνοιες της Διάταξης 5Β παύουν να ισχύουν.

18.07.2003 Νοείται ότι δικαστικό έγγραφο συμπεριλαμβάνει—

ΔΙΑΤΑΞΗ 5Β
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Η προβλεπόμενη από τους Θεσμούς επίδοση κλητηρίου εντάλματος εναρκτήριας αίτησης, 
έφεσης, δικογράφων και παντός δικαστικοί) εγγράφου, καθώς και η επίδοση οποίου δήποτε 
εγγράφου ήθελε διατάξει το Δικαστήριο, διενεργείται από ιδιώτη επιδότη στον οποίο έχει 
χορηγηθεί άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο, 0 οποίος στο Διαδικαστικό Κανονισμό θα 
αναφέρεται ως «ο επιδότης».Εξαιρείται των διατάξεων του Διαδικαστικού Κανονισμού η επίδοση 
παντός δικαστικού εγγράφου προερχόμενου από κυβερνητικό τμήμα ή υπηρεσία.. Η επίδοση των 
εγγράφων αυτών θα συνεχίσει να διενεργείται σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αϊτό τους 
υπηρετούντες επιδότες.

(α) Οποιοδήποτε έγγραφο προερχόμενο από δικαστική αρχή του εξωτερικού· και

(β) τηρουμένων των προνοιών της περί Ταχυδρομείου Νομοθεσίας, έγγραφο από δικηγόρους στην 
Κύπρο, το οποίο σχετίζεται με θέματα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

2. Επιδότης είναι άτομο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Ανώτατο Δικαστήριο για διενέργεια 
επιδόσεων σύμφωνα και βάσει των προνοιών του Διαδικαστικού Κανονισμού.

3. Η επίδοση διέπεται από τις πρόνοιες των θεσμών περιλαμβανόμενων των προνοιών του 
Διαδικαστικού Κανονισμού.

4. Η ευθύνη του επιδότη για τη διενέργεια, της επίδοσης και η διαδικασία την οποία θα ακολουθεί 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Γ, Μέρος II του Διαδικαστικού Κανονισμού.

5. Η επίδοση μέσω επιδότη συνιστά ευθύνη του διαδίκου. Η εκλογή επιδότη για τη διενέργεια της 
επίδοσης γίνεται από το διάδικο.

6. Με την ανάθεση της επίδοσης ο διάδικος καταβάλλει στον επιδότη τα νενομισμένα τέλη τα οποία

e καθορίζονται στο Παράρτημα Γ, Μέρος III.

7. 0 τιαρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 1η Μαιου 1996. Όλα τα έγγραφα τα οποία θα έχουν 
κατατεθεί για επίδοση στα αρμόδια Πρωτοκολλητεία μέχρι 30 Απριλίου 1996, θα επιδοθούν από 
τους υπηρετούντες δικαστικούς επιδότες.

19.7.1996 Νοείται ότι παρέχεται δυνατότητα στους διαδίκους, εάν το επιλέξουν να προβαίνουν στην επίδοση 
μέσω ιδιωτικής επίδοσης και εγγράφων τα οποία καταχωρίστηκαν πριν την 1η Μαίου 1996. 
Οποτεδήποτε ασκείται η επιλογή αυτή το γεγονός γνωστοποιείται στο Πρωτοκολλητείο προς 
αποφυγή μέτρων για την επίδοση των εγγράφων από τους υπηρετούντες επιδότες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΜΕΡΟΣ 1

1. Αίτηση για χορήγηση άδειας επιδότη θα υποβάλλεται στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου στην περιοχή του οποίου ο επιδότης θα έχει την έδρα του και θα διαβιβάζεται με τις 
παρατηρήσεις του Πρωτοκολλητή του οικείου Δικαστηρίου στον Αρχιπρωτοκολλητή του 
Ανώτατου Διακαστηρίου. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας επιδότη διαβιβάζονται με τις 
παρατηρήσεις του Αρχιπρωτοκολλητή στο Ανώτατο Δικαστήριο προς εξέταση.

2. Αδεια επιδότη χορηγείται από το Ανώτατο Δικαστήριο εφόσον αυτό διαπιστώσει ότι συντρέχουν
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οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 5 κατωτέρω και νοούμενου ότι το Ανώτατο 
Δικαστήριο κρίνει πως η χορήγηση άδειας δικαιολογείται προς εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του συστήματος ιδιωτικών επιδόσεων.

