Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4150, 16.9.2022

Δ.Κ. 31/2022

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ. 4)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2022
___________________
Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα Άρθρα 135 και 163 του Συντάγματος, το
Άρθρο 17 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964 και το
άρθρο 12(1) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας Νόμου του 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό
Κανονισμό.

Άρθρα 135 και 163
του Συντάγματος
33 του 1964
35 του 1975
72 του 1977
59 του 1981
3 του 1987
158 του 1988
109 του 1991
132(Ι) του 2015
Άρθρο 12 του
Ν.73(Ι) του 2018
4(Ι) του 2020
141(Ι) του 2020
177(Ι) του 2020

1.

Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί της Λειτουργίας του
Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Διαδικαστικός
Κανονισμός του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Λειτουργίας του
Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς, που στο
εξής θα αναφέρονται ως «ο Βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός».

2.

Ο Βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός τροποποιείται ως ακολούθως:

3.

Ο Κανονισμός 2 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται ως ακολούθως:
Στην πρώτη γραμμή, με την προσθήκη της λέξης «του», μεταξύ των λέξεων
«Δικαστηρίου» και «1962».
Στην τρίτη γραμμή, με την προσθήκη της φράσης «τηρουμένων των αναλογιών», μεταξύ
των λέξεων «εφαρμογής,» και «σε».
Στην τέταρτη γραμμή, με την προσθήκη του συμβόλου «/» ακολουθούμενο από τη λέξη
«προσθήκες», μεταξύ των λέξεων «τροποποιήσεις» και «που».

4.

Ο Κανονισμός 3 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού καταργείται και αντικαθίσταται
με τον ακόλουθο:
«3. (α) Κάθε προσφυγή καταχωρείται στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο με έγγραφη αίτηση,
ως το Έντυπο Αρ. 1 συνοδευόμενη από την προσβαλλομένη απόφαση και τα
υποστηρικτικά αυτής στοιχεία που επιδόθηκαν στον αιτητή καθώς και οποιαδήποτε νέα
έγγραφα ή στοιχεία ή πρόσθετη μαρτυρία ήθελε προσκομίσει ο αιτητής.
(β) Νέα έγγραφα ή στοιχεία ή οποιαδήποτε πρόσθετη μαρτυρία που προσκομίζονται
κατά την καταχώριση της προσφυγής, παρατίθενται ή επισυνάπτονται ως τεκμήρια,
ανάλογα, σε ένορκη δήλωση από τον Αιτητή. Ο ενόρκως δηλών εξηγεί το λόγο για τον
οποίο δεν προσκομίστηκαν τα έγγραφα ή στοιχεία ή πρόσθετη μαρτυρία κατά την
εξέταση της προσβαλλόμενης πράξης καθώς και τη συνάφειά τους με τα επίδικα θέματα.
(γ) Η προσφυγή επιδίδεται εντός επτά (7) ημέρων από την ημερομηνία καταχώρισης της
και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την πιο πάνω προθεσμία θεωρείται ως
εγκαταλειφθείσα και απορρίπτεται, εκτός αν άλλως ήθελε ορίσει το Δικαστήριο:

Επίσημη Εφημερίδα
Παράρτημα Δεύτερο:
14.06.2019
30.04.2020
22.05.2020
20.11.2020
12.02.2021
21.01.2022
04.03.2022
27.05.2022

Νοείται ότι όπου η επίδικη πράξη είναι διάταγμα κράτησης, η προσφυγή επιδίδεται εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών.
(δ) Κάθε ένσταση καταχωρείται στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο εντός είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης της προσφυγής, ως το Έντυπο Αρ.2 με την επιφύλαξη της
παραγράφου (ε) κατωτέρω.
(ε) Στις περιπτώσεις όπου η προσβαλλόμενη απόφαση εκδίδεται δυνάμει των
ακόλουθων άρθρων του περί Προσφύγων Νόμου (Ν. 6(I)/2000), ως έχει τροποποιηθεί:
(i) 12Βτετράκις(2)(δ),
(ii) 12Βτρις,
Υπόμνημα ως το Έντυπο Αρ. 3 καταχωρείται στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο από την
Υπηρεσία Ασύλου, συνοδευόμενο από τον σχετικό διοικητικό φάκελο που αφορά την
προσφυγή, εντός δέκα ημερών από την επίδοση αυτής:
Νοείται ότι, ουδεμία καταχώριση γραπτής αγόρευσης από τον αιτητή ή τους καθ’ ων η
αίτηση απαιτείται και η υπόθεση ορίζεται απευθείας από το Πρωτοκολλητείο για
ακρόαση, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των καθ’ ων η αίτηση, εκτός εάν το Δικαστήριο
διατάξει διαφορετικά.».
5.

