
Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 22(Ι) του 2001 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

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. 

  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' 
αυτό, αμέσως μετά τον ορισμό «εγκριμένο λιμάνι», του ακόλουθου νέου ορισμού: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

«Εικονικός γάμος' σημαίνει γάμο ο οποίος τελέστηκε μεταξύ πολίτου της 
Δημοκρατίας ή αλλοδαπού που διαμένει νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία με 
αλλοδαπό, με αποκλειστικό σκοπό την είσοδο και παραμονή του τελευταίου στη 
Δημοκρατία·». 

 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 
7, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

«Εικονικός 
γάμος. 

7Α.-(1) Αν ο Λειτουργός Μετανάστευσης διαπιστώσει με βάση τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφού συμβουλευθεί τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή που ιδρύεται με το άρθρο 7Β του παρόντος Νόμου, ότι αλλοδαπός 
συνήψε εικονικό γάμο, τότε— 

 

  

 (α) Απαγορεύει στον εν λόγω αλλοδαπό να παραμείνει στη 
Δημοκρατία· 

 

 (β) ακυρώνει ή δεν ανανεώνει την άδεια διαμονής που παραχωρήθηκε 
στον αλλοδαπό και διατάζει την απέλασή του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14. 

 

 (2) Ο Λειτουργός Μετανάστευσης ή εκπρόσωπος του δύναται να καλέσει 
σε συνέντευξη μαζί ή χωριστά τους δύο συζύγους ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
είναι σε θέση να του δώσει πληροφορίες, για να διαπιστώσει αν ο γάμος είναι 
εικονικός. 

 

 (3) Στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν ότι ένας γάμος είναι εικονικός 
είναι κυρίως τα ακόλουθα: 

 

 (α) Το ζεύγος δε συζεί κάτω από την ίδια στέγη·  

 (β) οι σύζυγοι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν από το γάμο τους·  

 (γ) η έλλειψη κατάλληλης συμβολής στην αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το γάμο· 
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 (δ) οι δηλώσεις των συζύγων αναφορικά με στοιχεία της ταυτότητάς 
τους (όνομα, διεύθυνση διαμονής, ιθαγένεια και επάγγελμα), τις 
περιστάσεις της πρώτης τους γνωριμίας ή αναφορικά με άλλες 
σημαντικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν 
είναι αντιφατικές· 

 (ε) οι σύζυγοι δε μιλούν μια γλώσσα που να είναι αντιληπτή και από 
τους δύο· 

 (στ) έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη σύναψη του γάμου 
(εκτός όπου τα χρήματα δίνονται υπό μορφή προίκας στις 
περιπτώσεις πολιτών χωρών όπου η καταβολή προίκας είναι συνήθης 
πρακτική)· 

 (ζ) υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν στο 
παρελθόν συνάψει εικονικό γάμο ή παρουσιάζουν προβλήματα όσον 
αφορά την άδεια διαμονής τους στη Δημοκρατία. 

 (4) Οι πιο πάνω πληροφορίες δυνατό να προέρχονται από: 
 (α) Δηλώσεις από οποιοδήποτε από τους συζύγους ή από τρίτα 

πρόσωπα· 

 (β) έρευνες και συνεντεύξεις που διεξάγει ο Λειτουργός 
Μετανάστευσης· 

 (γ) έγγραφα που τέθηκαν υπόψη του Λειτουργού Μετανάστευσης. 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή. 

7Β.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συμβουλεύει το 
Λειτουργό Μετανάστευσης κατά την εξέταση περιπτώσεων ύπαρξης 
εικονικού γάμου. 

 (2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνίσταται από- 
 (α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως· 

 (β) εκπρόσωπο του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας· 

 (γ) εκπρόσωπο του Επάρχου της Επαρχίας όπου κατοικεί το ζεύγος· 

 (δ) εκπρόσωπο του Λειτουργού Εγγραφής. 
Ιεραρχική 
προσφυγή. 

7Γ.-(1) Απόφαση του Λειτουργού Μετανάστευσης που λαμβάνεται 
δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7Α υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή 
ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και ασκείται μέσα σε είκοσι ημέρες από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. 

 (2) Η πιο πάνω απόφαση του Λειτουργού Μετανάστευσης δεν καθίσταται 
εκτελεστή πριν από την πάροδο της προθεσμίας για άσκηση ιεραρχικής 
προσφυγής και σε περίπτωση άσκησης τέτοιας προσφυγής, πριν από την 
έκδοση εκτελεστής απόφασης σ' αυτή. 

 (3) Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει την απόφασή του μέσα σε ενενήντα 
ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής. 

 (4) Σε περίπτωση καταχώρησης ιεραρχικής προσφυγής, με βάση το 
εδάφιο (1), ο προσφεύγων δικαιούται να παραμείνει στη Δημοκρατία μέχρι 
την έκδοση της απόφασης του υπουργού. 
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Αδικήματα και 
ποινές. 

7Δ. Αλλοδαπός ή πολίτης της Δημοκρατίας που τέλεσε εικονικό γάμο ή με 
οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλε στην τέλεση τέτοιου γάμου διαπράττει αδίκημα 
τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή 
μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 
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