ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜ ΟΥ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 590 τής 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1967
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί του Πολίτου τής Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμβς του 1967, εκδίδεται
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 43 του 1967

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
Μέρος Ι.-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί του Πολίτου τής Κυ- Συνοπτικός
πριακής Δημοκρατίας Νόμος του 1967.
τίτλος.
2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία,
διάφορος έννοια—
«αλλοδαπός» σημαίνει πρόσωπον το όποιον δεν είναι πολίτης τής
: Δημοκρατίας"
ί<άνήλικος» σημαίνει πρόσωπον το όποιον δεν συνεπλήρωσε την
ήλικίαν των είκοσι και ενός ετών'
«καθωρισμένος» σημαίνει τόν καθωρισμένον δια Κανονισμών εκ
δοθέντων δυνάμει τουι παρόντος Νόμου'
«ξένη χώρα» σημαίνει χώραν άλλη ν τής Δημοκρατίας'
«Παράρτημα Δ» σημαίνει τό Παράρτημα Δ τής Συνθήκης Ε γ 
καθιδρύσεως'
«πολιτογραφηθέν πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον τό όποιον κατέ
στη πολίτης τής Δημοκρατίας δυνάμει πιστοποιητικού πολιτογρα
φήσεως τό όποιον έχορηγήθη αύτώ δυνάμει του παρόντος Νόμου
ή έν τω όποίω περιελήφθη τό όνομα αύτοΰ"
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών.
(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 9, πάσα αναφορά εις
τέκνον έν τω παρόντι Νόμω θά έρμηνεύηται ώς αναφορά εις νόμιμον
τέκνον, ο'ι δε δροι «πατήρ», «ανιών» και «κατιών» θά έρμηνεύωνται
αναλόγως.
(607)
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(3) Δια τούς σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, πρόσωπον γεννηθέν
έπί νηολογημένου πλοίου ή εγγεγραμμένου αεροσκάφους, ή έπί μή
νηολογημένου πλοίου ή μη εγγεγραμμένου αεροσκάφους της Κυβερ
νήσεως οιασδήποτε χώρας, θεωρείται ώς γεννηθέν εν τω τόπω δπου
ένηολογήθη τό πλοΐον ή ενεγράφη το αεροσκάφος ή, αναλόγως της
περιπτώσεως, έν τη έν λόγω χώρα.
(4) Δια τούς σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρόσωπον τι είναι
ένήλικον έάν συνεπλήρωσε την ήλικίαν των είκοσι και ενός ετών,
πλήρους δέ ικανότητος έάν δέν εΐναι φρενοβλαβές.
(5) Δια τούς σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρόσωπον τι θεωρεί
ται ώς μη συμπληρώσαν δεδομένην ήλικίαν μέχρι της ενάρξεως της
σχετικής επετείου της ημέρας της γεννήσεως του.

Πολΐται της
Δημοκρατίας.

Ίδιότης
τοΰ ιιολίτου
δυνάμει γεν
νήσεως ή
καταγωγής.

