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Ό περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων/ και θανάτων Νόμος του 1973 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έιτίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 85 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΑΦΟΡΩΝΤΑΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΙΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΘΑΝΑΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Μέρος Ι . - Ε Ι Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ό παρών Νάμος θά άναφέρηται ώς ό τοε,ρί Καταχωρήσεως Γεν- Συνοπτικός 
νήσεων neat θανάτων Νάμος τοΰ 1973. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νάμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κει Ερμηνεία, 
μένοο— 

«αρμόδιος πληροφοριοδότης» έν σχέσει προς γέννησιν ή θάνατον 
σηιμαίνει πάν πρόσωπον Crop, δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή, έν 
περιπτώσει γεννήσεως ή θανάτου πιρό της ενάρξεως της Ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου, δυνάμει τοΰ ύπό τοΰ παρόντος καταργουμένου 
νόμου, ορίζεται ώς άρμόδιον ή ύπσχρεοΰται νά παρέχη πληροφο
ρίας άφορώσας εις τήν έν λόγω γέννησιν ή θάνατον' 

«Άρχιληξίαρχος» σηιμαίνει το πρόσωπον τό διοριζάμενον ύπό τοΰ 
Ύπουργιΐκοϋ Συμβουλίου διό νά ένασκή τάς εξουσίας τάς παρε
χσμένας καΙ νά έκτελή τά καθήικσντα τά επιβαλλόμενα, ύπό ή δυ
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου" 

«γέννησις» περιλαμβάνει γέννησιν έν ζωή καΐ θνησιγονίαν' 
«γέννησις έν ζωή» σηιμαίνει γέννησιν παιδιού ζώντος' 
«δηιμόσιον ίδρυμα» σηιμαίνει φυλακήν, ικιρατητήριον, νοσοκοιμεΐον, 

κλινιΐκήν χαί οιονδήποτε έτερον δηιμόσιον ή άγαθοεργόν ίδρυμα ώς 
ήθελε όρισθή' 

«διάθεσις» έν σχέσει προς πτώμα σηιμαίνει διάθεσιν διά ταφής, 
"καύσεως ή δι' οιωνδήποτε έτερων μέσων ικαΐ συναφείς εκφράσεις 
θά ερμηνεύονται αναλόγως' 

«'Επιθεωρητής Ληξίαρχος» σηιμαίνει τόν "Επαρχαν της Επαρ
χίας δπου ή γέννησις ή ό θάνατος ή τόν δεόντως έξουσιοδοτη μένον 
άντιπρόσωπον αύτοΰ' 

«θνησιγονία» σηιμαίνει τέικνον γεννηθέν ιμετά τήν είικοστήν όγδόην 
έβδομάδα της ικυήσεως δπερ δέν άνέπνευσεν ή έδωσε σημεία ζωής 
ικαθ' οιονδήποτε χρόνσν ιμετά τόν πλήρη άποχωρισμόν αύτοΰ έκ της 
ιμητρός· 

«κάτοχος» έν σχέσει προς δηιμόσιον ίδρυμα περιλαμβάνει τόν 
προΐστάμενον, τόν φύλακα, τόν κύριον, τόν έπιθεωρηιτήν ή έτερον έν 
αύτω διαμένοντα άνώτερον λειτουργόν, καί, έν σχέσει προς οΐκίαν 
έκιμισθουμένην κοπά χωριστά διαμερίσματα fj δωμάτια, παν^ροσω
πον διαμένον έν τη οΐΐκία δπερ είναι ό άμεσος εκμισθωτής των δια
μερισμάτων ή δωματίων f\ τόν oVrmpoooroov αύτοΰ' 

«Ληξίαρχος» έν σχέσει π,ρός γέννησιν ή θάνατον σημαίνει τόν Πρό
εδρον της Χωριτυκής 'Αρχής ή τόν Έπιθεωρητην Συμβουλίου Ανα
πτύξεως f\ οιονδήποτε έτειρον πρόσωπον διρριζόμενον ύπό τοΰ Έπι
θεωρητοϋ Ληξιάρχου διά τό χωρίον ή τήν πόλιν δπου ή γέννησις ή ό 
θάνατος, ή, έν ή περιπτώσει ήθελεν εύρεθη εχθετον άρτι γεννηθέν 
ζών παιδίον ή πτώμα >καΙ ουδεμία πληροφορία υπάρχει έν σχέσει 
πιρός τόν τόπον τής γεννήσεως f\ τοΰ θανάτου, διά τό χωρίον ή τήν 
πόλιν δπου τό παιδίον ή τό πτώμα ήθελεν εύρεθη' 
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Κεφ. 274. 

ΛεπτομέρΕίαι 
γεννήσεων 
δέον νά κατα

χωρώνται. 

Παροχή πληρο 
φοριών προς 
τόν Ληξίαρχον 
εντός 42 
ήμερδν. 

Πρόνοια δι' 
εγκαιρον γνο». 
στσποίησιν 
γεννήσεως. 

