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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ "Αρ. 43 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς Νόμος περί ' Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου, 
τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την Έπίσημον 'Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

'Αριθμός Π του 1961. 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΩΝ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Α ΑΔΙΚΗ

ΜΑΤΑ ΕΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ι ΠΡΟΣ ΤΑΥΤΗΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 

. 1 . Ό παρών νόμος δύναται νά αναφέρεται ώς ό περί Ιθαγενε ίας Συνοπτικός 
της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη καΐ * Αδικήματα) Νόμος

 τ(τλο<
: 

τοΟ 1961. 

(215) 
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Ερμηνεία. 2 . Έ ν τώ παρόντι νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του 
κειμένου— 

«αρμοδία αρχή της Δημοκρατίας* σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εσω
τερικών καΐ περιλαμβάνει οίονδήποτε έτερον δημόσιον λειτουργόν 
δεόντως εξουσιοδοτημένο ν ύπ ' αύτου' 

^ Δημοκρατία* σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου' 
^δίκαιον της Ιθαγενείας» σημαίνει τάς είς τήν ίθαγένειαν της 

Δημοκρατίας άναφερομένας διατάζε ις τάς περιεχομένας είς τό 
Παράρτημα «Δ» της περί 'Εγκαθ ιδρύσεως Συνθήκης και είς τό 
άρθρον 198 του Συντάγματος της Δημοκρατίας ' 

Κεφ. ι a. «Πρωτοκολλητής» θά £χη τήν αυτήν έννοιαν ώς έν τω περί 
"Όρκων Νόμω' 

·.<Συνθήκη 'Εγκαθιδρύσεως σημαίνει τήν είς τήν Έγκαθ ίδρυσ ιν 
της Δημοκρατίας της Κύπρου άναφερομένην Συνθήκην τήν συνομο
λογηθεΐσαν μεταξύ της Δημοκρατίας , του Βασιλείου της 'Ελλάδος , 
της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου ' Ιρλανδίας , και ύπογραφεΐ
σαν έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, 1960. 

ΑΙτήσεις 6Γ 
ίθαγένειαν. 

Πρώτος 
ΠΙναξ. 
Τύπος 1. 
1 ύπος 2. 

Ι ύπος 3. 

Γύπος 4. 
Τύπος 5. 
Τύπος 6. 

Ιύπος 7. 
Τύπος 8. 

Τύπος 9. 

Τύπος 10. 

3.—(1) Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος τό 16ον έτος της 
ηλικίας αύτου είς τήν άρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας δια τήν 
παροχήν Ιθαγενείας— 

(α) δυνάμει των π α ρ α γ ρ ά φ ω ν (1) και (2) του "Αρθρου 4 του 
Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης Ε γ κ α θ ι δ ρ ύ σ ε ω ς θά γίνε
ται έπί του Τύπου 1 και Τύπου 2 αντιστοίχως, ώς ούτοι εκτί
θενται έν τω Πρώτω ΠίνακΓ 

(6) δυνάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 του "Αρθρου 5 του Παραρτή
ματος 5·Δ* της Συνθήκης Ε γ κ α θ ι δ ρ ύ σ ε ω ς γίνεται έπί του 
Τύπου 3 ώς ούτος εκτίθεται έν τω Πρώτω Πίνακι. 

(2) Αίτησις ύπάνδρου γυναικός είς τήν άρμοδίαν αρχήν της Δη

μοκρατίας διά τήν παροχήν ιθαγενείας— 
(α) δυνάμει των π α ρ α γ ρ ά φ ω ν (3) , (4) και (5) τοΰ "Αρθροο 

4 του Παραρτήματος «Δχ· της Συνθήκης 'Εγκαθ ιδρύσεως 
γίνεται έπί τοΰ Τύπου 4, Τύπου 5 και Τύπου 6, αντιστοίχως, 
ώς ούτοι εκτίθενται έν τω Πρώτω ΠίνακΓ 

(δ) δυνάμει των π α ρ α γ ρ ά φ ω ν (1) και (2) του "Αρθρου 6 του 
Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως γίνεται 
έπί του Τύπου 7, και Τύπου 8, αντιστοίχως, ώς ούτοι έκτί
ώς ούτοι εκτίθενται έν τω Πρώτω ΠίνακΓ 

(3) (α) Αίτησις είς τήν άρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά 
τήν παροχήν ιθαγενείας είς άνήλικον πρόσωπον μη συμπληρώσαν τό 
16ον έτος της ηλικίας αύτου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 τοΟ 
"Αρθρου 4 και της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 1 του "Αρθρου 5 του Παραρτήματος 
«Δ» της Συνθήκης "Εγκαθιδρύσεως, γίνεται έπί του Τύπου 9 ώς 
οδτος εκτίθεται έν τω Πρώτω Πίνακι. 

(δ) Αίτησις είς τήν άρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά τήν 
παροχήν ιθαγενείας είς άνήλικον πρόσωπον γεννηθέν κατά τό χρο
νικόν διάστημα των £ξ αμέσως επομένων της 16ης Αυγούστου I960, 
μηνών, δυνάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 6 του "Αρθρου 4 και της π α ρ α γ ρ ά 
φου 3 τοΟ "Αρθρου 5 τοΟ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης Ε γ κ α θ ι 
δρύσεως γίνεται έπί τοΟ Τύπου 10, ώ ς ούτος εκτίθεται έν τώ Πρώτω 
Πίνακι. 
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Ιύπος 1U. 

Στοιχεία 
unoot.jpl· 
ζοντα τήν 
αΐτηαιν. 

Ιύπος '/ρ.|θι 
μοττοιοόμρν·>ι 
^Λείψει 
προκαΟο
ρισθίν.ος 
τύπου. 

ΠιστοTC!:) 
τικόν 
' IGayeveiu 
Δεύτεροι; 
Π (ναι;. 
Ι ύιιος Ι . 
Ι ΐ '  ι ο ς <.'. 

( γ ) Αίτησις είς τήν άρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας δια τήν 
παροχήν Ιθαγενείας εις πρόσωπον άνήλικον γεννηθέν κατά τό χρο
νικόν διάστημα τών 12 αμέσως επομένων της 16ης Αυγούστου 1960, 
μηνών, δυνάμει της παραγράφου 10 του "Αρθρου 4 του Παραρτήμα
τος «Δχ> είς τήν περί Ε γ κ α θ ι δ ρ ύ σ ε ω ς Συνθήκην, γίνεται έπι του 
Τύπου 10, ώς ούτος εκτίθεται έν τω Πρώτω Πινάκι. 

4 . Έ κ α σ τ η Γ;ϊτησις θά υποστηρίζεται υπό τοιούτων περαιτέρω 
στοιχείων ώς ή αρμοδία αρχή της Δημοκρατίας ήθελε κρίνει Ικανο
ποιητικά έν έκαστη περιπτώσει. 

5 . Δι* οιανδήποτε αΐτησιν ή δήλωσιν ή οιονδήποτε ζήτημα δυνάμει 
του δΓκαίου της Ιθαγενείας δι* δ ουδείς τύπος καθορίζεται ύπό του 
παρόντος νόμου ή δι' δ οί ύπό του παρόντος νόμου καθοριζόμενοι 
τύποι είναι ακατάλληλοι , δύναται νά χρησιμοποιήται τοιούτος έτερος 
τύπος ώς ή αρμοδία αρχή ήθελε κρίνει κατάλληλον, ή οιοσδήποτε 
τών ύπό τοΰ παρόντος νόμου καθοριζομένων τύπων δύναται νά 
προσαρμοσθή κατά τοιούτον τρόπον ώς ή αρμοδία αρχή ήθελε κρίνει 
ύπό τας περιστάσεις κατάλληλον. 

6 . Τό πιστοποιητικόν ιθαγενείας της Δημοκρατίας "θά είναι έπί 
του Τύπου 1 "ώς εκτίθεται έν τω Δευτέρω Πίνακι και θά ύπογράφηται 
ύπό της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας ' καΐ τό πρόσωπον δι* ο τό 
πιστοποιητικόν εκδίδεται ευθύς ώς ήθελε δώσει τόν έν τω Τύπω 2 ώς 
εκτίθεται έν τώ Δευτέρω Πίνακι, καθοριζόμενου δρκον, ή διαβεβαίω
σα' θά είναι, από της ημέρας της εκδόσεως τοΰ πιστοποιητικού 
τούτου, πολίτης της Δημοκρατίας. 

7. Πάς δρκος, αίτησις, δήλωσις, διαβεβαίωσις ή ένορκος δήλωσις 
δυλάμει του δικαίου περί ιθαγενείας ή του παρόντος νόμου δίδεται ί] 
γίνεται, ή θά υπογράφεται ενώπιον, ενός έκ τών κατωτέρω αναγρα
φομένων προσώπων : — 

(α) ' Ε ν τ ό ς ' τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς : 
Δικαστού οιουδήποτε Δικαστηρίου τής Δημοκρατίας ' ή Πρω

τοκολλητου' ή οιουδήποτε έτερου προσώπου ενώπιον τοΰ όποιου 
κατά τόν εκάστοτε Ισχύοντα νόμον νομίμως δίδονται δρκοι' 

(β) ' Ε κ τ ό ς τ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς : 
Οιασδήποτε προξενικής αρχής τής Δημοκρατίας, ή οιουδήποτε 

προσώπου δεόντως έξουσιοδοτηθέντος ύπό τής Δημοκρατίας νά 
ενεργή έπι τούτω διά τήν Δημοκρατ ίαν ή έάν δέν ύπάρχη 
τοιαύτη προξενκή αρχή ή πρόσωπον, τοΰ εκάστοτε εξουσιοδο
τημένου προσώπου νά δέχηται όρκους δι* οιονδήποτε δικαστικόν 
ή έτερον νομικόν σκοπόν ύπό τοΰ νόμου του τόπου δπου ό 
ομνύων, αϊτών, δηλών, διαδεβαιών, ή ενόρκως καταθέτων 
ευρίσκεται. 

8 . Διά τά έν τή πρώτη στήλη τοΰ Τρίτου Πίνακος καθοριζόμενα 
ζητήματα θά είσπράττωνται τά έν τή δευτέρα στήλη τοΰ Πίνακος 
τούτου αναγραφόμενα τέλη. 

9 . ΌΙονδήποτε πρόσωπον δπερ προς τόν σκοπόν διενεργείας πρά ιίαράτιτΜμ
ξεως ή παραλείψεως προς έπίτευξιν παροχής Ιθαγενείας τής Δημο
κρατίας προβαίνει είς οίανδήποτε δήλωσιν ήτις είναι έν γνώσει του 
ψευδής είς ουσιώδες αυτής μέρος ή συνεπεία βαρείας αμελείας προ
βαίνει είς οίανδήποτε δήλωσιν ήτις είναι ψευδής είς ουσιώδες τι μέρος, 
είναι Ινοχον αδικήματος τιμωρούμενον διά φυλακίσεως διά χρονικόν 
διάστημα μ Λ υπερβαίνον τους 3 μήνας ή διά προστίμου μή υπερβαί
νοντος τάς £25 ή δι" αμφοτέρων των ποινών τής φυλακίσεως καΐ του 
προστίμου, καΐ τό έκδικάζον τό αδίκημα δικαστήριον δύναται νά 
διάταξη τήν άκύρωσιν παντός πιστοποιητικού ληφθέντος διά ψευδών 
δηλώσεων ώς ανωτέρω. 

Ιέλη. 
Ι'ρΙτος 
lllval·. 
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Π Ρ Ω Τ Ο Σ Π Ι Ν Α Ξ . 

ΤΥΠΟΣ Ι. 

Ό περί 'Ιθαγενείας της Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι, Τέλη καΐ "Αδικήματα) 
Νόμος, 1961. 

Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος τό Ι6ον έτος τής ηλικίας αύτοΰ διά την παροχήν 
τής "Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου δυνάμει τής πρώτης παραγράφου 
τοΰ "Αρθρου 4 τοΰ Παραρτήματος «Δ» τής άφορώσης την έγκαθίδρυσιν τής 
Δημοκρατίας τής Κύπρου Συνθήκης. 

