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Ο κύριος … υπέβαλε, με επιστολή του ημερ. 5 Φεβρουαρίου 2019, παράπονο αναφορικά με την 
άρνηση λειτουργού του Πρωτοκολλητείου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας να δεχθεί 
την ένορκή του δήλωση, στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας για αλλαγή των εγγράφων του. 
 
Ο παραπονούμενος, ο οποίος είναι διεμφυλικός άνδρας1, αναφέρει ότι στις 4 Φεβρουαρίου 
επισκέφθηκε το Πρωτοκολλητείο προκειμένου να προβεί σε ένορκη δήλωση ότι επιθυμεί να 
αλλάξει το όνομα και το φύλο του στα επίσημά του έγγραφα και ότι η αρμόδια λειτουργός, 
αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει με το επιχείρημα ότι τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά δεν 
συνάδουν με την φωτογραφία στην ταυτότητά του. Ο κύριος …, πράγματι αυτοπροσδιορίζεται 
ως άνδρας και έχει υποβληθεί σε ορμονοθεραπεία και μαστεκτομή ενώ πρόκειται να προβεί σε 
ολική χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου εντός του 2019. 
 
Με τον όρο νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου εννοούμε τη διαδικασία αλλαγής του 
ονόματος και φύλου που δηλώνεται στα επίσημα δημόσια έγγραφα και μητρώα, προκειμένου 
να αναγνωριστεί η ταυτότητα του φύλου ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με εκτενή νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, 
ως αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητας του, απορρέει, από το δικαίωμα στην ιδιωτική 
ζωή.  Η απόκλιση ανάμεσα στην εξωτερική εμφάνιση του ατόμου και τα στοιχεία που 
απεικονίζονται στην ταυτότητα/άλλα επίσημα έγγραφα είναι αυτός ακριβώς ο λόγος που οι 
διεμφυλικοί άνθρωποι ζητούν την αλλαγή των εγγράφων τους, ούτως ώστε αυτά να 
αντικατοπτρίζουν το φύλο και το όνομα με το οποίο οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται. 
 
Σε σχέση με το θεσμικό ζήτημα της προώθησης νομοθεσίας για αναγνώριση της ταυτότητας 
φύλου, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υποβάλει 
συγκεκριμένες θέσεις στη βάση, μεταξύ άλλων, των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 και επί της παρούσης εκκρεμεί η ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου το 

                                                           
1 Στην ταυτότητα αναγράφεται ως … (ΑΔΤ …) 
2 Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου των 
διεμφυλικών ατόμων, Λευκωσία, 2 Απριλίου 2014 
 



οποίο έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.  Κατά τη συζήτηση 
του θέματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Ιούνιο του 2018,  το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού, 
ως αρμόδιο για την τροποποίηση των δηλωτικών της ταυτότητας εγγράφων, ενημέρωσε ότι 
πλέον, και μέχρι τη νομική ρύθμιση του ζητήματος, δεν θα απαιτείται καμία ιατρική παρέμβαση 
για την αλλαγή των εγγράφων και ότι αρκεί η υποβολή ένορκης δήλωσης από το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο. 
 
Συνεπώς, προκαλεί τον προβληματισμό μου η κατ’ ισχυρισμό άρνηση της λειτουργού του 
Πρωτοκολλητείου να δεχθεί την ένορκη δήλωση του παραπονούμενου, δεδομένου ότι η 
υποβολή της αποτελεί προϋπόθεση που έχει τεθεί από το αρμόδιο Τμήμα ενώ, από όσο έχω 
ενημερωθεί, αρκετοί διεμφυλικοί άνθρωποι έχουν ήδη προβεί σε αλλαγή των εγγράφων τους 
μέσω της νέας διαδικασίας. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλώ όπως διευκολύνετε τον παραπονούμενο στην υποβολή της 
σχετικής ένορκης δήλωσης το συντομότερο δυνατό και ακολούθως με ενημερώσετε σχετικά.  
 
Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται και στο Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης για τις δικές του ενέργειες και στον παραπονούμενο για ενημέρωσή του. 
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Τοποθέτηση Αρχής κατά των Διακρίσεων σε σχέση με κύρια ζητήματα που άπτονται των διακρίσεων στη 
βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, Λευκωσία, 18 Μαΐου 2015 
 