Με την αναρίθμηση των υφιστάμενων Κανονισμών 4, 5, 6, 7 και 8 σε 5, 6, 7, 8 και 9
αντίστοιχα.

6.

Ο υφιστάμενος Κανονισμός 4 (πλέον νέος Κανονισμός 5) του Βασικού Διαδικαστικού
Κανονισμού, τροποποιείται ως ακολούθως:
Με την προσθήκη, στην αρχή του Κανονισμού, της φράσης «Τηρουμένου του
Κανονισμού 3(ε)».
Στην πρώτη γραμμή, με τη διαγραφή της φράσης «των ανωτέρω στη παράγραφο 3 ή
στη λήξη των οριζομένων σ΄αυτήν» και την αντικατάστασή της με τη φράση «των
προβλεπόμενων στον Κανονισμό 3».

7.

Με την προσθήκη νέου Κανονισμού 4 ως ακολούθως:
«4. Το Δικαστήριο δύναται να εξετάζει κατά πόσο ο αιτητής έχει συμμορφωθεί με
προηγούμενη διαταγή του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας ως προς τα
έξοδα δικαστικής διαδικασίας. Προς τούτο, ο Αιτητής υποχρεούται να καταχωρίσει,
ταυτόχρονα με την καταχώριση της προσφυγής του, απόδειξη εξόφλησης
προηγούμενων εξόδων δικαστικής διαδικασίας και σε αντίθετη περίπτωση, η προσφυγή
του δύναται να απορριφθεί.».

8.

Ο υφιστάμενος Κανονισμός 5 (πλέον, νέος Κανονισμός 6) του Βασικού Διαδικαστικού
Κανονισμού, τροποποιείται ως ακολούθως:
Με την αρίθμηση του υφιστάμενου Κανονισμού σε εδάφιο (α).
Με την προσθήκη στην αρχή του Κανονισμού της φράσης: «Τηρουμένου του
Κανονισμού 3(ε),».
Στη δεύτερη και τρίτη γραμμή, με την αντικατάσταση των αριθμών «30» με τις λέξεις,
αριθμούς και παρενθέσεις «τριάντα (30)».
Στη δεύτερη γραμμή, με την αντικατάσταση των λέξεων «καθ’ ου» με τις λέξεις «καθ’
ων».
Στην τρίτη γραμμή, με την αντικατάσταση της λέξης «αυτόν» με τη λέξη «αυτούς».
Στην τελευταία γραμμή, με τη διαγραφή του σημείου της τελείας (.) και της φράσης που
ακολουθεί «(.) Ο αιτητής θα έχει δικαίωμα καταχώρησης απαντητικής αγόρευσης εντός
των επομένων 10 ημερών.» και την αντικατάστασή της με τη φράση «και τυχόν
απαντητική αγόρευση εντός δέκα (10) ημερών, εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει

διαφορετικά.».
Με την προσθήκη νέου εδαφίου (β) ως ακολούθως:
«(β) Το Δικαστήριο δύναται να ορίσει την υπόθεση για ακρόαση και να διατάξει ένα ή/και
τα δύο μέρη να αγορεύσουν μόνο προφορικώς, αναλόγως της πολυπλοκότητας των
εγειρόμενων στην προσφυγή νομικών και πραγματικών ζητημάτων.».
9.

Ο υφιστάμενος Κανονισμός 6 (πλέον, νέος Κανονισμός 7) του Βασικού Διαδικαστικού
Κανονισμού, τροποποιείται με την προσθήκη νέου εδαφίου υπό σημείο (γ) ως εξής:
«(γ) Σε περίπτωση που διάδικος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παραγράφων
(α) και (β), το Δικαστήριο δύναται να διατάξει, όπως η γραπτή του αγόρευση διαγραφεί ή
τροποποιηθεί ή να εκδώσει οιανδήποτε άλλη διαταγή ήθελε θεωρήσει αρμόζουσα.».