Ι. "Εγώ (τό πλήρες δνομα τοΰ αιτούντος, τό πλήρες όνομα ώς καϊ τό οίκογε
νειακόν τοιούτον εν περιπτώσει ύπάνδρου γυναικός) 

(Με κεφαλαία γράμματα) 
έκ (διεύθυνσις *αίτούντος/*αίτούσης) 
είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν τό Ι6ον έτος τής ηλικίας αύτοϋ/*ένήλικον, πλήρους 
δικαιοπρακτικής Ικανότητος γεννηθέν εν 
τήν . 

2. θρήσκευμα *αίτοΰντος/*αίτούσης 

3. Παρούσα ύπηκοότης *αίτοΰντος/*αίτούσης 

4. Ό πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τόϋ πατρός) 

%έκ (γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν έάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν κατά τον χρόνον 
τοΰ θανάτου αύτοΰ, έάν απέθανε) 
γεννηθείς έν τήν 
ύπηκοότητος (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα τοΰ πατρός έάν ούτος ζή, τήν 
υπηκοότητα κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ έάν απέθανε) 

5. Είμαι *"Αγαμος/*"Εγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη. 

6. Τό πλήρες δνομα *τής συζύγου/*τού συζύγου μου *ε!ναι/*ήτο (γράψατε τό 
πλήρες δνομα τοΰ συζύγου ή τό πλήρες δνομα ώ ς και τό οίκογενειακόν τοιούτον 
τής συζύγου) 
και ή διεύθυνσις *αύτής/*αύτοΰ *είναι/*ήτο (γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν έάν 
ζή και τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου *αύτής/*αύτοΰ έάν απέθανε) 

καϊ ή ύπηκοότης *αΰτής/*αύτοΰ *ε!ναι/*ήτο (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα 
*τής συζύγου/*τοϋ συζύγου έάν ζή καϊ τήν υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου 
*αύτής/*αΰτοϋ έάν απέθανε) 

7. 'Αμέσως προ τής 16ης Αυγούστου, I960, ήμην πολίτης τοΰ Ηνωμένου 
Βασιλείου καϊ 'Αποικιών και πρόσωπον δπερ

*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει τών διατάξεων των περί Προ
σαρτήσεως τής Κύπρου Διαταγμάτων έν Συμβουλίω, 19141943. *ή 

*(β) έγεννήθη έν τή Νήσω τής Κύπρου κατά ή μετά τήν 5ην Νοεμβρίου, 
1914, *ή 

*(γ) κατάγεται έξ άρρενογονίας εκ τίνος τών έν έδαφίοις (α) ή (β) τής πα
ρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε τό δνομα 
τούτου ώς και τήν συγγένειαν τοΰ αιτούντος προς αυτόν)... 

άλλα δέν καθίσταμαι πολίτης τής Δημοκρατίας τής Κύπρου δυνάμει τοΰ "Αρθρου 2 
τοΟ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί "Εγκαθιδρύσεως!. 
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8. 'Αμέσως πρό της 16ης Αυγούστου, I960, είχα ώς συνήθη διαμονήν 

m(a) (Γράψατε τό δνομα της χώρας) 
ήτις είναι χώρα ή* £δαφος είδικώς καθοριζομένη έν έδαφίω (ι) της παρα
γράφου 2 τοϋ "Αρθρου 3 τοϋ Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης περί 
Εγκαθιδρύσεως:}:, *ή 

*(Ν τΠ ν Ελλάδα ή τήν Τουρκίαν, *ή 

*(γ) (Γράψατε τό δνομα της χώρας) 
ήτις είναι χώρα ή έδαφος μη περιλαμβανομένη εις τάς ύπό τών εδαφίων 
(α) και (β) τής παρούσης παραγράφου αναφερόμενος χώρας ή εδάφη 
καΐ κατέστη ν ή δυνατόν νά καταστώ άπολις ώς έκ τοΰ Παραρτήματος 
«Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως. ("Εκθέσατε τους λόγους 
δΓ οϋς ό αϊτών κατέστη ή δυνατόν νά καταστη απολις).. 

(Γράψατε τήν διεύθυνσιν εις ην ό αϊτών διέμενε συνήθως, αμέσως πρό τής 16ης 

Αυγούστου , I960) .Γ, 

9. *Σκοπεύω/*δέν σκοπεύω *νά συνεχίσω/*νά αποκτήσω μόνιμον διαμονήν 
έν τή Δημοκρατία, τής Κύπρου. 

10. Διά ταύτης έξαιτοϋμαι τήν εις έμέ παροχήν τής Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου. 

Εγώ "'. επισήμως και 
ε'ιλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τή παρούση αιτήσει είναι αληθή και 
προβαίνω εις τήν παροϋσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεύιυν εις τήν 
άλήθειαν ταύτης. , | 

(Υπογραφή) 

Έγένετο και υπεγράφη τήν , 1 9 

ένωπιόν μου ■, έν 

':' (Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 'Αρχή 

If ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον 
.» τοϋ οποίου νομίμως δίδονται δρκοι. 

&·  · 

* Διαγράψατε τάς μή συναδοΰσας λέ ίπς . 

| "Ινα καταστή τις πολίτης τής Δημοκρατίας τής Κύπρου δυνάμει τοϋ "Αρθρου 2 
τοϋ Παραρτήματος «Δ» πρέπει νά είναι πολίτης τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου καΐ 
"Αποικιών δστις τήν Ι6ην Αυγούστου I960, έπλήρόυ οίανδήποτε τών έν παραγράφω 
2 τοΰ "Αρθρου 2 τοϋ Παραρτήματος «Δ» αναγραφομένων προϋποθέσεων (αΐτινες 
είναι αί αύται μετά τών έν παραγράφω 7 τοϋ παρόντος τύπου, αναγραφομένων προ
ϋποθέσεων) και δστις είχε ώς συνήθη αϋτοϋ διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου καθ' 
οιονδήποτε χρονικόν διάστημα τής αμέσως προηγουμένης τής I6rjc Αυγούστου, 
I960, περιόδου τών 5 ετών. 

| ΑΊ ούτω καθορισθεΐσαι χώραι είναι : Τό Ήνωμένον Βασίλειον, αί Άποικίαι, τά 
Προτεκτοράτα, αί Προστατευόμενοι Χώραι, τά ύπό τήν ΚηδεμονΙαν τοΰ "Ηνωμένου 
Βασιλείου εδάφη, τό Εδαφοςοίασδή ποτέ χώρας εντός τής Βρεττανικής Κοινοπο
λιτείας τών Ε θνών έχούσης διάφορον Ιθαγένειαν άπό τήν τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου 
καΐ "Αποικιών ώς καί οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτώμενη Ικ του έν λόγω εδάφους. 
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ΤΥΠΟΣ 2 

Ό περί "Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι. Τέλη 
καΐ Αδικήματα) Νόμος, 1961 

Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το Ι6ον έτος της ηλικίας αυτοΰ δια την παρο
χήν της Ιθαγενείας ι ης Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 2 
του άρθρου 4 τοϋ Παραρτήματος «Δ>> της άφορώσης τήν έγκαθίδρυσιν της 
Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης. 

Ι. 'Εγώ (το πλήρες δνομα του αιτούντος, το πλήρες δνομα ώς και τό οίκογε
νειακόν τοιούτον έν περιπτώσει ύπάνδρου γυναικός) 

(Μέ κεφαλαία γράμματα) 
εκ (διευθυνσις *αίτοϋντος/*αίτΌύοης) 
είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν τό Ι6ον έτος τής ηλικίας αύτοϋ/*ένήλικον, πλήρους 
δικαιοπρακτικής Ικανότητος γεννηθέν έν 
τήν 

7. Θρήσκευμα *αίτοΰντος.*αίτούσης 

3. Παροΰσα ύπηκοότης *αίτοϋντος/! ίαίτοΟσης 

4. Ό πατήρ μου *εΙναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες όνομα τοϋ πατρός) 

έκ (γράψατε τήν παροΰσαν διευθυνσιν έάν ούτος ζή, τήν διευθυνσιν κατά τόν χρόνον 
του θανάτου αΰτοϋ. έάν απέθανε) 

γεννηθείς έν τήν 
ύπηκοότητος (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα τοΰ πατρός έάν ο"«τος ζή, τήν 
υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου αύτοϋ έάν απέθανε) 

5. Είμαι *"Αγαμος/*"Εγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Λιεζευγμένος/*ί:τεζευγμένη. 

6. Τό πλήρες όνομα *τής συζύγου/*Γθϋ συζύγου μου *εϊναι/*ήτο (γράψατε τό 
πλήρΓι, δνομα τοϋ ουζύνου ?■ τό πλήρες ονο;.·α πλέον τό οίκογενειακόν τοιούτον 
τής συζύγου) . . . . . . 
και ή διεύθυνσις *αύτοϋ/*αύτής *είναι/*ήτο {γράψατε τήν παροΰσαν διευθυνσιν 
έάν ζτ|. τ ή ν διευθυνσιν κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου *αύτοΰ/*αύτής. έάν απέθανε) 

και ή ύπηκοότης *αύτής/*αΰτοϋ *εΐναι/*ήτο (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα 
*τής συζύγου/*τοΰ συζύγου έάν ζή, και τήν υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΰ 
θανάτου *αύτής/*αΰτοϋ έάν απέθανε 

7. 'Αμέσως πρό τής 16ης Αυγούστου, I960, δέν ήμην πολίτης τοϋ Ηνωμένου 
Βασιλείου καί "Αποικιών, άλλα πολίτης τής (γράψατε τήν υπηκοότητα τοϋ αιτούντος 
αμέσως πρό τής 16ης Αύγουστου, I960) 

8. Είμαι πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής δ π ε ρ 

*(α) τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο "Οθωμανός υπήκοος έχων ώ ς συνήθη αύτοΟ 
διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου* 

*(/}) κατάγεται έξ άρρενογονίας έκ προσώπου όπερ, τήν 5ην Νοεμβρίου. 1914, 
ήτο 'Οθωμανός υπήκοος Εχων ώ ς συνήθη αύτοΟ διαμονήν τήν Νήσον 
τής Κύπρου (γράψατε τό δνομα τούτου ώ ς καί τήν συγγένειαν τοΟ αιτούντος 
προς αυτόν). 

9. *Σκοττεύω/,*δέν σκοπεύω *νά συνεχίσω/*νά αποκτήσω μόνιμον διαμονήν 
έν τ§ Δημοκρατία τής Κύπρου. 

•Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
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10. Διό ταύτης έξαιτοΰμαι τήν είς έμέ παροχήν 'Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής 
Κύπρου. 

'Εγώ, επισήμως καί 
είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τη παρούση αΐτήσει εϊναι αληθή καΐ 
προβαίνω είς τήν παροΟσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεύων ε!ς τήν 
αλήθεια ν ταύτης. 

(Υπογραφή) 
Έγένετο καΐ υπεγράφη τήν 19 

ενώπιον μου έν 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 

"Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον 
ενώπιον του οποίου νομίμως δίδονται δρκοι. 

ΤΥΠΟΣ 3. 

Ό περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι. Τέλη 
καί Αδικήματα) Νόμος, 1961. 

Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το Ι6ον έτος της ηλικίας αύτοΰ διό π)ν 
παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 
Ι τοϋ "Αρθρου 5 τοϋ Παραρτήματος «Δ» της άφορώσης τήν έγκαθίδρυσιν της 
Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης. 

