ΠAPAPTHMA ΔEYTEPO
THΣ EΠIΣHMHΣ EΦHMEPIΔAΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ
Aρ. 3701 της 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003
ΔIAΔIKAΣTIKOI KANONIΣMOI
MEPOΣ I
Αριθµός 3
Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Aρ. 1) ΤΟΥ 2003
――――
Δυνάµει των εξουσιών που παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγµατος, το άρθρο 17 των περί Απονοµής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)
Νόµων του 1964 έως 1991 και το άρθρο 13 του περί Νοµικής Αρωγής Νόµου
του 2002 το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό
Κανονισµό.

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισµός θα αναφέρεται ως ο περί Νοµικής
Αρωγής Διαδικαστικός Κανονισµός (Αρ. 1) του 2003.
2. Στον παρόντα Διαδικαστικό Κανονισµό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια―
«Μητρώο» σηµαίνει το Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Πρωτοκολλητείο κάθε Δικαστηρίου, στο οποίο αναφέρεται ο Νόµος, στο οποίο καταχωρούνται τα αναφερόµενα στον παρόντα Διαδικαστικό Κανονισµό.
«Νόµος» σηµαίνει τον περί Νοµικής Αρωγής Νόµο του 2002, (Ν. 165(Ι)/2002).
«Πρωτοκολλητείο» σηµαίνει το Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου το
οποίο έχει, την κατά περίπτωση, δικαιοδοσία εξέτασης αίτησης παροχής
δωρεάν νοµικής αρωγής δυνάµει των διατάξεων του Νόµου.
(5)

33 του 1964
35 του 1975
72 του 1977
59 του 1981
3 του 1987
158 του 1988
109 του 1991.
165(Ι) του 2002.

