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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 111(Ι)/2016 
Αρ. 4579, 27.10.2016                               

Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 111(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 

Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων -  
  
 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L180,  
29.6.2013,  
σ. 60. 

(α) Eναρμόνισης με τα άρθρα 20 και 21, την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (6) του 
άρθρου 25 και την παράγραφο (4) του άρθρου 45 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»,  

 
 
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L180,  
29.6.2013,  
σ. 96. 

(β) εναρμόνισης με τις παραγράφους (6), (7), (9) και (10)  του άρθρου 9 και τις παραγράφους 
(2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 26 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 
(αναδιατύπωση)», και 

  

 
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L180,  
29.6.2013,  
σ. 31. 

  (γ) αποτελεσματικής εφαρμογής των παραγράφων (5) και (6) του άρθρου 27 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και 
μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 
ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)», 

  
 H 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 

8(Ι) του 2012 
64(Ι) του 2014 

105(Ι) του 2014 
140(Ι) του 2014 

   20(Ι) του 2015 
173(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Νομικής Αρωγής Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2015 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικής Αρωγής Νόμοι του 2002 έως 2016. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 

αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού κανονιστικές ή ατομικές 
διοικητικές πράξεις, σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή 
Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.». 

  
Αντικατάσταση  
του άρθρου 6Β 
του βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 6Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:  

   
 «Νομική αρωγή 

σε αιτητές και 
δικαιούχους 
διεθνούς 
προστασίας. 

6Β. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 8 - 

  
 

(α) Oι όροι «Αναθεωρητική Αρχή», «ασυνόδευτος ανήλικος», «διεθνής 
προστασία», «εκπρόσωπος», «ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της 



1185 

 

 
 

6(Ι) του 2000 
6(Ι) του 2002 

53(Ι) του  2003 
67(Ι) του  2003 

9(Ι) του 2004 
241(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. 

Δημοκρατίας περιοχές», «καθεστώς πρόσφυγα», «Προϊστά-μενος» 
και «πρόσφυγας» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου του 2000· 

  (β) ο όρος «αιτητής διεθνούς προστασίας» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο «αιτητής» σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Προσφύγων Νόμου του 2000∙ 

    
  

Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L180,  
29.6.2013,  
σ. 31. 

(γ) ο όρος «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013» σημαίνει την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 
για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)». 

   
  (2)  Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε αιτητή διεθνούς προστασίας, ο 

οποίος ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει των 
διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος - 

   
  (α) Kατά δυσμενούς απόφασης του Προϊσταμένου επί της αίτησης 

διεθνούς προστασίας του εν λόγω αιτητή, την οποία απόφαση ο 
Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, 12Βδις, 
12Βτετράκις, 12Δ ή 13 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή 

    
  (β) κατά άρνησης του Προϊσταμένου να αρχίσει εκ νέου η εξέταση 

αίτησης που σταμάτησε δυνάμει των διατάξεων  του άρθρου 16Β ή 
16Γ του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή 

    
  (γ) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής 

προσφυγής την οποία ο αιτητής διεθνούς προστασίας άσκησε 
ενώπιόν της σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου 
του 2000 και η οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε δυσμενή 
απόφαση την οποία ο Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 5, 12Βδις, 12Βτετράκις, 12Δ, 13, 16Α, 16Β ή 16Γ του εν 
λόγω νόμου, 

    
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   
  (αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της 

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

    
  (ββ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει 

πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας: 
   
  Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να 

περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς 
να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του αιτητή διεθνούς προστασίας στη 
δικαιοσύνη. 
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  (3) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο, το οποίο ασκεί 
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει των διατάξεων του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος- 

   
  (α) Kατά απόφασης του Προϊσταμένου να παύσει ή ανακαλέσει την 

ιδιότητα του πρόσφυγα για το εν λόγω πρόσωπο, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 6, 6Α ή 6Β του περί Προσφύγων Νόμου του 
2000, ή 

    
  (β) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής 

προσφυγής την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε ενώπιόν της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 και η 
οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε απόφαση την οποία ο 
Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, 6Α ή 6Β 
του εν λόγω νόμου, 

   
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
   
  (αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της 

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

    
  (ββ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει 

πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας: 
   
  Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να 

περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να 
εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου στη 
δικαιοσύνη. 

   
  (4) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο, το οποίο ασκεί 

προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος -  

   
  (α) Kατά απόφασης του Προϊσταμένου με την οποία χορηγείται στο 

πρόσωπο αυτό καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, αντί του 
καθεστώτος πρόσφυγα, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή 

    
  (β) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί διοικητικής 

προσφυγής την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε ενώπιόν της 
δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 και η 
οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε απόφαση την οποία ο 
Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 19 του εν λόγω νόμου, 

    
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
   
  (αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της 

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

    
  (ββ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει 

πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας: 
    
  Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να 

περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να 
εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου στη 
δικαιοσύνη.  
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  (5) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο, το οποίο ασκεί 
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του 
Άρθρου 146 του Συντάγματος - 

    
  (α) Kατά απόφασης του Προϊσταμένου να παύσει ή να ανακαλέσει το 

καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας για το εν λόγω πρόσωπο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Β ή του εδαφίου (3) ή (3Α) 
του άρθρου 19 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, ή 

    
  (β) κατά δυσμενούς απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής επί 

διοικητικής προσφυγής την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε 
ενώπιόν της δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου 
του 2000 και η οποία διοικητική προσφυγή αφορούσε απόφαση την 
οποία ο Προϊστάμενος έλαβε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6Β 
ή του εδαφίου (3) ή (3Α) του άρθρου 19 του εν λόγω νόμου, 

   
  υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
   
  (αα) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση 

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

    
  (ββ) κατά την κρίση του εκδικάζοντος Δικαστηρίου, η προσφυγή ή, κατά 

περίπτωση, η αίτηση έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας: 
    
  Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (ββ) εφαρμόζονται χωρίς να 

περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς να 
εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου στη 
δικαιοσύνη. 