Ι. 'Εγώ (το πλήρες δνομα τοϋ αιτούντος, το πλήρες Ονομα ώς καί τό οίκογενει
ακόν τοιούτον έν περιπτώσει ύπάνδρου γυναικός) 

(Μέ κεφαλαία γράμματα) 
έκ (διεύθυνσις *αίτοϋντος/*αϊτούσης) 
είμαι "πρόσωπον συμπληρώσαν τό 16ον έτος της ηλικίας αύτοΰ*/ένήλικον, πλήρους 
δικαιοπρακτικής Ικανότητος 
γεννηθέν έν τήν 

2. Θρήσκευμα *αίτοϋντος/*αίτούσης 
3. Παρούσα υπηκοότης 
4. "Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες όνομα τοΰ πατρός) 

έκ (γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν έάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον 
τοϋ θανάτου αύτοΰ, έάν απέθανε) 
γεννηθείς έν τήν 
ύπηκοότητος (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα τοΰ πατρός έάν ούτος ζή καί τήν 
υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ, έάν απέθανε) 

5. Είμαι *"Αγαμος/*"Εγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη. 
6. Τό πλήρες δνομα *τής συζύγόυ/*τοΰ συζύγου μου *εϊναι/*ήτο (γράψατε τό 

πλήρες δνομα τοΰ συζύγου ή τό πλήρες δνομα ώς καί τό οϊκογενειακόν τοιούτον 
τήζ συζύγου) 
καί ή διεύθυνσις *αύτής/*αύτοΟ Μναι/®ήτο (γράψατε τήν παροΟσαν διεύθυνσιν έάν 
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ζ | καί τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον του θανάτου *αύτής/*αύτ6« έάν απέθανε) 

καί ή ύπηκοότης *αύτής/*αύτοΟ *εΙναι/*ήτο 
(γράψατε τήν παροΟσαν υπηκοότητα *τής συζύγου/*τοΟ συζύγου έάν ζή καΐ τήν 
υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου ·αύτής/*αύτοϋ έάν απέθανε) 

7. Είμαι πολίτης τοΟ Ηνωμένου Βασιλείου καΐ Αποικιών Ιχων ώς συνήθη 
διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου (γράψατε την διεύθυνσιν εις ήνόΰτω διαμένατε) 

(γράψατε ημερομηνίας καθ' δς διε
μένατε έν τή Νήσω της Κύπρου κατά τήν περίοδον τών 5 αμέσως προηγουμένων 
τής 16ης Αυγούστου, I960, ετών) άπό τής 
μέχρι τής και είμαι πρόσωπον 

*(α) είς δ παρεσχέθη ύπό του Κυβερνήτου τής Κύπρου πιστοποιητικό ν πολιτο
γραφήσεως (γράψατε τόν αριθμόν και τήν ήμερομηνίαν εκδόσεως τοϋ 
πιστοποιητικού" τούτου). 

'Αριθμός 'Ημερομηνία εκδόσεως 
ούτινος τό δνομα περιελήφθη έν πιστοποιητικώ πολιτογραφήσεως παρα
σχεθέντι υπό τοϋ Κυβερνήτου τής Κύπρου (γράψατε τόν αριθμόν καί τήν 
ήμερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου ώς και τό δνομα τοϋ 
προσώπου ε'ις δ τό πιστοποιητικόν παρεσχέθη). 'Αριθμός 
Ημερομηνία εκδόσεως τταρεσχέθη 
εϊς ·'· ■ · *ή 

*(β) δπερ ενεγράφη ύπό τοϋ Κυβερνήτου τής Κύπρου πολίτης τοϋ "Ηνωμένου 
Βασιλείου καί 'Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου) 
ήτοι (εκθέσατε τόν τρόπον έγγραφης ώς και τόν αριθμόν και ήμερομηνίαν 
εκδόσεως τοϋ πιστοποιητικού έγγραφης) 

'Αριθμός Ημερομηνία *ή 
*(γ) κατάγεται έξ άρρενογονίας 2κ τίνος τών έν έδαφίοις *(α) ή *(β) τής 

παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε τό δνομα 
τούτου ώς καί τήν συγγένειαν τοϋ αΐτοϋντος προς αυτόν) 

8. *Σκοπεύω/*δέν σκοπεύω *νά συνεχίσω/*νά αποκτήσω μόνιμον διαμονήν έν 
τη Δημοκρατία τής Κύπρου. 

9. Διά ταύτης έξαιτοϋμαι τήν είς έμέ παροχή ν Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής 
Κύπρου. 

"Εγώ 
επισήμως καί είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τη παρούση αίτησα 
είναι αληθή καί προβαίνω είς τήν παροϋσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως 
πιστεύων εις τήν άλήθειαν ταύτης. 

(Υπογραφή) 

Έγένετο καί υπεγράφη τήν 19. 

ένώπίδν μου έν 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 'Αρχή ή 

οίονδήττοτε έτερον πρόσωπον ενώπιον τοΟ όποιου 
νομίμως δίδονται δρκοι. 

Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
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ΤΥΠΟΣ 4. 

Ό περί "Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι, 
Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961. 

Αίτησις δια τήν παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει 
της παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 4 του Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης περί 
'Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας τής Κύπρου, γενομένη ύπό γυναικός συνελ
θούσης είς γάμον μετά προσώπου δικαιουμένου εις ύποβολήν ΑΙτήσεως δι* 
Ίθαγένειαν δυνάμει τής παραγράφου Ι ή 2 τοϋ "Αρθρου 4 τοϋ Παραρτήματος «Δ» 
καΐ τής οποίας ό γάμος υφίσταται εισέτι. 

Ι. "Εγώ (τό πλήρες δνομα, ώ ς καΐ το οίκογενειακόν τοιούτον τής αιτούσης) 

(Με κεφαλαία γράμματα) 

έκ (διεύθυνσις αιτούσης) 

είμαι πρόσωπον ένήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν 

έν τήν 

2. θρήσκευμα αιτούσης 

3. Παρούσα ύπηκοότης αιτούσης 

4. Ό πατήρ μου *ε!ναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τοϋ πατρός) 
έκ (γράψατε τήν παροϋσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν κατά rov ^ρ.χ 

τοϋ θανάτου αύτοϋ. εάν απέθανε) 
γεννηθείς έν τήν 
ύπηκοότητος (γράψατε τήν παροϋσαν υπηκοότητα έάν ούτος ζή, τήν υπηκοότητα 
κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου αύτοϋ έάν απέθανε) 

5. Έτέλεσα τον γάμον μου έν 
τήν μετά (γράψατε τό πλήρες 
δνομα τοϋ συζύγου) 
έκ (γράψατε τήν διεύθυνσιν τοΰ συζύγου) 

6. Ό σύζυγος μου έγεννήθη έν 
τήν . καί ή ύπηκοότης 
αύτοϋ είναι 

7. Ό πατήρ τοϋ συζύγου μου *ε!ναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες όνομα τοϋ πατρός 
τοϋ συζύγου) 
έκ (γράψατε τήν παροϋσαν διεύθυνσιν έάν ούτος ζή. τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον 
τοϋ θανάτου αύτοϋ, έάν απέθανε) 
γεννηθείς έν τήν 

8. Ό γάμος μου υφίσταται εισέτι. 

9. Ό σύζυγος μου δικαιούται ό π ω ς ύποβάλη αϊτησιν διά τήν Ίθαγένειαν τής 
Δημοκρατίας τής Κύπρου δυνάμει τής παραγράφου *Ι/*2 τοϋ "Αρθρου 4 τοΰ Παραρ
τήματος «Δ» τής Συνθήκης περί "Εγκαθιδρύσεως! καί *ύποβάλλει/*έχει ήδη 
υποβάλει τοιαύτην αϊτησιν (γράψατε λεπτομερή στοιχεία τής έν λόγω αΐτήσεως) 

10. *Σκοπεύω/*δέν σκοπεύω *νά συνεχίσω/·νά αποκτήσω μόνιμον διαμονή ν 
έν τη Δημοκρατία τής Κύπρου. 
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I I . Διά ταύτης έξαιτοϋμαι την είς έμέ τταροχήν τής Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας 
τής Κόπρου. 

"Εγώ επισήμως καΐ 
είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τη" παρούσι,ι αΐτήσει είναι αληθή καΐ 
προβαίνω είς τήν παροΰσαν δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεύων είς τήν άλήθειαν ταύτης. 

(Υπογραφή) 
Έγένετο καΐ υπεγράφη τήν 19.... 

ενώπιον μου . ... " .... έν. 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 

'Αρχή ή Ετερον πρόσωπον ενώπιον τοΟ 
οποίου νομίμως δίδονται δρκοι. 

* Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
f ΑΙ παράγραφοι Ι καΐ 2 τοϋ "Αρθρου 4 τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης 

περί Εγκαθιδρύσεως έχουν ώ ς ακολούθως :— 
Ι. Πρόσωπον δπερ, αμέσως πρό τής ημερομηνίας τής παρούσης 

Συμφωνίας, ήτο πολίτης τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου καί 'Αποικιών και 
έπλήρου οιανδήποτε των έν παραγράφω 2 τοϋ "Αρθρου 2 τοϋ παρόντος 
Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων, δέν καθίσταται 
δμως, δυνάμει τοϋ αύτοϋ "Αρθρουφ, πολίτης τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, 
θα δικαιούται δπως , τή υποβολή αίτήσεως είς τήν άρμοδίαν αρχήν τής 
Δημοκρατίας τής Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπεφωνη
μένην ήμερομηνίαν, Ιθαγένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, εάν— 

(α) αμέσως πρό τής ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης, είχε ώς συνήθη 
αύτοϋ διαμονήν οιανδήποτε τών έν έδαφίω (/)§ τής παραγράφου 2 
τοϋ "Αρθρου 3 τοϋ παρόντος Παραρτήματος είδικώς καθοριζομένων 
χωρών ή ε δ α φ ώ ν ή 

(β) αμέσως πρό τής ημερομηνίας ταύτης, είχε ώς συνήθη αυτοϋ διαμονήν 
τήν Ελλάδα ή Τουρκίαν· ή 

(}·) αμέσως πρό τής ημερομηνίας ταύτης είχε ώς συνήθη άύτοϋ διαμονήν 
χώραν ή έδαφος μή άναφερομένην έν έδαφίοις (α) ή (β) τής παρούσης 
παραγράφου, καί ώς έκ του. παρόντος Παραρτήματος κατέστη ή 
δυνατόν νά καταστή δπολις. 

2. Πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής δπερ δέν ήτο, αμέσως πρό τής 
ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης, πολίτης τοϋ "Ηνωμένου Βασιλείου 
καί 'Αποικιών, θά δικαιούται δ π ω ς τή υποβολή αίτήσεως προς τήν άρμο
δίαν αρχήν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά τήν 
συμπεφωνημένη ν ήμερομηνίαν, ή Ιθαγένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου «πρόσωπον Κυπριακής 
καταγωγής» σημαίνει πρόσωπον δπερ, τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο 
"Οθωμανός υπήκοος έχων ώ ς συνήθη αύτοϋ διαμονήν τήν Νήσον τής 
Κύπρου ή δπερ κατάγεται έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου.» 

JAI έν παραγράφω 2 τοϋ "Αρθρου 2 αναφερόμενοι προϋποθέσεις είναι αϊ 
ακόλουθοι:— 

Τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον δέον νά είναι πρόσωπον δπερ— 
(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει τών περί Προσαρτήσεως τής Κύπρου 

Διαταγμάτων έν Συμβουλίω, 19141943· ή 
(β) έγεννήθη έν τή Νήσω τής Κύπρου κατά ή μετά τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914 ή 
(γ) κατάγεται έξ άρρενογονίας 2κ τίνος τών έν έδαφίοις (α) ή (β) τής παρούσης 

παραγράφου αναφερομένων προσώπων . 
§ΑΙ οϋτω καθορισθεϊσαι χώραι είναι : τό "Ηνωμένον Βασίλειον, Άποικίαι , Προ

τεκτοράτα. Προστατευόμενοι Χώραι, 'Εδάφη ύπό τήν Κηδεμονίαν του "Ηνωμένου 
Βασιλείου, το Ιδαφος οίασδή^τοτε χ ώ ρ α ς εντός τής Βρεττανικής Κοινοπολιτείας τών 
"Εθνών έχοέσης οιάφορον ίθαγένειαν από τήν τοΟ Ηνωμένου Βασιλείου καί 'Αποι
κιών f\ οΙαδήποτε έτερα χώρα εξαρτώμενη έκ τοΟ έν λόγω εδάφους. 
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'ν 

ΤΥΠΟΣ 5. 

Ό ττερί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι, Τέλη καί 
Αδικήματα) Νόμος, 1961. 

Αίτησις διά τήν παροχήν τής 'Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της 
παραγράφου 4 τοΰ "Αρθρου 4 τοΰ Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης περί 
"Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας τής Κύπρου, γενομένη υπό ύπάνδρου γυναικός, 
πολίτιδος τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου καΐ 'Αποικιών συνελθούσης είς γάμον μετά 
προσώπου πληροϋντος οιανδήποτε τών εν παραγράφω 2 τοΰ "Αρθρου 2 τοΰ 
Παραρτήματος «Δ» ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων καί της οποίας ό 
γάμος έλύθη προϋποτιθεμένου δτι οί έν έδαφίοις (α),(β) ή (γ) τής παραγράφου Ι 
του "Αρθρου 4, ειδικώς καθοριζόμενοι δροι πληρούνται. 

