
 

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

Αριθμός 14(I) του 1998 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 105.

2 του 1972  
54 του 1976  
50 του 1988  

197 του 1989  
100(I) του 1996.  

2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του βασικού 

νόμου.(α) Με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), της άνω τελείας 
και την προσθήκη σ' αυτό της φράσης «ή είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε σκάφους που 
χρησιμοποιείται για την είσοδο απαγορευμένου μετανάστη στη Δημοκρατία»· 

(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «είναι ένοχο 
ποινικού αδικήματος και» (4η γραμμή από το τέλος) των λέξεων «εξαιρουμένης της 
περιπτώσεως που αναφέρεται στην παράγραφο (ζ)»· 

(γ) με την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

«Σε περιπτώσεις όπου πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος λόγω παράβασης των 
διατάξεων της παραγράφου (ζ), αυτό υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και 
στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση έχει 
εξουσία να διατάξει την κατάσχεση του σκάφους το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την 
είσοδο του απαγορευμένου μετανάστη στη Δημοκρατία.»· 

(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «τους δώδεκα μήνες» 
(4η γραμμή) με τις λέξεις «τα τρία χρόνια» και της λέξης «χίλιες» (5η γραμμή) με τις 
λέξεις «πέντε χιλιάδες». 
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