Μέρος ΙΙ.ΑΠΟΚΤΗΣ1Σ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
3 . Πολΐται της Δημοκρατίας εΐναι τά πρόσωπα τά όποια, κατά
τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως της 'ισχύος του παρόντος Νόμου, απέ
κτησαν ή δικαιούνται νά άποκτήσωσι τήν ιδιότητα του πολίτου της
Δημοκρατίας δυνάμει τών διατάξεων του Παραρτήματος Δ ή τά
όποια μετά τήν ρηθεΐσαν ήμερομηνίαν άποκτώσι τήν τοιαύτη ν ιδιό
τητα του πολίτου δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου.
4.—(1) Πρόσωπον γεννηθέν έν τη Δημοκρατία κατά ή μετά τήν
16ην Αυγούστου 1960, είναι πολίτης της Δημοκρατίας έάν—
(α) κατά τόν χρόνον της γεννήσεως του έν λόγω προσώπου ό
πατήρ του ήτο πολίτης της Δημοκρατίας ή, εις περίπτωσιν
καθ' ήν δέν £ζη κατά τόν χρόνον της γεννήσεως του έν λόγω
προσώπου, θά έδικαιουτο οΰτος, εάν δέν εΐχεν αποθάνει, νά
καταστή πολίτης της Δημοκρατίας' ή
(β) κατά τόν χρόνον της γεννήσεως τοΰ έν λόγω προσώπου,
τοΰ πατρός αύτοΰ δντος άνευ ιθαγενείας, ή μήτηρ τοΰ προ
σώπου τούτου ήτο πολΐτις της Δημοκρατίας' ή
(γ) τοΰ έν λόγω προσώπου δντος εξωγάμου τέκνου, ή μήτηρ
του ήτο, κατά τόν χρόνον της γεννήσεως του, πολΐτις της
Δημοκρατίας' ή
(δ) δέν δικαιούται νά απόκτηση άμα τη γεννήσει του τήν Ιδιό
τητα τοΰ πολίτου οιασδήποτε άλλης χώρας.
(2) Πρόσωπον γεννηθέν κατά ή μετά τήν 16ην Αυγούστου 1960
έν οιαδήποτε ξένη χώρα είναι πολίτης της Δημοκρατίας έάν—
(α) κατά τόν χρόνον της γεννήσεως τοΰ έν λόγω προσώπου ό
πατήρ του ήτο πολίτης της Δημοκρατίας ή, εις περίπτωσιν
καθ' ην δέν Μζη κατά τόν χρόνον της γεννήσεως τοΰ έν λό
γω προσώπου, θά έδικαιουτο οδτος, έάν δέν εΐχεν αποθά
νει, νά καταστή πολίτης της Δημοκρατίας είτε δυνάμει τοΰ
Παραρτήματος Δ είτε δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ή, τοΰ
έν λόγω προσώπου δντος εξωγάμου τέκνου, ή μήτηρ του
ήτο κατά τόν χρόνον της γεννήσεως του πολΐτις της Δημο
κρατίας' και
(β) ή γέννησις τοΰ έν λόγω προσώπου ενεγράφη κατά τόν
καθωρισμένον τρόπον εντός δύο ετών άπό τοΰ γεγονότος
ή εντός δύο ετών άπό της ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόν
τος Νόμου, οιαδήποτε τών προθεσμιών τούτων θά ήτο ή με
ταγενέστερα, ή εντός τοιαύτης παραταθείσης προθε
σμίας οΐαν ό Υπουργός θά ένέκρινεν έν οιαδήποτε ειδική
περιπτώσει δι' ίσχυρόν λόγον άποδειχθέντα αύτω :
Νοείται δτι πρόσωπον τό όποιον καθίσταται πολίτης της Δημο
κρατίας δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου παύει νά είναι πολίτης της
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Δημοκρατίας κατά τήν ήμερομηνίαν της παρελεύσεως ενός έτους
από της ημέρας κατά τήν οποίαν τό έν λόγω πρόσωπον συμπληροΐ
τήν ήλικίαν των είκοσι και ενός ετών, έκτος έάν—
(α) κατά τήν ρηθεΐσαν ήμερομηνίαν τό έν λόγω πρόσωπον έχη
τον τόπον της συνήθους διαμονής του έν τη Δημοκρατία' ή
(β) προ της ρηθείσης ημερομηνίας και κατόπιν της συμπληρώ
