
 

Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 67(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ  

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του Πολίτου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμους του 1967 έως 2,001 (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 2002. 

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 
168(Ι) του 

2001. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4  

του  
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(2) αυτού, του πιο κάτω νέου εδαφίου και με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) 
αυτού σε εδάφιο (4): 

 "(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 Αυγούστου 1960 και της 11ης Ιουνίου 1999, αν το πρόσωπο αυτό θα αποκτούσε την 
ιδιότητα του πολίτη λόγω του ότι, κατά το χρόνο της γέννησής του, η μητέρα του ήταν ή 
δικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας: 

 Νοείται ότι, αν το εν λόγω πρόσωπο είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας και υποβάλει 
αίτηση στον Υπουργό, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για να εγγραφεί ως πολίτης της 
Δημοκρατίας, εγγράφεται και καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, αν το εν λόγω πρόσωπο είναι ανήλικο, την αίτηση για να εγγραφεί 
ως πολίτης της Δημοκρατίας δύναται να υποβάλει ο πατέρας ή η μητέρα αυτού:  

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εκτός αν 
το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, στις περιπτώσεις όπου η είσοδος ή 
παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη.".  

Έναρξη της 
ισχύος του 

παρόντος 
Νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 31η Δεκεμβρίου 2001.  
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