
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ" "Αρ. 138 τχ\ς 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό υπό της Βουλής ιών "Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Άποποιήσεως της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας 
Νόμος 1962, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου 
καΐ του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 20 τοΟ 1962. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Άποποιήσεως ΣυνοκτικΛς 
της Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας Νόμος τοΟ 1962. τίτλος 

2. Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ κειμένου— 'Ερμηνεία. 
«Αρμοδία αρχή τή£ Δημοκρατίας» σημαίνει τόν. 'Ϋπουργον 'Εσω

τερικών καΐ περιλαμβάνει οίόνοηποτε έτερον δημόσιον λέιτοϋργόν 
δεόντως έξόυσιοδότήμενόν Οπ' άύτοό'· 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δήμοκρατίαν της Κύπρου
«πολίτης τής Δημοκρατίας» σημαίνει πόλίτην τής Δημοκρατίας §στις 

συνεπλήρώσε τό έίκόστόν πρώτον έτος τής ηλικίας τόύϊ (f|; είναν 
ϋπανδρος γυνή), 6έν στερείται τής χρήσεως τόΰ λόγικοΰ λόγω π^υμά^ 
τικής τίνος νόσου, κέκτηται δέ ωσαύτως τήν υπηκοότητα fj Ιθαγέ^ειάν 
ετέρας τινός χώρίις. 

3. 'Εάν οίοσδήποτε πολίτης τής Δημοκρατίας τίροβή ε ί | δήλώισιν ·,Α'τίοπο'ΐήαι< 
άποποιήσεως τής Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας έν τώ τύττω τώ έκτέθει- ||<*Υενε(ας. 
μένω εν τω Πίνάκι του παρόντος, ή αρμοδία άρνή τής Δήμθί<ρ^τί&5 θά "**' 
διάταξη δ π ώ ς ή τοιαύτη δήλωσις κατάχωρηθή· αμα τή τοιάΰτη κά#^χώ-
ρήσει t o πρόσωπον τοΟτό άπόλλϋσι τήν Γθάγένέιαν τής Δη-μόκρατίβις: 

Νοείτm οτι ή Αρμοδία $|ίχή τής Δημοκρατίας δύναται νά&νί^λέστ | 
πασάν τοιαύτη ν κάτα^ώρήσίν έάν άϋτή Pfivtrcι oiapltodvto^;'6\&ιί%$μΐφτξ' 
τίόλέμόυ ϋ ς 6ν ή Δημοκρατία δυνατόν νά λαμβανπ μ^ρος. 
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Υπογραφή 4. Ή δήλωσις θά ύπογράφηται rg παρουσία ενός τών προσώπων 
δηλώσεως. ατινα είναι εξουσιοδοτημένα να δέχωνται όρκοδοσίας δυνάμει τοϋ περί 

Ιθαγενείας της Δημοκρατίας τής Κύπρου (Τύποι, Τέλη καΐ Αδικήματα) 
Η τοΰΐ96ΐ Νόμου τοϋ 1961. 

ΠΙ Ν Α Ι . 

("Αρθρον 3.) 
Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962. 

Ι. 'Εγώ, 
έκ (διεύθυνσις δηλούντος) είμαι πρόσωπον 
πλήρους δικαιοπρακτικής Ικανότητος, , συμπληρώσαν τό εικοστόν 
πρώτον έτος της ηλικίας του, γεννηθέν τη / 
είμαι υπανδρος γυνή. 

2. Είμαι πολίτης/ύπήκοος της 
δυνάμει τοϋ δικαίου της χώρας ταύτης. 

3. Διά της παρούσης αποποιούμαι τήν ίθαγένειαν της Δημοκρατίας 
της Κύπρου. 

'Εγώ, επισήμως και 
είλικρινώς δηλώ δτι τά ανωτέρω εκτεθέντα έν τη παρούση δηλώσει 
στοιχεία είναι αληθή καΐ προβαίνω είς τήν παρουσαν έπίσημον δήλωσιν 
ένσυνειδήτως πιστεΰων εις τήν άλήθειαν ταύτης. 

(Υπογραφή) 

"Εγένετο και υπεβλήθη τη 

ενώπιον μου 

(Υπογραφή) 
Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική 

'Αρχή ή οίονδήποτε έτερον πρόσωπον 
ενώπιον τοϋ όποιου νομίμως δίδονται δρκοι. 


