Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015

Ν. 20(Ι)/2015
20(Ι)/2015

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002
ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις παραγράφους 6, 9 και 10 του

Επίσημη

άρθρου 9 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία

Εφημερίδα της

2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ε.Ε.: L180,

26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των

29.6.2013,
σ. 96.

αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)»,
η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους

165(Ι) του 2002
22(Ι) του 2005

περί Νομικής Αρωγής Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 2014 (που

77(Ι) του 2005

στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός

43(Ι) του 2006

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικής

132(Ι) του 2009

Αρωγής Νόμοι του 2002 έως 2015.

172(Ι) του 2011
8(Ι) του 2012
64(Ι) του 2014
105(Ι) του 2014
140(Ι) του 2014.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 6Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

άρθρου 6Β του

αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων

βασικού νόμου.

(7), (8), (9) και (10):
«(7)

Παρέχεται

δωρεάν

νομική

αρωγή

σε

αιτητή

διεθνούς

προστασίας, ο οποίος (α) ασκεί προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146 του
Συντάγματος κατά διοικητικής πράξης, η οποία έχει
ως έννομο αποτέλεσμα την κράτησή του, ή
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(β) υποβάλλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την
έκδοση εντάλματος habeas corpus δυνάμει της
παραγράφου 4 του Άρθρου 155 του Συντάγματος,
προς έλεγχο της νομιμότητας της διάρκειας κράτησής
του,
υπό την προϋπόθεση ότι η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την
πρωτοβάθμια εκδίκαση της εν λόγω προσφυγής ή, κατά περίπτωση,
της εν λόγω αίτησης και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της δικαστικής απόφασης, που
εκδίδεται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε
άλλο ένδικο μέσο.
(8)

Υπό κράτηση αιτητής διεθνούς προστασίας δικαιούται να

προσέρχεται, με τη συνοδεία της Αστυνομίας (α)

στο Διοικητικό Δικαστήριο, για σκοπούς άσκησης
του δικαιώματος παροχής δωρεάν νομικής αρωγής
που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της
παραγράφου (α) του εδαφίου (7), και

(β)

στο Ανώτατο Δικαστήριο, για σκοπούς άσκησης του
δικαιώματος παροχής δωρεάν νομικής αρωγής που
του

χορηγείται

δυνάμει

των

διατάξεων

της

παραγράφου (β) του εδαφίου (7).
(9) Η δωρεάν νομική αρωγή που προβλέπεται στο εδάφιο (7) (α)

συνίσταται

στην

κατάρτιση

των

αναγκαίων

διαδικαστικών εγγράφων και στη συμμετοχή εξ
ονόματος
ακροαματική

αιτητή

διεθνούς

διαδικασία

προστασίας
ενώπιον

πρωτοβαθμίως εκδικάζοντος δικαστηρίου∙ και

σε
του
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(β)

παρέχεται από δικηγόρο, κατά τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 10 και 11, του οποίου τα συμφέροντα
δεν

συγκρούονται

ή

δεν

θα

μπορούσαν

ενδεχομένως να συγκρούονται με εκείνα του αιτητή
διεθνούς προστασίας.
(10) Το Δικαστήριο που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό δύναται
να διατάξει αιτητή διεθνούς προστασίας, στον οποίο παραχωρήθηκε
δωρεάν νομική αρωγή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (7), να
επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που του καταβλήθηκε για
σκοπούς νομικής αρωγής και εκπροσώπησης εάν έχει βελτιωθεί
σημαντικά η οικονομική του κατάσταση και από τη χρονική στιγμή
που επήλθε η βελτίωση αυτή.».

