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Ν. 59(Ι)/2014
59(Ι)/2014

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2014
Προοίμιο.

Για σκοπούς(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Επίσημη

«Οδηγία

Εφημερίδα της

Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για

Ε.Ε.: L 337,

την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως

20.12.2011,
σ. 9.

2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους
πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και
για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας», και
(β) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 39(1) και (5) της πράξης της

Επίσημη

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της

Εφημερίδα της

1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις

Ε.Ε.: L 326,

διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το

13.12.2005,
σ. 13.

καθεστώς του πρόσφυγα»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με

Προσφύγων

6(Ι) του 2000

τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 μέχρι 2014 (οι οποίοι στο εξής

6(Ι) του 2002

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο

53(Ι) του 2003

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσφύγων Νόμοι του

63(Ι) του 2003
9(Ι) του 2004
241(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005
112(Ι) του 2007
122(Ι) του 2009
9(Ι) του 2013
58(Ι) του 2014.

2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2014.
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Τροποποίηση του

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 2 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου
«αιτητής» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“αιτητής” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος
έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και η ιδιότητα αυτή
ισχύει για την περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης μέχρι τη λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με την
αίτηση αυτή· η έννοια του αιτητή περιλαμβάνει και ανήλικο·»·
(β) με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου
«ανήλικος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“ανήλικος” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή ηλικίας
κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών·»·
(γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«“δικαιούχος διεθνούς προστασίας” σημαίνει πρόσωπο στο
οποίο έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς
συμπληρωματικής προστασίας·»∙ και
(δ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «πρόσωπο που
δικαιούται συμπληρωματικής προστασίας» με τον ακόλουθο
νέο ορισμό:
«“πρόσωπο

το

οποίο

δικαιούται

συμπληρωματικής

προστασίας” ή “δικαιούχος συμπληρωματικής προστασίας” ή
“πρόσωπο

στο

οποίο

αναγνωρίζεται

καθεστώς
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συμπληρωματικής προστασίας” σημαίνει πρόσωπο που(α) δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως
πρόσφυγας, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19
για την παραχώρηση συμπληρωματικής προστασίας, και
(β) που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (3) του
άρθρου 5∙».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 3Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 3Β

νέο άρθρο 3Β:

του βασικού
νόμου.
«Φορείς

3Β.-(1) Προστασία μπορεί να παρέχεται από-

προστασίας.

(α)

το κράτος, ή

(β)

ομάδες ή οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών, που ελέγχουν
το κράτος ή ουσιώδες μέρος του εδάφους
του κράτους,

υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να προσφέρουν
προστασία σύμφωνα με το εδάφιο (2) και είναι σε θέση να
το πράξουν.
(2) Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής
βλάβης

πρέπει

να

είναι

αποτελεσματική

και

μη

προσωρινή. Προστασία παρέχεται κατά κανόνα όταν οι
φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνουν
εύλογα μέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την
πρόκληση σοβαρής βλάβης, μεταξύ άλλων, με τη
λειτουργία αποτελεσματικού νομικού συστήματος για τον
εντοπισμό, την ποινική δίωξη και τον κολασμό πράξεων
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που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, και όταν ο αιτητής
έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή.
(3) Όταν ο Προϊστάμενος και η Αναθεωρητική Αρχή
αξιολογούν εάν διεθνής οργάνωση ελέγχει ένα κράτος ή
ουσιώδες μέρος του εδάφους του και παρέχει προστασία
όπως περιγράφεται στο εδάφιο (2), λαμβάνουν υπόψη
τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται σε οικείες
πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».
Τροποποίηση του

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 3Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με

άρθρου 3Γ του

τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου και την προσθήκη,

βασικού νόμου.

αμέσως μετά, της φράσης «του παρόντος άρθρου ή της έλλειψης
προστασίας κατά των πράξεων αυτών.».