σεως της ηλικίας των εϊκοσι καΐ ενός ετών τό έν λόγω πρό
σωπον κατεχώρησε κατά τόν καθωρισμένον τρόπον δήλωσιν
διατηρήσεως της ιδιότητος του πολίτου της Δημοκρατίας :
Νοείται περαιτέρω δτι πρόσωπον τό όποιον έπαυσε νά είναι πο
λίτης της Δημοκρατίας δυνάμει του παρόντος εδαφίου δύναται νά
ανάκτηση τήν Ιδιότητα του πολίτου της Δημοκρατίας έάν καταχώ
ρηση αϊτησιν δια τήν άνάκτησιν αυτής κατά τόν καθωρισμένον τρό
πον και ή τοιαύτη αίτησις έγκριθή ύπό του 'Υπουργού.
(3) Έ ά ν ό Υπουργός ούτω διάταξη, ή γέννησις προσώπου τινός
θεωρείται, διά τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (2), ώς εγγραφείσα τη έγ .
κρίσει του, παρά τό γεγονός δτι ή έγκρισίς του δέν είχε ληφθή πρό
της έγγραφης.
5.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ εδαφίου (4), πολίτης του ΜδιότηςτοΟ
'Ηνωμένου Βασιλείου και 'Αποικιών ή χώρας τινός της Κοινοπολι βλίτου
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τειας, ων πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής, ένηλικον και πλήρους έγγραφης.
Ικανότητος, δικαιούται, δταν ΰποβάλη αϊτησιν έπι τούτω εϊς τόν
Ύττουργόν κατά τόν καθωρισμένον τρόπον και δταν δώση έπίσημον
διαβεβαίωσιν πίστεως εις τήν Δημοκρατίαν έν τω τύπω ό όποιος
καθορίζεται έν τω Πρώτω Πινάκι, νά έγγραφη ώς πολίτης της Δη Πρώτος Πίναξ.
μοκρατίας έάν τό πρόσωπον τούτο Ίκανοποιή τόν Ύπουργόν δτι—
(α) διαμένει συνήθως έν Κύπρω καΐ διέμενεν έν αύτη καθ' δλον
τό χρονικόν διάστημα δώδεκα μηνών, ή τοιούτο βραχύτερον
χρονικόν διάστημα οΐον ό 'Υπουργός δυνατόν νά άποδεχθή
ύπό τάς είδικάς συνθήκας οιασδήποτε συγκεκριμένης περι
πτώσεως, αμέσως πρό της ημερομηνίας της αιτήσεως του,
ή διατελεί έν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας' και
(β) είναι κάλου χαράκτηρος' και
(γ) προτίθεται δπως εξακολούθηση νά διαμένη έν τη Δημοκρα
τία ή, αναλόγως της περιπτώσεως, δπως διατελή έν τη δη
μοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας.
Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου—
«πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπον γεννη
θέν έν Κύπρω καθ' δν χρόνον οι γονείς του διέμενον συνήθως έν
Κύπρω, περιλαμβάνει δέ παν πρόσωπον καταγόμενον εξ άρρενο
γονίας έκ τοιούτου προσώπου'
«Χώρα της Κοινοπολιτείας» σημαίνει πάσαν χώραν, πλην της
Δημοκρατίας, ή οποία κατά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως της
ισχύος του παρόντος Νόμου είναι μέλος τής Βρεττανικής Κοινο
πολιτείας, περιλαμβάνει δέ τήν Δημοκρατίαν τής 'Ιρλανδίας και
οιανδήποτε άλλην χώραν κηρυχθεΐσαν διά Διατάγματος του 'Υ
πουργικού Συμβουλίου ώς χώραν τής Κοινοπολιτείας διά τους
σκοπούς του παρόλ/τος εδαφίου.
(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (4) ό 'Υπουργός δύ
ναται, δταν ύποβληθή αίτησις κατά τόν καθωρισμένον τρόπον και
