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Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

(β) 

Αριθμός 65(1) του 1999 
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 

Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμους του 1967 έως (Αρ. 
2) του 1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί του 
Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμοι του 1967 έως 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού του όρου «πατήρ» 

(τρίτη γραμμή) με τον όρο «γονέας»· και 
με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(4) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρόσωπο είναι ενήλικο 
αν συμπλήρωσε την ηλικία των είκοσι ενός ετών, και πλήρους ικανό
τητας αν δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή του είδους και βαθμού 
που τον καθιστά ανίκανο να διαχειριστεί τις υποθέσεις του.». 

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το πιο κάτω νέο άρθρο: 
4.(1) Πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο κατά ή μετά τη 

16η Αυγούστου 1960, είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν κατά το 
χρόνο της γέννησης του οποιοσδήποτε από τους γονείς του ήταν 
πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο της 
γέννησης του δε ζούσαν οι γονείς του, οποιοσδήποτε από αυτούς, 
θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της 
Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, 
εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, 
σε περιπτώσεις όπου η είσοδος ή παραμονή στην Κύπρο οποιου
δήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη. 

(2) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 
1960 σε οποιαδήποτε ξένη χώρα είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν

ία) Κατά το χρόνο της γέννησης του οποιοσδήποτε από τους 
γονείς ήταν πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που 
οι γονείς του δε ζούσαν, κατά το χρόνο της γέννησης του, 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

οποιοσδήποτε από αυτούς θα εδικαιούτο, αν δεν είχε 
αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας είτε 
δυνάμει του Παραρτήματος Δ είτε δυνάμει του παρόντος 
Νόμου· και 

(β) η γέννηση του εν λόγω προσώπου ενεγράφη κατά τον 
καθορισμένο τρόπο μέσα σε δύο χρόνια από τη γέννηση 
του ή μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε των προθεσμιών αυτών θα 
ήταν η μεταγενέστερη, ή εντός τέτοιας παραταθείσας 
προθεσμίας την οποία ο Υπουργός θα ενέκρινε οποιαδή
ποτε ειδική περίπτωση για ισχυρό λόγο που ήθελε αποδει
χθεί σ' αυτόν. 

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται 
στις περιπτώσεις προσώπου που γεννήθηκε είτε στην Κύπρο είτε 
σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, κατά την περίοδο μεταξύ της 16ης 

65 (ΐ) του 1999. Αυγούστου 1960 και της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του 
περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 1999, αν το πρόσωπο αυτό θα αποκτούσε την ιδιό
τητα του πολίτη λόγω του ότι κατά το χρόνο γέννησης του η 
μητέρα του ήταν ή εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρα
τίας, εκτός αν το εν λόγω πρόσωπο είναι ενήλικο και πλήρους 
ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό, κατά τον καθο
ρισμένο τρόπο, για να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας. 

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) η γέννηση προσώπου θα 
θεωρείται ως να είχε εγγραφεί με την έγκριση του Υπουργού αν ο 
Υπουργός έτσι ήθελε διατάξει, παρά το γεγονός ότι η έγκριση 
του δεν είχε ληφθεί πριν από την εγγραφή. 

(5) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 
1960 και κατάγεται από πρόσωπο το οποίο

(α) Κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως 
της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 
1943· ή 

(β) γεννήθηκε στην Κύπρο μεταξύ της 5ης Νοεμβρίου 1914 
και της 16ης Αυγούστου 1960, καθ' όν χρόνον οι γονείς 
του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, δικαιούται εφόσον 
είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και υποβάλει 
αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο και 
αφού δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστης στη Δημοκρατία, 
σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα, 
να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας.». 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή από τον ορισμό της φράσης «πρόσωπον Κυπριακής 

καταγωγής» στο εδάφιο (1) αυτού (22η και 23η γραμμή) των λέξεων 
«εξ αρρενογονίας»· και 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «ενήλικον» 
(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «ανήλικο». 

Πρώτος 
Πίνακας. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