Τροποποίηση του

5. Το άρθρο 3Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 3Δ του
βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «ο
αρμόδιος λειτουργός και ο Προϊστάμενος» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) με τις λέξεις «η Υπηρεσία Ασύλου και η Αναθεωρητική
Αρχή»∙
(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1)
αυτού, της φράσης «Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη πτυχές
συνδεόμενες με το φύλο, χωρίς να αποτελούν αυτές καθ’
εαυτές τεκμήριο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
(δέκατη ένατη έως εικοστή δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«Λαμβάνονται δεόντως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το
φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του φύλου, κατά
τον καθορισμό της ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής
ομάδας ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της
ομάδας.»∙ και
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(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1)
αυτού, της λέξης «αιτών» (έκτη γραμμή) με τη λέξη «αιτητής».
Τροποποίηση του

6. Η παράγραφος (ε) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται

άρθρου 4 του

από την ακόλουθη νέα παράγραφο (ε):

βασικού νόμου.

«(ε) Η Υπηρεσία Ασύλου ή, κατά περίπτωση, η Αναθεωρητική
Αρχή παρέχει το συντομότερο δυνατό σε κάθε πρόσωπο στο
οποίο χορηγεί διεθνή προστασία πρόσβαση σε πληροφορίες,
σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή ευλόγως εικάζεται ότι
κατανοεί αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που υπέχει αυτή η προστασία.».
Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 6 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):
«(1) Η ιδιότητα του πρόσφυγα παύει να υφίσταται, εάν
αυτός(α)

εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία
της χώρας της ιθαγένειας∙ ή

(β)

ανακτήσει

οικειοθελώς

την

ιθαγένεια

που

απώλεσε κατά το παρελθόν∙ ή
(γ)

αποκτήσει

νέα

ιθαγένεια

και

απολαύει

της

προστασίας της χώρας που του χορήγησε τη νέα
ιθαγένεια∙ ή
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(δ)

έχει εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα
που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας είχε
παραμείνει εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί
δίωξη∙ ή

(ε)

δεν μπορεί πλέον να εξακολουθεί να αρνείται την
προστασία

που

του

παρέχει

η

χώρα

της

ιθαγένειας, διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι
συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώρισή του
ως πρόσφυγα∙ ή
(στ) στην περίπτωση ανιθαγενούς, εάν αποκτήσει τη
δυνατότητα

να

επιστρέψει

στη

χώρα

της

προηγούμενης συνήθους διαμονής του διότι
έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που
οδήγησαν στην αναγνώρισή του ως πρόσφυγα.»∙
(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1Α) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (1Αδις):
«(1Aδις) Οι παράγραφοι (ε) και (στ) του εδαφίου (1) δεν
εφαρμόζονται

στην

περίπτωση

πρόσφυγα,

ο

οποίος

ικανοποιεί τον Προϊστάμενο, ότι λόγω της προηγούμενης
δίωξής του, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους
αρνείται να χρησιμοποιήσει την προστασία που του παρέχει η
χώρα της ιθαγένειας ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, η χώρα
της προηγούμενης συνήθους διαμονής του.»∙ και
(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α):
«(2Α) Χωρίς επηρεασμό του καθήκοντος του πρόσφυγα,
βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 16, να
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αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει κάθε
σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεσή του, ο
Προϊστάμενος καταδεικνύει στην προβλεπόμενη στο εδάφιο
(2)

απόφασή

του,

σε

εξατομικευμένη

βάση,

ότι

το

ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή
δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας σύμφωνα με τα εδάφια (1), (1Α)
και (1Αδις).».
Τροποποίηση του

8. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 6Α του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):
«(1)

Η

ιδιότητα

του

πρόσφυγα

ανακαλείται,

όταν

ο

Προϊστάμενος(α)

διαπιστώνει ότι η εκ μέρους του ενδιαφερόμενου
προσώπου

διαστρέβλωση

ή

παράλειψη

γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη
χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα∙ ή
(β)

διαπιστώνει ότι ο αιτητής θα έπρεπε να είχε
αποκλεισθεί ή αποκλείεται από το καθεστώς
πρόσφυγα, σύμφωνα με το άρθρο 5. ή

