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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 141(Ι)/2020 
Αρ. 4780,  12.10.2020                               

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός)       
(Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 141(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ 2020 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

73(Ι) του 2018 
4(Ι) του 2020. 

       
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού 
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμους 
του 2018 και 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου 
Διεθνούς Προστασίας Νόμοι του 2018 έως  (Αρ. 2) του 2020. 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
12Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 12 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Προσφυγή κατά  
αποφάσεων  
της Υπηρεσίας 
Ασύλου και της 
Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφύγων. 

12Α.-(1) Κάθε  προσφυγή κατά απόφασης ή πράξης ή παράλειψης  
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφύγων ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση 
παράλειψης, από την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση του 
προσφεύγοντος.  

   
  (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), προσφυγή που 

αφορά οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αποφάσεις ή διατάγματα ασκείται 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης της απόφασης και/ή επίδοσης του διατάγματος κράτησης: 

   

   
 

   6(Ι) του 2000 
  6(Ι) του 2002 

 53(Ι) του 2003 
 63(I) του 2003 
   9(Ι) του 2004 

  24(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 

  142(Ι) του 2020. 

(α) Απόφαση απόρριψης αίτησης, η οποία εξετάστηκε με βάση την 
ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 12Δ του περί Προσφύγων Νόμου·  
 

  (β) απόφαση απόρριψης αίτησης ως προδήλως αβάσιμης δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 12ΣΤ του περί Προσφύγων Νόμου· 

    
  (γ) απόφαση με την οποία κρίνεται αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το 

καθεστώς πρόσφυγα ή/και το καθεστώς συμπληρωματικής προ-
στασίας· 

    
  (δ) απόφαση με την οποία αίτηση κρίνεται ως απαράδεκτη σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 12Βτετράκις του περί Προσφύγων 
Νόμου· 
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  (ε) απόφαση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 του περί Προσφύγων 

Νόμου αναφορικά με την παροχή, ανάκληση ή περιορισμό των 
πλεονεκτημάτων τα οποία προβλέπονται  σε οποιαδήποτε από τις 
διατάξεις του εν λόγω Νόμου· 
 

  (στ) απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9Ε 
και της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 9ΙΑ του περί 
Προσφύγων Νόμου· 

    

  (ζ) απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 
16Β, 16Γ και των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του 
άρθρου 16Δ του περί Προσφύγων Νόμου· 

    

  (η) απόφαση μεταφοράς δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) 
του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 604/2013· 

    

  (θ) διάταγμα κράτησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9ΣΤ του 
περί Προσφύγων Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  αντικατάσταση της φράσης «σαράντα 
δύο (42) ημερών» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «δεκατεσσάρων (14) ημερών».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


