Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3565, 31/12/20901

168(I)/2001

Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52
του Συντάγματος.
Αριθμός 168(Ι) του 2001
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 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Πολίτου της
Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμους του 1967 έως (Αρ. 2) του 1999 (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
2001.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού στον ορισμό του όρου
«ανήλικος», των λέξεων «είκοσι και ενός» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δεκαοχτώ» ·
και
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «είκοσι ενός» (δεύτερη
γραμμή) με τη λέξη «δεκαοχτώ».
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

Συνοπτικός τίτλος.
43 του 1967
1 του 1972
74 του 1983
19(Ι) του 1996
58(Ι) του 1996
70(Ι) του 1996
50(Ι) του 1997
102(Ι) του 1998
105(Ι) του 1998
65(Ι) του 1999
128 (Ι) του 1999.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 4 του βασικού
νόμου.

«(2) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 σε οποιαδήποτε ξένη
χώρα είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν κατά το χρόνο της γέννησής του οποιοσδήποτε από
τους γονείς του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας ή σε περίπτωση που οι γονείς του δε ζούσαν,
κατά το χρόνο της γέννησής του, οποιοσδήποτε από αυτούς θα εδικαιούτο, αν δεν είχε
αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας είτε δυνάμει του Παραρτήματος Δ είτε
δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση
προσώπου μόνιμου κάτοικου εξωτερικού, εκτός εάν η γέννησή του εγγραφεί κατά τον
καθορισμένο τρόπο.» · και
(β) με τη διαγραφή των εδαφίων (3) και (4) αυτού και την αναρίθμηση του
υφιστάμενου εδαφίου (5) σε εδάφιο (3).
4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2)
αυτού με το πιο κάτω νέο εδάφιο:
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Υπουργός μπορεί, όταν υποβληθεί
αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο και δοθεί διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία στον
τύπο ο οποίος καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα, να μεριμνήσει για την εγγραφή ως πολίτη
της Δημοκρατίας, οιουδήποτε

Τροποποίηση του
άρθρου 5 του βασικού
νόμου.
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προσώπου, που είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας και που ικανοποιεί τον Υπουργό
ότι(α) Είναι ο/η σύζυγος ή ο χήρος ή η χήρα πολίτη της Δημοκρατίας ή, ήταν ο/η σύζυγος
προσώπου το οποίο, αν δεν είχε αποβιώσει, θα είχε καταστεί ή θα είχε δικαίωμα να
καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας ·
(β) διαμένει με το/τη σύζυγο του στην Κύπρο για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των
τριών χρόνων ·
(γ) είναι καλού χαρακτήρα · και
(δ) προτίθεται να εξακολουθήσει να διαμένει στη Δημοκρατία ή, ανάλογα με την
περίπτωση, να διατελεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην εκπαιδευτική
υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομική Δύναμη της Δημοκρατίας και μετά την
εγγραφή του ως πολίτη της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες οποιασδήποτε
συγκεκριμένης περίπτωσης, να μεριμνήσει για τη συντέλεση της εγγραφής δυνάμει του
παρόντος εδαφίου, έστω και αν ο/η σύζυγος είχε διαμείνει με τη/το σύζυγο του/της στην
Κύπρο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών χρόνων, αλλά όχι μικρότερο των δύο
χρόνων. Στις περιπτώσεις προσώπων που μένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, η
διαμονή με το/τη σύζυγο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερη από τρία χρόνια:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις
περιπτώσεις που ο αλλοδαπός εισέρχεται ή παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία.
Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «διαμένει με το/τη σύζυγο της/ του στην Κύπρο»
σημαίνει διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο τουλάχιστο για έξι μήνες κάθε χρόνο και, εν πάση
περιπτώσει, η συνολική διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο κατά την περίοδο των τελευταίων
τριών χρόνων, αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να μην είναι λιγότερη
από δύο χρόνια.».
Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση από την αρχή του εδαφίου (2) αυτού της λέξης «Τέκνο»
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανήλικο τέκνο» · και
(β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) αυτού, του πιο κάτω νέου εδαφίου:
«(3) Ενήλικο τέκνο υιοθετηθέν από πολίτη της Δημοκρατίας δεν αποκτά με την υιοθεσία
την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας. Το εν λόγω υιοθετηθέν τέκνο δύναται να
αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας με πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6.».

Τροποποίηση του
Δεύτερου Πίνακα
του βασικού νόμου.

6. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της επιφύλαξης στην παράγραφο 1 αυτού μετά την
υποπαράγραφο (β), με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη:
«Νοείται ότι οι φοιτητές, επισκέπτες και αυτοεργοδοτούμενοι, καθώς και οι αθλητές,
προπονητές, τεχνικοί αθλημάτων, οικιακοί βοηθοί, νοσοκόμοι και οι εργαζόμενοι σε
Κύπριους ή ξένους εργοδότες ή σε υπεράκτιες εταιρείες, που διαμένουν στη Δημοκρατία
αποκλειστικά με σκοπό την εργασία, όπως επίσης και οι σύζυγοι, τα
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τέκνα ή άλλα εξαρτώμενά τους πρόσωπα, πρέπει, κατά τη διάρκεια των αμέσως
προηγουμένων τουλάχιστον επτά ετών να συγκεντρώνουν συνολική διαμονή στη
Δημοκρατία τουλάχιστον επτά ετών, από την οποία το ένα έτος αμέσως πριν την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους η διαμονή του να είναι συνεχής ·» · και
(β) με την προσθήκη, μετά την υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 2 αυτού, των πιο
κάτω νέων υποπαραγράφων, αφού αντικατασταθεί στο τέλος της υποπαραγράφου (δ)
η τελεία με άνω τελεία:
«(ε) Να επιτρέψει όπως πολιτογραφηθεί πρόσωπο Κυπριακής καταγωγής, το
οποίο αποκήρυξε την κυπριακή υπηκοότητα, ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Πίνακα.
Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου «πρόσωπο κυπριακής
καταγωγής» έχει την υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 5 έννοια ·
(στ) να επιτρέψει όπως, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής υψίστου
επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία οι οποίες αναφέρονται στη σχετική
απόφαση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πολιτογραφηθεί αλλοδαπός,
ανεξάρτητα από το χρόνο διαμονής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος Πίνακα, νοουμένου ότι θα ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των
Αντιπροσώπων.».
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