(γ)

θεωρεί

ότι,

για

εύλογους

λόγους,

το

ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για την
ασφάλεια της Δημοκρατίας∙ ή

(δ)

θεωρεί ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνιστά
κίνδυνο για την κυπριακή κοινωνία, επειδή
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καταδικάστηκε

τελεσίδικα

για

τη

διάπραξη

ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος.»∙
(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):
«(1Α)

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πρόσωπο το

οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που
αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1), ο
Προϊστάμενος απορρίπτει με απόφασή του την αίτηση, σε
σχέση με το καθεστώς πρόσφυγα.»∙ και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (5):
«(5) Πρόσωπα στα οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (1Α)
απολαύουν, για όσο χρόνο είναι παρόντα στις ελεγχόμενες
από

την

Κυβέρνηση

της

Δημοκρατίας

περιοχές,

των

δικαιωμάτων που προβλέπονται στα Άρθρα 3, 4, 16, 22, 31,
32 και 33 της Σύμβασης.».
Τροποποίηση του

9. Το άρθρο 12Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 12Γ του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (1):
«(1)

Κατά

τη

λήψη

απόφασης

επί

της

αίτησης,

ο

Προϊστάμενος δύναται να αποφασίσει ότι ο αιτητής δεν χρήζει
διεθνούς προστασίας, εάν σε τμήμα της χώρας ιθαγένειάς
του-
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(i) δεν υπάρχει βάσιμος φόβος ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι
διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης, ή
(ii) έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της
σοβαρής βλάβης, όπως η εν λόγω προστασία ορίζεται
στο άρθρο 3Β,
και ο αιτητής μπορεί νόμιμα και με ασφάλεια να ταξιδέψει και
να γίνει δεκτός σε εκείνο το τμήμα της χώρας και μπορεί
εύλογα να αναμένεται να εγκατασταθεί εκεί.»·
(β) με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού∙
(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (3):
«(3) Εξετάζοντας εάν ο αιτητής έχει βάσιμο φόβο ότι θα
υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής
βλάβης, ή έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή
της σοβαρής βλάβης σε τμήμα της χώρας καταγωγής
σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Προϊστάμενος, κατά τη λήψη
απόφασης επί της αίτησης, λαμβάνει υπόψη τις γενικές
περιστάσεις που επικρατούν στο εν λόγω τμήμα της χώρας
και τις προσωπικές περιστάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο
(α) του εδαφίου (2) και το εδάφιο (3) του άρθρου 16, καθώς
και τα εδάφια (3), (4) και (5) του άρθρου 18. Για το σκοπό
αυτό, λαμβάνονται υπόψη ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες
από σχετικές πηγές, όπως την Υπάτη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.»· και
(δ) με την κατάργηση του εδαφίου (4) αυτού.
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Τροποποίηση του

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται

άρθρου 14 του

από το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

βασικού νόμου.

«(1)

Κατά την αξιολόγηση αίτησης ή διοικητικής προσφυγής,

γίνεται αποδεκτό ότι(α)

ο βάσιμος φόβος δίωξης ή ο πραγματικός κίνδυνος
σοβαρής βλάβης δυνατό να στηρίζεται σε γεγονότα
τα οποία επήλθαν μετά την αναχώρηση του αιτητή
από τη χώρα καταγωγής του∙

(β)

ο βάσιμος φόβος δίωξης ή ο πραγματικός κίνδυνος
σοβαρής

βλάβης

δυνατό

να

στηρίζεται

σε

δραστηριότητες στις οποίες ο αιτητής επιδόθηκε μετά
την αναχώρησή του από τη χώρα καταγωγής του,
ιδίως εάν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις
οποίες

επικαλείται

αποτελούν

εκδήλωση

και

προέκταση πεποιθήσεων ή προσανατολισμών τις
οποίες ο αιτητής είχε ήδη στη χώρα καταγωγής
του.».
Τροποποίηση του

11. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 16 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Υποχρεώσεις αιτητή κατά την εξέταση της αίτησης ή
διοικητικής προσφυγής, και συναφής υποχρέωση αρμόδιων
αρχών.»∙

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2)
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αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
«(α)

να υποβάλει το συντομότερο δυνατό όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αίτησης, τα
οποία στοιχεία συνίστανται σε δηλώσεις του αιτητή και
σε όλα τα έγγραφα που έχει ο αιτητής στη διάθεσή του
σχετικά με την ηλικία του, το προσωπικό του ιστορικό,
καθώς και το ιστορικό των οικείων συγγενών του, την
ταυτότητα, την ιθαγένεια, τη χώρα και το μέρος
προηγούμενης

διαμονής

του,

τις

προηγούμενες

αιτήσεις ασύλου, το δρομολόγιο που ακολούθησε, το
δελτίο ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και
τους

λόγους

για

τους

οποίους

ζητεί

διεθνή

προστασία∙»∙ και
(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), του
ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Η Υπηρεσία Ασύλου και η Αναθεωρητική Αρχή
αξιολογούν, σε συνεργασία με τον αιτητή, τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) στοιχεία.».

Τροποποίηση του

12. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 18 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (4):
«(4) Το γεγονός ότι ο αιτητής έχει ήδη υποστεί δίωξη ή
σοβαρή βλάβη ή άμεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης
αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι είναι βάσιμος ο φόβος του
αιτητή ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγματικό
κίνδυνο σοβαρής βλάβης, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι
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για να πιστεύει κάποιος ότι η εν λόγω δίωξη ή η σοβαρή
βλάβη δεν θα επαναληφθεί.»∙
(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (5)
αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ):
«(δ) ο αιτητής αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το
συντομότερο δυνατό, εκτός εάν αποδείξει ότι υπήρχε
σοβαρός λόγος που τον εμπόδισε να το πράξει.»∙

(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «ανήλικα τέκνα» (πέμπτη γραμμή), του σημείου του
κόμματος και των λέξεων «, τα θύματα εμπορίας προσώπων,
πρόσωπα με πνευματικές διαταραχές»· και

(δ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (11):
«(11)

Οι

θετικές

αποφάσεις

της

Υπηρεσίας

Ασύλου

καθίστανται εκτελεστές με την κοινοποίησή τους στον αιτητή.
Η απόφαση του Προϊσταμένου με την οποία χορηγείται σε
αιτητή καθεστώς πρόσφυγα συνιστά θετική απόφαση. Η
απόφαση του Προϊσταμένου με την οποία χορηγείται σε
αιτητή καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας συνιστά
αρνητική απόφαση και μπορεί να προσβληθεί δυνάμει του
Άρθρου 146 του Συντάγματος.».
Τροποποίηση του

13. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται

άρθρου 18Α του

από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

βασικού νόμου.

«(2)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ), σε
αναγνωρισμένο πρόσφυγα χορηγείται το συντομότερο
άδεια διαμονής τριετούς ισχύος, η οποία χορηγεί στον
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πρόσφυγα δικαίωμα διαμονής στις ελεγχόμενες από την
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και η οποία
ανανεώνεται για περαιτέρω τριετείς περιόδους.
(β)

Ο Διευθυντής δεν εφαρμόζει την παράγραφο (α), όταν
επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας της Δημοκρατίας ή επιτακτικοί
λόγοι δημόσιας τάξης υπαγορεύουν τη μη χορήγηση άδειας
διαμονής.

(γ)

Ο Διευθυντής, κατά περίπτωση, ανακαλεί ή αρνείται να
χορηγήσει ή ανανεώσει άδεια σε πρόσωπο που είτε
αποστερείται την ιδιότητα του πρόσφυγα σύμφωνα με το
άρθρο 5, 6 ή 6Α είτε απελαύνεται δυνάμει του άρθρου 29.».

