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Ν. 105(Ι)/98

Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Ε πίσημη Ε φημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 105(1) του 1998
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Συνοπτικός
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται τιτλος·
μαζί με τους περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμους του 1967
43 του 1967
μέχρι 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασι
ηΐτον } ^
κός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του Πολίτου ΐ9(ΐ) του 1996
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμοι του 1967 μέχρι (Αρ. 2) 1998.
^8(0 του 1996
50(1) του 1997
102(1) του 1998.

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του Τροποποίηση
εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
]™ β„ο^0υύ5
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) ο Υπουργός νόμου,
μπορεί, όταν υποβληθεί αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο και
δοθεί διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία στον τύπο ο οποίος
Πρώτος
καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα, να μεριμνήσει για την εγγραφή
Πίνακας.
ω ς ποχιτϊ^
τ ης Δημοκρατίας προσώπου, είτε αυτό είναι ενήλικο
και πλήρους ικανότητας πρόσωπο είτε όχι, που ικανοποιεί τον
Υπουργό ότι—
(α) είναι ο/η σύζυγος ή ο χήρος ή η χήρα πολίτη της Δημοκρα
τίας ή ήταν ο/η σύζυγος προσώπου το οποίο, αν δεν είχε
αποβιώσει, θα είχε καταστεί ή θα είχε δικαίωμα να κατα
στεί πολίτης της Δημοκρατίας· και
(β) διαμένει με το/τη σύζυγο του για χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο των δύο χρόνων:
Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδι
κές συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης, να μερι
μνήσει για τη συντέλεση της εγγραφής δυνάμει του παρόντος εδα
φίου, έστω και αν ο/η σύζυγος είχε διαμείνει με τη/το σύζυγο του/
της για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο χρόνων:
Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός εισέρχεται ή
παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία.».