«οίικίσ» περιλαμβάνει δημόσιον ίδρυμα

«σνγγενής» περιλαμβάνει συγγενή έξ αγχιστείας καί, έν σχέσει 
προς πρόσωπον διά τό όποιον εξεδόθη δ ί δ α γ μ α υίοθεσιας συμφω
νως προς τόν περί ΥΙοθεσίας Νάμσν, οίονδήποτε όστις θά ψοσσγ-
γενής έάν τό υίοθετηθέν ήτο τέικνον τοΰ υίοθετήσαντος γεννηθέν έν 
νομίμω γάμω 

«Ύπουιργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εσωτερικών 
Μέρος Ι Ι . ΚΑΤΑΧίΙΡΗΣίΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 

3.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ ααρόντος Μέρους, ή γέν
νησις παντός παιδιού γενηθέντος έν tfj Δημοκρατία εγγράφεται όπο 
τοΰ Ληξιάρχου γεννήσεων καί θανάτων τοΰ χωρίου ή της πόλεως όπου 
έγεννήθη τοΰτο διά ικοααχωρήσεως έν τω Μητρώω τφ τηρουμένω δια 
τό έν λόγω χωρίον 1\ πόλιν τοιούτων λεπτομερειών έν σχέσει νρύς 
τήν γέννησ'ιν, ώς ήθελον καθοριοθη· διάφορα Μητρώα θά τηρώνται 
καί διάφοροι λεπτσμέρειαι δυνατόν νά .καθορίζωνται διά γεννήσεις 
έν ζωη" ικαί θνησιγονίας αντιστοίχως :, 

Νοείται δτι, Αν η* περιπτώσει ήθελε ν εύρεθη έκθετον άρτι γεννηθέν 
ζών παιδίον <Kod ουδεμία πληροφορία υπάρχει έν σχέσει προς τόν 
τόπον της γεννήσεως, ή γέννησις θά «καταχωρήται ύπό τοΰ Ληξιάρχου 
γεννήσεων ικοΛ θανάτων τοΰ χωρίου ή" της πόλεως δπου ευρέθη τούτο. 

(2) "Αρμόδια πρόσωπα προς παροχήν πληροφοριών άφορωσών είς 
γέννησιν είναι— 

(α) ό πατήρ καί ή μητηρ τοΰ παιδιού' 
(β) ύ κάτοχος της οϊκίας έν ή, έν γνώσει τούτου, έγεννήθη τό 

παιδίον" 
(γ) πάν πρόσωπον παρόν κατά τήν γέννησιν' 
(δ) πάν πρόσωπον Ιχον τήν εύθύνην τοΰ παιδιού. 

4. Έ ν περιπτώσει γεννήσεως παιδιού— 
(«) ό πατήρ και ή μήτηρ τούτου, καί, 
(β) έν περιπτώσει Οανάποο η άνικανότητος τοΰ πατρός κοΛ της 

ιμητρός, πάς αρμόδιος πληροφοριοδότης, 
ύπο$>εοΟνται, πρό της παρόδου τκασαράκοντα δύο ήμερων άπό της 
ημερομηνίας τής γεννήσεως, νά ποράσχωσι προς τόν Ληξίαρχον πλη
ροφορίας περί των ικαταχωρητέων λεπτομερειών της γεννήσεως καί 
νά ύπογράφωσι τό Μητρφον επί τη παρουσία, τούτου: 

Νοείται ©τι ή παροχή πληροφοριών ικ«1 ή υπογραφή τοΰ Μητρώου 
ΰφ' αρμοδίου πληιροφοριοδότσυ επάγεται τήν Λπάλλαγήν έκ πάσης 
υποχρεώσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, οιουδήποτε έτερου αρ
μοδίου πληρσφορισδότου. 

S.—(1) Έ ν περιπτώσει γεννήσεως παιδιού έν τη Δημοκρατία, ο 
ιατρός ή ή μαία, οι έχοντες τήν έπίβλεψιν της μητρός κατά τόν 
χρόνον της γεννήσεως, υποχρεούνται, εντός δεκαπέντε ήμερων άπό 
ταύτης, νά γντοσϊοποιησωσι την γέννησιν είς τόν Ληξίαρχον τοΰ χω
ρίου ή τής πόλεως δπου αϋτη, κατά τόν ύπό τσΟ παρόντος άρθρου 
όριζόμενον τρόπον. 

(2) "Η γ*οστοποίηοχς δυνάμει to© Γπαρόντος άρθρου παρέχεται εις 
τόν Ληξίαρχον εις διπλούν επί έντυπου περιέχοντος τήν άπαντουμέ
νην πληροφορίαν είτε ταχυδρομικώς εντός δεκαπέντε ημερών άπό 
τηΧ γεννήσεβς είτε διά παραδόσεως χαίηαυ είς τό Γραφεΐον τοΰ 
Ληξιάρχου εντός της ρηβείσης προθεσμίας. 

