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Ν. 173(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  

ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2015 

 
Προοίμιο. 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 158,  

30.4.2004,  

σ. 77. 

Για σκοπούς μερικής συμμόρφωσης με το τρίτο εδάφιο του Άρθρου 47 του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

καθίσταται εφαρμοστέο όταν πρόσωπο ισχυρίζεται ενώπιον δικαστηρίου ότι 

παραβιάστηκαν δικαιώματα και ελευθερίες του που, μεταξύ άλλων, 

διασφαλίζονται από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 

μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 

στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του Κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των Οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 

68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 

90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ», 

  

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

165(Ι) του 2002 

22(Ι) του 2005 

77(Ι) του 2005 

43(Ι) του 2006 

132(Ι) του 2009 

172(Ι) του 2011 

8(Ι) του 2012 

64(Ι) του 2014 

105 (Ι) του 2014 

140(I) του 2014 

20(I) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Νομικής Αρωγής Νόμους του 2002 έως 2015 (που στο εξής θα 

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

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικής Αρωγής Νόμοι του 2002 έως 

(Αρ. 2) του 2015. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

φράσης «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε» (πρώτη και δεύτερη 
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βασικού νόμου. γραμμή) με τη φράση «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και 6ΣΤ.». 

 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 6ΣΤ. 

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

6Ε αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 6ΣΤ: 

   
 «Νομική αρωγή 

σε πολίτες της 

Ένωσης και στα 

μέλη των 

οικογενειών τους. 

7(Ι) του 2007 

181(Ι) του 2011 

8(Ι) του 2013 

67(Ι) του 2013 

77(I) του 2015. 

6ΣΤ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι 

όροι «αρμόδια αρχή», «πολίτης της Ένωσης», «μέλος 

της οικογένειας» και «Υπουργός», έχουν την έννοια που 

αποδίδεται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του  περί 

του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των 

Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να 

Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου. 

   

  

 

 

 

     (2)  Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πολίτη της 

Ένωσης ή μέλος της οικογένειάς του, που ασκεί 

προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, 

δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά - 

   

 
  (α) Απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 28 ή 33 του περί του 

Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των 

Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν 

και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία 

Νόμου, ή 

    

  (β) δυσμενούς απόφασης του Υπουργού επί 

ιεραρχικής προσφυγής την οποία άσκησε το εν 

λόγω πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 32Α του 
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περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης 

και των Μελών των Οικογενειών τους να 

Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη 

Δημοκρατία Νόμου,  

   

  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    

  (αα) η  δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την 

πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον 

του Διοικητικού Δικαστηρίου και όχι την 

εκδίκαση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης η 

οποία εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω 

πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο 

μέσο· και  

    

  (ββ) είναι πιθανό να εκδοθεί θετική δικαστική 

απόφαση στα πλαίσια της εν λόγω 

πρωτοβάθμιας εκδίκασης της προσφυγής. 

    

   (3)  Νοείται ότι η παράγραφος (ββ) του εδαφίου (2) 

εφαρμόζεται χωρίς να περιορίζει αυθαίρετα την παροχή 

της δωρεάν νομικής αρωγής.». 

   

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α(4), 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε» 

(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και 

6ΣΤ». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 7Δ 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 7Δ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο:  

 «Παραλαβή 7Δ. Ο Πρωτοκολλητής του Διοικητικού Δικαστηρίου 
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αιτήσεων για 

νομική αρωγή σε 

αιτητές και 

δικαιούχους 

διεθνούς 

προστασίας, 

παρανόμως 

παραμένοντες 

υπηκόους τρίτης 

χώρας, καθώς και 

σε πολίτες της 

Ένωσης και μέλη 

της οικογένειάς 

τους. 

είναι η αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από -

  

  (α) Αιτητές ή δικαιούχους διεθνούς προστασίας, για 

δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Β, 

   

  (β) παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης 

χώρας, για δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με το 

άρθρο 6Γ, και 

   

  (γ) πολίτες της Ένωσης ή μέλη των οικογενειών τους, 

για δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 

6ΣΤ.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  
 «(1)  Προτού το Δικαστήριο εκδώσει το πιστοποιητικό, που προβλέπεται στο 

άρθρο 7, καλεί τον αιτητή να υποβάλει έγγραφη δήλωση για γεγονότα και 

στοιχεία που μπορούν να το βοηθήσουν στη λήψη απόφασης κατά πόσο η 

οικονομική κατάσταση του ιδίου και στην περίπτωση που αυτός είναι 

εξαρτώμενο μέλος οικογένειας, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, 

δικαιολογεί την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, τηρουμένων των 

ακολούθων: 
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 (α) Σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή 

σύμφωνα με το άρθρο 6Β, το Δικαστήριο καλεί τον εκπρόσωπο να 

υποβάλει την προαναφερόμενη δήλωση· 

   

 (β) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή 

σύμφωνα με το άρθρο 6Γ, το Δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την προαναφερόμενη 

δήλωση· 

   

 (γ) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή 

σύμφωνα με το άρθρο 6Δ, το δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την προαναφερόμενη 

δήλωση· 

   

 (δ) σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή 

σύμφωνα με το άρθρο 6ΣΤ, το δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας να υποβάλουν την προαναφερόμενη 

δήλωση.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «από οκτώ βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα άρθρα 

4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε.» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση 

«από εννέα βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε 

και 6ΣΤ.». 

 

 

 

 

 


