
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Ά ρ . 902 της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Έγγραφης των Κατοίκων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1971 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 59 του 1971 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Εγγραφής τών Κα Συνοπτικός 

τοίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1971, θα άναγινώσκηται δέ όμου τ1χλ°τ-
μετά τοΟ περί Έγγραφης τών Κατοίκων Νόμου (έν τοις εφεξής άνα κεφ. 85. 
φερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 59τοθΐ967. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται Τροηοποίησις 
(α) δια της διαγραφής τής λέξεως «Κυβερνήτης» οπουδήποτε τοοβασικοϋ 

αύτη έν αύτώ απαντάται, και τής αντικαταστάσεως της δια ^t10"· 
τών λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον»" 

(β) δια τής διαγραφής τής λέξεως «Αποικία», οπουδήποτε αϋτη 
έν αύτώ απαντάται, και τής αντικαταστάσεως της δια τής 
λέξεως «Δημοκρατία»' 

(γ) διά τής διαγραφής τών λέξεων «ό Διοικητής Έγγραφης», 
οπουδήποτε αύται έν αύτώ απαντώνται, και τής αντικατα
στάσεως των διά τών λέξεων «ό Λειτουργός Έγγραφης». 

3 . Τό άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίησις 
(α) διά τής έξ αύτου διαγραφής τοΟ ορισμού «δακτυλικόν άπο ·κ>0 άρθρου 2 

τύπωμα»' ^ ° ^ σ ι κ ο ° 
(β) διά τής αντικαταστάσεως έκ του ορισμού «δελτίον ταυτό

τητος» τοΟ αριθμού «22» (τρίτη γραμμή) διά του αριθμού 
«21». 

4 . Τό άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηαις 
(α) Διά της διαγραφής έκ τοΟ εδαφίου (1) αύτου τών λέξεων TOO άρθρου 3 

«καΐ τοιούτους Λειτουργούς Έγγραφης ώς θά είναι άναγ ^ ^ σ ι κ ο ° 
καΐον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου» (δευτέρα καΐ ν6μ<κ>· 
τρίτη γραμμαί)" 

(β) διά της διαγραφής έκ του εδαφίου (5) αύτοΟ τών λέξεων 
«Λειτουργόν Έγγραφης ή» (δευτέρα γραμμή). 

<*73) 



m 
Τρφπαιΰ>(ήσις. 
τοΰ εδαφίου 
(I) toO 
άρθρου 4τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τόΰ άρθρου 5 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
της παραγρά
φου (β) τόΰ 
εδαφίου (1) 
τοΰ άρθρου 6 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Διαγραφή τοΰ 
εδαφίου (2) 
τοΰ άρθρου 8 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου καΐ 
άναρίθμησις 
του εδαφίου 
(3) αυτοί). 

Διαγραφή τοΰ 
άρθρου 15; 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου καΐ 
άναρίθμησις 
των άρθρων 
1 6 ϊ ώ ς 2 2 
αύτοΰ. 

ΤροιίσποΙησις 
τοΰ kbaqlov 
(1) τοΰ 
άρθρου 16 (ώς 
άνηριθμήθή) 
τοΰβασικοΰ 
νόμου. 

5; Τόεδάφιον (1) τόΰ άρφρου 4του βάσικοΟ νόμου xpfx^omcttm^ 
ώς ακολούθως : 

(α) Διάτης έξ οψτοό διαγραφής τών παραγράφων (στ) KOCI (να). 
(β) Δια της έν αύτω έ\Χ)έθεω£ ευθύς μετά τήν παράγραφον (γ ) 

της ακολούθου νέο% πσίβαεγράφον ώς παραγράφου (δ.) : 
«(δ) το δνομα της μητρός αύτοΰ, ή έάν ή μή^ηρ του είναι 

γνωστή μέ διάφορα ονόματα, Εκαστόν των τοιούτων 
ονομάτων, πλήρως». 

(γ) Δια της άναριθμήσεως τών παραγράφων (δ), (ε), (ιβ) 
καΐ (ιγ) ώς παραγράφων (ε), (στ), (ια) καί (ιβ), αντι
στοίχως. 

6^—(1) Το εδάφιον (1) του άρθρου 5 του δασικού νόμου τροπο
ποιείται διά της έξ αύτου διαγραφής του αριθμού «22» (πρώτη 
γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «21». 

(2) Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) Διά της έξ αύτοΰ διαγραφής τής παραγράφου (α). 
(β) Διά τής έξ αυτού διαγραφής τής παραγράφου (β) καΐ αντι

καταστάσεως της διά τής ακολούθου παραγράφου, άνα
ριθμουμένης ώς παραγράφου (α) : 

«(α) μέλη τών έν τη Δημοκρατία Διπλωματικών Σωμάτων 
ή Προξενικών 'Αρχών τών Κυβερνήσεων εκείνων αίτινες 
διατηρούν σχέσεις μετά τής Κυβερνήσεως τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας και τά όποια μέλη κατέχουσι δι
πλωματικόν δελτίον ταυτότητος εκδοθέν ύπό τοΰ 
Υπουργείου Εξωτερικών τής Δημοκρατίας». 

(γ) Διά τής άναριθμήσεως τής παραγράφου (γ) ώς παρα
γράφου (β). 

7. Ή παράγραφος (β) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 6 τοΰ βασικοΰ 
νόμου τροποποιείται διά τής έξ αυτής διαγραφής τών λέξεων «καί 
διά τόν σκοπόν τούτον θά έπιτρέπη δπως ληφθώσι τά δακτυλικά απο
τυπώματα αυτού κατά τόν καθωρισμένον τρόπον» (τρίτη, τετάρτη 
και πέμπτη γραμμαί). 

8. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 8 του βασικού νόμου διαγράφεται, 
τοΰ εδαφίου (3) αύτοΰ άναριθμουμένου ώς εδαφίου (2): 

>α 9. Τό άρθρον 15 τοΰ βασικού νόμου δίοτ^άφέταΐ1, καί τά 
16 έ'ως 22 αύτοΰ αναριθμούνται ώς 15 Μως 21, αντιστοίχως. 

10, Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 16 (ώς τούτο άντ|ρι$μ;ήθή). τοΰ 
βασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτφυ διεγράφης λτόυ <%ιθ^σ(| 
«1β> (τρίτη γραμμή) καί της άντ(κάτάστ<^εώς, τόυ οία τρ.$ άριθμοΟ 
«15». 