(3) Ό Ληξίαρχος, βμα τή υποβαλΛ αδτησεως, πασέχει δωρεάν είς 
πάντα latpov ή μαϊαν, διαμένοντας 1\ ΙξασκοΟντας τό επάγγελμα των 
έν τη* περιοχή αυτού, Εντυπα περιέχοντα τόν τόπον της γνωστοποιή
σεως · 

Νοείται δτι ol ιατροί (κοΗ αί μαϊαι θ ά τηιρβσι βιιβλίον γεννήσεων έν 
ώ θά καταχωρώνται άπασαι αϊ όπ* αυτών 6ιενεργούμεναι γεννήσεις. 
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(4) Ό Ληξίαρχος αποστέλλει άντίγραφον πάσης γνωστοποιήσεως 
λαμβανομένης ύπ' αύτοΰ δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, προς τόν 
Έπιθεωρητήν Ληξίαρχον της 'Επαρχίας έν ή ή γέννησις, ό οέ 'Επι
θεωρητής Ληξίαρχος εκδίδει δωρεάν πιστοποιητικόν γεννήσεως ευθύς 
6V« 'tfl λήψέι τοΰ έν λόγω αντιγράφου. 

(5) 'Ιατρός η" ιμαΐα παραλείποντες νά γνωστοποιήσαχπ γέννησιν 
τίνα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου είναι ϊνσχοι TOMVUKOG άδ*«ήιματος 
και υπόκεινται είς χρηματικήν ποινήν μή ίιπε,ρβαίνουσαν τάς βίκοσι 
πέντε λίρας. 

(6) Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται επί παντός παιδιού δπερ εξή
χθη έικ της μητρός του μετά πάρόδον είκοσι οκτώ εβδομάδων κυή
σεως είτε ζών, είτε νεκράν. 

6. 'Εάν άρτι γεννηθέν ζών παιδίον εύρεθη δκθετον, πας εύρων τοΰτο 
και πας δχων την εύθύνην τούτου ύποχρεοΰται, πιρό τής παρόδου 
τεσσαράκοντα δύο ήμειρών από της ευρέσεως, νά παράσχη προς τόν 
Ληξίαρχον, ιέξ όσων κάλλιον γνωρίζει ικαΐ πιστεύει, πασαν πληροφο
ρίαν περί τών ίκαταχωρητέων λεπτομερειών της γεννήσεως ©ίαν « ο 
τέχει, ικαΐ νά ύπογράψη τό Μητρώον έπί τη παρουσία τούτου : 

Νοείται δτι ή παροχή πληιροφρριών ικαΐ ή υπογραφή του Μητρώου 
ύφ' σΐουδήποτε των ανωτέρω πιροσώπων επάγεται την ό^άλλαγην 6κ 
παντός καθήκοντος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου παντός έτερου 
προσώπου. 

Παροχή πλη
ροφοριών προς 
τόν Ληξίαρχον 
έν σχέσει 
προς τήν 
εορεσιν 
έκθετου άρτι 
γεννηθέντος 
ζώντος 
παιδιού. 

7. 'Εάν, μετά τήν πάροδον τεσσαράκοντα δυο ήιμερών από της Εξουσία τοθ 
γεννήσεως ή από της ευρέσεως έικθέτου άρτι γεννηθέντος ζ&ντος παι Ληξιάρχου 
δίου, ή γέννησις τούτου δέν 'Κοτταχωρηθη λόγω πqραλείψεως τών άρ Γρ?ς κλ{ΐσιν 

μοδιών πληιροφοριοδοτών δπως παράσχωσι πληιροφσρίας περί τήν πληροφοριών 
γέννησιν, ό Ληξίαρχος δύναται, δι' έγγραφου εϊδοποιήσεως, νά κα έν σχίσει προς 
λέση οΙονδήποτε τούτων δπως— γέννησιν. 

(α) έιμφανισθη προσωπικώς είς τό γραφεΐον τοΰ Ληξιάρχου ή 
είς έτερον ύπό τούτου όριζόμενον τόπον έν τω χωρίω t[ TQ 
πόλει αύτοΰ κατά τοιαύτην ήιμέραν (μεταγενεστέραν τών 
επτά ήμερων άπό τής λήψεως της είδοποιήσεως αλλά προ
γενεστέραν τών τριών ιμτ] ινών άπό ττ|ς γεννήσεως ή εύρε 
σεως) ώς ή'Οειλε καθορισθη έν tfj ειδοποιήσει" ικαΐ 

(β) ποφάσχη πληροφορίας, έξ δσων κάλλιον γνωρίζει καΐ πι
στεύει, περί τών καταχωρητέων λεπτομερειών της γεννή
σεως· IKKJA 

(γ) ύπογράψη τό Μητρώον έπί τη παρουσία τοΰ Ληξιάρχου : 
Νοείται δτι έάν, ιςρό της έν τί| ειδοποιήσει καθοριζομένης ήιμέρας 

καΙ πιρό της προς ταύτην συμμορφώσεως τοΰ προς δν αίΗη απευθύ
νεται, ή γέννησις κοπαχωρηθη δεόντως, ή τοιαύτη κλήσις άκοροΰΐαι. 