Ι. 'Εγώ (τό πλήρες δνομα, ώς καί τό οίκογενειακόν τοιούτον, της αιτούσης) 

(Μέ κεφαλαία γράμματα) 
έκ (διεύθυνσις αιτούσης) 
είμαι πρόσωπον ένήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν έν 
τήν 

2. Θρήσκευμα αιτούσης 

3. Είμαι πολίτης τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου και 'Αποικιών. 

4. Ό πατήρ μου *ε!ναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τοΰ πατρός) 
έκ (γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν έάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν κατά τύν χρόνο ν 
τοΰ θανάτου αύτοϋ, έάν απέθανε) 

5. Έτέλεσα τόν γάμον μου έν 
τήν μετά τοΰ (γράψατε τό πλήρες 
δνομα τοΰ συζύγου) 
έκ (γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν τοΰ συζύγου έάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν 
κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ, έάν απέθανε) 

6. Ό σύζυγος μου έγεννήθη έν 
τήν καί ή παρούσα ύπηκοότης αύτοϋ *ε1ναι, 
*ήτο (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα τοΰ συζύγου έάν ούτος ζή, τήν υπηκοό
τητα κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ, έάν απέθανε) 

7. Ό πατήρ τοΰ συζύγου μου *εΐναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τοΰ πατρός 
τοΰ συζύγου) έκ 
(γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν έάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον 
τοϋ θανάτου αύτοϋ, έάν απέθανε) 

γεννηθείς έν τήν 

8. Ό γάμος μου έλύθη τήν (γράψατε τήν ήμερομηνίαν καθ' ην έλύθη ό γάμος) 

λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου 

9. Ό σύζυγος μου *εΙναι/*ήτο πρόσωπον δπερ 
*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει τών διατάξεων τών περί Προσαρτή

σεως της Κύπρου Διαταγμάτων έν Συμβουλίω, 191443, *ή 
*({ij έγεννήθη έν τη Νήσω τής Κύπρου κατά ή μετά τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914, *ή 
*(γ) κατάγεταιέξάρρενογονίας ίκ τίνος τώνένέδαφίοις *(α) f\ *(β) τΛς παρούσης 

παραγράόου αναφερομένων προσώπων (γράψατε τό δνομα τούτου ώ ς και 
τήν συγγένειαν τοΟ αΐτοϋντος πρδς αυτόν). 
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10. (Ή παρούσα παράγραφος δέον να συμπληρωθή εάν ό γάμος έλύθη πρό της 
16ης Αυγούστου. I960). 

Τήν 16ην Αυγούστου. I960, ήμην πρόσωπον δπερ, αμέσως πρό τής 16ης Αυγού
στου, I960, είχε ώς συνήθη αύτοΰ διαμονήν 

*(α) (Γράψατε τήν χώραν) 
ήτις ήτο χώρα ή έδαφος είδικώς καθοριζομένη έν έδαφίω (γ) τής παρα
γράφου 2 τοϋ "Αρθρου 3 του Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκα
θιδρύσεως,! *ή 

*( β) τήν *Έλλάδα ή *Τουρκίαν. *ή 
*(}') (Γράψατε το δνομα τής χώρας) ήτις είναι χώρα 

μή αναφερομένη έν έδαφίοις (α) ή (β) τής παρούσης παραγράφου, και 
κατέστη ή δυνατόν νά καταστή άπολις ώς έκ τοϋ Παραρτήματος «Δ» 
(γράψατε τους λόγους δΓ ους ή αΐτοϋσα κατέστη ή δυνατόν νά καταστή 
άπολις) 

(γράψατε τήν διεύθυνσιν εις ην ή αιτούσα διέμενε συνήθως πρό τής 16ης Αυγούστου, 
I960) 

Ι Ι. (Ή παρούσα παράγραφος δέον νά συμπληρωθή έάν ό γάμος έλύθη κατά ή 
μετά τήν Ι6ην Αυγούστου, I960). 

Τήν Ι6ην Αυγούστου, I960, ό σύζυγος μου ήτο πρόσωπον δπερ, αμέσως πρό τής 
16ης Αυγούστου, I960, είχε ώς συνήθη αύτοΰ διαμονή ν

(α) (Γράψατε τό δνομα τής χώρας) 
ήτις είναι χώρα ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένη έν έδαφίω (Ι) τής παρα
γράφου 2 τοϋ "Αρθρου 3 τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 
'Εγκαθιδρύσεως!, ή 

*(β) τ Π ν *'Ελλάδα ή *Τουρκίαν, ή 
*(γ) (Γράψατε τό δνομα τής χώρας) 

ήτις είναι χώρα ή έδαφος μή περιλαμβανομένη εις τάς υπό τοϋ εδαφίου (α) 
και (β) τής παρούσης παραγράφου αναφερόμενος χώρας ή εδάφη, κατέστη 
ή δυνατόν νά καταστή άπολις ώς έκ τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης 
περί 'Εγκαθιδρύσεως, 

(γράψατε τήν διεύθυνσιν εις ην ό σύζυγος τής αιτούσης διέμενε συνήθως, αμέσως 
πρό τής 16ης Αυγούστου, I960). 

12. *Σκοπεύω/*δέν σκοπεύω "νά συνεχίσω/*άποκτήσω μόνιμον διαμονήν έν 
τή Δημοκρατία τής Κύπρου. 

13. Διά ταύτης έίαιτοϋμαι τήν εις έμέ παροχήν τής Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου. 

'Εγώ επισήμως 
και είλικρινώς δηλώ Οτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τή παρούση αιτήσει είναι αληθή 
καΐ προβαίνω εϊς τήν παροϋσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεύων εις τήν 
άλήθειαν ταύτης. 

(''Υπογραφή) 

Έγένετο και υπεγράφη τήν . 19 . 
ενώπιον μου έν 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 

'Αρχή ή οίονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώ
πιον τοϋ οποίου νομίμως δίδονται δρκοι. 

* Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
f ΑΙ ούτω είδικώς καθοριζόμενοι χώραι είναι: Τό Ήνωμένον Βασίλειον, Άποι 

κίαι, Προτεκτοράτα, Προστατευόμενοι Χώραι, τά ύπό τήν Κηδεμονίαν τοϋ Ηνωμένου 
Βασιλείου 'Εδάφη, ή τό έδαφος οιασδήποτε χώρας εντός τής Βρεττανικής Κοινοπο
λιτείας "Εθνών εχούσης διάφορον Ιθαγένειαν άπό τήν τοΟ Ηνωμένου Βασιλείου καΐ 
"Αποικιών ή οίαδήποτε έτερα χώρα εξαρτώμενη έκ τοϋ έν λόγω εδάφους. 
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ΤΥΠΟΣ 6. 

Ό περί Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, 

Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961. 

Αΐτηοις διά την τταροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει 
της παραγράφου 5 τοΰ "Αρθρου 4 τοϋ Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης περί 
'Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη ΰπό ΰπάνδρου 
γυναικός συνελθούσης εϊς γάμον μετά προσώπου Κυπριακής καταγωγής 
μή κεκτημένου τήν Ιθαγένειαν τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου καΐ 'Αποικιών, καΐ 
της οποίας ό γάμος έλύθη. 

Ι. 'Εγώ (το πλήρες όνομα ώς και το οίκογενειακόν τοιούτον) 

(Με κεφαλαία γράμματα) 

έκ (διεύθυνσις αιτούσης) 
είμαι πρόσωπον ένήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν 
έν τήν 

2. Θρήσκευμα αιτούσης 

3. Παρούσα ύπηκοότης αιτούσης 

4. Ό πατήρ μου *εΙναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα τοϋ πατρός) 

έκ (γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζή και τήν διεύθυνσιν κατά τον 
χρόνον τοϋ θανάτου άύτοϋ. εάν απέθανε) 
γεννηθείς εν τήν 
ύπηκοότητος (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα τοΰ πατρός εάν ούτος ζή και τήν 
υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου αύτοΰ, εάν απέθανε) 

5. Έτέλεσα τόν γάμον μου έν 
τήν μετά τοϋ (γράψατε το πλήρες όνομα 
τοΰ συζύγου) 
έκ (γράψατε τήν παρούσαν διεύθυνσιν τοϋ συζύγου, έάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν 
κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ έάν απέθανε) 

6. Ό σύζυγος μου έγεννήθη έν 
τήν και ή ύπηκοότης αύτοΰ *είναι/*ήτο 
(γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα τοΰ συζύγου,έάν ούτος ζή, τήν υπηκοότητα 
κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ, έάν απέθανε) 

7. Ό πατήρ τοΰ συζύγου μου ^ειναι/ 'ήτο (γράψατε ιό πλήρες όνομα τοΰ πατρός 
τοΰ συζύγου) . έκ (γράψατε τήν 
παροΰσαν διεύθυνσιν,.εάν ούτος ζή, τήν διεύθυνοιν καιά ιόν χρόνον τοϋ θανάτου 
αύτοΰ, έάν απέθανε) 
γεννηθείς έν τήν 

8. Ό γάμος μου έλύθη τήν (γράψατε τήν ήμερομηνίαν καθ' ην έλύθη ό γάμος) 

λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου. 
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9. Ό σύζυγος uou *εϊναι/*ήτο πρόσωπον Κυπριακής, έν τω πνεύματι τής παρα
γράφου 2 τοΰ "Αρθρου 4 τοΟ Παραρτήματος «Δ» τής όφορώσης τήν ΊΕγκαθίδρϋσιν 
τής Δημοκρατίας της Κύπρου, καταγc*)vfjςf καθότι 

* (α) τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Όθωμανός υπήκοος έχων ώς συνήθη αύτοΰ 
διαμονήν τήν Νήσον της Κύπρου· *ή 

* (β) *κατάγεται/*κατήγετο έξ άρρενογονίας έκ προσώπου όπερ, τήν 5ην 
Νοεμβρίου. 1914. ήτο Όθωμανός υπήκοος έχων ώς συνήθη αύτοϋ δια
μονήν τήν Νήσον τής Κύπρου. 

10. *Σκοπεύω/*δέν σκοπεύω *νά συνεχίσω/*άποκτήσω μόνιμον διαμονήν έν 
τη Δημοκρατία τής Κύπρου. 

Ι Ι. Διά ταύτης έξαιτούμαι τήν εις έμέ παροχήν τής Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου. 

*Εγώ επισήμως και 
είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή καΐ 
προβαίνω είς τήν έπίσημον ταύτην δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις τήν άλήθειαν 
ταύτης. 

(Υπογραφή) 

Έγένετο και υπεγράφη τήν 

ενώπιον μου . 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή οιονδήποτε 

έτερον πρόσωπον ενώπιον τοΟ οποίου 
νομίμως δίδονται δρκοι. 

^Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 

{Ή παράγραφος 2 τοΰ "Αρθρου 4 τοΟ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 
Εγκαθιδρύσεως έχει ώς ακολούθως : 

«Πρόσωπον δπερ δέν έκέκτητο, αμέσως πρό τής ημερομηνίας τής παρούσης 
Συνθήκης (16ης Αυγούστου, I960) τής Ιθαγενείας τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου 
καΐ 'Αποικιών, θά δικαιούται όπως τη υποβολή αιτήσεως είς τήν άρμοδίαν 
αρχήν τής Δημοκρατίας της Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπε
φωνημένην ^μερομτ\νίαν, η Ιθαγένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. Διά 
τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, «πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» 
σημαίνει πρόσωπον δπερ, τήν 5ήν Νοεμβρίου, 1914, ήτο Όθωμανός υπήκοος 
Εχων ώς συνήθη αΰτοΟ διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου, ή πρόσωπον δπερ 
κατάγεται έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου.» 

19 

έν 
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ΤΥΠΟΣ 7. 

Ό περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι. 
Τέλη καΐ "Αδικήματα) Νόμος. 1961. 

