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Αυτόματη αναστολή της ισχύος προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης 

 
Μάρτιος 2021 
 
H ουσιαστική ισχύς μιας διοικητικής πράξης, με βάση τον περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 
(Ν.158(Ι)/1999), αρχίζει από την ημέρα που η δήλωση της βούλησης του διοικητικού οργάνου κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο. Όταν ο νόμος καθιστά συστατικό στοιχείο της πράξης τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, η ουσιαστική ισχύς της αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης. Τα έννομα αποτελέσματα μιας 
διοικητικής πράξης αρχίζουν όταν αρχίζει η ουσιαστική ισχύς της, εκτός αν οριστεί στη διοικητική πράξη ότι η επέλευση 
των αποτελεσμάτων της μετατίθεται χρονικά είτε στο μέλλον είτε στο παρελθόν. 

Η ουσιαστική ισχύς μίας διοικητικής πράξης, κατά κανόνα συνεχίζεται εκτός αν επιτευχθεί αναστολή της ισχύος της 
πράξης, μετά από σχετική αίτηση στο Δικαστήριο και εφόσον αποφασιστεί ότι πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, με τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 
2015 (131(I)/2015), προστέθηκαν κάποιες περιπτώσεις όπου με την καταχώρηση Προσφυγής θα αναστέλλεται η ισχύς 
της προσβαλλόμενης πράξης.  

Ειδικότερα, μετά το άρθρο 11 του Ν.131(Ι)/2015, προστέθηκε το άρθρο 11Α όπου αναφέρεται: 

 
«Αυτόματη αναστολή της ισχύος προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης 

11Α.-(1) Με την καταχώριση προσφυγής κατά διατάγματος απέλασης, απόφασης επιστροφής ή απόφασης 
απομάκρυνσης, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, 
αναστέλλεται η ισχύς της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης έως την εκδίκαση της προσφυγής από το 
Διοικητικό Δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι- 

(α) στην αίτηση ακύρωσης παρατίθεται ισχυρισμός περί της ασυμβατότητας αυτής της πράξης με την αρχή της 
μη επαναπροώθησης, η οποία προβλέπεται σε διεθνή σύμβαση ή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο 
κυπριακό δίκαιο, ή/και ισχυρισμός περί της παράβασης του Άρθρου 2 ή/και του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ή/και του 
Άρθρου 7 ή/και του Άρθρου 8 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και του Άρθρου 2 ή/και του 
Άρθρου 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

(β) ο αιτητής επιδίδει την αίτηση ακύρωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης ή/και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η εκδίκαση της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) 
προσφυγής ολοκληρώνεται το συντομότερο πρακτικά δυνατόν και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου 
εκδίδεται κατά προτεραιότητα. 
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(β) Σε περίπτωση που με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) προσφυγή προσβάλλεται και διάταγμα κράτησης 
που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, η εκδίκαση της 
προσφυγής ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδίδεται 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της προσφυγής, εκτός αν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας.». 

Σημειώνουμε ότι, η ως άνω τροποποίηση σχετίζεται άμεσα με την προσβολή Διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση τον 
περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο, Κεφ.105. 

 

Ελένη Προδρόμου 
Ανώτερη Δικηγόρος 
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