8^ "Οσάκις ό Ληξίαρχος, ικαθ' οιονδήποτε χρόνον ιψό της παρόδου Δωρεάν 
τριών ,μηνών άπό της γεννήσεως f\ άπό της ευρέσεως έκΙΙέτου ^ρτι "««αχώρηοις 
γεννηθέντος ζώντος παιδίου, λαιμβάν^ προσωπικώς, παρ* αρμοδίου 
πληροφοριοδότου, πληροφορίας περί τών κοτοχωρητέων λεπτομε
ρειών της γεννήσεως, ύπό τήν σΛρεσιν τών τυχόν καθορνβθησσμένων 
έν περυπτώσει φερομένης θνησιγονίας ικσδ" Αν ούδδν mnrosoujTixov 
ώς τό άναφερόμενον iv τώ ίδαφίφ <1) τοθ άρθρου 14 τοθ ττο^ρόντος 
νόμου παρέχεται, ούτος, έφ* δσον τοΰτο δϊν εγένετο π|ροηγαυμ!η*>ς, 
καταχωρεί αμελλητί τήν γέννησιν ικαΐ τους γεννήτορας κοιτά, τόν 
κοΛωρβσμίνον τύπον κσΑ τρόπον #*ευ είσττράζβως δικαιώματος Λ 
άμο«βτ*|ς παρά τοΰ πληροφοριοδότου : 

γεννήσεων. 
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Καταχώρησις 
γεννήσεων 
υιοθετηθέντων 
τέκνων. 

Κεφ. 274. 

Καταχώρησις 
γεννήσεως 
μετά πάροδον 
τριών μέχρι 
δώδεκα μηνών 
άπό ταύτης. 

Νοείται ότι έάν, κατόπιν γραπτής αίτήσεως, ό Ληξίαρχος καταχώ
ρηση τήν γέννησιν— 

(α) εις τόν τόπον διαμονής τοΟ αίτητοΰ ή 
(δ) εις τήν οίκίαν έν ή ή γέννησις, της έν λόγω σίικίας ιμή οΰσης 

δηιμσσίσυ ιδρύματος, 
ό πληρας^ριοδότης ύποχρεοΰται νά ικαταδάλη εις τόν Ληξίαρχον δι
καίωμα έκ διακοσίων μίλς. 

9.—(1) Ό 'Αρχιληξίαρχος υποχρεούται νάτηρή μητρώα ικαί βιβλία 
και νά προβαίνη εις τοιαύτας καταχωρήσεις έν αΰτοϊς οΐαι είναι 
άναγικαΐαι δια την ευχερή συσχέτισιν οιασδήποτε καταχωρήσεως έν 
τω Μητρώω Γεννήσεων ήτις έσημειώθη δια της λέξεως «Υίοθετήθη» 
δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) ικαί οιασδήποτε αντιστοίχου καταχωρήσεως 
έν τω Μητρώω Υιοθετηθέντων Τέκνων. 

(2) 'Οσάκις διάταγιμα υιοθεσίας εκδοθέν ύφ' οιουδήποτε Δικαστη
ρίου της Δημοκρατίας συμφώνως προς τόν περί Υιοθεσίας Νάμον άνα
κοινοΰται εις τόν Άρχιληξίαρχον, οΰτος ιμεριιμνα δπως ή έν τω Μη
τρώω Γεννήσεων καταχώρησις της γεννήσεως τοΰ υιοθετηθέντος ση
'μειωθή διά της λέξεως «Υίοθετήθη», τοΰ ονόματος τοΰ υίσθετήσαντος 
ή, αναλόγως της περιιπτώσεως, των ονομάτων των υίσθετησάντων, 
αναφοράς είς τό διάταγμα υιοθεσίας Mod τοΰ έν τω διατάγματι τούτω 
αναφερομένου νέου ονοματεπωνύμου τοΰ υιοθετηθέντος κατόπιν δέ 
τούτου εξουσιοδοτεί τήν έπανακαταχώρησιν τοΰ υιοθετηθέντος έν τοι
ούτω τόπω ικαί κατά τοιούτον τρόπον ώς ήθελε καθαρισθή, έγειραμέ
νης δέ περιπτώσεως εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τοΰ εδαφίου (5) τοΰ 
άρθρου 34. 