3. Η άδεια χορηγείται επί προσωπικής βάσης. Το δικαίωμα του επιδότη για διενέργεια επιδόσεων 
περιλαμβάνει ολόκληρη την Κύπρο και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η ανάθεση της άσκησής του 
σ’οποιοδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η επίδοση οποιοσδήποτε 
δικαστικού εγγράφου σε επαρχία άλλη από την επαρχία εντός της περιφέρειας της οττοίας ο 
επιδότης διατηρεί την έδρα του, η επίδοση μπορεί να συντελεστεί, είτε από τον ίδιο τον επιδότη 
στον οποίο ανατέθηκε η εντολή για επίδοση, είτε από επιδότη που διατηρεί γραφείο στη 
συγκεκριμένη επαρχία, κατόπιν εκχώρησης σ’αυτον της εντολής για επίδοση. Σε τέτοια περίπτωση 
θα τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις περί της χρονολογικής σειράς επίδοσης και της καταχώρησης 
στο ειδικό μητρώο που προβλέπεται απο τον Κ. 4 του Παραρτήματος Γ, Μέρος 2 ως εάν η επίδοση 
είχε αρχικά ανατεθεί σε αυτόν. Οποτεδήποτε επιδότης αναλαμβάνει την επίδοση εγγράφων εκτός 
της επαρχίας στην περιφέρεια της οποίας διατηρεί την έδρα του, τα δικαιώματα τα οτεοία θα 
καταβάλλονται θα είναι ίσα με το ανώτατο όριο των δικαιωμάτων τα οποία προβλέπονται για την 
επαρχία εκείνη.

13.6.1997 Νοείται ότι παρέχεται η δυνατότητα επιλογής επιδότη ο οποίος έχει την έδρα του στην επαρχία 
οπού διαμένει το προς ον η επίδοση πρόσωπο, οπόταν τα καβλητέα τέλη θα είναι ίσα προς το ποσό 
το οποίο θα καταβάλλετο εάν η αγωγή καταχωρείτο στην επαρχία εκείνη.

4. Η άδεια θα ισχύει για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και μπορεί να 
ανανεωθεί.

Νοείται ότι η άδεια επιδότη υπόκειται σε ανάκληση από το Ανώτατο Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή 
μετά από σύσταση του Αρχιπρωτοκολλητή όταν διαπτστιονεται πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων 
του επιδότη ή όπου οποιοδήποτε προαπαιτούμενο για την έκδοσή της παύει να υφίσταται.

5. Για τη χορήγηση άδειας επιδότη ο αιτητής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 70 ετών και, προκειμένου περί άρρενος, να είναι απαλλαγμένος ' 
στρατιωτικών υποχρεώσεων-

/
(β) να κατέχει απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης·

(γ) να μη βαρύνεται με καταδίκη για αδίκημα που ενέχει το στοιχείο έλλειψης εντιμότητας ή ηθικής 
αισχρότητας· _

(δ) να είναι κάτοχος άδειας οδηγού·

(ε) να ικανοποιεί ότι διατηρεί από κάθε άποψη τη δυνατότητα για άρτια εκτέλεση των καθηκόντων 
του, περιλαμβανόμενου και σταθερού χώρου εργασίας, προσιτού στο κοινό.

6. Πριν από τη χορήγηση άδειας, το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να απαιτήσει όπως ο αιτητής 
παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα και επιτύχει σε εξετάσεις που αναφέρονται στους Θεσμούς.

7. Πριν από την ανάληψη καθηκόντων ο επιδότης προβαίνει στην κατωτέρω διαβεβαίωση ενώπιον 
δικαστού του Ανώτατου Δικαστηρίου και την υπογράφει—

«Εγώ ............................................................διαβεβαιώ ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου καλά και
πιστά, σύμφωνα με τον περί Πολιτικής Δικονομίας Κανονισμό και τις οδηγίες του Δικαστηρίου.».
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1. Ο επιδότης επέχει θέση λειτουργού του Δικαστηρίου.

2. Ο επιδότης δε δικαιούται να αρνηθεί την επίδοση εγγράφου εκτός κατόπιν της προς τούτο 
συγκατάθεσης του Πρωτοκολλητή του οικείου Δικαστηρίου ή του Αρχιπρωτοκολλητή στην 
περίπτωση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

3. 0 επιδότης προχωρεί στη διενέργεια της επίδοσης, με σπουδή και επιμέλεια.