Αίτησις δια τήν παροχήν της Ιθαγενείας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου Ι 
' τοϋ "Αρθρου 6 τοΰ Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως 

τής Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη ύπό ύπάνδρου γυναικός πολίτιδος 
τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου καΐ 'Αποικιών συνελθούσης είς γάμον μετά προσώπου 
δπερ καθίσταται πολίτης τής Δημοκρατίας της Κύπρου, δυνάμει τοϋ "Αρθρου 
2 ή 5 τοΰ Παραρτήματος «Δ» καί της οποίας ό γάμος υφίσταται εισέτι. 

Ι. Έγώ (το πλήρες δνομα ως και το οίκογενειακόν τοιούτον, τής αιτούσης) 

(Μέ κεφαλαία γράμματα) 
έκ (διεύθυνσις αιτούσης) 
είμαι πρόσωπον ένήλικον πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν 
έν τήν 

2. Θρήσκευμα αιτούσης 

3. Είμαι πολίτης τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου και 'Αποικιών. 

4. Ό πατήρ μου *ε!ναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τοΰ πατρός) 

έκ (γράψατε τήν πβροϋσαν διεύθυνσιν, εάν ούτος ζή. τήνδιεύθυνσιν κατά τον χρόνον 
τοΰ θανάτου αύτοϋ έάν απέθανε) 
γεννηθείς έν ύπηκοότητος (γράψυΐί. >ην 
παροϋσαν ύπη*κο©τητα τοϋ πατρός, έάν ούτος ζή, τήν υπηκοότητα κατά τον χρόνον 
τοϋ θανάτου αύτοϋ, έάν απέθανε) 

5. Έτέλεσα τον γάμον μου έν 
τήν μετά τοΰ (γράψατε τό πλήρες 
όνομα τοϋ συζύγου) 

6. Ό σύζυγος μου έγεννήθη έν 
τήν 

7. Ό πατήρ τοΰ συζύγου μου *εΐναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τοϋ πατρός 
τοϋ συζύγου) 
έκ (γράψατε τήν παροϋσαν διεύθυνσιν, έάν ούτος ζή, τήν διεύθυνσιν κατά τον χρόνον 
τοΰ θανάτου αύτοϋ, έάν απέθανε) 
γεννηθείς έν τήν 

8. Ό γάμος μου δέν υφίσταται εΙσέτι. 

9. Ό σύζυγος μου κατέστη πολίτης τής Δημοκρατίας τής Κύπρου τήν (γράψατε 
τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν ό σύζυγος κατέστη πολίτης τής Δημοκρατίας) 

δυνάμει τοϋ |"Αρθρόυ 2/"Αρθρου 5 τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 
"Εγκαθιδρύσεως (εκθέσατε τους λόγους έφ' ων στηρίζεται ό Ισχυρισμός δτ: ό 
σύζυγος κατέστη πολίτης τής Δημοκρατίας) 

10. *Σκοπεύω/*δέν σκοπεύω *νά συνεχίσω/*νά αποκτήσω μόνιμον διαμονήν έν 
τή Δημοκρατία τής Κύπρου. 
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I I . Διά ταύτης έξαιτοϋμαι την εις έμέ παροχήν τής Ιθαγενε ίας της Δημοκρατ ίας 
της Κύπρου. 

*Εγώ , επισήμως και 
ε ίλ ικρινώς δηλώ ότ ι τά ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αΐτήσει ε ίνα ι αληθή και 
προβαίνω είς την παροϋσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεΰων εϊς την 
άλήθειαν ταύτης. 

(Υπογραφή) 

Έγένετο και υπεγράφη την 19 

ενώπιον μου . ... . έν . 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξεν ική 

Α ρ χ ή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον 
ενώπιον τοϋ οποίου νομίμως δίδοντα ι δρκοι . 

* Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
| Αί σχετ ικο ί παράγραφοι τοΟ "Αρθρου 2 τοϋ Παραρτήματος «Δ» έχουν ώς 

ακολούθως :—

« Ι . Έκαστος πολίτης τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου και 'Απο ικ ιών πληρών, 
κατά τήν ήμερομηνίαν της παρούσης Συνθήκης (16.8.1960) οιανδήποτε τών έν 
παραγράφω 2 τοϋ παρόντος "Αρθρου ε ιδ ικώς αναγραφομένων προϋποθέσεων 
θά καθίσταται, κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην. πολίτης της Δημοκρατ ίας τής 
Κύπρου έάν ε ίχε ώς συνήθη αϋτοϋ διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου καθ* 
οιονδήποτε χρονικόν διάστημα τής περιόδου τών πέντε, αμέσως προηγου

μένων τής ημερομηνίας τής Συνθήκης, ετών. 

2. Αί έν παραγράφω Ι τοϋ παρόντος "Αρθρου αναφερόμενοι προϋποθέσεις 
διά το ένδιαφερόμενον πρόσωπον ε ίναι αί α κ ό λ ο υ θ ο ι : — 

Ούτος δέον νά ε ίνα ι πρόσωπον όπερ— 
(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει τών διατάξεων τών περί Προσαρ

τήσεως τής Κύπρου Διαταγμάτων έν Συμβουλίω, 19141943, ή 
(//) έγεννήθη έν τη Νήσω τής Κύπρου κατά ή μετά τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914, ή 
()■·) κατάγεται έξ άρρενογονίας εκ τ ίνος τών έν έδαφίοις (,·*) ή (β) τής παρού

σης παραγράφου αναφερομένων προσώπων.» 

ΑΙ σχετ ικο ί παράγραφοι τοϋ 'Αρθρου 5 τοϋ Παραρτήματος «Δ» έχουν ώς ακο

λούθως :— 
« Ι . Έκαστος πολίτης τοϋ Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου καΐ 'Απο ικ ιών θά δικα ιούτα ι 

δπως, τη υποβολή αιτήσεως είς τάς αρμοδίους αρχάς ουχί βραδύτερον τών 
12 μηνών από τής συμπεφωνημένης ημερομηνίας (δηλαδή 6 μήνας μετά τήν Ι6ην 
Αυγούστου, I960) τ ω παρασχεθή κατά ή μετά τήν συμπεφωνημένη ν ήμερο

μηνίαν, ή Ιθαγένε ια τής Δημοκρατ ίας τής Κύπρου έάν ούτος Ικανοποίηση τάς 
αρχάς δτ ι πληροί οιανδήποτε τών έν τή παραγράφω 2 τοΟ παρόντος Ά ρ θ ρ ο υ 
ε ίδ ικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων καΐ δτ ι ε ίχε ώς συνήθη αύτοϋ διαμονήν 
τήν Νήσον τής Κύπρου καθ' οιονδήποτε χρονικόν διάστημα τής περιόδου 
τών πέντε, αμέσως προηγουμένων τής ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης 
(16.8.1960), ετών. 

2. ΑΙ έν παραγράφω Ι τοϋ παρόντος Ά ρ θ ρ ο υ αναφερόμενοι προϋποθέσεις 
διά παν ένδιαφερόμενον πρόσωπον ε ίνα ι αϊ ακόλουθοι :— 

Ούτος δέον νά ε ίνα ι πρόσωπον— 
(«) είς δ παρεσχέθη ύπό τοϋ Κυβερνήτου τής Κύπρου, πιστοποιητ ικόν πολι

τογραφήσεως, ή ούτινος τό δνομα περιελήφθη έν το ιούτω πιστοποιη

τικά), ή 
(β) δπερ ενεγράφη, ύπό τοϋ Κυβερνήτου τής Κύπρου, πολίτης τοϋ "Ηνωμένου 

Βασιλείου καΐ Α π ο ι κ ι ώ ν (άλλως ή λόγω γάμου μετά το ιούτου πολίτου), ή 
()) δττερ κατάγεται έξ άρρενογονίας εκ τ ίνος τών έν έδαφίω (α) ή (β) ανα

φερομένων προσώπων». 
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ΤΥΠΟΣ 8. 

Ό περί Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και 
Αδικήματα) Νόμος. 196!. 

Αίτησις δια την τταροχήν τής Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου, δυνάμει της 
παραγράφου 2 τοϋ "Αρθρου 6 του Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης περί 
"Εγκαθιδρύσεως γενομένη ύπό ύπάνδρου γυναικός, πολίτιδος τοΰ 'Ηνωμένου 
Βασιλείου καΐ 'Αποικιών, συνελθούσης εϊς γάμον μετά προσώπου πληροϋντος 
οϊανδήποτε τών εν παραγράφω 2 τοϋ "Αρθρου 2 ή τών έν παραγράφω 2 του 
"Αρθρου 5 τοϋ Παραρτήματος «Δ» ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων και 
τής οποίας ό γάμος έλύθη, πληρουμένων τών δρων τών έν παραγράφω 3 του 
"Αρθρου 6 τοϋ Παραρτήματος «Δ» ειδικώς καθοριζομένων. 

Ι. *Εγώ (το πλήρες όνομα, ώς και το οίκογενειακόν τοιοϋτον, της αιτούσης) 

(Μέ κεφαλαία γράμματα) 
έκ (διεύθυνσις αιτούσης) 
είμαι πρόσωπον ένήλ+κον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν έν 
την 

2. Θρήσκευμα αιτούσης 

3. ΕΙμα·. πολΐτις τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου και 'Αποικιών. 

4. Ό πατ%ρ μοβ *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες δνομα τοϋ πατρός) 
έκ (γράψατε τήν παροϋσαν διεύθυνσιν, έάν ούτος ζή, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον 
τοϋ θανάτου αύτοϋ. έάν απέθανε) ■* 
γεννηθείς έν την 
ύπηκοότητος (γράψατε τήν παροϋσαν υπηκοότητα, έάν ούτος ζή, τήν υπηκοότητα 
κατά Τόν χρόνον τοϋ θανάτου αύτοϋ έάν απέθανε) 

5. Έτέλεσα τόν γάμον μου έν 
τήν μετά τοϋ (γράψατε τό πλήρες 
δνομα τοϋ συζύγου) 
έκ (γράψατε τήν διεύθυνσιν τοϋ συζύγου) 

6. Ό σ ύ ζ υ γ ό ς μου έγεννήθη έν την 
καΐ ή ύπηκοότης αύτοϋ *εΙναι/*ήτο (γράψατε τήν παροϋσαν υπηκοότητα, έάν ούτος 
ζή, τήν υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου αύτοϋ, έάν απέθανε) 

7. Ό πατήρ τοϋ συζύγου μου *εΐναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τοϋ πατρός 
τοΰ συζύγου) 
έκ (γράψατε την παροϋσαν διεύθυνσιν, έάν ούτος ζη. τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον 
τοΟ θανάτου αύτοϋ, έάν απέθανε) 
γεννηθείς έν τήν 

8. Ό γάμος μου έλύθη τήν (γράψατε τήν ήμχρομηνίαν καθ' ήν έλύθη ό γάμος) 

λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου. 
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9. (Συμπληρώσατε το έκ των εδαφίων (Ι) ή (2) άρμόζον είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν). 