10,— (1) Έάν, ιμετά τήν πάροδον τριών ιμηνών άπό της γεννήσεως 
ή άπό της ευρέσεως έκθετου άρτι γεννηθέντος ζώντος παιδιού, ή γέν
νησις τούτου δέν καταχωιρηιθή, ό Ληξίαρχος δύναται δι' έγγραφου 
ειδοποιήσεως νά καλέση οιονδήποτε άρμόδιον πληροφοριοδότη ν 
δπως— 

(α) έιμφανιοθή προσωπικώς είς τό γραφεΐσν τοΰ Έπιθεωρητοΰ 
Ληξιάρχου, ικατά τοιαύτην ήιμέραν (ιμεταγενεστέραν των 
επτά ήιμερών άπό της λήψεως της είδοποιήσεως άλλα προ
γενεοτέραν τών δώδεκα ιμηνών άπό της γεννήσεως ή ευρέ
σεως) ώς ήθελε ικαθορισθη έν τη εΙδοποιήσει' καΙ 

(δ) δηλώση ενώπιον τοΰ Έπιθεωρητοΰ Ληξιάρχου, έξ δσων κάλ
λιον γνωρίζει ικαί πιστεύει, τάς ικαταχωρητεας λεπτομέρειας 
της γεννήσεως' και 

(γ) ύπογράψη τό Μητρώον έπί τή παρουσία τοΰ Έπιθεωρητοΰ 
Ληξιάρχου. 

(2) Έπί τή εμφανίσει αρμοδίου πληιροφοριοδότου ενώπιον τοΰ Ε 
πιθεωρητού Ληξιάρχου, κατόπιν κλήσεως ή ιμή, καί τή διά τής ρηθεί
σης δηλώσεως παροχή πληροφοριών περί τήν γέννησιν, ό Επιθεω
ρητής Ληξίαρχος καταχωιρεΐ αμελλητί ταύτην σαμφώνως προς τάς 
πληιροφαρίας τοΰ δηλοΰντος, αμφότεροι δέ ύπογ,ράφουισι τήν ικατα
χώρησιν. 

(3) Ό Επιθεωρητής Ληξίαρχος αποστέλλει αντίγραφα τής δυνάμει 
τοΟ παρόντος άρθρου καταχωρήσεως είς τόν Ληξίαρχον τοΰ χωρίου ή 
τής πόλεως όπου ή γέννησις καί είς τόν Άρχιληξίαρχον, π,ρός συιμ
πλήρωσιν τών Αρχείων των. 

(4) Έπί. τή καταχωρήσει γεννήσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
ό δηλών υποχρεούται νά ικαταδάλη είς τόν Έπιθεωρητήν Ληξίαρχον 
δικαίωμα έκ χυλίων μίλς, καί, έκτος έάν ή καθυστέρησις προεικλήθη 
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Κ,αταχώρησις 
γεννήσεως 
μετά πάροδον 
δώδεκα μηνών 
από ταύτης. 

συνεπεία παραλείψεως του Ληξιάρχου προς κλήσιν δυνάμει του άρ
θρου 7 ή άλλως ύπαιτιότητι τούτου, ίσόποσον δικαίωμα εις τον Λη
ξίαρχον. 

(5) Το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται έν περιπτώσει θνησιγονίας. 

11.—(1) 'Εάν, ιμετά τήν πάροδον δώδεκα ιμηνών άπό της ,εννήσεως 
παυδ'ίου ή άπό της ευρέσεως έκθετου άρτι γεννηθέντος ζω\ χυς παι
διού, ή γέννησις τούτου δέν καταχωρηθή, αυτή δεν δύναται νά κατα
χωρηθή μεταγενεστέρως είιμή τη εγγράφω εξουσιοδοτήσει του Άρχι
ληξιάρχου και καθ' δν τρόπον και ύφ' ους δρους ήθελον καοομισθη; 
έν τη περιπτώσει ταύτη .καταχωρείται έν τω Μητρώω Γεννήσεων και 
το ότι παρεσχέθη σχετική έξουσιοδότησις ύπό τοΰ Άρχιληξιάρχου. 

(2) Έπί τη καταχωρήσει γεννήσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
ό πληροφοριοδότης 'υποχρεούται νά καταδάλη εις τον Έπιβεωρητήν 
Ληξίαρχον δικαίωμα έκ τριών χιλιάδων μίλς και, έκτος έάν ή καθυ
στέρησις προεκλήθη συνεπεία παραλείψεως τοΰ Ληξιάρχου προς κλη
σιν δυνάμει τοΰ άρθρου 7 ή'άλλως ύπαιτιότητι τούτου, Ισόποσον δι
καίωμα εις τον Ληξίαρχον. 

(3) Ό Επιθεωρητής Ληξίαρχος δύναται, εντός δώδεικα μηνών άπό 
της ήιμερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, νά έγ
κρίνη οιανδήποτε καταχώρησιν έπί τη καταβολή δυκαιώματος έκ πεν
τακοσίων μίλς. 

(4) Το παρόν άρθρον δέν εφαρμόζεται έν περιπτώσει θνησιγονίας. 

12. Τηιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 ικαί 11, ό Ληξίαρχος Ποινή δι
δέν δύναται νά καταχώρηση τήν γέννησιν παιδιού μετά τήν πάροδον *™«™"^,ν 

τριών μηνών από ταύτης ή άπό της ευρέσεως έκθετου άρτι γεννηθέν
τος ζώντος παιδιού, πας δέ όστις, κατά παράδασιν τοΰ παρόντος 
άρθρου, καταχωρεί τήν γέννησιν ή συντελεί εις τήν ικαταχώρησιν ταύ
της, είναι ένοχος ποινικού άδϋκήιματος και υπόκειται εις χρηιματικήν 
ποινήν ιμή ύπερ®αινούσαν τάς δέκα λίρας. 