4. 0 επιδότης θα τηρεί μητρώο στο οποίο θα καταχωρεί τα προς επίδοση έγγραφα κατ’ αύξοντα 
αριθμό και ημερομηνία, με τη σειρά παραλαβής τους, όπως και την ημερομηνία επίδοσης. Ο αύξων 
αριθμός θα σημειώνεται επί αντιγράφου του εγγράφου του οποίου σκοπείται η επίδοση και αφού 
μονογραφηθεί από τον επιδότη, θα παραδίδεται στο διάδικο που ανέθεσε την επίδοση ή το 
δικηγόρο του.

j V 5. Η επίδοση γίνεται σύμφωνα με τη χρονική σειρά παράδοσης των εγγράφων για επίδοση εκτός
εάν, λόγω ειδικών περιστάσεων οι οποίες καταγράφονται στο μητρώο, δικαιολογείται η τήρηση 
άλλης σειράς.

Νοείται ότι αιτήσεις για έκδοση συντηρητικών και άλλων ασφαλιστικών μέτρων, όπως και τα 
δυνάμει αυτών εκδοθέντα διατάγματα, επιδίδονται κατά προτεραιότητα. Περαιτέρω νοείται ότι 
ακολουθεί σε προτεραιότητα η επίδοση εγγράφων σε διαδικασίες οι οποίες είναι ήδη ορισμένες για 
εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου.

6. Η επίδοση ή η αδυναμία επίδοσης, ανάλογα με την περίπτωση, καταχωρείται στο μητρώο με τις 
όποιες ενδεχόμενες παρατηρήσεις και γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στη διεύθυνση επίδοσης.

7. Το μητρώο θα είναι διαθέσιμο καθ’οιονδήποτε χρόνο από τον Πρωτοκολλητή του οικείου 
Δικαστηρίου ή και τον Αρχιπρωτοκολλητή.

8. Σε περίπτωση αδυναμίας επίδοσης για δεύτερη φορά εντός του πλαισίου της ίδιας ανάθεσης για 
επίδοση, θα ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος διάδικος ή ο δικηγόρος του και θα καλούνται ανάλογα 
με την περίπτωση να παράσχουν πρόσθετα στοιχεία με προοπτική να καταστεί δυνατή η επίδοση 
στην ίδια διεύθυνση εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα-

9. —(α) Όπου επιτυγχάνεται η επίδοση, τα έγγραφα θα κατατίθενται αμέσως από τον επιδότη στο 
Πρωτοκολλητείο του οικείου Δικαστηρίου ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το γεγονός θα 
γνωστοποιείται από τον ίδιο, στο διάδικο ή το δικηγόρο του. Η επίδοση θα επιμαρτυρείται με 
ένορκο δήλωση του επιδότη στο προβλεπόμενο έντυπο.

(β) Όπου η επίδοση καθίσταται ανέφικτη για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα θα επιστρέφονται στο 
διάδικο ή το δικηγόρο του με το αιτιολογικό της μη επίδοσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΜΕΡΟΣ 3

13.6.1997 1. Ύψος καταβλητέας αμοιβής:
29.122000
14.11.2003 (α) Πάγιο για κάθε έγγραφο £2,50.

(β) Επιπλέον για επίδοση σε ακτίνα από το οικείο δικαστήριο: Γ

(ί) μέχρι 10 χλμ £0,50
(ιϊ) μέχρι 20 χλμ: £1,50
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(iii) μέχρι 30 χλμ: £2,50
(iv) μέχρι 50 χλμ: £4,00
(ν) πέραν των 50 χλμ: £6,50

23 121999 Νοείται ότι όποτε επιδίδεται έγγραφο της ίδιας υπόθεσης σε περισσότερα του ενός πρόσωπα στην 
ίδια διεύθυνση ή όποτε επιδίδονται περισσότερα του ενός έγγραφα της ίδιας υπόθεσης στο ίδιο 
πρόσωπο, θα εισπράττεται τέλος με αναφορά στην ακτίνα από το οικείο Δικαστήριο μόνο για ένα 
έγγΡα(Ρ° ■

2. Απαγορεύεται η καταβολή καθώς και η είσπραξη οποιουδήποτε άλλου τέλους ή αμοιβής για τη 
διενέργεια οποιασδήποτε επίδοσης.
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