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Ν. 59(Ι)/2004

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52
του Συντάγµατος.
Αριθµός 59(Ι) του 2004
Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή
ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο:
«Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί Εφαρµογής της
Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Ασχέτως Φυλετικής ή Εθνοτικής
Καταγωγής» (ΕΕ L 180 της 19.07.2000 σ. 22),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή
147(Ι) του 2006. Εθνοτική Καταγωγή) Νόµος του 2004.
Ερµηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει

διαφορετική έννοια—

«άµεση διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» σηµαίνει τη λιγότερο
ευνοϊκή µεταχείριση που τυγχάνει πρόσωπο λόγω της φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής του, από αυτή που τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε, άλλο πρόσωπο σε
ανάλογη κατάσταση·
«αρχή της ίσης µεταχείρισης»σηµαίνει την απουσία κάθε άµεσης ή έµµεσης
διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·
«έµµεση διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» σηµαίνει κάθε
φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική που µπορεί να θέσει πρόσωπο
συγκεκριµένης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε µειονεκτική θέση συγκριτικά
µε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική αυτή
δικαιολογείται αντικειµενικά από ένα θεµιτό σκοπό και τα µέσα επίτευξης αυτού
του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία·
3 του 1991 «Επίτροπος ∆ιοίκησης» σηµαίνει τον εκάστοτε Επίτροπο ∆ιοίκησης δυνάµει των
98(Ι) του 1994 περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµων
101(Ι) του 1995.

«παρενόχληση» σηµαίνει την ανεπιθύµητη συµπεριφορά λόγω φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας
προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού,
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.
Σκοπός. 3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η θέσπιση γενικού πλαισίου για την

καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ώστε να
διασφαλιστεί η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

Πεδίο εφαρµογής 4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος εφαρµόζεται
και εξαίρεση. σε όλα τα πρόσωπα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των

δηµόσιων φορέων, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισµών
δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, όσον αφορά τους ακόλουθους τοµείς:

(α) Την κοινωνική προστασία·
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(β) την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη·
(γ) τις κοινωνικές παροχές·
(δ) την εκπαίδευση·
(ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιµα στο κοινό, και στην
παροχή αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της στέγασης.
(2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διαφορετικής µεταχείρισης
λόγω υπηκοότητας και δε θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που αφορούν
στην είσοδο και παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στη
∆ηµοκρατία, ούτε στη µεταχείριση που απορρέει από τη νοµική κατάσταση των εν
λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων.
647684633

Απαγόρευση 5.—(1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος προσώπου λόγω της
διάκρισης. φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής του όσον αφορά τους τοµείς που καλύπτει το

άρθρο 4.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο όρος διάκριση περιλαµβάνει—
(α) Άµεση διάκριση
(β) έµµεση διάκριση·
(γ) παρενόχληση· και
(δ) εντολή για εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής.
Θετικές δράσεις. 6. ∆ε συνιστά διάκριση δυνάµει του παρόντος Νόµου οποιαδήποτε διαφορετική

µεταχείριση ή λήψη ή διατήρηση ειδικών µέτρων, που παρόλο που φαίνονται
έµµεσα ως διάκριση, αποσκοπούν στην πρόληψη ή την αντιστάθµιση
µειονεκτηµάτων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

∆ικαστική 7.—(1) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόµου
προστασία και σε σχέση µε διακριτική µεταχείριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
βάρος απόδειξης. δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιωµατά του ενώπιον κάθε αρµόδιου ∆ικαστηρίου

και να χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο για την απόδειξη της παράβασης και της
πάσης φύσεως υλικής ή ηθικής ζηµιάς που υπέστη λόγω αυτής.

2 του 147(Ι) του (2) Σε κάθε δικαστική διαδικασία εκτός από ποινική, αν ο διάδικος, που
2006. ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόµου, προσάγει

πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία τεκµαίρεται η παράβαση, το ∆ικαστήριο
υποχρεώνει τον αντίδικό του να αποδείξει ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση
του παρόντος Νόµου:

Νοείται ότι, αν ο αντίδικος δεν αποδείξει την έλλειψη της παράβασης, η παράβαση
θεωρείται αποδεδειγµένη, για τον προσδιορισµό δε της έκτασης των συνεπειών
της, το ∆ικαστήριο τον διατάσσει να προσαγάγει ενόρκως όλα τα σχετικά στοιχεία
που είναι στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του.
Αρµόδιο 8.—(1) Επιφυλασσοµένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου
∆ικαστήριο. ∆ικαστηρίου, δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, αρµοδιότητα για την

επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε
διακριτική µεταχείριση έχει το Επαρχιακό ∆ικαστήριο.
(2) Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο σε περίπτωση αγωγής δυνάµει του εδαφίου (1),
επιδικάζει δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση, η οποία καλύπτει τουλάχιστον
ολόκληρη τη θετική ζηµιά και στο επιδικαζόµενο ποσό προστίθεται νόµιµος τόκος
από την ηµεροµηνία της παραβάσεως έως την ηµεροµηνία πλήρους καταβολής της
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αποζηµίωσης.
(3) Σε περίπτωση αγωγής ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου δυνάµει της
παραγράφου 6 του Άρθρου 146 του Συντάγµατος και υπό τον όρο ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαιώµατος σε δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση,
το αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο επιδικάζει στο δικαιούχο το µεγαλύτερο από τα
ακόλουθα δύο ποσά:
(α) Την επιδικαστέα, δυνάµει της παραγράφου 6 του Άρθρου 146, δίκαιη και
εύλογη αποζηµίωση· ή
(β) ολόκληρη τη θετική ζηµιά και στο επιδικαζόµενο ποσό, προστίθεται και
νόµιµος τόκος από την ηµεροµηνία που επήλθε η ανωτέρω ζηµιά έως την
ηµεροµηνία πλήρους καταβολής της αποζηµίωσης.
Εξώδικη 9. Κάθε πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόµου
προστασία. σε σχέση µε διακριτική µεταχείριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

δικαιούται να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο ∆ιοίκησης, ο οποίος
έχει αρµοδιότητα να εξετάζει το εν λόγω παράπονο σύµφωνα µε τον περί
Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων άλλων ∆ιακρίσεων (Επίτροπος)
Νόµο του 2004.

Κατάργηση ή
ακυρότητα
αντίθετων
ρυθµίσεων.

10.—(1). Κάθε υφιστάµενη κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου
διάταξη νόµου, κανονισµού ή διατάγµατος που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου, καταργείται κατά το µέρος που περιέχει άµεση ή έµµεση
διάκριση.
(2) Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει αναλόγως
οποιαδήποτε ατοµική ή κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία είναι αντίθετη προς
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Επιφυλασσοµένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος—
(α) Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αµφισβήτησης κατά πόσο νόµος καταργήθηκε ή
όχι, το θέµα εκδικάζεται από αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο, η δε διαδικασία
άρχεται µε καταχώρηση εναρκτήριας κλήσης·
(β) ανεξάρτητα από την ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου διαδικασία, η οποία
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, κάθε ∆ικαστήριο κατά την
άσκηση της δικής του εξουσίας δύναται να κρίνει παρεµπιπτόντως το θέµα, εάν και
εφόσον είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της ενώπιόν του διαδικασίας.
(4) Οι τελεσίδικες αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (3) ισχύουν
έναντι πάντων.

Προστασία έναντι 11. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσµενής µεταχείριση ή επίπτωση έναντι
αντιποίνων. οποιουδήποτε προσώπου το οποίο προβαίνει σε καταγγελία ή εµπλέκεται σε

διαδικασία που στοχεύει στην πραγµάτωση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

Εκπροσώπηση από 12. Οργανώσεις ή άλλα νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ως καταστατικό σκοπό
Οργανώσεις. την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, µπορούν,

µε την έγκριση προσώπου που νοµιµοποιείται µε βάση τον παρόντα Νόµο, να
ασκούν εξ’ ονόµατος του προσώπου αυτού τα δικαιώµατα που απορρέουν από τα
άρθρα 8 και 9.
734722614

Ποινικές κυρώσεις. 13.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει διατάξεις του παρόντος Νόµου, είναι

ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή
και στις δύο αυτές ποινές .
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(2) Αν το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) αδίκηµα διαπράττεται από νοµικό
πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι ο διευθύνων σύµβουλος, πρόεδρος,
διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος παρόµοιος αξιωµατούχος του νοµικού προσώπου
ή οργανισµού εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µε τη
συγκατάθεση, σύµπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιµωρείται κατά το εδάφιο (1)
του παρόντος άρθρου, καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή ο οργανισµός, που θα
τιµωρείται µόνο µε χρηµατική ποινή µέχρι επτά χιλιάδες λίρες.
(3) Αν το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) αδίκηµα διαπράττεται από βαρεία αµέλεια,
επιβάλλεται χρηµατική ποινή µέχρι δύο χιλιάδες λίρες. Αν το εν λόγω αδίκηµα
διαπράττεται από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι ο διευθύνων
σύµβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος παρόµοιος αξιωµατούχος
του νοµικού προσώπου ή οργανισµού εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκηµα έχει
διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, σύµπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιµωρείται µε
χρηµατική ποινή µέχρι δύο χιλιάδες λίρες, καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή ο
οργανισµός που θα τιµωρείται επίσης µε χρηµατική ποινή µέχρι τέσσερις χιλιάδες
λίρες.
Υποβολή έκθεσης 14.—(1) Ο Υπουργός ετοιµάζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
προς την Επιτροπή. Κοινοτήτων, µέχρι τις 19 Ιουλίου 2005, και στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια, έκθεση

σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.

(2) Για σκοπούς ετοιµασίας της έκθεσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο
Υπουργός µπορεί να ζητά και να λαµβάνει στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή
Υπουργείο σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους, καθώς
επίσης οποιοδήποτε αρµόδιο µη κυβερνητικό οργανισµό.
Έναρξη της ισχύος 15. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της
του παρόντος ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νόµου.
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