   
  (6) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε αιτητή διεθνούς προστασίας, ο 

οποίος ασκεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει των 
διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά οποιασδήποτε δυσμενούς 
απόφασης η οποία εκδίδεται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) του άρθρου 8, των 
άρθρων 9 μέχρι 9ΚΘ και των εδαφίων (1Β) έως (2Ε) του άρθρου 10 του περί 
Προσφύγων Νόμου του 2000 και η οποία τον θίγει ατομικά, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   
  (α) Η δωρεάν νομική αρωγή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της 

ουσιαστικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη
.
 και 

    
  (β) η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση 

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

.
 και 

    
  (γ) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει 

πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας: 
    
  Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (γ) εφαρμόζονται χωρίς να 

περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς 
να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του αιτητή διεθνούς προστασίας στη 
δικαιοσύνη. 

   
   (7) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε αιτητή διεθνούς προστασίας ο 

οποίος – 
    
  (α) Aσκεί προσφυγή δυνάμει των διατάξεων 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 των διατάξεων 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 της εν λόγω αίτησης, 
ανάλογα με την περίπτωση, και όχι την εκδίκαση έφεσης ενώπιον του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά δικαστικής απόφασης που εκδίδεται στα πλαίσια 
της εν λόγω πρωτοβάθμιας εκδίκασης, ούτε άλλο ένδικο μέσο. 

   
  (8) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο το οποίο, ασκώντας το 

δικαίωμα που του χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του 
άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, ασκεί προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   
  (α) Η δωρεάν νομική αρωγή αφορά μόνο την πρωτοβάθμια εκδίκαση της 

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

    
  (β) κατά την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου, η προσφυγή έχει 

πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας: 
    
  Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου (β) εφαρμόζονται χωρίς να 

περιορίζουν αυθαίρετα την παροχή της δωρεάν νομικής αρωγής και χωρίς 
να εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του προαναφερόμενου προσώπου 
στη δικαιοσύνη. 

   
  (9) 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). 

    
  (10) Η δωρεάν νομική αρωγή που προβλέπεται στα εδάφια (6) και (7) – 
   
  (α) Συνίσταται στην κατάρτιση και καταχώριση των αναγκαίων 

διαδικαστικών εγγράφων και τη συμμετοχή σε ακροαματική 
διαδικασία ενώπιον του πρωτοβαθμίως εκδικάζοντος Δικαστηρίου 
εξ ονόματος του αιτητή διεθνούς προστασίας∙ και 

    
  (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. 

   
  (11) Η δωρεάν νομική αρωγή που προβλέπεται  στα εδάφια (2), (3), (4), (5) 

και (8) συνίσταται στην κατάρτιση και καταχώριση των αναγκαίων 
διαδικαστικών εγγράφων και στη συμμετοχή σε ακροαματική διαδικασία 
ενώπιον του πρωτοβαθμίως εκδικάζοντος Διοικητικού Δικαστηρίου, εξ 
ονόματος του αιτούντος δωρεάν νομική αρωγή. 

   
  (12) Το Δικαστήριο που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό δύναται να 

διατάξει αιτητή διεθνούς προστασίας, στον οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν 
νομική αρωγή δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4), (5), (6) και 
(7), να επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που του καταβλήθηκε για 
σκοπούς νομικής αρωγής, εάν και από τη στιγμή που έχει βελτιωθεί 
σημαντικά η οικονομική του κατάσταση. 
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  (13)  Δεν παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε πρόσωπο δυνάμει των 
διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) ή (5), εάν το εν λόγω πρόσωπο δεν 
βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του 
άρθρου 16Δ του περί Προσφύγων Νόμου. 

   
  (14) Η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου περιλαμβάνει επίσης, φροντίδι του Πρωτοκολλητείου -  
    
  (α) Την αμοιβή διερμηνέα∙ και 
    
  (β) τα έξοδα της μετάφρασης του τύπου αίτησης για  παροχή δωρεάν 

νομικής αρωγής. 
   
  (15) Οι παράγραφοι (ββ) των εδαφίων (2), (3), (4) και (5) εφαρμόζονται 

αναφορικά με ασυνόδευτο ανήλικο, μόνο όταν ο εκπρόσωπός του διαθέτει 
νομική κατάρτιση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 7Δ του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 7Δ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 
   
  «Παραλαβή αιτήσεων για νομική αρωγή σε αιτητές και δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

και σε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας.»
.
 και 

   
 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  «(α) αιτητές και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, για παροχή δωρεάν νομικής 

αρωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Β: 
    
   Νοείται ότι η αρμόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων για παροχή δωρεάν 

νομικής αρωγής σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (7) του άρθρου 6Β 
είναι ο Πρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου· ». 

 

 

 

 

 

 


