Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 113(Ι)/2020
Αρ. 4773, 17.8.2020
Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 113(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2020
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
141(I) του 2002
65(I) του 2003
76(I) του 2003
62(I) του 2004
13(I) του 2006
123(I) του 2007
92(I) του 2009
81(I) του 2010
44(I) του 2011
36(I) του 2013
174(Ι) του 2013
15(Ι) του 2015
16(Ι) του 2015
44(Ι) του 2015
166(I) του 2015
168(I) του 2017
9(I) του 2019
65(I) του 2019
86(Ι) του 2020.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως
2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «o βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«“Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας”, σημαίνει την επιτροπή που
καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 113∙».

Τροποποίηση
του άρθρου 111Α
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 111Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επενδυτών» (δεύτερη
γραμμή), της φράσης «ή/και των μελών της oικογένειάς τους».

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «επενδυτών» (τέταρτη
γραμμή), της φράσης «ή/και των μελών της οικογένειάς τους».

(γ)

με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού του σημείου της τελείας με
κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «καθώς και τα πρόσωπα τα
οποία επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης, οι οποίοι επιπροσθέτως
προνοούν για τις υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων κατά την παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών, για τις κυρώσεις που δύναται να τους επιβληθούν σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής τους με τους Κανονισμούς, για τη σύσταση επιτροπής προς εποπτεία
και έλεγχο αυτών και για τη σύσταση μονάδας ελέγχου πολιτογραφήσεων και τις
αρμοδιότητές τους για σκοπούς του παρόντος άρθρου.»· και

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός εάν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια-

127(Ι) του 2000
57(Ι) του 2004
72(Ι) του 2007
102(Ι) του 2007
63(Ι) του 2014
22(Ι) του 2015
82(Ι) του 2017.

“αναπηρία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν
από το άρθρο 2 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου.

“ανήλικο τέκνο” σημαίνει νόμιμο άγαμο τέκνο των συζύγων,
των συμβίων ή του ενός εξ αυτών, το οποίο δεν έχει
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, και
περιλαμβάνει προγονό, εκτός γάμου αναγνωρισμένο τέκνο
και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο.
“μέλη της οικογένειας” σημαίνει(α) το σύζυγο, τη σύζυγο, το σύμβιο ή τη συμβία του αλλοδαπού, ανάλογα με την περίπτωση∙
(β) τα ανήλικα τέκνα του αλλοδαπού ηλικίας κάτω των
δεκαοκτώ (18) ετών∙
(γ) τους γονείς του αλλοδαπού ή/και τους γονείς του
συζύγου, της συζύγου, του συμβίου ή της συμβίας,
ανάλογα με την περίπτωση∙
(δ) το οικονομικά εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο του αλλοδαπού:
184(I) του 2015.

Νοείται ότι οι όροι “σύμβιος” και “συμβία”, ερμηνεύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης
Νόμου.
“οικονομικά εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο” σημαίνει(α) άγαμο νόμιμο τέκνο των συζύγων ή ενός εξ αυτών το
οποίο έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) αλλά δεν
έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28 ο) έτος της ηλικίας
του, νοουμένου ότι αυτό εξακολουθεί να φοιτά σε ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση διπλώματος
ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου και έχει ως κύρια
δραστηριότητά του τη φοίτηση και περιλαμβάνει
προγονό, εκτός γάμου αναγνωρισμένο τέκνο και νόμιμα
υιοθετημένο τέκνο.
(β) πρόσωπο με αναπηρία που το καθιστά ανίκανο προς
εργασία.
“σύζυγος” σημαίνει το ένα των μερών σε έννομη σχέση
μεταξύ δύο προσώπων, ως αποτέλεσμα γάμου αναγνωρισμένου από την πολιτεία.».

Τροποποίηση
του άρθρου 113
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 113 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας, με άνω
και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο έχει αποστερηθεί την ιδιότητα του
πολίτη της Δημοκρατίας την οποία απέκτησε δυνάμει του άρθρου 111Α, ουδεμία
επένδυση ή/και εισφορά χρημάτων ή/και δωρεά που έγινε προς τη Δημοκρατία ή/και
που αποτέλεσε τον λόγο για τη χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας
επιστρέφεται:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο έχει αποστερηθεί την ιδιότητα
του πολίτη της Δημοκρατίας την οποία απέκτησε δυνάμει του άρθρου 111Α, την
ιδιότητα αυτή δυνατόν να αποστερηθούν και μέλη της οικογένειάς του τα οποία