δοθή διαβεβαίωσις πίστεως εις τήν Δημοκρατίαν έν τω τύπω ό όποιος
καθορίζεται έν τω Πρώτω Πίνακι, νά μεριμνήση δπως έγγραφη ώς ΠρώχοςΠίναξ.
πολιτις τής Δημοκρατίας εϊτε αύτη είναι ένήλιξ και πλήρους ικανό
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τητος είτε μη, αλλοδαπή υπανδρος γυνή ή οποία ικανοποιεί τον Υπουργόν δτι—
(α) είναι ή σύζυγος ή ή χήρα πολίτου της Δημοκρατίας ή ήτο
ή σύζυγος προσώπου τό όποιον έάν δεν εΐχεν αποθάνει
θά είχε κοπαστή ή θά έδικαιοϋτο να καταστη πολίτης της
Δημοκρατίας' και
(6) διαμένει μετά του συζύγου της δια χρονικόν διάστημα ούχι
μικρότερον του ενός έτους :
ΙΝοεΐται δτι ό Υπουργός δύναται, ύπό τάς είδικάς συνθή
κας οιασδήποτε συγκεκριμένης περιπτώσεως, νά μεριμνήση
όπως συντελεσθη έγγραφη δυνάμει του παρόντος εδαφίου
έστω και έάν ή γυνή είχε διαμείνει μετά του συζύγου της
διά χρονικόν διάστημα μικρότερον του ενός έτους.
(3) Ό Υπουργός δύναται νά μεριμνήση δπως τό ένήλικον τέκνον
οιουδήποτε πολίτου της Δημοκροττίας έγγραφη ώς πολίτης της Δη
μοκρατίας κατόπιν αιτήσεως υποβληθείσης κατά τόν καθωρισμένον
τρόπον ύπό γονέως ή κηδεμόνος του τέκνου.
(4) Πρόσωπον τό όποιον άπεκήρυξε τήν ιδιότητα τοΰ πολίτου της
Δημοκρατίας ή άπεστερήθη αότής δέν δικαιούται νά έγγραφη ώς
πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται
δμως νά έγγραφη ούτω τη έγκρίσει του Υπουργού.
(5) Πρόσωπον έγγραφέν δυνάμει του παρόντος άρθρου καθίστα
ται πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει έγγραφης από της ημερομη
νίας κατά τήν οποίαν εγγράφεται.
6. Ό Υπουργός δύναται, έάν ύποβληθη αύτω αίτησις έπί τούτω
κατά τόν καθωρισμένον τρόπον ύφ' οιουδήποτε αλλοδαπού ενήλικος
και πλήρους ικανότητος ό όποιος ικανοποιεί τόν Ύπουργόν δτι κατέ
χει τά προσόντα προς πολιτογράφησα/ δυνάμει των διατάξεων του
Δεύτερος
Δευτέρου Πίνακος, νά χορήγηση εις αυτόν πιστοποιητικόν πολιτο
ΠΙναξ.
γραφήσεως' και τό πρόσωπον εις τό όποιον χορηγείται τό πιστοποιη
τικόν καθίσταται, άμα ώς δώση έπίσημον διαδεβαίωσιν πίστεως εις
τήν Δημοκρατίαν έν τω τύπω ό όποιος καθορίζεται έν τω Πρώτω
ΠρώτοςΠίναξ. Πινάκι, πολίτης της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογραφήσεως άπό της
ημερομηνίας κατά τήν οποίαν χορηγείται τό πιστοποιητικόν :
Νοείται δτι, τη αιτήσει του Υπουργού έν οιαδήποτε συγκεκρι
μένη περιπτώσει ή κατηγορία περιπτώσεων, τό Ύπουργικόν Συμ
βούλιον δύναται νά άποφασίση δπως μή δοθη πιστοποιητικόν πολι
τογραφήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου έκτος έάν ό αίτητής
αποκήρυξη τήν ιδιότητα του πολίτου οιασδήποτε άλλης χώρας τήν
οποίαν ούτος δυνατόν νά έχη' έν τοιαύτη δέ περιπτώσει, ό έπί τη
χορηγήσει αύτω πιστοποιητικού· πολιτογραφήσεως δυνάμει τοΰ πα
ρόντος άρθρου ό αίτητής αποκηρύττει, κατά τοιούτον τρόπον οίος
δυνατόν νά καθορισθη, τήν Ιδιότητα του πολίτου οιασδήποτε άλλης
χώρας τήν οποίαν έχει.

