
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 115(Ι)/2020 
Αρ. 4773,  17.8.2020                               

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

 
Αριθμός 115(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2015 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος.  

184(Ι) του 2015.  
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Συμβίωσης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο του 2015 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμοι του 2015 και 2020. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 
   
  (i) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (α1): 
    
  «(α1)  θεώρηση ή άδεια διαμονής στη Δημοκρατία, που βρίσκεται σε ισχύ·»· και 
    

  (ii) με την τροποποίηση της παραγράφου (γ) αυτού ως ακολούθως:  
    

   (αα) Με την προσθήκη στην αρχή αυτής, πριν από τις λέξεις «δεόντως 
επικυρωμένο πρωτότυπο» (πρώτη γραμμή), της ακόλουθης φράσης: 

     
     

6(Ι) του 2000 
6(Ι) του 2002 

53(Ι) του 2003 
67(Ι) του 2003 

9(Ι) του 2004 
241(Ι) του 2004 
154(Ι) του 2005 
112(Ι) του 2007 
122(Ι) του 2009 

9(Ι) του 2013 
58(Ι) του 2014 
59(Ι) του 2014 

105(Ι) του 2016 
106(Ι) του 2016 

80(Ι) του 2018 
116(Ι) του 2019. 

 «τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21Γ του 
περί Προσφύγων Νόμου,»· 

     

   (ββ) με την προσθήκη σε αυτή, αμέσως μετά τις λέξεις «Πολιτική 
Συμβίωση» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και επίσημου πιστοποιητικού 
ή βεβαίωσης ελευθερίας, τα οποία να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες 
αρχές της Δημοκρατίας, εντός χρονικού διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του Εντύπου»· 
και 

     

   (γγ) με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτής και την αντικατάσταση της άνω 
και κάτω τελείας στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου αυτής με 
τελεία· και 

    
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   
  «(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του  εδαφίου (1), πολίτες 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλου από τη Δημοκρατία που προτίθενται 
να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση μεταξύ τους και υπήκοοι τρίτης χώρας που 



 

εισέρχονται στη Δημοκρατία για τουριστικούς σκοπούς για να συνάψουν Πολιτική 
Συμβίωση μεταξύ τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επίσημου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελευθερίας, το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες 
αρχές της Δημοκρατίας.     

   
  (1Β) Για σκοπούς έκδοσης του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ελευθερίας, οι 

αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ελέγχουν δεόντως τη γνησιότητα των επίσημων 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, τα οποία προσκομίζουν τα πρόσωπα που 
προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου: 

   
  Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας δύνανται, για σκοπούς ελέγχου 

γνησιότητας της προτιθέμενης Πολιτικής Συμβίωσης, να διεξάγουν προσωπική 
συνέντευξη και έρευνα με έκαστο εκ των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν 
Πολιτική Συμβίωση.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 

 «(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, σε περίπτωση που τα μέρη ή 
ένα εξ αυτών είναι υπήκοος χώρας η οποία διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη Δημοκρατία, ο 
Ληξίαρχος αποστέλλει πιστοποιημένο από τον ίδιο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Πολιτικής 
Συμβίωσης στην πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας αυτής.». 

  

Διαγραφή του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 46 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «δηλώσεις» (πρώτη γραμμή), των λέξεων 
«,πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις»· 

  

 (β) με την αντικατάσταση των λέξεων «ψευδή ή αναληθή» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις 
«ψευδή, αναληθή ή πλαστά»· και 

  

 (γ) με την αντικατάσταση της φράσης «πέντε (5)» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «επτά 
(7)». 

   

Αντικατάσταση 
του Δεύτερου 
Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Δεύτερου Πίνακα αυτού από τον 
ακόλουθο πίνακα: 

 «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 6) 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ 

STATEMENT OF THE CIVIL PARTNERS OF A CIVIL UNION 
 
«Γνωρίζουμε εμείς, ο/η…………………….. και ο/η…………………………………. πως με τη δήλωσή 
μας που γίνεται στην παρουσία του Ληξίαρχου και στην παρουσία των προσώπων που βρίσκονται 
εδώ ως μάρτυρες και με την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού με την υπογραφή μας, 
δεσμευόμαστε σε συμβίωση και ταυτίζουμε τις τύχες μας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να 
φροντίζουμε, να στηρίζουμε και να συμπαραστεκόμαστε ο ένας στον άλλο.» 
 
“We,.............................................. and ............................................, are aware that,  with our 
statement made in the Registrar’s presence and in the presence of the persons who are here as 
witnesses and along with the confirmation of this fact with our signature, we undertake the 
commitment to cohabitate and match up our fortunes, undertaking to care, support and stand by 
each other.”». 

 
 
 