απέκτησαν την ιδιότητα αυτή ως μέλη της οικογένειάς του συνδεδεμένα με το εν λόγω
πρόσωπο.»∙
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο
δύναται με Διάταγμά του να στερήσει από οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας που
είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111 ή του άρθρου
111Α ή εγγεγραμμένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου
110, την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό(α)

με έργα ή με λόγια επέδειξε έλλειψη νομιμοφροσύνης ή καταφρόνηση προς τη
Δημοκρατία,

(β)

συμπεριφέρεται κατά τρόπο που συνιστά αποδοχή της παράνομης διοίκησης
στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα
σχετιζόμενο με αυτήν ή κατέχει ή έχει παράνομα εισέλθει, προκαλέσει ζημιά ή
παρέμβει σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές η οποία
ανήκει σε άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη,

(γ)

επιδόθηκε κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πολέμου διεξάγεται από τη
Δημοκρατία σε συναλλαγή ή επικοινώνησε με τον εχθρό ή επιδόθηκε στη
διεξαγωγή επιχείρησης ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε επιχείρηση κατά τρόπο
που να έχει υποβοηθήσει τον εχθρό, ή

(δ)

σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του
καταδικάστηκε στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φυλάκιση για
σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών
και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική
αισχρότητα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης αυτού σε άλλη χώρα, απαιτείται
όπως η καταδίκη αφορά σε αδίκημα το οποίο συνιστά αδίκημα και στη
Δημοκρατία και το οποίο, ως ανωτέρω προβλέπεται, επισύρει ποινή
φυλάκισης,

(ε)

σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του
καταζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη EUROPOL ή σε διεθνές
επίπεδο από την INTERPOL για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει
ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για
αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα:
Νοείται ότι, το αδίκημα για τη διάπραξη του οποίου καταζητείται το εν λόγω
πρόσωπο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία το οποίο, ως ανωτέρω
αναφέρεται, επισύρει ποινή φυλάκισης,

(στ) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του, του
επιβλήθηκε καθεστώς κυρώσεων ή το όνομά του είναι ενταγμένο σε κατάλογο
κυρώσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 111Α και 117,
(ζ)

(γ)

σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του,
διαπιστώνεται ότι κατ’ εξακολούθησιν δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια ή/και
τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 111Α και 117.»∙ και

με την αντικατάσταση των εδαφίων (5), (6) και (7) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια:
«(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο, προτού εκδώσει Διάταγμα δυνάμει του παρόντος
άρθρου βάσει οποιουδήποτε από τους καθοριζόμενους στα εδάφια (2) και (3) λόγους,
ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για τον λόγο βάσει του οποίου
πρόκειται να εκδοθεί το εν λόγω Διάταγμα, όπως και για το δικαίωμά του να απευθυνθεί
στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, κατά τα οριζόμενα
στο παρόν άρθρο.
(6) Καθιδρύεται Επιτροπή καλουμένη “Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης
Αποστέρησης Υπηκοότητας” ή «Ανεξάρτητη Επιτροπή», η οποία συγκροτείται από τον
πρόεδρο και δύο (2) μέλη, για να συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα

αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας.
(7) Ως πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Νομικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ως μέλη ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή εκπρόσωποι αυτών.
(8) Η Ανεξάρτητη Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να καλεί ενώπιόν της το
επηρεαζόμενο πρόσωπο για να εκφράσει τη θέση του ή να το εξετάσει βάσει του
ενώπιόν της ευρισκόμενου υλικού, εφόσον ειδοποιήσει προηγουμένως το πρόσωπο
αυτό ώστε να αποστείλει γραπτώς τη θέση του, δύναται δε να καλεί και οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο ή/και να απαιτεί την προσκόμιση από οποιοδήποτε όργανο, υπηρεσία
ή/και αρχή εγγράφων ή/και άλλων στοιχείων.
(9) Η Ανεξάρτητη Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασής της λαμβανομένης κατά πλειοψηφία, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργικό
Συμβούλιο.
(10) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει τη γνώμη της Ανεξάρτητης Επιτροπής, ώστε
να ικανοποιηθεί ότι με βάση τα ενώπιόν του στοιχεία ενδείκνυται να προχωρήσει σε
πράξη αποστέρησης από συγκεκριμένο πρόσωπο ή από μέλος της οικογένειάς του της
ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας.».

