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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 142(Ι)/2020
Αρ. 4780, 12.10.2020
Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 142(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2019
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
6(I) του 2000
6(I) του 2002
53(I) του 2003
67(I) του 2003
9(I) του 2004
241(I) του 2004
154(I) του 2005
112(I) του 2007
122(I) του 2009
9(Ι) του 2013
58(Ι) του 2014
59(Ι) του 2014
105(I) του 2016
106(I) του 2016
80(I) του 2018
116(I) του 2019.
Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 έως 2019 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Προσφύγων Νόμοι του 2000 έως 2020.

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού,
με την ακόλουθη υποπαράγραφο:
«(i)
73(I) του 2018
4(Ι) του 2020
141(Ι) του 2020.

(β)

την ημερομηνία κατά την οποία λήγει άπρακτη η προθεσμία
που ορίζεται στο άρθρο 12Α του περί της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας
Νόμου για άσκηση προσφυγής κατά απόφασης του Προϊσταμένου επί της εν λόγω αίτησης ή κατά απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής προσφυγής την οποία ο αιτητής
τυχόν καταχώρησε ενώπιόν της, ή»· και

με την τροποποίηση του εδαφίου (1Α) αυτού, ως ακολούθως:
(i)

Με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, αμέσως μετά το σημείο
του κόμματος, της λέξης «ή»·

(ii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθής νέας
παραγράφου:
«(ε)

(iii)

με την οποία κρίνεται αίτηση ως προδήλως αβάσιμη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12ΣΤ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις
οποίες οι αποφάσεις βασίζονται στις περιστάσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο (η) του εδαφίου (4) του άρθρου 12Δ,»·

με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, του
ακόλουθου κειμένου και των επιφυλάξεων:
«η οποία εξετάζεται και αποφασίζεται το ταχύτερο δυνατό, χωρίς να απαιτείται η
κλήση του αιτητή για να παραστεί, εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά:
Νοείται ότι, εφόσον το αίτημά του γίνει αποδεκτό, διατάσσεται η παραμονή του
στη Δημοκρατία και αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, απομάκρυνσης, επιστροφής ή επανεισδοχής:
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Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τα αναφερόμενα
στην πρώτη επιφύλαξη μέτρα εκτελούνται.».
Τροποποίηση
του άρθρου 12Δ
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 12Δ του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της
παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(γ)

απορρίψει την αίτηση δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 12Α, 12Β, 12Βδις, 12Βτρις,
12Βτετράκις, 12Βπεντάκις ή/και του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και να εκδώσει
απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή διάταγμα απέλασης, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών
και Μεταναστεύσεως Νόμου:
Νοείται ότι, η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή του
διατάγματος απέλασης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 8.».

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

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

«Προδήλως
αβάσιμη αίτηση.

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

12ΣΤ. Αίτηση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη εφόσον διαπιστωθεί ότι
ο αιτητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως πρόσφυγας ή
δικαιούχος συμπληρωματικής προστασίας και ταυτόχρονα εφαρμόζεται
οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) του άρθρου 12Δ
περιπτώσεις.».

5. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη
διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτής και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου κειμένου και
της επιφύλαξης:
«και εκδώσει απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή διάταγμα απέλασης, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως
Νόμου:
Νοείται ότι, η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή του
διατάγματος απέλασης τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 8.».

Τροποποίηση
του άρθρου 16Δ
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 16Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη, αμέσως
μετά, της φράσης «χωρίς να πραγματοποιηθεί συνέντευξη.»· και

(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού
με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι ο αιτητής δεν έχει
προσκομίσει νέα στοιχεία ή πορίσματα, η μεταγενέστερη αίτηση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με βάση την αρχή του δεδικασμένου, χωρίς να πραγματοποιηθεί
συνέντευξη.».

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (7Β) αυτού της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή), και την προσθήκη, αμέσως
μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (α1):

«(α1)

διατάσσει την επιστροφή και/ή απομάκρυνση και/ή απέλαση του αιτητή, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης του Προϊσταμένου, δυνάμει των διατάξεων του περί
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, εφόσον δε υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη
απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και/ή απέλασης, θεωρείται ότι η εν λόγω
απόφαση ενσωματώνεται στην απορριπτική απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής, και».