Τροποποίηση του

14. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 19 του
βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού, με τα
ακόλουθα νέα εδάφια (2) και (3), αντίστοιχα:
«(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, “σοβαρή βλάβη”
ή “σοβαρή και αδικαιολόγητη βλάβη” σημαίνει(α) θανατική ποινή ή εκτέλεση, ή
(β) βασανιστήρια
μεταχείριση

ή
ή

απάνθρωπη
τιμωρία

του

ή
αιτητή

εξευτελιστική
στη

χώρα

καταγωγής του, ή
(γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της
σωματικής ακεραιότητας αμάχου, λόγω αδιάκριτης
άσκησης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής
ένοπλης σύρραξης.
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(3)(α)

Ο Προϊστάμενος δύναται, με απόφασή του, να παύει
το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, όταν οι
περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση
του εν λόγω καθεστώτος έχουν εκλείψει ή έχουν
μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απαιτείται
πλέον προστασία. Κατά τη λήψη της απόφασής του,
ο Προϊστάμενος εξετάζει κατά πόσον η μεταβολή
των συνθηκών είναι
προσωρινής

τόσο ουσιαστικής

φύσης

ώστε

ο

και μη

δικαιούχος

συμπληρωματικής προστασίας να μην αντιμετωπίζει
πλέον πραγματικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης.

Σε

περίπτωση λήψης απόφασης σύμφωνα με το παρόν
εδάφιο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα εδάφια (2)
και (3) του άρθρου 6 και το εδάφιο (5) του άρθρου 5.
(β)

Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε δικαιούχο
καθεστώτος

συμπληρωματικής

προστασίας,

ο

οποίος ικανοποιεί τον Προϊστάμενο, ότι λόγω της
προηγούμενης

σοβαρής

βλάβης,

υπάρχουν

επιτακτικοί λόγοι για τους οποίους αρνείται να
χρησιμοποιήσει την προστασία που του παρέχει η
χώρα

της

ιθαγένειας

ή,

στην

περίπτωση

ανιθαγενούς, η χώρα της προηγούμενης συνήθους
διαμονής του.»∙
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (4):
«(4)(α)

Σε πρόσωπο στο οποίο αναγνωρίζεται καθεστώς
συμπληρωματικής προστασίας και στα μέλη της
οικογένειάς

του

συντομότερο μετά

τη

παραχωρούνται,
χορήγηση

του

εν

το
λόγω
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καθεστώτος, άδειες διαμονής ετήσιας ισχύος, οι
οποίες χορηγούν στα εν λόγω πρόσωπα δικαίωμα
διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της
Δημοκρατίας περιοχές και οι οποίες ανανεώνονται
για όσο χρόνο διαρκεί το εν λόγω καθεστώς για
περαιτέρω διετείς περιόδους.
(β)

Ο Διευθυντής δεν εφαρμόζει την παράγραφο (α)
όταν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας της Δημοκρατίας ή
επιτακτικοί λόγοι δημόσιας τάξης επιβάλλουν τη μη
χορήγηση άδειας διαμονής.»∙

(γ) με την κατάργηση των εδαφίων (5) και (8 αυτού· και
(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (9):
«(9) Σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται συμπληρωματικής
προστασίας

εκδίδεται

και

παραδίδεται

επί

αποδείξει

ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο του επιτρέπει να ταξιδέψει
εκτός

της

Δημοκρατίας,

νοουμένου

ότι

αδυνατεί

να

εξασφαλίζει εθνικό διαβατήριο και νοουμένου ότι αυτό δεν
προσκρούει

σε

επιτακτικούς

λόγους

ασφάλειας

της

Δημοκρατίας ή επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης.».
Τροποποίηση του

15. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 21 του
βασικού νόμου.

