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Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 72(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2015  

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

131(Ι) του 2015. 
 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού 
Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμο του 2015 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμοι του 2015 και 2018. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
προοιμίου αυτού. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του προοιμίου αυτού. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού  
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του όρου 
«απόφαση αφορώσα σε διαδικασίες διεθνούς προστασίας» και του ορισμού αυτού.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης  
«Καθιδρύεται» (πρώτη γραμμή),  με την ακόλουθη φράση:  

 «73(Ι) του 2018. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας  
Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμου, καθιδρύεται». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού  
νόμου. 

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

 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «επί απόφασης αφορώσης σε 
διαδικασίες διεθνούς προστασίας ή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)· 

    
 (β) με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάσταση της άνω 

και κάτω τελείας στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου αυτού με τελεία· και 
   
 (γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού  
νόμου. 

6.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  
αντικατάσταση της φράσης «των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 11» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή)  με τη φράση «των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 11».  

  
Έναρξη  
της ισχύος  
του παρόντος  
Νόμου.  

7.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
  73(Ι) του 2018. 

   (2) Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποίησης του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του περί της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμου του 2018. 

 
 

 


