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Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 116(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 105. 
 2 του 1972 

54 του 1976 
50 του 1988 

197 του 1989 
100(Ι) του 1996 

43(Ι) του 1997 
14(Ι) του 1998 
22(Ι) του 2001 

164(Ι) του 2001 
88(Ι) του 2002 

220(Ι) του 2002 
66(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2004 
8(Ι) του 2007 

184(Ι) του 2007 
29(Ι) του 2009 

143 (Ι) του 2009 
153(I) του 2011 

41(I) του 2012 
100(I) του 2012 
117(I) του 2012 

32(I) του 2013 
49(Ι) του 2013 
88(Ι) του 2014 

129(Ι) του 2014 
17(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2016 

2(Ι) του 2017 
9(Ι) του 2017 

71(I) του 2017 
6(I) του 2019 

    8(I) του 2019 
127(Ι) του 2019 

169(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 
 
 
 
 
  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου.  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Mε την αντικατάσταση του όρου «εικονικός γάμος» και του ορισμού του από τον 
ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

   
  «“εικονικός γάμος” σημαίνει γάμο ο οποίος τελέστηκε μεταξύ πολίτη της Δημοκρατίας 

ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόου τρίτης χώρας που βρίσκεται στη Δημοκρατία 
με υπήκοο τρίτης χώρας, με σκοπό την είσοδο ή/και τη διαμονή του τελευταίου στη 
Δημοκρατία ή/και τη διευθέτηση της παραμονής του ή/και της απόκτησης του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα 
με το δίκαιο της Ένωσης·»· και 

   
 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
   
   «“εικονική πολιτική συμβίωση” σημαίνει πολιτική συμβίωση 

η οποία συνάπτεται μεταξύ πολίτη της Δημοκρατίας ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόου τρίτης χώρας που 



βρίσκεται στη  Δημοκρατία, με υπήκοο τρίτης χώρας, με 
σκοπό την είσοδο ή/και τη διαμονή του τελευταίου στη 
Δημοκρατία ή/και τη διευθέτηση της παραμονής του ή/και 
της απόκτησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το δίκαιο 
της Ένωσης∙  

    
   

184(Ι) του 2015 
115(Ι) του 2020. 

“πολιτική συμβίωση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πολιτικής Συμβίωσης 
Νόμου·». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Α 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 7A του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 
αυτού με κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «και για σκοπούς του 
παρόντος Νόμου, ο εν λόγω εικονικός γάμος, κανένα έννομο αποτέλεσμα παράγει.»· 
και 

   
 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως:  
   
  (i) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την ακόλουθη 

παράγραφο:   
    
   «(β)  το  διάστημα  γνωριμίας των συζύγων και ο αριθμός και η συχνότητα 

των συναντήσεών τους πριν την τέλεση του γάμου ή της πολιτικής 
συμβίωσης·»· 

    
  (ii) 

 
με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού με την ακόλουθη 
παράγραφο: 

    
   «(ε)  οι σύζυγοι δεν μιλούν κοινή γλώσσα ή κοινώς αντιληπτή γλώσσα προς 

ικανοποίηση του Διευθυντή∙»· 
    
  (iii) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) αυτού, με 

άνω τελεία˙ και 
    
  (iv) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) αυτού, των ακόλουθων 

νέων παραγράφων (η) και (θ): 
    
   «(η) η υποβολή πλαστών εγγράφων που απαιτούνται από τις αρχές∙ 
    
   (θ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία εγείρει βάσιμες υποψίες ότι ο 

γάμος ή η πολιτική συμβίωση είναι  εικονικός/ή.». 
    
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 7Γ αυτού. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 7Δ 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 7Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με αντικατάσταση της λέξης «τρία» (τρίτη 
γραμμή) με την λέξη και αριθμό «πέντε (5)» και με αντικατάσταση της φράσης «τρεις χιλιάδες λίρες» 
(τέταρτη γραμμή) με τη φράση «είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000)». 

 
 