(α)

Με

την

αντικατάσταση

της

υποπαραγράφου

(i)

της

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα
υποπαράγραφο (i):
«(i) την πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε
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προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης ή επιμόρφωσης,»∙

(β)

με την κατάργηση της υποπαραγράφου (iA) της παραγράφου
(β) του εδαφίου (1) αυτού·

(γ)

με

την

αντικατάσταση

της

υποπαραγράφου

(iΓ)

της

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα
υποπαράγραφο (iΓ):
«(iΓ) τις υφιστάμενες διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών
πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών αποδεικτικών
επίσημων τίτλων,»∙
(δ)

με

την

αντικατάσταση

της

υποπαραγράφου

(iv)

της

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα
υποπαράγραφο (iv):
«(iv) την αναγκαία συνδρομή από άποψη κοινωνικής αρωγής,
καθώς

και

την

επαρκή

ιατρική

περίθαλψη,

συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για πνευματικές
διαταραχές όπου απαιτείται, σε άτομα με ιδιαίτερες
ανάγκες όπως σε εγκύους, σε πρόσωπα που έχουν
υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή σε
ανήλικους που υπήρξαν θύματα οποιασδήποτε μορφής
κακομεταχείρισης,
βασανιστηρίων,

αμέλειας,
βάναυσης,

εκμετάλλευσης,
απάνθρωπης

και

εξευτελιστικής μεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει από
ένοπλες συγκρούσεις,»∙
(ε)

με την κατάργηση της υποπαραγράφου (v) της παραγράφου
(β) του εδαφίου (1) αυτού∙
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(στ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (viii) της παραγράφου
(β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «κατάρτιση»
(τρίτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης
«,συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για την
αναβάθμιση δεξιοτήτων, παροχή συμβουλών από υπηρεσίες
απασχόλησης»·
(ζ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων (1Α), (1Β) και (1Γ):
«(1Α) Οι

αρμόδιες

αρχές

της

Δημοκρατίας

μεριμνούν για τη διευκόλυνση της πλήρους
πρόσβασης των προσφύγων, οι οποίοι δεν
μπορούν
αποδεικτικά

να

παράσχουν

στοιχεία

των

τεκμηριωμένα

τίτλων

τους,

σε

κατάλληλα προγράμματα για την αξιολόγηση, την
επικύρωση

και

την

πιστοποίηση

προηγούμενης μάθησής τους.

της

Τα μέτρα αυτά

πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 και των
31(I) του 2008.

εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 3 του περί
Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
(1Β) Οι

αρμόδιες

αρχές

καταβάλλουν

προσπάθειες για να διευκολύνουν την πλήρη
πρόσβαση των προσφύγων στις δραστηριότητες
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (viii) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1).
(1Γ) Σε περίπτωση εφαρμογής της πρακτικής της
διασποράς

προσφύγων,

ο

Διευθυντής

των

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας καταβάλλει
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προσπάθειες για την υλοποίηση πολιτικών που
αποβλέπουν στην πρόληψη των διακρίσεων
έναντι των προσφύγων και στη διασφάλιση ίσων
ευκαιριών

όσον

αφορά

την

πρόσβαση

σε

κατάλυμα.»· και
(η)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη
«κατάλληλα» (τρίτη γραμμή) της φράσης «για να ληφθούν
υπόψη οι ειδικές ανάγκες των δικαιούχων του καθεστώτος του
πρόσφυγα».

Τροποποίηση του

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

βασικού νόμου με

άρθρο 21 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 21Α:

την προσθήκη
νέου άρθρου 21Α.
«Πρόσβαση στην

21Α.-(1)

απασχόληση.

προστασίας, έκαστος δικαιούχος διεθνούς προστασίας
δικαιούται

Αμέσως
να

μετά

ασκεί

τη

χορήγηση

μισθωτή

ή

διεθνούς
ανεξάρτητη

επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα με

τους

κανόνες που εφαρμόζονται γενικά στο επάγγελμα και
στη δημόσια διοίκηση.
(2) Επί των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
εφαρμόζεται το ισχύον δίκαιο σχετικά με την αμοιβή,
την πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
όσον αφορά τη μισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελματική
δραστηριότητα και τους λοιπούς όρους εργασίας.».
Κατάργηση του

17. Το άρθρο 21Δ του βασικού νόμου καταργείται.

άρθρου 21Δ του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του

18. Το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται

άρθρου 22 του

από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
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βασικού νόμου.

