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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ 

 
 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 348, 
24.12.2008, 
σ.98. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 5 και το Άρθρο 13, παράγραφος 4, 
της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/115/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών», 

  
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
165(Ι) του 2002 

22(Ι)του 2005 
77(Ι)του 2005 

43(Ι) του 2006 
132(Ι) του 2009 

172(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Νομικής Αρωγής Νόμους του 2002 μέχρι 2011 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικής Αρωγής Νόμοι του 2002 
μέχρι 2012. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 
αυτό της φράσης «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α και 6Β» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) με τη φράση «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β και 6Γ». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
6Γ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
6Β αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 6Γ: 

   
 «Νομική αρωγή  

σε παρανόμως 
παραμένοντες 
υπηκόους τρίτης 
χώρας. 

6Γ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου - 

   
  

 
 
 
 
Κεφ. 105. 

2 του 1972 
54 του 1976 
50 του 1988 

197 του 1989 
100(Ι) του 1996 
43(Ι) του 1997 
14(Ι) του 1998 
22(Ι) του 2001 

164(Ι) του 2001 

(α)  οι όροι ‘απαγόρευση εισόδου’, ‘απομάκρυνση’, 
‘απόφαση επιστροφής’, ‘Κώδικας Συνόρων του 
Σένγκεν’, ‘παρανόμως παραμένοντας’ και ‘υπήκοος 
τρίτης χώρας’ έχουν την έννοια που αποδίδεται σε 
αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΔ του περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου∙ 
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88(Ι) του 2002 
220(Ι) του 2002 
66(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2004 
8(Ι) του 2007 

184(Ι) του 2007 
29(Ι) του 2009 

143 (Ι) του 2009 
153(Ι) του 2011. 

   
  (β) ο όρος ‘Διευθυντής’ έχει την έννοια που αποδίδεται σε 

αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως Νόμου. 

   
       (2) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε παρανόμως 

παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος ασκεί 
προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυνάμει του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά - 

   
  (α) απόφασης επιστροφής που εκδίδεται από το 

Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΗ του περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά 
τον εν λόγω υπήκοο, ή 

   
  (β) απόφασης περί απομάκρυνσης που εκδίδεται από το 

Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 18Π του περί 
Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και αφορά 
τον εν λόγω υπήκοο, ή 

   
  (γ) απαγόρευσης εισόδου που εκδίδεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18ΠΓ 
του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και 
αφορά τον εν λόγω υπήκοο, 

   
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   
  (αα)  η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την 

πρωτοβάθμια εκδίκαση της προσφυγής ενώπιον του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος, και όχι την εκδίκαση έφεσης κατά της 
δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στα πλαίσια 
της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο 
ένδικο μέσο· και 

   
  (ββ) είναι πιθανόν να εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση 

στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης 
της προσφυγής. 

   
       (3) Η παράγραφος (ββ) του εδαφίου (2) εφαρμόζεται 
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χωρίς να περιορίζει αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν 
νομικής αρωγής. 

       (4) Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το 
Δικαστήριο τηρεί την αρχή της μη επαναπροώθησης και 
λαμβάνει δεόντως υπόψη -  

    
   (α) τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, και 
    
   (β) την οικογενειακή ζωή, με τη συνδρομή των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, και  
    
   (γ) την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου 

υπηκόου τρίτης χώρας, στη βάση έκθεσης του 
Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας. 

    
       (5)  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους παρανόμως 

παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας που - 
   
  (α) υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το 

Άρθρο 13 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν ή 
συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις 
αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη χερσαία, 
θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων της Δημοκρατίας και στους οποίους δεν 
έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή δικαίωμα να 
παραμείνουν στη Δημοκρατία, ή 

   
  (β) υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως ποινική 

κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής κύρωσης, σύμφωνα 
με το κυπριακό δίκαιο, ή υπόκεινται σε διαδικασίες 
έκδοσης.  

   
       (6)  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπο που 

είναι δικαιούχος του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 5, του 
Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 
(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α(4) και 6Β» 

(δεύτερη γραμμή με τη φράση «στα άρθρα 4, 5, 6, 6Α(4), 6Β και 6Γ»· 
και  

 
(β) με την προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «το άρθρο 6Β» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή 6Γ». 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 7Δ. 

5.  Το άρθρο 7Δ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

   
 «Παραλαβή 

αιτήσεων για 
νομική αρωγή 
σε αιτητές 
ασύλου, 
πρόσφυγες και 
παρανόμως 
παραμένοντες 
υπηκόους 
τρίτης χώρας. 

7Δ.  Ο Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι 
η αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από - 
 
(α) αιτητές ασύλου και πρόσφυγες, για δωρεάν νομική 

αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Β, και 
 
(β) παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας, 

για δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με το άρθρο 6Γ.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο 
τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας πρότασης: 
 
 «Σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου που αιτείται νομική αρωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 6Γ, το Δικαστήριο καλεί τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας να υποβάλουν την προαναφερόμενη δήλωση.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της φράσης «από πέντε βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα 
άρθρα 4, 5, 6, 6Α και 6Β.» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «από έξι 
βασικά μέρη, αντίστοιχα με τα άρθρα 4, 5, 6, 6Α, 6Β και 6Γ.». 

  
  
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.052.073-2011 
 
ΝΚ/ΝΑ 
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