10. Ο υφιστάμενος Κανονισμός 7 (πλέον, νέος Κανονισμός 8) του Βασικού Διαδικαστικού
Κανονισμού, τροποποιείται με την διαγραφή των φράσεων «συνεντεύξεων του αιτητή
ασύλου ή δικαιούχου διεθνούς προστασίας και άλλων διαδικασιών σύμφωνα με τον Περί
Προσφύγων Νόμο αρ. 6(Ι)/2000 ως εκάστοτε τροποποιείται και τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,(Ε.Υ.Υ.Α)».
11. Ο υφιστάμενος Κανονισμός 8 (πλέον, νέος Κανονισμός 9) του Βασικού Διαδικαστικού
Κανονισμού, τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «τους διαδικαστικούς
κανονισμούς του 1962» και την αντικατάστασή της με τη φράση «τον Διαδικαστικό
Κανονισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) του 1962».
12. Με την κατάργηση του υφιστάμενου Κανονισμού 9 και την αντικατάστασή του με τον
Κανονισμό 10 (ως έχουν αναριθμηθεί) ως εξής:
«10. (α) Μετά την καταχώρηση της προσφυγής, νέα έγγραφα και/ή στοιχεία και/ή
οποιαδήποτε πρόσθετη μαρτυρία προσκομίζεται μόνον κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου,
μετά από προφορικό αίτημα του αιτητή, νοουμένου ότι το Δικαστήριο ικανοποιείται(i) ότι πρόκειται για έγγραφα ή στοιχεία ή μαρτυρία, τα οποία άνευ δικής του
υπαιτιότητας, ο αιτητής αδυνατούσε να υποβάλει κατά το προηγούμενο στάδιο εξέτασης
της αιτήσεως διεθνούς προστασίας ή κατά την καταχώρηση της προσφυγής του
σύμφωνα με τον κανονισμό 3(β), και
(ii)

είναι συναφή με τα επίδικα θέματα της υπόθεσης.

(β) Πληροφορίες για την χώρα καταγωγής του αιτητή (ΠΧΚ) δύνανται να υποβληθούν σε
έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, με σχετικό υπόμνημα, το οποίο επισυνάπτεται στην
αγόρευση του μέρους που επιθυμεί να την υποβάλει. Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται
τα ακόλουθα στοιχεία:
(i)

κατάλογος των σχετικών ΠΧΚ,

(ii) καταγραφή της πηγής τους (για διαδικτυακές πηγές υποδεικνύεται ο ιστότοπος και
παρατίθεται ο σύνδεσμος της σχετικής ιστοσελίδας),
(iii) επεξήγηση της συνάφειας της υποβληθείσας μαρτυρίας με συγκεκριμένο ισχυρισμό
ή/ και επίδικο ζήτημα,
(iv) υπόδειξη του συναφούς αποσπάσματος των ΠΧΚ.».
13. Με την αναρίθμηση του Κανονισμού 11 σε 12.
14. Με την προσθήκη νέου Κανονισμού 11 ως ακολούθως:
«11. Το Δικαστήριο δύναται να καλέσει τον αιτητή και να τον διατάξει να απαντήσει σε
ερωτήσεις ή να προσκομίσει έγγραφα τα οποία είναι σχετικά με τα επίδικα θέματα της
προσφυγής.».
15. Ο υφιστάμενος Κανονισμός 11 (πλέον, νέος Κανονισμός 12) του Βασικού Διαδικαστικού
Κανονισμού, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«12. (α) Κατά τις διευκρινίσεις ή την ακρόαση της υπόθεσης και κατά την απαγγελία της
απόφασης, ο αιτητής υποχρεούται να παρίσταται στο Δικαστήριο, είτε αυτός εμφανίζεται
αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπείται από δικηγόρο, εξαιρουμένης της περίπτωσης
ανωτέρας βίας, διαφορετικά η προσφυγή του υπόκειται σε απόρριψη.
(β) Ο αιτητής ή ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί και οι καθ’ ων η αίτηση, δύνανται να
έχουν 10 λεπτά χρόνο, κατ’ ανώτατο όριο, για προφορική υποστήριξη των θέσεων τους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δικαστήριο δύναται να επεκτείνει το χρόνο, ως ήθελε
κρίνει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις.».
16. Με την αναρίθμηση των Κανονισμών 12 και 13 σε 14 και 15 αντίστοιχα.
17. Με την προσθήκη νέου Κανονισμού 13 ως ακολούθως:
«13. Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 8(1Α) του περί Προσφύγων Νόμου
υποβάλλεται ταυτόχρονα με την καταχώριση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση
εντός της προθεσμίας καταχώρισης της προσφυγής ως το Έντυπο Αρ. 4.»
18. Ο υφιστάμενος Κανονισμός 12 (πλέον, νέος Κανονισμός 14) του Βασικού Διαδικαστικού
Κανονισμού τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης, στη τελευταία γραμμή,
«Μέλος ή Μέλη» με τη λέξη «Δικαστή».
19. Με την προσθήκη νέου Κανονισμού 16 ως ακολούθως:
«16. Οι πρόνοιες του περί της Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2022, θα
τυγχάνουν εφαρμογής για τις υποθέσεις που καταχωρίζονται μετά τις 19 Σεπτεμβρίου,
2022. Για τις υποθέσεις που καταχωρίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, θα
τυγχάνει εφαρμογής ο Βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός, ως είχε μετά την
τροποποίηση της 27ης Μαΐου, 2022. ».
20. Με την τροποποίηση του Εντύπου Αρ. 1 δια της κατάργησης της παρένθεσης στη
δεύτερη γραμμή με τη φράση «Κανονισμός 4(α)» και την αντικατάστασή της με τη φράση
«Κανονισμός 3(α)».
21. Με την τροποποίηση του Εντύπου Αρ. 2 δια της κατάργησης της παρένθεσης στη
δεύτερη γραμμή με τη φράση «Κανονισμός 4(β)» και την αντικατάστασή της με τη φράση
«Κανονισμός 3(δ)».
22. Την αντικατάσταση των Εντύπων Αρ. 1 και 2 με τα συνημμένα Έντυπα Αρ. 1 και 2.
23. Με την προσθήκη νέου Έντυπου Αρ. 3.
24. Με την προσθήκη νέου Έντυπου Αρ. 4

Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 6 Σεπτεμβρίου, 2022 και τίθεται σε ισχύ από την
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Α. ΛΙΑΤΣΟΣ

Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

)

Γ. Ν. ΓΙΑΣΕΜΗΣ
Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

)
)

Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
Χ. ΜΑΛΑΧΤΟΣ
Δ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

)
)
)

Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ – ΑΝΔΡΕΟΥ
Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

)
)

Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ν. ΣΑΝΤΗΣ

)

Σ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟΝ ΑΡ. 1
ΑΙΤΗΣΙΣ (Κανονισμός 3(α))
Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας

Υπόθεσις Αρ.:…/……

Επί τοις αφορώσι το Άρθρον/τα Άρθρα (α) ………………….. του Συντάγματος.
Μεταξύ: (β) Α.Β.,
Αιτητού
και
Γ.Δ.,
Καθ΄ ων η αίτησις
Τω Γ.Δ., εκ (γ) ……………………………….
Ειδοποιείσθε ότι ο ως άνω Αιτητής διά της παρούσης εξαιτείται παρά του Δικαστηρίου την ακόλουθον
θεραπείαν:- (δ)
Η παρούσα αίτησις βασίζεται επί των ακολούθων νομικών σημείων:- (ε)
Η παρούσα αίτησις βασίζεται επί των ακολούθων γεγονότων:- (στ)
Η διεύθυνση επιδόσεως του Αιτητού είναι η ακόλουθος:- (ζ)

Καταχωρίστηκε
την (δ) …………….. ημέρα
του (δ) ………., 20………

Πρωτοκολλητής.
(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
Δικηγόρος δι΄ αιτητήν (θ)
Αιτητής (θ)

Ημερομηνία:

Σημείωσις: Ένστασις δύναται να καταχωρισθή εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας επιδόσεως
της αιτήσεως ταύτης, είτε προσωπικώς είτε διά συνηγόρου, διά παραδόσεως ταύτης εις τον Πρωτοκολλητή
του Διοικητικού Δικαστηρίου ομού μετ΄ αντιγράφου προς επίδοσιν εις τον Αιτητήν και άλλου αντιγράφου
διά την ένορκον ομολογίαν επιδόσεως.
(α) Αναφέρατε το Άρθρον ή τα Άρθρα του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων γίνεται η παρούσα αίτησις.
(β) Δηλώσατε το πλήρες όνομα, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα του Αιτητού.
(γ) Δηλώσατε την πλήρη διεύθυνσιν των Καθ΄ ων η αίτησις.
(δ) Δηλώσατε ειδικώς την ζητουμένην θεραπείαν.
(δ) Δηλώσατε ειδικώς την ζητουμένην θεραπείαν.
(ε) Εκθέσατε τα νομικά σημεία επί των οποίων η παρούσα αίτησις βασίζεται.
(Όταν ο Αιτητής εμφανίζεται άνευ συνηγόρου δεν υποχρεούται να συμμορφωθή της τούτο).
(στ) Εκθέσατε κατά συνοπτικόν τρόπον όλα τα ουσιώδη γεγονότα, επί των οποίων η παρούσα αίτησις
βασίζεται.