«(2) Εκδίδονται και παραδίδονται επί αποδείξει σε πρόσφυγα
ταξιδιωτικά έγγραφα πρόσφυγα, εκτός αν το αντίθετο υπαγορεύεται
από

επιτακτικούς

λόγους

ασφάλειας

της

Δημοκρατίας

ή

επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης.».
Τροποποίηση του

19. Το άρθρο 25Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 25Α του
βασικού νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «καλύπτοντας τις ανάγκες του» (έκτη γραμμή), της
φράσης «και αξιολογώντας τακτικά την κατάσταση του
ασυνόδευτου ανήλικου προς αυτό το σκοπό»∙

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (3):
«(3) Σε περίπτωση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε
ασυνόδευτο ανήλικο ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση της
οικογένειάς του, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας, αρχίζει την αναζήτηση για τον εντοπισμό των
μελών της οικογένειας του ανήλικου, το συντομότερο δυνατό
μετά τη χορήγηση της διεθνούς προστασίας, ενώ προστατεύει
το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Αν έχει ήδη ξεκινήσει η
αναζήτηση,
Ευημερίας

o Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής
συνεχίζει

τη

διαδικασία

αναζήτησης,

όπου

χρειάζεται. Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης απειλής κατά της
ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών
συγγενών του, ιδίως εάν έχουν παραμείνει στη χώρα
καταγωγής, λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε η συλλογή,
επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα
πρόσωπα αυτά να γίνεται σε εμπιστευτική βάση.»∙ και
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(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (4):
«(4) Τα πρόσωπα που ασχολούνται με ασυνόδευτους
ανηλίκους έχουν ήδη και συνεχίζουν να λαμβάνουν κατάλληλη
κατάρτιση όσον αφορά τις ανάγκες των ασυνόδευτων
ανηλίκων.».

Τροποποίηση του

20. Το εδάφιο (3) του άρθρου 28Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται

άρθρου 28Α του

από το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):

βασικού νόμου.

«(3) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής διορίζονται
για θητεία της οποίας η διάρκεια αποφασίζεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η εν λόγω θητεία
δύναται να ανανεώνεται για περαιτέρω θητείες, έκαστης των
οποίων η διάρκεια αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και
δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος και
τα μέλη της Αναθεωρητικής Αρχής δεν υπηρετούν πέραν της
ηλικίας των 68 ετών.».
Τροποποίηση του

21. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 28Θ του βασικού

άρθρου 28Θ του

νόμου αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο (α):

βασικού νόμου.

«(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), η Αναθεωρητική
Αρχή εφαρμόζει κατ’ αναλογία τα ακόλουθα άρθρα:

(i)

το άρθρο 5∙

(ii)

το άρθρο 6(1Αδις), (1Γ), (1Δ), (2), (2Α) και (4)∙

(iii)

το άρθρο 6Α(2), (3) και (4)∙

(iv)

το άρθρο 10(1Α), (1Γ), (1Δ), (1Ε), (1ΣΤ), (1Η) και (1Θ)∙

(v)

το άρθρο 11(5)∙

(vi)

το άρθρο 12Β(3) και (4)∙
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(vii) το άρθρο 12Βδις(3) και (4)∙
(viii) το άρθρο 12Βτρις(6)∙
(ix)

το άρθρο 12Βτετράκις(2)∙

(x)

το άρθρο 12Γ∙

(xi)

το άρθρο 13(5) και (6)∙

(xii) το άρθρο 13Α(4), (5), (6), (7), (8) και (9)∙
(xiii) το άρθρο 14∙
(xiv) το άρθρο 16Α∙
(xv) το άρθρο 16Β∙
(xvi) το άρθρο 16Γ∙
(xvii) το άρθρο 18(2Α), (2Β), (3), (7), (7Α), (7Β), (7Γ), (7Δ),
(7Ε) και (9)∙
(xviii) το άρθρο 19(3) και (3Α).».
Κατάργηση

22. Το Διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου (γ) του

Διατάγματος.

εδαφίου (5) του άρθρου 19 του βασικού νόμου, καταργείται.
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