13. 'Εν περιπτώσει γεννήσεως νόθου τέκνου ουδείς υποχρεούται Διάταξις 
νά παράσχη πληροφορίας περί τήν γέννησιν ώς πατήρ αύτοΰ, ό δέ ένσχέσει 
Ληξίαρχος δέν καταχωρεί έν τω Μητρώω Γεννήσεων τό όνομα οίουδή ^ ρ

τ * ν 

ποτέ προσώπου ώς πατρός του τέκνου είιμή τη κοινή αιτήσει της μη νόθου τέκνου. 
τρός και τοΰ άναγνωρίζσντος εαυτόν ώς πατέρα τοΰ_τέκνσυ· έν τη 
περιπτώσει ταύτη ό άναγνωρίζων υπογράφει τό Μητρώον Γεννήσεων 
μετά της ιμητ,ρός τοΰ τέκνου. 

14.—(1) Πάς αρμόδιος πληροφοριοδότης παρέχων εις τον Ληξίαρ ειδική 
χον πληιροφρρίας περί τών καταχωρητέων λεπτομερειών θνησιγονίας διάταξιςέν 
ύποχρεοΰται, κατά τήν παροχήν τούτων, όπως  κο^ώρη^.ν 

(α) παράδώση εις τόν Ληξίαρχον πιστοποιητυκόν ότι τό παιδίον θνησιγονίας. 
δέν έγεννήθη ζών, ύπογεγραμμένον ύπό εγγεγραμμένου 
ίοαροΰ ή αδειούχου ιμαίας οΐτινες ήσαν παρόντες ικαττά τήν 
γέννησιν ή έξήταοσαν τό σώμα τοΰ παιδιού' ή 

(δ) δηιλώση, ικατά τόν καθωρισμένσν τύπον, ότι ουδείς εγγεγραμ
μένος Ιατρός ή αδειούχος μαία ήσαν παρόντες κατά τήν 
γέννησιν ή έξήτασαν τό σώμα τοΰ παιδιού, ή ότι δέν δύναται 
νά ληφθη πιστοποιητυκόν παρ' αυτών και τό παιδίον δέν έγεν
νήθη ζών. 

(2) 'Επί τη καταχωρήσει θνησιγρρίας, ό Ληξίαρχος δέον, έάν κλη
θη προς τούτο, νά παράσχη ένυπόγραφον πιστοποιητικόν καταχωρή
σεως της θνησιγονίας ικατά τόν καθωρισμένον τύπον, είτε εις τόν πλη
ροφαριοδότην είτε εις τόν ύπΕύθυνον διά τήν διάθεσιν πτωμάτων ή εις 
τόν συνήθως πραγματοποιούντα τήν διάθεσιν πτωμάτων, εις τόν τόπον 

καταχώρησιν 
μετά πάροδον 
τριών μηνών 
άπό της 
γεννήσεως. 
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ονόματος. 

ΈΐΒχνακατα

χ<8»>ν»ις 
YtWflCEUV 
νομιμο

ποιηθέντων 
προσώπων. 
Κεφ. 278. 

δπου ακοττεΐτοα ή διάθεσις του πτώματος τοΰ παιδιού* ούγ ήττον δμως 
ο Ληξίαρχος, &κϋ ττ} λήψε* έγγραφου είίδοποιήσεως περί της θνησιγο
νιας άμου μετά πιστοποιητικοΰ ώς έν παραγράφω (α) τοΟ έΊδαφίου 
φ αναφέρεται, δύναται, προ της καταχωρήσεως της θνησιγονίας, 
να παράσχη εις τον εΓδοποιήσαντα πιστσποιητιικόν ότι έλαβε τήν είδο
ποίησιν περί της θνησιγονίας παν πιστοποιητικόν παρεχόμενον δυνά
μει τοΰ παρόντος εδαφίου παρέχεται δωρεάν. 

(3) Έπί τη λήψβι Ικανοποιητικής έξηγήσεως περί οίωνδήποτε πε
ριστατικών λόγω των όποιων το πιστοποιητικόν 6έν υπάρχει ό πα
ράσχων πιστοποιητικόν δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) Ληξίαρχος δύναται, 
έπι τη καταβολή καθωρισμένου δικαιώματος, νά έκβώση οΛπιγραφον 
τούτου *ϊτε είς τον προς δν παρεσχέθη το πρωτότυπον είτε ε(1ς τόν 
προτ>ιματοποιοΰντα την διάθεσιιν παν τοιούτον ΟΛτίγραφον δέον νά 
είναι ίπ ί διακριτικού τύπου. 