Ίδιότηςτοϋ
•πολίτου·
δυνάμει πολιτο
γραφήσεως.

Άποκήρυξις
της ιδιότητος
τοΰ πολίτου.

Μέρος ΙΙΙ.ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΑΙ Α Π Ο Σ Τ Ε Ρ Η Σ Ι Σ
ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
7.—(1) Έ ά ν οιοσδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας ό όποιος είναι
ένήλιξ και πλήρους ικανότητος και ό όποιος έχει επίσης τήν Ίθα
γένειαν οιασδήποτε ξένης χώρας δώση βεβαίωσιν άποκηρύξεως της
ιδιότητος του πολίτου της Δημοκρατίας κατά τόν καθωρισμένον τρό
πον, ό Υπουργός μέριμνα δπως ή βεβαίωσις έγγραφη και άμα τη
τοιαύτη έγγραφη τό πρόσωπον τούτο παύει νά είναι πολίτης της
Δημοκρατίας :
Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται νά άναστείλη τήν έγγραφήν
οιασδήποτε τοιαύτης 6ε6αιώσεως έάν αύτη γένηται διαρκοΰντος οι
ουδήποτε πολέμου τόν όποιον ή Δημοκρατία δυνατόν νά διεξάγη.
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(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πάσα γυνή ήτις έχει
νυμφευθή θεωρείται ένηλιξ.
8._(1) Πολίτης της Δημοκρατίας δστις είναι πολίτης δυνάμει έγ 'Αποστέρησις
γραφής ή είναι πολιτογραφηθέν πρόσωπον παύει να είναι τιολίτης ""Κ Ιδ0χ^0τ°ς
της Δημοκρατίας εάν άποστερηθή της τοιαύτης Ιδιότητος τοΰ πολί
του δια Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθέντος δυ
νάμει του παρόντος άρθρου.
(2) Τηρουμέων των διατάξεων του παρόντος άρθρου το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον δύναται δια Διατάγματος νά αποστέρηση οιον
δήποτε τοιούτον πολ'ιτην της Ιδιότητος του πολίτου έάν ίκανοποιηθή
δτι ή έγγραφη ή τό πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως απεκτήθη διά
δόλου, ψευδούς παραστάσεως ή άποκρύψεως οιουδήποτε ουσιώδους
γεγονότος,
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος νά αποστέρηση οιονδή
ποτε πολίτη ν της Δημοκρατίας ό όποιος είναι πολιτογραφηθέν πρό
σωπον της τοιαύτης ιδιότητος τοΰ πολίτου έάν ίκανοποιηθή δτι ό έν
λόγω πολίτης—
(α) δι' έργων ή λόγων έπέδειξεν έλλειψιν νομιμοφροσύνης ή
δυσμένειαν προς τήν Δημοκρατίαν' ή
(β) καθ' οιονδήποτε πόλεμον διεξοτνόμενον υπό της Δημοκρατίας
παρανόμως έπεδόθη εις συναλλαγήν ή έπεκοινώνησε μετά
του έχθροϋ ή έπεδόθη εις τήν διεξαγωγήν ή συμμετέσχεν
οιασδήποτε επιχειρήσεως ή οποία έν γνώσει του διεξήγετο
κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά βοηθήση έχθρόν κατά τόν
πόλεμον τούτον' ή
• (γ) εντός πέντε ετών από της πολιτογραφήσεως του κατεδικά
σθη έν οιαδήποτε χώρα εϊς φυλάκισιν διά χρονικόν διάστη
μα ουχί μικρότερον τών δώδεκα μηνών.
(4) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος νά
αποστέρηση οιονδήποτε πολίτην της Δημοκρατίας δστις είναι πολιτο
γραφηθέν πρόσωπον της τοιαύτης ιδιότητος του ώς πολίτου έάν ίκα
νοποιηθή δτι τό έν λόγω πρόσωπον διέμενε συνήθως έν ξέναις χώ
ραις διά συνεχές χρονικόν διάστημα επτά ετών και κατά τήν διάρ
κειαν τοΟ έν λόγω διαστήματος οϋτε—
(α) διετέλεσε καθ" οιονδήποτε χρόνον έν τη υπηρεσία της Δη
μοκρατίας ή διεθνούς τίνος οργανισμού του οποίου ή Δημο
κρατία είναι μέλος' οϋτε
(β) ένέγραφεν ετησίως κατά τόν καθωρισμένον τρόπον παρά
Προξενείω τινί της Δημοκρατίας τήν πρόθεσίν του δπως δια
τήρηση τήν 'ιδιότητα του ώς πολίτου της Δημοκρατίας.
(5) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δέν αποστερεί πρόσωπον τι της
ιδιότητος του ώς πολίτου δυνάμει του παρόντος άρθρου έκτος έάν
Ίκανοποιηθή δτι δέν συντελεί ε'ις τό δημόσιον συμφέρον δπως τό έν
λόγω πρόσωπον εξακολούθηση νά εΤναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(6) Προτού έκδώση Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, τό
Ύπουργικόν Συμβούλιον δίδει εις τό πρόσωπον κατά του οποίου
σκοπεΐται νά έκδοθή τό Διάταγμα έγγραφον ε'ιδοπόίησιν πληροφο
ρούσαν αυτό περί τοΰ' λόγου βάσει του όποιου τοΰτο σκοπεΐται νά
έκδοθή, έάν δε τό Διάταγμα σκοπηται νά έκδοθή βάσει οιωνδήποτε
τών έν τοις έδαφίοις (2) και (3) καθοριζομένων λόγων, περί του
δικαιώματος του δπως α'ιτήσηται τήν διεξαγωγήν έρεύνης δυνάμει
του παρόντος άρθρου.
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(7) Έ ά ν το Δ ι ά τ α γ μ α σκοτνήται νά έκδοθή βάσει οιωνδήποτε των
έν τοις έδαφίοις (2) κ α ι (3) καθοριζομένων λόγων και τό έν λόγω
πρόσωπον αίτήται τήν διεξαγωγήν έρεύνης κατά τον καθωρισμένον
τρόπον, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον "παραπέμπει, έν οιαδήποτε δε
άλλη περιπτώσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά παραπέμ
Ψΐΐ» τ ή ν ύπόθεσιν εις Έπιτροπήν Έρεύνης άποτελουμένην έκ
Προέδρου, όντος προσώπου κεκτημένου δικαστική ν πεΐραν, διοριζο
μένου ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου κ α ι τοιούτων άλλων μελών
διοριζομένων ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου ως τό Συμβούλιον
θεωρεί πρέπον.
Μέρος I V .  Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι
Νομιμοποιη
θέντα και
υιοθετηθέντα
τέκνα.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.—(Ί) Έξώγαμον τέκνον νομιμοποιηθέν συμφώνως προς τό άφο
ρων εις αυτό δίκαιον της προσωπικής νομικής καταστάσεως τυγχά
νει, άπό τής ημερομηνίας της τοιαύτης νομιμοποιήσεως ή άπό της
ημερομηνίας τής ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου, οιαδή
ποτε των ημερομηνιών τούτων θά ήτο ή μεταγενέστερα, μεταχειρί
σεως διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου ως έάν εΐχε γεννηθή ώς
νόμιμον τέκνον.
(2) Τέκνον υίοθετηθέν συμφώνως προς τό άφορων εις. αυτό δί
καιον τής προσωπικής νομικής καταστάσεως τυγχάνει διά τους σκο
πούς του παρόντος Νόμου, άπό τής ημερομηνίας τής τοιαύτης υίοθε
τήσεως ή άπό τής ημερομηνίας τής ενάρξεως τής 'ισχύος του παρόν
τος Νόμου, οιαδήποτε των ημερομηνιών τούτων θά ήτο ή μεταγενέ
στερα, μεταχειρίσεως ώς έάν ήτο νόμιμον τέκνον.