(ζ) Δηλώσατε το πλήρες όνομα, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα προσώπου τινός εντός των δημοτικών
ορίων Λευκωσίας, παρά τω οποίω δύνανται να αφεθώσιν έγγραφα προοριζόμενα διά τον Αιτητήν.
(η) Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθή υπό του Πρωτοκολλητού.
(θ) Απαλείψετε της λέξεις εκείνες, οι οποίες αναλόγως της περιπτώσεως δεν χρειάζονται.
ΕΝΤΥΠΟΝ ΑΡ. 2
ΕΝΣΤΑΣΙΣ (Κανονισμός 3(δ))
Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας

Υπόθεσις Αρ…../…..

Επί τοις αφορώσι το Άρθρον/τα Άρθρα (α) ………………….. του Συντάγματος.
Μεταξύ: (β) Α.Β.,

Αιτητού

και
Γ.Δ.,

Καθ΄ ων η αίτησις

Τω Α.Β., εκ (γ) ……………………………….
Διά του παρόντος δίδεται ειδοποίησις ότι οι Γ. Δ., εκ …………………….. προτίθενται να ενστούν κατά της
ως άνω αιτήσεως.
Η παρούσα ένστασις βασίζεται επί των ακολούθων νομικών σημείων:- (δ)
Η παρούσα ένστασις βασίζεται επί των ακολούθων γεγονότων:- (ε)
Η διεύθυνση επιδόσεως των Καθ΄ ων η αίτησις είναι η ακόλουθος:- (στ)

Καταχωρίστηκε
την (ζ) …………….. ημέρα
του (ζ) ………., 20………

Πρωτοκολλητής.

(Υπογραφή)
Δικηγόρος διά τους
Καθ΄ ων η αίτησις (η)
Οι Καθ΄ ων η αίτησις(η)

Ημερομηνία:

Σημείωσις:
(α) Αναφέρατε το Άρθρον ή τα Άρθρα του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων εγένετο η αίτησις.
(β) Καταγράψατε τον ίδιον τίτλον ως εν τη αιτήσει.
(γ) Δηλώσατε το πλήρες όνομα και την διεύθυνσιν του Αιτητού.
(δ) Εκθέσατε τα νομικά σημεία επί των οποίων η παρούσα ένστασις βασίζεται.
(Όταν οι Καθ΄ ων η αίτησις εμφανίζεται άνευ συνηγόρου δεν υποχρεούται να συμμορφωθή προς
τούτο).
(ε) Εκθέσατε κατά συνοπτικόν τρόπον όλα τα ουσιώδη γεγονότα, επί των οποίων βασίζεται η ένστασις
αύτη.

(στ) Δηλώσατε το πλήρες όνομα, την διεύθυνσιν και το επάγγελμα προσώπου τινός εντός των
δημοτικών ορίων Λευκωσίας, παρά τω οποίω δύνανται να αφεθώσιν έγγραφα προοριζόμενα διά τους
Καθ΄ ων η αίτησις.
(ζ) Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθή υπό του Πρωτοκολλητού.
(η) Απαλείψετε τις λέξεις εκείνες, οι οποίες αναλόγως της περιπτώσεως δεν χρειάζονται.
ΕΝΤΥΠΟΝ ΑΡ. 3
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (Κανονισμός 3(ε))

Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας

Υπόθεσις Αρ…../…..

Επί τοις αφορώσι το Άρθρον/τα Άρθρα (α) ………………….. του Συντάγματος.
Μεταξύ: (β) Α.Β.,
Αιτητού
και
Γ.Δ.,
Καθ΄ ων η αίτησις
Τω Α.Β., εκ (γ) ……………………………….