Ερµηνευτικές
Διατάξεις.
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3. Κάθε όρος στον παρόντα Κανονισµό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια, θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Νόµο.
4.―(1) Πρόσωπο που διεκδικεί την παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής υποβάλλει αίτηση το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται στον Τύπο 1.
(2) Η αίτηση για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής υποβάλλεται προς το
αρµόδιο, σύµφωνα µε το Νόµο, Δικαστήριο και καταχωρείται στο Μητρώο
του Πρωτοκολλητείου.
(3) Ο Πρωτοκολλητής ορίζει ηµεροµηνία πρώτης εµφάνισης στην αίτηση
και αυτή επιδίδεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δηµοκρατίας σύµφωνα µε
τον τρόπο επίδοσης των αγωγών.
5.―(1) Κατά την πρώτη ηµεροµηνία εµφάνισης ακούονται ο αιτητής και ο
εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δηµοκρατίας και το Δικαστήριο
αποφασίζει κατά πόσο η περίπτωση καλύπτεται από τις πρόνοιες του
Νόµου.
(2) Αν αποφασιστεί ότι η περίπτωση δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του
Νόµου, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση.
(3) Αν αποφασιστεί ότι η περίπτωση καλύπτεται από τις πρόνοιες του
Νόµου, το Δικαστήριο―
(α) Διατάσσει την κατάθεση στο Πρωτοκολλητείο, µέσα σε προθεσµία
που καθορίζει λαµβανοµένης υπόψη και της φύσης της διαδικασίας
στην οποία αφορά η αίτηση, κοινωνικοοικονοµικής έκθεσης του
Γραφείου Ευηµερίας για τους σκοπούς του άρθρου 7(1)(α) του
Νόµου και έγγραφης δήλωσης το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται στον Τύπο 2, για τους σκοπούς του άρθρου 8 του Νόµου·
(β) ορίζει ηµεροµηνία για την εξέταση της αίτησης.
6.―(1) Κατά την ηµεροµηνία εξέτασης της αίτησης ακούονται ο αιτητής
και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δηµοκρατίας και το Δικαστήριο, στη βάση των παραγόντων όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Νόµο, είτε
την εγκρίνει οπότε εκδίδεται από το Πρωτοκολλητείο Πιστοποιητικό το
περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο 3, είτε την απορρίπτει.
(2) Η απόφαση του Δικαστηρίου καταχωρείται στο Μητρώο. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, πιστό αντίγραφο του Πιστοποιητικού παραδίδεται στο δικαιούχο και κάθε πληρωµή διενεργείται στη βάση του, αφού ο
δικηγόρος που θα διοριστεί κατά τις διατάξεις που ακολουθούν υπογράψει
Δήλωση σύµφωνα µε το περιεχόµενο που καθορίζεται στον Τύπο 4.
7. Ο Κατάλογος µε τα ονόµατα των δικηγόρων που εκάστοτε ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες µε βάση το Νόµο, καταρτίζεται από τον
Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 11 του
Νόµου και κατατίθεται στον Αρχιπρωτοκολλητή ο οποίος αποστέλλει αντίγραφο σε όλα τα Πρωτοκολλητεία για καταχώριση στο Μητρώο.
8.―(1) Με την έγκριση αίτησης για παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής, το
Δικαστήριο προβαίνει σε διευθετήσεις για διορισµό δικηγόρου από τους
περιλαµβανοµένους στον Κατάλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
10 του Νόµου και εξουσιοδοτεί την έκδοση Διοριστηρίου από το Πρωτοκολλητείο σύµφωνα µε το περιεχόµενο που καθορίζεται στον Τύπο 5:
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Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν επιλέγει δικηγόρο ή δεν είναι δυνατός ο διορισµός του δικηγόρου που έχει επιλέξει, θα
ακολουθείται αριθµητική σειρά διορισµού δικηγόρου, κατά κλάδο ή είδος,
από τα ονόµατα τα οποία περιλαµβάνονται στον Κατάλογο.
(2) Το Διοριστήριο που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) ανωτέρω, καταχωρείται στο Πρωτοκολλητείο και στο φάκελο της διαδικασίας για
την οποία έχει εκδοθεί.
9.―(1) Ανάκληση Πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 6 ανωτέρω, διενεργείται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο ή µετά από
αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δηµοκρατίας σύµφωνα µε το περιεχόµενο
που καθορίζεται στον Τύπο 6.
(2) Οποτεδήποτε εγείρεται ζήτηµα ανάκλησης Πιστοποιητικού, ορίζεται
από το Δικαστήριο ή τον Πρωτοκολλητή, αναλόγως, ηµεροµηνία εξέτασής του
και σχετική Γνωστοποίηση επιδίδεται στο δικαιούχο σύµφωνα µε το περιεχόµενο που καθορίζεται στον Τύπο 7.
(3) Κατά την εξέταση ζητήµατος ανάκλησης Πιστοποιητικού ακούονται ο
δικαιούχος και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δηµοκρατίας. Σε
περίπτωση διαφοράς ως προς τα πραγµατικά γεγονότα είναι δυνατό να προσάγεται εκατέρωθεν µαρτυρία αναφορικά µε την προσδιοριζόµενη ως ουσιαστική αλλαγή των δεδοµένων του δικαιούχου και το Δικαστήριο, αποφασίζει
αναλόγως στη βάση των διαπιστώσεων.
(4) Η απόφαση του Δικαστηρίου καταχωρείται στο Μητρώο. Σε περίπτωση
απόφασης για ανάκληση του Πιστοποιητικού, συντάσσεται από το Πρωτοκολλητείο Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το περιεχόµενο που καθορίζεται στους
Τύπους 8 και 9 η οποία παραδίδεται στο µέχρι τότε δικαιούχο και στο δικηγόρο, αν στο µεταξύ είχε διοριστεί δικηγόρος.
10.―(1) Στην περίπτωση πολιτικών διαδικασιών ή διαδικασιών ενώπιον του
Οικογενειακού Δικαστηρίου, η αµοιβή, τα έξοδα και οι άλλες δαπάνες, που θα
καταβάλλονται ως περιλαµβανόµενα στη νοµική αρωγή, θα είναι τα καθοριζόµενα στους ισχύοντες, ανάλογα µε την περίπτωση, Διαδικαστικούς Κανονισµούς.
(2) Στην περίπτωση ποινικών υποθέσεων η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ως ακολούθως―
(α) Για εµφανίσεις στο Κακουργιοδικείο ή στο Ανώτατο Δικαστήριο (σε
έφεση από Κακουργιοδικείο)―
(i) Σε υποθέσεις φόνου, £244 για την πρώτη ηµέρα ακρόασης (περιλαµβανοµένων των οδηγιών) και £104 – £156 για κάθε επόµενη
ηµέρα ακρόασης·
(ii) σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, £163 για την πρώτη ηµέρα ακρόασης (περιλαµβανοµένων των οδηγιών) και £65 – £97 για κάθε
επόµενη ηµέρα ακρόασης.
(β) Για εµφάνιση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, £98 για την πρώτη
ηµέρα ακρόασης (περιλαµβανοµένων των οδηγιών) και £52 – £78 για
κάθε επόµενη ηµέρα ακρόασης.
(γ) Για εµφάνιση στο Ανώτατο Δικαστήριο (σε έφεση από Επαρχιακό
Δικαστήριο), £163 για την πρώτη ηµέρα ακρόασης (περιλαµβανοµένων των οδηγιών) και £65 – £97 για κάθε επόµενη ηµέρα ακρόασης.
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(3) Την περίπτωση προανακρίσεων και ανακριτικών ή άλλων διαδικασιών
που διεξάγονται πριν από την έναρξη ποινικής διαδικασίας £52 – £78 για
κάθε εµφάνιση.
――――
Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Λευκωσία στις 13 Μαρτίου 2003.

}

Γ. Μ. ΠΙΚΗΣ, Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου
Σ. ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΡ. Κ. ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ
Π. Χ. ΑΡΤΕΜΗΣ
Ι. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΦΡ. Γ. ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΗΣ
Γ. Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π. ΚΑΛΛΗΣ
Μ. ΚΡΟΝΙΔΗΣ
Τ. ΗΛΙΑΔΗΣ
Α. ΚΡΑΜΒΗΣ
Ρ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Δ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ

Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου.