Πιστοποιητικόν
ιδιότητος τοΰ
πολίτου έν
περιπτώσει
αμφιβολίας.

10. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εις άς περιπτώσεις θεω
ρεί τούτο πρέπον, κατόπιν αιτήσεως oiovbrj-nore προσώπου ώς προς
τήν ιδιότητα τοΰ οποίου ώς πολίτου τής Δημοκρατίας υφίσταται αμ
φιβολία, εϊτε επί θέματος έγειρομένου έκ πραγματικών γεγονότων
εϊτε έπι νομικού θέματος, νά πιστοποίηση δτι τό έν λόγω πρόσωπον
είναι πολίτης τής Δημοκρατίας' πιστοποιητικόν δε εκδοθέν δυνάμει
τοΟ παρόντος άρθρου αποτελεί, έκτος έάν άποδειχθή δτι απεκτήθη
διά δόλου, ψευδοΰ'ς παραστάσεως ή άποκρύψεως οιουδήποτε ουσιώ
δους γεγονότος, όριστικήν άπόδειξιν του δτι τό έν λόγω πρόσωπον
εΐχε την τοιαύτη ν ιδιότητα τού πολίτου τής Δημοκρατίας κ α τ ά την
ήμερομηνίαν του πιστοποιητικού άνευ δμως επηρεασμού οιασδήποτε
αποδείξεως του δτι εΐχε τήν τοιαύτην ιδιότητα τοΰ πολίτου κ α τ ά προ
γενεστέραν τινά ήμερομηνίαν.

"Αδικήματα,

11.—(Ί) Πας δστις, προς τον σκοπόν τοΰ νά προκαλέση ό,τιδή
ποτε νά έπιτευχθή ή μή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, δίδει οιανδή
ποτε βεβαίωσιν έν γνώσει τοΰ δτι αυτή εΐναι ψευδής ώς προς ουσιώ
δες τ ι στοιχεΐον αυτής ή δστις έκ βαρείας αμελείας δίδει οιανδήποτε
βεβαίωσιν ή όποια είναι ψευδής ώς προς ουσιώδες τ ι στοιχεΐον αυτής
εΐναι ένοχος αδικήματος κ α ι υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης
του, εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τό εν έτος
ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας
ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
(2) Πάς δστις παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε άπαί
τησιν έπιβαλλομένην αύτω ύπό Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τοΰ
παρόντος Νόμου ώς προς τήν έπιστροφήν πιστοποιητικών πολιτογρα
φήσεως εΐναι ένοχος αδικήματος κ α ι υπόκειται, έν περιπτώσει κατα
δίκης του, είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν
λίρας.
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12.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια Κανονισμών Κανονισμοί
να προνοήση γενικώς μέν δια την πραγμάτωσιν τών σκοπών του κα1 θεσμοί,
παρόντος Νόμου ειδικώς δε—
(α) δια τον καθορισμόν παντός τον όποιον δυνάμει του παρόν
τος Νόμου είναι έπιδεκτικόν ή χρήζει καθορισμού'
(β) δια τήν έγγραφήν παντός απαιτουμένου η εξουσιοδοτημένου
δυνάμει του παρόντος Νόμου δπως έγγραφη"
(γ) δια την παροχήν βεβαιώσεως πίστεως εις την Δημοκρατίαν
δυνάμει του παρόντος Νόμου, δια τον χρόνον εντός του
οποίου ή τοιαύτη επίσημος βεβαίωσις δέον νά δοθη και δια
την έγγραφήν της τοιαύτης επισήμου βεβαιώσεως'
(δ) διά την έπίδοσιν οιασδήποτε ειδοποιήσεως απαιτουμένης ή
εξουσιοδοτημένης δπως δοθη είς οιονδήποτε πρόσωπον δυ
νάμει του παρόντος Νόμου'
(ε) διά την άκύρωσιν της έγγραφης προσώπων άποστερηθέντων
της ιδιότητος του πολίτου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου και
την άκύρωσιν και τροποποίησιν πιστοποιητικών πολιτογρα
φήσεως άφορώντων είς τοιαύτα πρόσωπα και διά την άπαί
τησιν επιστροφής τοιούτων πιστοποιητικών διά τους ανωτέ
ρω σκοπούς'
(στ) διά τήν έγγραφήν γεννήσεων και θανάτων προσώπων οιασ
δήποτε κατηγορίας ή τάξεως γεννομένων ή θνησκόντων έν
ξένη τινί χώρα, ύπό προξενικών λειτουργών ή άλλων λει
τουργών έν τή υπηρεσία της Δημοκρατίας, ή, προκειμένου
περί ξένης χώρας έν τή οποία ή Δημοκρατία δεν διατηρεί,
κατά καιρούς, διπλωματικούς ή προξενικούς αντιπροσώ
πους, ύπό προσώπων υπηρετούντων έν τή διπλωματική, προ
ξενική ή άλλη εξωτερική υπηρεσία οιασδήποτε χώρας ή
όποια, δυνάμει διευθετήσεως μετά της Δημοκρατίας ανέ
λαβε νά άντιπροσωπεύη τά συμφέροντα τής Δημοκρατίας
έν τή έν λόγω χώρα, ή ύπό προσώπου έπί τούτω εξουσιοδο
τημένου ύπό του Υπουργού"
(ζ) διά τήν έπιβολήν και εΐσπραξιν τελών δι' οιανδήποτε αΐτησιν
γενομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου ή διά πασαν έγγρα
φήν, ή πάσαν δήλωσιν, ή την χορήγησιν παντός πιστοποιη
τικού, ή τήν λήψιν πάσης επισήμου βεβαιώσεως, έξουσιοδο
ι τη μένων δπως γενώσι, χορηγηθώσιν ή ληφθώσιν ύπό ή δυ
νάμει του παρόντος Νόμου, και διά τήν χορήγησιν κεκυρω
μένου ή άλλου αντιγράφου πάσης ειδοποιήσεως, πιστοποιη
τικού, διατάγματος, δηλώσεως ή καταχωρήσεως, δοθέντων,
χορηγηθέντων, εκδοθέντων ή γενομένων ώς προανεφέρθη.
(2) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τή βάσει του εδαφίου (1) του πα
ρόντος άρθρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων.
Έάν μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης κατα
θέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τρο
ποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω
ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής άνω προθεσμίας
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθεν
ται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τρο
ποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπρο
σώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας ώς ήθελον οϋτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.
(3) Τό Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώση θεσμούς διά
τήν έν σχέσει προς παραπομπάς είς Έπιτροπήν Έρεύνης δυνάμει του
παρόντος Νόμου άκολουθητέαν δικονομίαν και διαδικασίαν, οί δε
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τοιούτοι θεσμοί δύνανται ειδικώς νά προνοώσι δια τήν χορήγησιν εις
πάσαν τοιαύτην Έπιτροπήν οιωνδήποτε εξουσιών, δικαιωμάτων ή
•προνομίων παντός δικαστηρίου και δια τήν έξουσιοδότησιν της ένα
σκήσεως τών ούτω χορηγουμένων εξουσιών ύφ' ενός ή πλειόνων με
λών της 'Επιτροπής.

