
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ' Άρ. 494 της 12ης ΜΑΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών (Τροποποιητικός) Κυ

ρωτικός Νόμος τοΰ 1966, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 16 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ ΙΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

Επειδή ή Γενική Συνέλευσις των Ηνωμένων Εθνών δι ' αποφάσεως Προοίμιον. 
αυτής ύπ' αριθμόν 2101 (XX) τής 20ής Δεκεμβρίου 1965, έψήφισε συμ
φώνως τω άρθρω 108 του Καταστατικού Χάρτου τήν τροποποίησιν 
του άρθρου 109 παράγραφος 1 δια τής έν αυτή αντικαταστάσεως τής 
λέξεως «επτά» έν τή πρώτη προτάσει αυτής δια τής λέξεως «εννέα», 

Και επειδή ή τροποποίησις αϋτη εγκριθείσα υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου δια τής υπ' άρ. 5480 και ήμερομηνίαν 16 Μαρτίου 1966, 
αποφάσεως αύτοΰ δέον νά κυρωθή δια νόμου ψηφιζομένου ύπό τής 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Δια ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Καταστατικού Χάρ Συνοπτικός 
του τών Ηνωμένων 'Εθνών (Τροποποιητικός) Κυρωτικός Νόμος του τίτλος. 
1966 και θα άναγινώσκηται όμοΟ μετά του περί Κοτταστατικοΰ Χάρ
του τών Ηνωμένων 'Εθνών (Τροποποιήσεις) Νόμου του 1965 (έν τοις so τοΰ 1965. 
εφεξής αναφερομένου ώς ό «αρχικός Νόμος»). 

2. Ή ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών δι* άπο- κύρωσιςτρο-
φάσεως αυτής ύπ' αριθμόν 2101 (XX) καΐ ήμερομηνίαν 20 Δεκεμβρίου ποποιήσεως 
1965, γενομένη τροποποίησις του άρθρου 109 του ΚαταστατικοΟ Χάρ ]°°
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του τών Ηνωμένων 'Εθνών (ώς τούτο εκτίθεται εις τόν Δεύτερον Πί οτατ™οθ "
τ α 

νάκα του άρχικοΟ Νόμου) διά τής οποίας ή έν τή πρώτη προτάσει χάρτου. 
τής παραγράφου 1 αυτού* λέξις «επτά» αντικαθίσταται διά τής λέξε
ως «εννέα» διά του παρόντος Νόμου κυροΟται. 
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