*(Ι) Ό σύζυγος μου *εΙναι/*ήτο πρόσωπον πληρούν οίανδήποτε των έν 
παραγράφω 2 τοΟ "Αρθρου 2 τοΟ Παραρτήματος «Δ» είδικώς καθοριζομένων 
προϋποθέσεων, *εΙναι/*ητο πρόσωπον, ήτοι δπερ— 

*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει τών διατάξεων των περί Προ
σαρτήσεως τής Κύπρου Διαταγμάτων έν Συμβουλίω, 19141943, *ή 

*(β) έγεννήθη έν τή Νήσω τής Κύπρου κατά ή μετά τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914. 
•ή 

*(γ) κατάγεται έξ άρρενογονίας Ικ τίνος τών έν έδαφίοις (α) ή (β) της 
παρούσης παραγράφου είδικώς καθοριζομένων προσώπων (γράψατε 
τό δνομα αύτόΰ ώς καΐ τήν συγγένειαν τοΰ συζύγου τής αΐτούσης προς 
αυτόν) 

♦ή" 
*(2) "Ο σύζυγος μου *εΙναι/*ήτο πρόσωπον πληρούν οίανδήποτε τών έν 

παραγράφω 2 τοΰ "Αρθρου 5 τοΰ Παραρτήματος «Δ» ειδικώς καθοριζομένων 
προϋποθέσεων, *ε!ναι/*ήτο πρόσωπον, ήτοι— 

*(α) εις δ παρεσχέθη ύπό τής Κυβερνήσεως τής Κύπρου πιστοποιητικόν 
πολιτογραφήσεως (γράψατε λεπτομερή στοιχεία), *ή 

*(β) δπερ ενεγράφη ύπό τής Κυβερνήσεως τής Κύπρου, πολίτης τοΰ Ηνω
μένου Βασιλείου κά! "Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου 
προσώπου) (γράψατε λεπτομερή στοιχεία τής τοιαύτης έγγραφης) *ή 

*(γ) δπερ κατάγεται έξ άρρενογονίας έκ τίνος τών έν έδαφίω (α) ή (β) τής 
παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε τό δνομα 
αύτοϋ ώς και τήν συγγένειαν τοΰ συζύγου τής αίτούσης προς αυτόν) 

10. (Συμπληρώσατε τό έκ τών εδαφίων (!) ή (2) έφαρμοστέον). 
*(Ι) "Ο σύζυγος μου; συνεστώτος τοΰ γάμου, είχε ώς συνήθη αύτοϋ διαμονή ν 

τήν Νήσον τής Κύπρου (γράψατε Λμερομηνίας έκτος της περιόδου τών πέντε, 
αμέσως προηγουμένων τής 16ης Αυγούστου, I960, ετών) άπο τής 
μέχρι τής *ή 

*(2) Μετά τήν λύσιν τοΰ γάμου, εϊχον ώς συνήθη διαμονήν τήν Νήσον τής 
Κύπρου (γράψατε ημερομηνίας, έκτος τής περιόδου τών πέντε, αμέσως προ
ηγουμένων τής 16ης Αυγούστου, I960, ετών) άπό τής 
μέχρι τής 

11. *Σκοπεύω/*δέν σκοπεύω *νά συνεχίσω/*άποκτήσω μόνιμον διαμονήν έν 
τη Δημοκρατία τής Κύπρου. 

12. Διά ταύτης έξαιτοΰμαι τήν είς έμέ παροχήν τής Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου. 

"Εγώ. ;. επισήμως 
καί είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή 
καΐ προβαίνω ε!ς τήν παρόϋσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεύων είς τήν 
άλήθειαν ταύτης. 

(Υπογραφή) 
Έγένετο καί υπεγράφη τήν 19 

ενώπιον μου έν 
(Υπογραφή) 

Δικαστής ή Πρωτρκολλητής ή Προξενική 'Αρχή ή 
οϊονδήποτε 2τερον πρόσωπον ενώπιον τοΰ οποίου 
νομίμως δίδονται δρκοι. 

^Διαγράφατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
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ΤΥΠΟΣ 9. 
Ό περί Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι, Τέλη 

και Αδικήματα) Νόμος, 1961. 

Αίτησις δια την παροχήν της Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει τών 
παραγράφων Ι καί 2 τοό "Αρθρου 4 καΐ της παραγράφου ! τοΟ "Αρθρου 5 του 
Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως, έκ μέρους ανηλίκου 
προσώπου μή συμπληρώσαντος το Ι6ον έτος τής ηλικίας αύτοΰ, δυνάμει τής 
παραγράφου 13 τοΰ "Αρθρου 4 καί τής παραγράφου 4 του "Αρθρου 5. 

Ι. 'Εγώ (πλήρες δνομα *πατρός/*κηδεμόνος) . ..*. 

(Μέ κεφαλαία γράμματα) 
έκ (διεύθυνσις *πατρός/*κηδεμόνος) 
είμαι πρόσωπον ένήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής "ικανότητος. κάΙ *πατήρ/ 
*κηδεμών τοΰ (τό πλήρες δνομα τοΰ ανηλίκου προσώπου) 
(κατωτέρω αναφερομένου ώς «ό ανήλικος»), γεννηθέν έν *(γράψατε τόπον καί 
ήμερομηνίαν γεννήσεως μόνον δταν ή αίτησις ύποβάλληται ύπό τοΰ πατρός) 

2. Ό ανήλικος έγεννήθη έν (γράψατε τον τόπον γεννήσεως τοΰ ανηλίκου) 
την (γράψατε τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως 

τοΰ ανηλίκου) 

3. Διεύθυνσις ανηλίκου 

4. θρήσκευμα ανηλίκου 

5. Παρούσα ύπηκοότης ανηλίκου 

6. (Ή παρούσα παράγραφος δέον νά συμπληρωθή μόνον έάν ή αίτησις ύποβάλ
ληται ύπό κηδεμόνος). Ό πατήρ τοΰ ανηλίκου *είναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες 
δνομα τοΰ πατρός) έκ (γράψατε 
τήν παρούσαν διεύθυνσιν τοΟ πατρός, έάν ούτος ζή. τήν διεύθυνσιν κατά τον χρόνον 
τοΰ θανάτου αύτοΰ, έάν άπέθανεν) 

γεννηθείς έν (γράψατε τόπον και ήμερομηνίαν γεννήσεως τοΰ πατρός) 

7. Ή ύπηκοότης τοΰ πατρός *είναι/*ήτο (γράψατε τήν παρούσαν υπηκοότητα, 
έάν ούτος ζή, τήν υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου αύτοΰ, έάν άπέθανεν) 

8. Ή μήτηρ τοΰ ανηλίκου *εΐναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα ώ ς καί τ<; 
οίκογενειακόν τοιούτον, τής μητρός) 
έκ (γράψατε τήν παρούσαν διεύθυνσιν, έάν αύτη ζή, τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον 
τοΰ θανάτου αυτής, έάν άπέθανεν) 

9. Ή ύπηκοότης τής μητρός τοΰ ανηλίκου *εϊναι/*ήτο (γράψατε τήν παρούσαν 
υπηκοότητα, έάν αΟτη ζή· τήν υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αυτής, 
έάνάπέθανεν) ;... 

10. Συμπληρώσατε τό έκ τών τριών άρθρων, ήτοι "Αρθρον Α, "Αρθρον Β, 
"Αρθρον Γ, τό άρμόζον είς τήν προκειμένην περίπτωσιν. 
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" Α ρ θ ρ ο ν Α. —Αίτησις εκ μέρους ανηλίκου προσώπου μη συμπληρώσαντος 
τό Ι6ον έτος της ηλικ ίας αυτού δυνάμει της παραγράφου Ι του "Αρθρου 4 του Παραρ

τήματος «Δ» της Συνθήκης περί "Εγκαθιδρύσεως. 
(ι) Ό ανήλικος αμέσως προ της 16ης Αυγούστου , I960, ήτο πολίτης τοϋ Η ν ω 

μένου Βασιλείου και "Αποικιών καί πρόσωπον δπερ . 
*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει τών διατάξεων τών περί 

Προσαρτήσεως Κύπρου Διατάγματος έν Συμβουλίω, 19141943, *ή 
*(β) έγεννήθη έν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά τήν 5ην Νοεμβρίου, 

1914, *η 
*(γ) κατάγεται έξ άρρενογονίας εκ τ ίνος της έν έδαφίοις *(α) ή

 (ί
(β) της 

παρούσης παραγράφου αναφερομένου προσώπου (γράψατε τό 
όνομα τούτου και τήν συγγένε ιαν τοϋ ανηλίκου προς αυτόν) 

άλλα ό ανήλικος δεν καθίσταται πολίτης της Δημοκρατ ίας της Κύπρου 
δυνάμει του "Αρθρου 2 τοϋ Παραρτήματος «Λ» της Συνθήκης περί Ε γ κ α 

θιδρύσεως]. 
(it) 'Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου , I960, ό ανήλικος ε ίχε ώς συνήθη 

αύτοϋ διαμονήν 
*(α) (Γράψατε τό όνομα της χώρας) 

ήτ ις ε ίνα ι χώρα ή έδαφος αναγραφομένη έν έδαφίω (ι) της παρα

γράφου 2 τοϋ "Αρθρου 3 τοϋ Παραρτήματος «Δ» της Συνθήκης περί 
Εγκαθιδρύσεως^, *ή 

"Ί β) Τήν '"''Ελλάδα ή *τήν Τουρκίαν, ή 
*(γ) (Γράψατε τό όνομα της χώρας) 

ήτις ε ίναι χώρα ή έδαφος μή περιλαμβανομένη εις τό ϋπό τών εδα

φίων (η) και (\\) της παρούσης παραγράφου αναφερόμενος χώρας 
ή εδάφη και ό ανήλικος κατέστη ή δυνατόν νά καταστή απολις ώς 
έκ τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως 
(εκθέσατε τους λόγους δΓ οϋς ό ανήλικος κατέστη ή δυνατόν νά 
καταστή άπολις) 

(γράψατε τήν διεύθυνσιν εις ην ό ανήλικος διέμενεν συνήθως αμέσως 
προ τής 16ης Αυγούστου, I960V 

" Α ρ θ ρ ο ν Β .  Αίτησ ις έκ μέρους ανηλίκου προσώπου μή συμπληρώσαντος 
τό Ι6ον έτος τής ηλικίας αύτοϋ δυνάμει τής παραγράφου 2 τοϋ "Αρθρου 4 τοϋ 
Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί "Εγκαθιδρύσεως. 

(ι) "Ο ανήλικος, αμέσως πρό τής 16ης Αυγούστου , I960, δέν ήτο πολίτης τοϋ 
Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου και 'Αποικ ιών, άλλα ύπηκοότητος (γράψατε τήν 
υπηκοότητα τοϋ ανηλίκου αμέσως πρό τής 16ης Αυγούστου , I960) 

(ιι) Ό ανήλικος ε ίναι πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής καταγόμενον έξ 
άρρενογονίας έκ προσώπου όπερ, τήν 5ην Νοεμβρίου. 1914, ήτο 'Οθωμανός 
υπήκοος μέ συνήθη διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου (γράψατε τό όνομα 
τούτου, ώς καί τήν συγγένειαν τοϋ ανηλίκου προς αυτόν) 

" Α ρ θ ρ ο ν Γ .   ΑΤτησις έκ μέρους ανηλίκου προσώπου μή συμπληρώσαντος 
τό Ι6ον έτος τής ηλικ ίας αύτοϋ δυνάμει τής παραγράφου Ι τοϋ "Αρθρου 5 τοϋ 
Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί "Εγκαθιδρύσεως. 

Ό ανήλικος ε ίναι πολίτης τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου καί "Αποικ ιών καί ε ίχε ώς 
συνήθη αύτοϋ διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου (γράψατε τήν διεύθυνσιν είς ην 
οΟτρς ο ί ί τω διέμενεν) 
(γράψατε ημερομηνίας καθ* 3ς διέμενεν έν τη Νήσω τής Κύπρου κατά τήν περίοδον 
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τών πέντε, αμέσως προηγουμένων τής 16ης Αυγούστου, ετών) άπό τής 
μέχρι τής κ ά ΐ ό 
ανήλικος ήτο πρόσωπον 

*(α) είς δ παρεσχέθη υπό τής Κυβερνήσεως τής Κύπρου πιστοποιητικόν πολι
τογραφήσεως (γράψατε τόν αριθμόν και τήν ήμερομηνίαν εκδόσεως τοΟ 
πιστοποιητικού τούτου) αριθμός ημερομηνία 
εκδόσεως */ούτινος τό δνομα περιελήφθη έν 
πιστοποιητικώ πολιτογραφήσεως παρασχεθέντι ύπό τής Κυβερνήσεως τής 
Κύπρου (γράψατε τόν αριθμόν και τήν ήμερομηνίαν εκδόσεως τοΟ πιστο
ποιητικού τούτου ω ς καΐ τό δνομα του προσώπου είς δ τό πιστοποιητικόν 
παρεσχέθη), "Αριθμός ημερομηνία 
εκδόσεως παρεσχέθη είς 

*ή 
*(/ί) δπερ ενεγράφη ύπό τής Κυβερνήσεως τής Κύπρου πολίτης τοϋ Ηνωμένου 

Βασιλείου καϊ 'Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου) 
ήτοι (εκθέσατε τόν τρόπον έγγραφης ώ ς και τόν αριθμόν καϊ ήμερομηνίαν 
εκδόσεως τοϋ πιστοποιητικού εγγραφής) 

'Αριθμός ημερομηνία *ή 
*(γ) κατάγεται εξ άρρενογονίας εκ τίνος τών έν έδαφίοις *(α) ή *(β) τής 

παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε τό δνομα 
τούτου ώς και τήν συγγένειαν τοΟ ανηλίκου προς αυτόν) 

Ι Ι. Ό ανήλικος *σκοπεύει/*δέν σκοπεύει *νά συνέχιση/*νά απόκτηση μόνιμον 
διαμονήν έν τη Δημοκρατία τής Κύπρου. 