της δυνάμει
τοϋ Παραρτή
ματος Δ
προθεσμίας.

13. Έ ά ν οιονδήποτε πρόσωπον του οποίου ή άπόκτησις τής ιδιό
τητος του πολίτου τής Δημοκρατίας δυνάμει τοΰ Παραρτήματος Δ
έξηρτάτο εκ τής εκτελέσεως οιασδήποτε πράξεως ή τής υποβολής
οιασδήποτε αιτήσεως εντός προθεσμίας τινός δέν απέκτησε τήν τοι
αύτην ιδιότητα του πολίτου λόγω αμελείας ή παραλείψεως νά εκτέ
λεση τήν άπαιτουμένην πραξιν ή ύποβάλη τήν άπαιτουμένην αΐτησιν
και έάν το έν λόγω πρόσωπον έν περιπτώσει καθ' ήν δέν εΐχε σημειω
θή ή ρηθείσα παράλειψις θά ήτο πολίτης τής Δημοκρατίας αμέσως
προ τής ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου, το πρόσωπον
τούτο δικαιούται νά καταστή πολίτης τής Δημοκρατίας έπί τη εκτε
λέσει τής απαιτουμένης πράξεως ή τή υποβολή τής απαιτουμένης
αιτήσεως εντός δύο ετών από τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος
του παρόντος Νόμου, ώς έάν ή δυνάμει τών σχετικών διατάξεων τοΰ
Παραρτήματος Δ τεθείσα προθεσμία δέν εΐχεν εκπνεύσει.

Κατάργησις
τοΰ Νόμου
20 τοϋ 1962.

14. Ό. περί Άποποιήσεως τής Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας Νό
μος τοΰ 1962 διά τοΰ παρόντος καταργείται, άνευ επηρεασμού παν
τός γενομένου ή μή γενομένου βάσει τών διατάξεων αύτοΰ.

'Ημερομηνία
ενάρξεως

15. Ή 'ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται ε'ις ήμερομηνίαν όρι
σθησομένην διά γνωστοποιήσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου δη
μοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας.

