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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3578 της 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ I
Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 6(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟ

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο—
(α) Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση του Συμβουλίου που
υιοθετήθηκαν την 30ή Νοεμβρίου 1992 αναφορικά με χώρες στις οποίες δεν υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος καταδίωξης (WGI 1281), και
(β) Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1995 για τις ελάχιστες εγγυήσεις στη
διαδικασία ασύλου (EEC 274 της 19.9.1996, σελ. 13),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Προσφύγων Νόμο του 2000 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 και 2002.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό του
ορισμού των λέξεων «αρμόδιος λειτουργός» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«'αρμόδιος λειτουργός' σημαίνει λειτουργό ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα
Μεταναστεύσεως και έχει τύχει ειδικής εκπαίδευσης για θέματα προσφύγων,».

Συνοπτικός
τίτλος.
6(1) του 2000.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του βασικού
νόμου.
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Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
προσθήκη νέου άρθρου.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 11 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:
«Κριτήρια για την
αναγνώριση
προσώπου ως
πρόσφυγα.

11Α.—(1) Για την αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα, καθώς και για τη
στέρηση της ιδιότητας του πρόσφυγα η Αρχή—
(α) Λαμβάνει υπόψη—
(i) τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στη Κοινή Θέση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ημερομηνίας 4 Μαρτίου 1996, σχετικά με την
εναρμονισμένη εφαρμογή του ορισμού του 'πρόσφυγα'· και
(ii) τις κατευθυντήριες γραμμές για από κοινού εκθέσεις σε σχέση με τρίτες
χώρες που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
20.6.1994 · και
(β) καθοδηγείται από το εγχειρίδιο για Διαδικασίες και Κριτήρια για τον
Προσδιορισμό της Ιδιότητας του Πρόσφυγα, που εκδίδεται από το Γραφείο
του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
(2) Ασφαλείς τρίτες χώρες ή χώρες όπου κατά κανόνα/γενικά δεν υπάρχει
βάσιμος/σοβαρός φόβος καταδίωξης θεωρούνται οι χώρες—
(α) Οι οποίες δεν παράγουν μεγάλο αριθμό προσφύγων ·
(β) στις οποίες υπάρχει έμπρακτα σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και συμμόρφωση προς Διεθνείς Συμβάσεις για την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων(γ) στις οποίες υπάρχει σταθερότητα στην πολιτική/κοινωνική σφαίρα/ζωή(δ) στις οποίες υπάρχουν και λειτουργούν δημοκρατικά όργανα, διεξάγονται
εκλογές για ανάδειξη αξιωματούχων, υπάρχει ελευθερία έκφρασης και
σκέψης, καθώς και η δυνατότητα προσφυγής σε ένδικα μέσα για την
προστασία και αποτελεσματική άσκηση των βασικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών.
(3) Ανεξάρτητα από τη διαπίστωση της ύπαρξης σε κάποια χώρα
οποιασδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2), κάθε
αίτηση για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα θα εξετάζεται ατομικά με
βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον αιτητή.».

Τροποποίηση του
άρθρου 18 του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη μετατροπή του υφιστάμενου εδαφίου (1) αυτού σε εδάφιο (1)(α) και την
αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «του Υπουργού Εσωτερικών» (τέταρτη γραμμή)
με τις λέξεις «Αναθεωρητικής Αρχής,»·
(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):
«(β)( i) Η Αναθεωρητική Αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο (α) συνίσταται
από τρεις νομικούς λειτουργούς, οι οποίοι υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία με
κλίμακα Α13 ή ψηλότερη, και οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για περίοδο τριών
ετών.
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(ii) Κάθε μέλος της Αναθεωρητικής Αρχής μπορεί να ασκεί τις δυνάμει του
παρόντος Νόμου αρμοδιότητες της Αρχής, μόνο του. Σε περίπτωση όμως
που η απόφαση της Αρχής Προσφύγων λαμβάνεται με σύνθεση, στην οποία
μετέχει ένας τουλάχιστο Γενικός Διευθυντής, τότε η Αναθεωρητική Αρχή θα
αποτελείται από τουλάχιστο δύο νομικούς λειτουργούς.»·

(γ) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (3) αυτού των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών»
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Η Αναθεωρητική Αρχή»· και
(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο ( 4 ) αυτού, των λέξεων «του Υπουργού» (τρίτη
γραμμή), με τις λέξεις «της Αναθεωρητικής Αρχής.».
5. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4)
αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

Τροποποίηση του
άρθρου 27 του βασικού
νόμου.

«(4) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή ο εκπρόσωπος του
προεδρεύει της Αρχής.».
6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 30 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
προσθήκη νέου άρθρου.

«Έκδοση αδειών
διαμονής.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο:
22.12.1972.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
23.11.1984
27.12.1986
30.1.1987
11.11.1988
18.5.1990
17.4.1991
8.11.1991
15.4.1994
6.12.1996
21.7.2000
31.12.2001.

30Α.—(1) Καθεμία από τις άδειες διαμονής που προβλέπονται στα
άρθρα 8, 17(2) και 19(3) εκδίδονται από το Λειτουργό Μετανάστευσης και
είναι μία από τα είδη αδειών που αναφέρονται στους περί Αλλοδαπών και
Μεταναστεύσεως Κανονισμούς.

(2) Κατά την έκδοση των αδειών που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι οποίες υπερισχύουν
οποιωνδήποτε τυχόν αντίθετων διατάξεων των περί Αλλοδαπών κα
Μεταναστεύσεως Κανονισμών.».
7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή από
το εδάφιο (2) αυτού των παραγράφων (α) και (β) και τον αναγραμματισμό των
υφιστάμενων παραγράφων (γ) και (δ), σε παραγράφους (α) και (β), αντίστοιχα· και
(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.
8.—(1) Μέχρι την 31.12.2001, αιτήσεις για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα
υποβάλλονται στην Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και
οποιεσδήποτε αποφάσεις της Υπάτης Αρμοστείας λογίζονται ότι είναι αποφάσεις της Αρχής
Προσφύγων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17(1).
(2) Το εδάφιο (1) λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 28η Ιανουαρίου 2000.

Τροποποίηση του
άρθρου 32 του βασικού
νόμου.

Προσωρινές διατάξεις.