15. Κατά τήν καταχώρησι/ν γεννήσεως παιδίου, έάν κληθη προς 
το»*» υπό τοΟ πληροφαριαδότου και έπί τη καταβολή δυκαιώμάτος μή 
υπερβαίνοντος τά πεντήκοντα μίλς, ό 'Επιθεωρητής Ληξίαρχος ή ό 
Ληξίαρχος, αναλόγως της περιπτώσεως, δέον νά παράσχη ούτω ένυ
πόγραφον πιστοποιητικόν καταχωρήσεως της γεννήσεως κατά τόν 
καθωριαμένσν τύπον. 

16.(1) Έάν, πρό της παρόδου δώδεκα μηνών από της καταχω
ρήσεως της γεννήσεως παιδιού, τροποποιηθη τδ καταχωρηθέν δναμα 
τούτου Λ ί α ν > δ έ ν κατεχωρήθη όνομα, δοθη όνομα εις τοΰτο, 6 Λη
κ ί Ξ Γ ^ Α  ^ ^ « P T r t e Αηξ^ρχος, αναλόγως της περιπτώσεως, 
^ ς _ φ ϋ * ά τ τ ε ι τό Μητρωον Γεννήσεων εν £5 κατεχωρήθη ή γέννησις, 
έπι τηκαβ" οιονδήποτε χρόνον παραδώσει αύτψ πιστοποιητικού κατά 
τον καθωρισμένον τύπον όπογεγραμιμένου— 

( α ) 3^ Τ 0 δ ν θ μ α έτΡοποποιήθη ή έδάθη κατά τήν βάπτιση/ είτε 
οπό του βαπτίσαντος κληρικοΰ είτε ύπό ταϋ φυλάττοντος τό 
Μητ,ρωον ε [ς τό όποιον κατεχωρήθη ή βάπτισις, έάν όπάΡΥΤΊ 
τοιούτο, fj r A J 

(*) εάν τά «τάμα <Βέν ΐδσθη κατά τήν βάπτισιν ύπό τοΰ ιατρός , 
τι^ς^μητρός ή τοΰικηδΒμάνος ή ίτέρου προσώπου τό οποίον 
προχαΛε* τήν τ,ροποποίηστν ή τήν παροχήν τοΰ ονόματος τοΰ 
ποηοίου, 

και *πί τη καταβολή δικαιώματος εκ πεντήκοντα μΐλς ύπό τοΰ προ
καλούντος τήν καταχώρησιν τοΰ ονόματος τό όποιον αναφέρεται εις 
λ ^ Η ^ ° Χ η * Κ  Κ α Τ α χ ω ρ ε ϊ _ > ε λ λ η τ 1 ε 1 ς τ ό ΜητρωονΤάνΙυ άπα
λειφεωςτης αρχικής καταχωρήσεως, τό όνομα τδ άναφερόμενον είς 
τό_πιστοποιητικον ώς δοθέν εις τό παΟ&ίον, και άφοΰ όημείώσε! έπί 
T W πιστοποιητικοΰ τό γεγονός τΐ)ς καταχωρήσεως, αποστέλλει άμελ
'SLZ?U T *** V '^ΡΧ^ηξίαρχον όμοΰ μετά κεκυρωμένου αντι

γράφου της καταχωρήσεως της'γεννήσεως προστιθεμένου τοΰ ονό
ματος «κΛάμει τοΰ παρόντος εδαφίου. 

(2) Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται μετά των κάθωρυαμενων προ
σο^μογων ΑοΑ έπί ν ο ή σ ε ω ν &κτδς της Δημοκρατίας περί δ ν απο
στέλλονται κοΛ^οτάσεις προς τόν Άρχιληξχαρχον. 

J S " " ! ! ϊ  5 S *ί **Ρ*??*™ *Ρ*Ά™» ο&πνος καη^ωρήβη ή Υέν
Ζ ^ΤΤ^ Εΐς ^:^Κ^ψ<ΨΚον ή τόν Έ π , θ ^ η ^ ν ξ ί α ρ 
χον άπόδειξις; ικανοποιούσα αύζύν&α &Jv λόγω ™*«»πον ένομιυΓ 
ποήθη .συ^φώνως τφδς χίμ, περί Νόβω« Τέ«»£ J ^ T ' Α ρ Κ 
ξίαρχρς δύν«ταν καθν.β1ονδ4«οτε χ ^ ο ν , νά έ ξ ο υ ΐ 2 ^ 4 ^ f S j . 
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Νοείται Sort, εξαιρουμένων τών περιπτώσεων καθ α ς 

ο , a 

(δ) ή πατρότης τοΰ νομιμοποιηθέντος » Ρ « ^ • ^ ^ S g E 

Y °r?WFav ό Άαγιληξίαρχος πιστεύη δτι οιονδήποτε ^ρόσωπτον ένο

pol τ Τ έ π τ ά ήμερων άπό της λήψεως της Λθ*θ«*«*. <* ̂ ε 

καθοοισθή έν τη ειδοποιήσει. 
i3V Έ α ν at άναγκαΐαι πληροφορία. πκχραοχββ&Λ πρό της, TOCOO

δοο τοιω^μηνων, η ^ έ π α ν α κ ο π & σ ι ς δυνάμει του ™ * ^ W » 
tev£ άνευ ,κατα&αλής δ^αιώματος· ούχ ήττον ΰμως, έν πάση 
! ^ 3 α ϊ 2 β 5 2 « Γ « .κατ'αβάλλωνται τοκώτα δυκαιώματα διά τήν 
b S L S S S S v . μή υπερβαίνοντα έν συνόλω τα πεντακόσια μίλς, 
ώς ήθελε ικαθορισθη. 

