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Ο περί της Δέκατης Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 135(Ι) του 2020
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
Προοίμιο.
73 του 2018
4(Ι) του 2020.
6(Ι) του 2000
6(Ι) του 2002
53(Ι) του 2003
67(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
59(Ι) του 2014
105(Ι) του 2016
106(Ι) του 2016
80(Ι) του 2018
116(Ι) του 2019.

ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 146 του Συντάγματος προβλέπει ότι νόμος ορίζει περί της ίδρυσης, της
δικαιοδοσίας και των εξουσιών Διοικητικού Δικαστηρίου,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ με τον περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας
Νόμο καθιδρύεται Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας με αποκλειστική δικαιοδοσία να
αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης προσφυγής η οποία υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146
του Συντάγματος κατά απόφασης, πράξης ή παράλειψης, όπως προβλέπεται στον περί Προσφύγων
Νόμο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 146 του Συντάγματος προβλέπει ότι η προσφυγή ασκείται εντός εβδομήντα
πέντε ημερών από την ημέρα δημοσιεύσεως της αποφάσεως ή της πράξεως ή, εν περιπτώσει μη
δημοσιεύσεως ή παραλείψεως, από την ημέρα κατά την οποία η πράξη ή παράλειψη περιήλθε εις
γνώσιν του προσφεύγοντος,
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L180,
29.6.2013,
σ. 60.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας» αναφέρει στην αιτιολογική σκέψη
(18) ότι «είναι προς το συμφέρον τόσο των κρατών μελών όσο και των αιτούντων διεθνή προστασία
να λαμβάνεται απόφαση επί των αιτήσεων το συντομότερο δυνατό, με την επιφύλαξη της διεξαγωγής
κατάλληλης και πλήρους εξέτασης», και στην αιτιολογική σκέψη (20) ότι «σε αυστηρά καθορισμένες
περιστάσεις, όταν η αίτηση είναι πιθανώς αβάσιμη ή όταν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με
την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιταχύνουν τη
διαδικασία εξέτασης, ιδίως με την πρόβλεψη μικρότερων αλλά εύλογων προθεσμιών για ορισμένα
διαδικαστικά βήματα, με την επιφύλαξη διεξαγωγής επαρκούς και πλήρους εξέτασης και εφόσον ο
αιτών έχει πραγματικά πρόσβαση σε βασικές αρχές και εγγυήσεις που προβλέπει η παρούσα
οδηγία», και, τέλος, αναφέρει στο άρθρο 46(4) αυτής ότι τα κράτη μέλη ορίζουν εύλογες προθεσμίες
για την άσκηση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και ότι οι προθεσμίες αυτές δεν καθιστούν
αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η υφιστάμενη προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών κρίνεται δυσανάλογη σε σχέση
με την απαίτηση για λήψη οριστικής απόφασης το συντομότερο δυνατό,
KAI ΕΠΕΙΔΗ η κατάσταση των αιτητών ασύλου οι οποίοι αναζητούν διεθνή προστασία είναι ιδιαίτερη
λόγω των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και την επιβολή
ειδικών διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση των οποίων απορρέουν
συγκεκριμένα δικαιώματα εκ της ιδιότητας των προσώπων αυτών ως αιτητών ασύλου,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται σε άλλες περιπτώσεις δεν
ισοδυναμούν ή/και δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις διαδικασίες που αφορούν αιτήσεις ασύλου, καθότι
αφορούν υποθέσεις διαφορετικού είδους,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαίο σε εξειδικευμένα θέματα να ληφθούν μέτρα για την ταχεία απονομή
της δικαιοσύνης και τη λήψη απόφασης το συντομότερο δυνατό με τον καθορισμό εύλογων
προθεσμιών,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 146 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη Άρθρα του
Συντάγματος, τα οποία δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των εξαιρετικών συνθηκών που
επικρατούν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα αυτής, οι Τουρκοκύπριοι δεν συμμετέχουν στη λειτουργία
της Βουλής των Αντιπροσώπων,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας της Βουλής των
Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος,
Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
95 του 1989
106(Ι) του 1996
115(Ι) του 1996
104(Ι) του 2002
127(Ι) του 2006
51(Ι) του 2010
68(Ι) του 2013
130(Ι) του 2015
69(Ι) του 2016
93(Ι) του 2016
100(Ι) του 2019
128(Ι) του 2019
160(Ι) του 2019
161(I) του 2019.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δέκατης Πέμπτης Τροποποίησης του
Συντάγματος Νόμος του 2020.

Τροποποίηση
του Άρθρου 146
του
Συντάγματος.

2. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 146 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή του
σημείου της τελείας στο τέλος αυτής και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «, εκτός εάν
προβλέπεται διά νόμου, ρητά, διαφορετική προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά απόφασης, πράξης
ή παράλειψης.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