12. Διά ταύτης έξαιτοϋμαι, έκ μέρους τοϋ ανηλίκου, τήν εις αυτόν παροχήν τής 
Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. 

"Εγώ, επισήμως 
και είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τή παρούση αΐτήσει είναι αληθή, 
και προβαίνω είς τήν παροΰσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεύων εις 
τήν άλήθειαν ταύτης. 

(Υπογραφή) ' . 
Έγένετο καϊ υπεγράφη τήν 19 

ενώπιον μου έν 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 

"Αρχή η οιονδήποτε έτερον πρόσωπον 
ενώπιον τοϋ οποίου νομίμως δίδονται δρκοι. 

* Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέξεις. 
\ Ινα καταστη τις πολίτης τής Δημοκρατίας τής Κύπρου δυνάμει τοϋ "Αρθρου 2 

τοϋ Παραρτήματος «Δ» τφέπει να είναι πολίτης τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου καί 
'Αποικιών όστις τήν 16ην Αυγούστου, I960, έπλήρου οιανδήποτε τών έν τη παρα
γράφω 2 τοΰ "Αρθρου 2 τοϋ Παραρτήματος «Δ» αναγραφομένων προϋποθέσεων 
(αϊτινες είναι αί αύται μετά τών έν τή παραγράφω 7 τοϋ παρόντος τύπου αναφερο
μένων Ιδιοτήτων) και δστις εΐχεν ώς συνήθη διαμονήν αυτοϋ τήν Νήσον τής Κύπρου 
καθ' οιονδήποτε χρονικόν διάστημα τής αμέσως προηγουμένης τής 16ης Αυγούστου 
περιόδου τών πέντε ετών. 

±ΑΊ οϋτω ειδικώς καθοριζόμενοι χώραι είναι: Τό Ήνωμένον Βασίλειον, αί 
Άποικίαι, τά Προτεκτοράτα. αί Προστατευόμενοι Χώραι, τά ύπό τήν Κηδεμονίαν 
τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου Εδάφη, τό έδαφος οίασδήποτε χώρας έκτος τής Βρέττα
νικής Κοινοπολιτείας τών 'Εθνών έχούσης διάφορον ίθαγένειαν άπό τήν τοΟ 'Ηνω
μένου Βασιλείου καϊ "Αποικιών ή οΙαδήποτε έτερα χώρα εξαρτώμενη έκ τοΟ έν λόγω 
εδάφους. 
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ΤΥΠΟΣ 10. 

Ό περί Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι, 
Τέλη καί "Αδικήματα) Νόμος, 1961. 

Αίτησις διά την παροχήν τής 'Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει 
τής παραγράφου ο τοΰ "Αρθρου 4 καΐ τής παραγράφου 3 τοΰ "Αρθρου 5 τοϋ 
Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως, έκ μέρους ανηλίκου 
προσώπου μή συμπληρώσαντος τδ Ι6ον Ετος τής ηλικίας αύτοϋ, γεννηθέντος 
εντός τοΰ χρονικού διαστήματος τών επομένων τής 16ης Αύγουστου, I960. 
Εξ μηνών, δυνάμει της παραγράφου 13 τοΰ "Αρθρου 4 καΐ τής παραγράφου 4 τοϋ 
"Αρθρου 5, καΐ έκ μέρους ανηλίκου προσώπου μή συμπληρώσαντος το Ι6ον 
έτος τής ηλικίας αύτοΟ γεννηθέντος εντός τοΰ χρονικού" διαστήματος τών 
επομένων τής 16ης Αύγουστου 12 μηνών δυνάμει τής παραγράφου 10 τοϋ 
"Αρθρου 4. 

Ι. 'Εγώ (πλήρες δνομα *πατρός/*κηδεμόνος) 
(Μέ κεφαλαία γράμματα) 

έκ (διεύθυνσις *πατρός/*κηδεμόνος) 
είμαι πρόσωπον ένήλικον πλήρους δικαιο

πρακτικής Ικανότητος, και *πατήρ/*κηδεμών του (τό πλήρες δνομα τοϋ ανηλίκου 
προσώπου) (κατωτέρω αναφερο
μένου ώς «δ ανήλικος»)* γεννηθείς έν (γράψατε τόπον και ήμερομηνίαν γεννήσεως 
μόνον έάν ή αίτησις ύποβάλληται ύπό τοΰ πατρός) 

2. "Ο ανήλικος έγεννήθη έν (γράψατε τόν τόπον γεννήσεως τοϋ ανηλίκου) 

τήν (γράψατε τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως τοϋ ανηλίκου) 

3. Διεύθυνσις ανηλίκου 

4. θρήσκευμα ανηλίκου 

5. Παρούσα ύπηκοότης ανηλίκου 

6. (Ή παρούσα παράγραφος δέον νά συμπληρωθή μόνον έάν ή αϊτησις ύποβάλ
ληται ύπό τοϋ κηδεμόνος). 

Ό πατήρ του ανηλίκου *εΙναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα τοϋ πατρός) 

έκ (γράψατε τήν παροΟσαν διεύθυνσιν του πατρός έάν ζή καί τήν διεύθυνσιν κατά 
τόν χρόνον του θανάτου αύτοΟ έάν άπέθανεν) 
γεννηθείς έν (γράψατε τόν τόπον καί ήμερομηνίαν γεννήσεως τοΰ πατρός) 

' τήν 

7. Ή ύπηκοότης τοϋ πατρός *εΙναι/*ήτο (γράψατε τήν παροΰσαν υπηκοότητα 
έάν ούτος ζη* καί την υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ, έάν άπέ
θανεν).., 

8. Ή μήτηρ τοΰ ανηλίκου *εϊναι/*ήτο (γράψατε τό πλήρες δνομα, ώς καί τό 
οίκογενειακόν τοιοΟτον, τΛς μητρός) 
έκ (γράψατε τήν παροΰσαν διεύθυνσιν έάν ζή καί τήν διεύθυνσιν κατά τόν χρόνον 
τοΰ θανάτου αυτής, έάν άπέθανεν) 

#. Ή ύπηκοότης τής μητρός τοΟ ανηλίκου 0εΤναι/°ήτο (γράφατε τήν παροΟσαν 
υπηκοότητα έάν ζφ, καί τήν υπηκοότητα κατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου αυτής, έάν 
φτιέθανεν) 
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10. Συμπληρώσατε τό έκ των τρ ιών "Αρθρων. ήτο ι "Αρθρον Α, "Αρθρον Β, η 
Αρθρον Γ, άρμόζον εις τήν προκειμένην περίπτωσιν. 

" Α ρ θ ρ ο ν Α. Αίτησ ις έκ μέρους ανηλίκου προσώπου γεννηθέντος εντός 
τοϋ χρον ικού διαστήματος τών επομένων τής 16ης Αύγουστου 6 μηνών, δυνάμει 
της παραγράφου 6 τοΰ "Αρθρου 4 τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 
'Εγκαθιδρύσεως. 

Ό *πατήρ/*μήτηρ τοϋ ανηλίκου δικα ιούτα ι όπως ύποβάλη αϊτησιν διά τήν 
παροχήν τής Ιθαγενε ίας τής Δημοκρατ ίας τής Κύπρου δυνάμει τής παραγρά

φου * Ι / * 2 / *3 / *4 / *5 τοΰ "Αρθρου 4 τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 
'Εγκαθ ιδρύσεως! και *ύποβάλλει /*εχε ι ήδη υποβάλει τοιαύτην αϊτησιν (γράψατε 
λεπτομερή στοιχε ία τής έν λόγω αιτήσεως) 

" Α ρ θ ρ ο ν Β.—Αίτησις δυνάμει τής παραγράφου 3 τοϋ "Αρθρου 5 τοϋ 
Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως, έκ μέρους ανηλίκου 
προσώπου δπερ έγεννήθη εντός τοϋ χρονικού διαστήματος τών επομένων τής 
16ης Αυγούστου 6 μηνών και ε ίναι πολίτης τοϋ "Ηνωμένου Βασιλείου κα\ 'Αποικ ιών. 

(ι) Ό ανήλικος ε ίναι πολίτης τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου και "Αποικιών. 
(ιι) Συμπληρώσατε τό έκ τών εδαφίων ( Ι ) ή (2) άρμόζον εις τήν προκειμένην 

περίπτωσιν. 

* ( Ι ) "Ο πατήρ τοϋ ανηλίκου δικαιούται όπως ύποβάλη αϊτησιν διά τήν 
Ίθαγένειαν τής Δημοκρατ ίας τής Κύπρου δυνάμει τοϋ "Αρθρου 5 
τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως και 
*ύποβάλλει /*εχε ι ήδη υποβάλει τοιαύτην αϊτησιν (γράψατε λεπτομερή 
στοιχε ία τής έν λόγω αιτήσεως) 

*η 
* (2) Ή μήτηρ τοϋ ανηλίκου δικα ιούτα ι όπως ύποβάλη αϊτησιν διά τήν 

Ίθαγένε ιαν τής Δημοκρατ ίας τής Κύπρου δυνάμει τής παραγράφου 2 
τοϋ "Αρθρου 6 τού Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύ

σεως ώς έκ τοϋ γεγονότος δτ ι δ πατήρ τοϋ ανηλίκου ήτο πρόσωπον 

* (α) εις δ παρεσχέθη ύπό τής Δημοκρατ ίας τής Κύπρου πιστοποιη

τικών πολιτογραφήσεως ή ούτινος τό δνομα περιελήφθη έν το ι 

ούτω πιστοποιητικώ* *ή 
* (//) δπερ ενεγράφη ύπό τοϋ Κυβερνήτου τής Κύπρου πολίτης τού 

Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου καί 'Αποικ ιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά 
τοιούτου πολίτου)· ή 

'" (}) κατάγεται έξ άρρενογονίας έ"κ τ ίνος τών έν έδαφίοις *(α) ή *(//) 
τής παρούσης παραγράφου αναφερομένου προσώπου, καί 
*ύποβάλλει /*έχε ι ήδη υποβάλει τοιαύτην αϊτησιν (γράψατε 
λεπτομερή στοιχε ία τής το ιαύτης αΐτήσεως) 

" Α ρ θ ρ ο ν Γ. Αίτησις δυνάμει τής παραγράφου 10 τοΰ "Αρθρου 4 τού 
Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως έκ μέρους ανηλίκου 
προσώπου δπερ έγεννήθη εντός τοϋ χρονικού διαστήματος τών επομένων τής 
16ης Αύγουστου 12 μηνών έκ γονέως κεκτημένου τής "Ιθαγενείας τοΰ Ηνωμένου 
Βασιλείου καί 'Αποικιών. 

Ό *πατήρ/*μήτηρ τοΟ ανηλίκου δικαιούται όπως ύποβάλη αϊτησιν διά τήν 
Ίθαγένειαν της Δημοκρατίας τής Κύπρου δυνάμει τής παραγράφου *\1*21*31 
*4/*5 τοΟ "Αρθρου 4 τοΟ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως 
καί *ύποβάλλει/*εχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αϊτησιν (γράψατε λεπτομερή στοι

χεία τής τοιαύτης αιτήσεως) . , 
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11. Ό ανήλικος *σκοπεύει/*δέν σκοπεύει *νά συνέχιση/*νά απόκτηση μόνιμον 
διαμονήν έν τή Δημοκρατία τής Κύπρου. 

12. Δια ταύτης έξαιτοΰμαι, έκ μέρους τοϋ ανηλίκου, την είς αυτόν παροχήν τής 
'Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. 

"Εγώ.. επισήμως και 
είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τη παροΰσει αΐτήσει είναι αληθή και 
προβαίνω είς τήν παροΰσαν έπίσημον δήλωσιν ένσυνειδήτως πιστεύων εις τήν 
άλήθειαν τούτων. 