Η Υπηρεσία Ασύλου, διά του παρόντος υποβάλλει ένσταση στην προσφυγή και αναφέρει ότι η απόφαση
έχει ληφθεί νόμιμα και ορθά και επισυνάπτονται τα σχετικά γεγονότα ως Παράρτημα Α.

(Υπογραφή)
για Υπηρεσία Ασύλου
Οι Καθ΄ ων η αίτησις
Καταχωρίστηκε
την (δ) …………….. ημέρα
του (δ) ………., 20………

Πρωτοκολλητής.
(Υπογραφή)

Ημερομηνία:

Σημείωσις:
(α) Αναφέρατε το Άρθρον ή τα Άρθρα του Συντάγματος, δυνάμει των οποίων εγένετο η αίτησις.
(β) Καταγράψατε τον ίδιον τίτλον ως εν τη αιτήσει.

(γ) Δηλώσατε το πλήρες όνομα και την διεύθυνσιν του Αιτητού.
(δ) Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθή υπό του Πρωτοκολλητού.

ΕΝΤΥΠΟΝ ΑΡ. 4
Αίτηση (Κανονισμός 13)
Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας
Υπόθεση Αρ.: …………/.……..
Αναφορικά με το άρθρο/άρθρα (α)……….. 146 του Συντάγματος
Μεταξύ: (β) ΑΒ,
Αιτητού
Και
Γ.Δ,
Καθ’ ων η αίτησις
Τω Α.Β, εκ (γ)…………………..

Μονομερής Αίτηση
Άρθρο 8 (1Α) του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 (Ν. 6(I)/2000), ως έχει τροποποιηθεί
Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα όπως παρουσιασθούν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου
Διεθνούς Προστασίας την (δ) …..…/….……/….…… και ώρα …………… π.μ. κατά την ακρόαση της
αιτήσεως δια της οποίας ο ως άνω Αιτητής αιτείται:
Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να καθορίζεται η δυνατότητα παραμονής του στη Δημοκρατία
εκκρεμούσης της εκδίκασης της υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό προσφυγής και μέχρι την έκδοση
τελικής αποφάσεως.
Η αίτηση βασίζεται στο Άρθρο 146 του Συντάγματος, στο άρθρο 8(1Α) του περί Προσφύγων Νόμου του
2000 (Ν. 6(I)/2000), στον Κανονισμό 13 των περί της Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς
Προστασίας Διαδικαστικών Κανονισμών του 2019 (3/2019), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, στους Κανονισμούς 18 και 19 των Διαδικαστικών Κανονισμών του Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1962, στη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διακριτική ευχέρεια και συμφυή εξουσία του Δικαστηρίου.
Τα γεγονότα στα οποία βασίζεται η παρούσα αίτηση εμφαίνονται επί της συνημμένης Ένορκης Δήλωσης
του (ε) ……………………………………………………………..……..…………………..
Διεύθυνση/Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτητή: (στ) ..….……………………….……………...
…………………………………………………………………………………………………..

Υπογραφή: (ζ) …………………………………………………

(η) ……………………………………………………………….

Καταχωρίστηκε στις ………/………/………
Ορίστηκε στις ………/………/……… και ώρα ……… π.μ. (θ)

Πρωτοκολλητής

Προς
(ι) ………………….………………….
………………………………………...
………………………………………...

Σημείωσις:
(α) Δηλώσατε πλήρες όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής ARC του Αιτητή/Αιτήτριας/Αιτητών
(β) Δηλώσατε πλήρη τίτλο των καθ’ ων η αίτηση
(γ) Δηλώσατε ημερομηνία κατά την οποία ορίστηκε η αίτηση ενώπιον Δικαστηρίου
(δ) Εκθέσατε τα νομικά σημεία επί των οποίων βασίζεται η παρούσα αίτηση
(Όταν ο Αιτητής εμφανίζεται άνευ συνηγόρου δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τούτο)
(ε) Δηλώσατε πλήρες όνομα του Ενόρκως Δηλούντος
(στ) Δηλώσατε πλήρη Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας αιτητή/αιτήτριας/αιτητών
(ζ) Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας/αιτητών
(η) Δηλώσατε πλήρες όνομα αιτητή/αιτήτριας/αιτητών
(θ) Η ημερομηνία δέον να συμπληρωθεί από τον Πρωτοκολλητή
(ι) Δηλώσατε πλήρες όνομα και διεύθυνση καθ’ ων η αίτηση