Πρόσωπα
τά όποια
παρέλειψαν
να έκτελέσωσι
πρΰζιν ή ύπο
δάλωσιν

αΐτηοαν εντός

Ισχύος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 5 (1) και 2 και "Αρθρον 6.)
ΕΠΙΣΗΜΟΣ Δ 1 Α Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ Ε Ι Σ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
Έγώ,
επισήμως βεβαιώ πίστιν εις τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν και σεβα
σμόν προς τους νόμους αυτής.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 6.)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣ IN
1. Τηρουμένων τών διατάξεων τής αμέσως προηγουμένης παρα
γράφου, τά προς πολιτογράφησιν προσόντα αλλοδαπού αιτουμένου
τοιαύτην πολιτογράφησα/ είναι τά έξης :
(α) δτι είτε διέμενεν έν τή Δημοκρατία εϊτε διετέλεσεν έν τή
δημοσία υπηρεσία τής Δημοκρατίας, είτε έν μέρει το εν και
έν μέρει το Μτερον, καθ' δλον το χρονικόν διάστημα τών
αμέσως προηγουμένων τής ημερομηνίας τής αιτήσεως του
δώδεκα μηνών' και
(β) δτι διαρκούντων τών αμέσως προηγουμένων τοΰ ρηθέντος
δωδεκαμήνου χρονικοΰ διαστήματος επτά ετών εϊτε διέμε
νεν έν τή Δημοκρατία είτε διετέλεσεν έν τή δημοσία υπηρε
σία τής Δημοκρατίας, είτε έν μέρει το εν και έν μέρει το
έτερον, διά χρονικά διαστήματα ανερχόμενα έν συνόλω εις
ουχί όλιγώτερα τών τεσσάρων ετών' και
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(γ) βΐναι καΑ.οΰ χαρακτήρος' και
(δ) προτίθεται έν περιπτώσει χορηγήσεως πιστοποιητικού εις
αυτόν—
(i) δπως διαμένη έν τή Δημοκρατία' ή
(ii) δπως είσέλθη ή εξακολούθηση διατελών έν τη δημο
σία υπηρεσία της Δημοκρατίας ή υπηρεσία ύπό διε
θνή όργανισμόν του οποίου ή Δημοκρατία εΐναι μέ
λος ή υπηρεσία παρά τινι συνδέσμω, εταιρεία ή σώ
ματι ίδρυθέντι έν τη Δημοκρατία.
2. Το Ύπουργικόν Συμ^ούλιον δύναται, έάν θεωρή τούτο πρέπον
ύπό τάς είδικάς περιστάσεις οιασδήποτε συγκεκριμένης περιπτώ
σεως—
(α) νά έπιτρέψη δπως συνεχές χρονικόν διάστημα δώδεκα μηνών
τό όποιον £ληξεν ουχί πλέον τών £ξ μηνών πρό της ημερο
μηνίας της αιτήσεως λογισθη, δια τους σκοπούς της υποπα
ραγράφου (α) της.αμέσως προηγουμένης παραγράφου, ώς
έάν εΐχεν αμέσως προηγηθη της ρηθείσης ημερομηνίας'
(β) νά έπιτρέψη, είς την περίπτωσιν προσώπου Κυπριακής κα
ταγωγής, δπως διαμονή έν ξένη χώρα πρό της 16ης Αυγού
στου I960 λογισθη, διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου
(β) της αμέσως προηγουμένης παραγράφου, ώς έάν ήτο
διαμονή έν τη Δημοκρατία" διά τους σκοπούς της παρούσης
υποπαραγράφου, «πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» §χει
τήν ύπό του εδαφίου (1) του άρθρου 5 άποδοθεΐσαν είς τόν
δρον τούτον έννοιαν*
(γ) νά έπιτρέψη δπως διαμονή έν τη πρώην 'Αποικία της Κύ
πρου, ή υπηρεσία ύπό την Κυβέρνησιν αυτής, πρό της 16ης
Αυγούστου 1960, λογισθη, διά τους σκοπούς τής υποπαρα
γράφου (6) τής αμέσως προηγουμένης παραγράφου, ώς έάν
ήτο διαμονή έν τή Δημοκρατία ή υπηρεσία ύπ' αυτήν*
(δ) νά έπιτρέψη δπως χρονικά διαστήματα διαμονής ή υπηρε
σίας ένωρίτερον τών οκτώ ετών πρό τής ημερομηνίας τής
αιτήσεως, περιλαμβανομένων χρονικών διαστημάτων διαμο
νής τά όποια δυνατόν νά έπιτραπώσι δυνάμει τής υποπαρα
γράφου (6) τής παρούσης παραγράφου, ληφθώσιν ύπ' δψιν
κατά τόν ύπολογισμόν του έν τή υποπαράγραφο (S) τής
αμέσως προηγουμένης παραγράφου αναφερομένου συνόλου.