(Υπογραφή) 

"Εγένετο καί υπεγράφη τήν 19 
ενώπιον μου έν 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 

Α ρ χ ή ή οιονδήποτε Ετερον πρόσωπον 
ενώπιον τοϋ οποίου νομίμως δίδονται δρκοι. 

* Διαγράψατε τάς μή συναδούσας λέζεις. 
f Αί παράγραφοι 1,2, 3. 4 και 5 τοΰ "Αρθρου 4 τοϋ Παραρτήματος «Δ» τής Συν

θήκης περί Εγκαθιδρύσεως έχουν ώς ακολούθως : 

«Ι. Πρόσωπον δπερ, αμέσως προ τής ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης, 
ήτο πολίτης τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου και "Αποικιών και έπλήρου οιανδήποτε 
των έν παραγράφω 2 τοϋ "Αρθρου 1 τοϋ παρόντος Παραρτήματος ειδικώς 
καθοριζομένων προϋποθέσεων άλλα δέν καθίσταται, δυνάμει τοϋ αύτοϋ 
"Αρθρου, πολίτης τής Δημοκρατίας τής Κύπρου 

(α) αμέσως πρό τής ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης είχεν ώ ς συνήθη 
αΰτοΰ διαμονήν οιανδήποτε χώραν ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένην 
έν έδαφίω (!) τής παραγράφου 2 τοϋ "Αρθρου 3 τοϋ παρόντος 
Παραρτήματος· ή 

(//) αμέσως πρό τής ημερομηνίας ταύτης είχε ώ ς συνήθη αύτοϋ διαμονήν 
τήν "Ελλάδα ή Τουρκίαν ή 

()) αμέσως πρό τής ημερομηνίας ταύτης είχε ώ ς συνήθη αύτοϋ διαμονήν 
χώραν ή έδαφος μή άναφερομένην έν έδαφίοις (α) και (//) τής παρούσης 
παραγράφου, και. ώς έκ τούτου κατέστη ή δυνατόν νά καταστή απολις. 

«2. Πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής δπερ δέν ήτο αμέσως πρό τής 
ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης, πολίτης τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου και 
'Αποικιών, θά δικαιούται δπως . τη υποβολή αΐτήσεως είς τήν άρμοδίαν αρχήν 
τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, τώ παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπεφωνη
μένην ήμερομηνίαν, ή Ιθαγένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. Διά τους 
σκοπούς τής παρούσης παραγράφου «πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής» 
σημαίνει πρόσωπον δπερ, τήν 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο "Οθωμανός υπήκοος 
έχων ώς συνήθη αύτοϋ διαμονήν τήν Νήσον τής Κύπρου ή δπερ κατάγεται 
έξ άρρενογονίας έκ τοιούτου προσώπου. 

«3. Γυνή ήτις, πρό τής ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης, συνήλθεν 
εις γάμον μετά προσώπου δπερ δικαιούται νά ύποβάλη αΐτησιν διά τήν Ίθαγένειαν 
τής Δημοκρατίας τής Κύπρου δυνάμει τής παραγράφου Ι ή 2 τοΰ παρόντος 
"Αρθρου καί δπερ υποβάλλει ή Ιχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αΐτησιν, θά δικαιούται 
δπως , τή υποβολή αιτήσεως είς τήν άρμοδίαν αρχήν τής Δημοκρατίας τής 
Νήσου, τή παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπεφωνημένη ν ήμερομηνίαν, ή "Ιθα
γένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου. 
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«4. Γυνή ήτις clvat πολΐτις τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου καΐ 'Αποικιών καί ήτις, 
πρό τής ημερομηνίας τής τταρούσης Συνθήκης συνήλθεν είς γάμον μετά προ
σώπου ττληροΟντος οίανδήποτε των έν παραγράφω 2 τοΟ "Αρθρου 2 τοΟ 
παρόντος Παραρτήματος είδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων τής οποίας 
δμως ό γάμος έλύθη είτε λόγω θανάτου είτε διά διαζυγίου, θά. δικαιούται δπως, 
τή υποβολή αιτήσεως είς τήν άρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας τής Κύπρου, 
τή παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπεφωνημένην ήμερομηνίαν, ή Ιθαγένεια 
τής Δημοκρατίας τής Κύπρου προϋποτιθεμένου δτι κατά τήν ήμερομηνίαν τής 
παρούσης Συνθήκης έξεπληρώθησαν οί έν έδαφίοις (α), (β) ή (γ) τής παραγρά
φου Ι τοΰ παρόντος άρθρου είδικώς καθοριζόμενοι καί τόν σύζυγον αυτής 
άφορώντες δροι (ή οί άφορώντες αυτήν δροι εάν δ γάμος έλύθη πρό τής ημερο
μηνίας τής τταρούσης Συνθήκης). 

«5. Γυνή ήτις, πρό της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, συνήλθεν είς 
γάμον μετά προσώπου Κυπριακής καταγωγής, έν τω πνεύματι τής παραγρά
φου 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου, ουχί δμως πολίτου του "Ηνωμένου Βασιλείου και 
'Αποικιών, τής οποίας δμως ό γάμος έλύθη είτε λόγω θανάτου είτε διά διαζυγίου, 
θά δικαιούται δπως, τή υποβολή αιτήσεως είς τήν άρμοδίαν αρχήν τής Δημο
κρατίας τής Κύπρου, τή παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπεφωνημένην ήμερο
μηνίαν, ή Ιθαγένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου». 

+ Αϊ σχετικαΐ παράγραφοι τοΟ "Αρθρου 5 τοΰ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης 
περί 'Εγκαθιδρύσεως έχουν ώς ακολούθως :— 

«Ι. "Εκαστος πολίτης τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου καί 'Αποικιών θά δικαιούται 
δπως, τή υποβολή αιτήσεως είς την άρμοδίαν αρχήν τής Δημοκρατίας τής 
Κύπρου, ουχί βραδύτερον των 12 μηνών άπό τής συμπεφωνημένης ημερομη
νίας, τω παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπεφωνημένην ήμερομηνίαν, ή Ιθα
γένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, έάν ούτος Ικανοποίησε τήν αρχήν δτι 
πληροί οίανδήποτε τών έν παραγράφω 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου ειδικώς καθο
ριζομένων προϋποθέσεων καί δτι είχε ώς συνήθη αύτοΰ οιαμονήν τήν Νήσον 
τής Κύπρου καθ" οιονδήποτε χρονικόν διάστημα τής περιόδου τών πέντε, 
αμέσως προηγουμένων τής παρούσης Συνθήκης, ετών. 

«2. Αί έν τή παραγράφω Ι τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερόμενοι προϋπο^ 
θέσεις διά παν ένδιαφερόμενον πρόσωπον είναι αί ακόλουθοι:— 

(α) πρόσωπον είς δ παρεσχέθη, ύπό τής Κυβερνήσεως τής Κύπρου, Πιστο
ποιητικόν Πολιτογραφήσεως, ή ούτινος τό δνομα περιελήφθη έν 
τοιούτω Πιστοποιητικώ· ή 

(β) δπερ ενεγράφη, ύπό τοΰ Κυβερνήτου τής Κύπρου, ώς πολίτης τοΰ 
Ηνωμένου Βασιλείου καί 'Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά. 
τοιούτου πολίτου)· ή 

()) κατάγεται έξ άρρενογονίας εκ τίνος τών έν έδαφίοις (α) ή (β) τής παρού
σης παραγράφου αναφερομένων προσώπων.» 

§ Ή παράγραφος 2 τοΟ "Αρθρου 6 τοΰ Παραρτήματος «Δ» τής Συνθήκης περί 
Εγκαθιδρύσεως, έχει ώς ακολούθως :— 

. «2. Γυνή ήτις είναι πολϊτις του "Ηνωμένου Βασιλείου καί Αποικιών καί 
ήτις, πρό τής ημερομηνίας τής παρούσης Συνθήκης, συνήλθεν είς γάμον μετά 
προσώπου πληροόντος οίανδήποτε τών έν παραγράφω 2 τοΟ "Αρθρου 2 ή έν 
παραγράφω 2 τοΟ "Αρθρου 5 τοΟ παρόντος Παραρτήματος είδικώς καθοριζομέ
νων προϋποθέσεων, τής οποίας δμως ό γόμος έλύθη εΤτε Αόγω θανάτου είτε διά 
διαζυγίου θά δικαιούται δπως, τή υποβολή αιτήσεως είς τήν άρμοδίαν αρχήν τής 
Δημοκρατίας τ^ς Κύπρου, ουχί βραδύτερον τών 2 ετών άπό τής συμπεφωνημένης 
ημερομηνίας, τή παρασχεθή, κατά ή μετά τήν συμπεφωνημένην ήμερομηνίαν, Α 
Ιθαγένεια τής Δημοκρατίας τής Κύπρου έάν οιοσδήποτε των έν τβ παραγράφε 3 
τοΟ παρόντος "Αρθρου είδικώς καθοριζομένων καί τήν περίπτωσιν αυτής 
άφορώντων δρων πληρωθή.» 



AfYTEPOZ Π IN AS. 
ΤΥΠΟΣ I. 

Ό περί Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι. Τέλη καί 
Αδικήματα) Νόμος. 1961. 

( " Α ρ θ ρ ο ν 6) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ. 
Δεδομένου δτι 6 Α: Β. ύπέβαλεν είς τήν άρμοδίαν αρχήν αΐτησιν διά τήν Ίθαγένειαν 

τής Δημοκρατίας τής Κύπρου περιέχουσαν τά εαυτόν/εαυτήν άφορώντα καί κατω
τέρω εκτιθέμενα στοιχεία και δεδομένου δτι Ικανοποίησε τήν άρμοδίαν αρχήν τής 
Δημοκρατίας δτι ol εν Παραρτήματι «Δ» τής έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου, I960 
υπογραφείσης Συνθήκης περί 'Εγκαθιδρύσεως ως και οί έν τω "Αρθρω 198 του 
Συντάγματος τής Δημοκρατίας (κατωτέρω καλουμένων «το Δίκαιον τής Ιθαγε
νείας») τεθέντες όροι έξεπληρώθησαν: Διά ταύτα τηρουμένων των διατάξεων 
τοϋ δικαίου τής ιθαγενείας, το παρόν πιστοποιητικόν ιθαγενείας τής Δημοκρατίας 
τής Κύπρου παρέχεται και δηλοϋται ότι έπι τη παροχή του νομίμου δρκόυ, ώς ούτος 
καθορίζεται έν τω περί 'Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι, Τέλη και 
Αδικήματα) Νόμω 1961. ό Α.Β. καθίσταται από τής ημερομηνίας τοϋ παρόντος 
πιστοποιητικού πολίτης τής Δημοκρατίας τής.Κύπρου. 

τ * y 
Έτημαρτυρών τό παρόν προσυπογράφω τοϋτο την 19 

"Αρμοδία 'Αρχή τής Δημοκρατίας. 
Ύπουργείον των 'Εσωτερικών, 

Λευκωσία. 
Σ τ ο ι χ ε ί α ά φ ο ρ ώ ν τ α τ ο ν Α ί τ η τ ή ν . 

Ι. Πλήρες δνομα 
2. Διεύθυνσις 
3. 'Επάγγελμα ή ένασχόλησις 
4. Τόπος και χρόνος γεννήσεως 
5. "Αγαμος, Εγγαμος, διεζευγμένος/διεζευγμένη, χήρος/χήρα 
6. "Ονομα συζύγου 
7. "Ονομα και ύπηκοότης γονέων 

ΤΥΠΟΣ 2. 
"Ο περί 'Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι. Τέλη και 

Αδικήματα) Νόμος. 1961. 
" Α ρ θ ρ ο ν 6. 

ΟΡΚΟΣ. 
Ό υποφαινόμενος Α.Β 

■Ικ...,..'. ορκίζομαι δτι θά είμαι 
τίιστός είς τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου καί δτι θά σέβωμαι τό Σύνταγμα αυτής καΐ 
τους προς τοΟτο συνάδοντας νόμους. 

(Υπογραφή) 
Ό δρκος εδόθη καί υπεγράφη τήν ενώπιον μου. 

(Υπογραφή)., 
Δικαστής f\ Πρωτοκολλητής ή οίονδήποτε 

έτερον πρόσωπον ενώπιον τοΟ οποίου 
νομίμως δίδονται δρκοι. 
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