(4) Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται ιμ€τά τών καθωριομένων προ
οαρμογων ?ai έ π ΐ ^ ν ν ή σ ^ έκτος της Δημοκρατίας περί ων απο
στέλλονται καταστάσεις προς τόν ^ρχιληξίαρχον. 

Μέρος 111 .^ΚΑΤΑΧΩΡΗΣ 1 Σ ΘΑΝΑΤΩΝ 

18. Τηρουμένων τών ***&*» ™0 ^ ^ J ^ ^ ^ J S ^ . Ε22™ 
παντός προσώπου αποθνήσκοντος έν τη Δημοκρατία ^ Λ * * ^ 1 ^ «οννάκατ*. 
τοΤέγγράφονται ύπό τοΰ Ληξιάρχου γεννήσεων κσΐ θανάτων του χωρ3ντα ι . 
ϊωοίου ί τ«ς πόλεως δπου δ θάνατος διά .καταχωρήσεως έν τω Μη
ϊ ρ ώ Γ τ ώ τ^,ροϊμένω'διά τό έν λόγω χωρίον ή^όλιν τοιούτων λεπτο
μ ε ρ ώ ν τπφΐ τοΰ θανάτου, ώς ήθελον ■καθορ.σθη :> 

Νοείται ότι, έν ή περιπτώσει ήθελεν εόρεθη πτώμα ,καΐ ούδβμια 1UJJ
αοΦο! α υπάρχει έν σχέσει προς τόν τόπον τοΟ θάνατος 6 θάνατος 
ϊ Κ ο π α χ ω ρ ή τ ϊ υπό τοΰ Ληξιάρχου γεννήσεων «αϊ θανάτων του χω
ρίου ή της τόλεως δπου ευρέθη τό πτώμα. 

19.0) ' ν μ ^ Ρ ^ γ * ^ ^ ^ *&%% 
είς θάνατον ένισυμβάντα είς οΐκίαν, είναι τά ακόλουθα £££? 

(α) πάς συγγενής τοΰ Ιαποβιώσαντος ποζρών κατά τόν θάνατον ίνοΜ?. 
η τήν Λ ελευταίαν άσθένειαν τούτου· 

(<&) πας έτερος συγγενής τοΰ αποβιώσαντος διαμένων ή" εόρισκό

ιμενος ει ; τό χωρίον ή τήν πόλιν «που Ο θάνατος· 
(γ) πας παρ Ί>ν κατά τόν θάνατον· 
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Πληροφορίοα 
άφορώσαι είς 
άλλους 
θανάτους. 

(δ) ό ικάτοχος της οικίας έάν έγνώριζε τόν θάνατον· 
(ε) πάς σύνουκος έάν έγνώριζε τόν θάνατον 
(οτ) ό προκαλών τήν διάθεσιν τοΰ πτώματος. 

(2) Έ ν "περιπτώσει θανάτου έπισυμβάντος εις οΐκίαν— 
(α) ό πρακαλών τήν διάθεσιν τοΰ πτώματος ικαί 'ό πλησιέστερος 

συγγενής τοΰ αποβιώσαντος ώς αναφέρεται etc τήν παρά
γραφαν (α) τοΰ εδαφίου (1)· f) r 

(β) μή υπάρχοντος τοιούτου συγγενούς, πάς συγγενής τοΰ απο
βιώσαντος ώς αναφέρεται είς τήν παράγραφον (β) τοΰ έβα

(γ) μή υπαρχόντων τοιούτων συγγενών, πάν πρόσωπον ώς ανα
φέρεται είς τάς παραγράφους (γ) ή (Ιδ) τοΰ εδαφίου (1)· ή 

(6) μή υπαρχόντων τοιούτων συγγενών ή προσώπων, πάς σύνοι
<κος ως αναφέρεται είς τήν παράγραφον (ε) τοΰ εδαφίου (1), 

υποχρεούται πρό της παρόδου πέντε ήμερων από τοΰ θανάτου νά 
παράσχη προς τον Ληξίαρχον πληροφορίας, έξ δσων κάλλιον γνωρίζει 
και πιστεύει, περί των .καταχωρητέων λεπτομερειών τοΰ θανάτουΓικαί 
να υπογράψη τό Μητρωον ιέπί τη παρουσία τούτου : 

Νοείται δτι̂ — 
(i) ή παροχή πληροφοριών «cod ή ύπογ,ραφή τοΰ Μητρώου όφ' 

αρμοδίου πληιροφρριοδότου επάγεται τήν άπαλλαγήν έκ 
πάσης υποχρεώσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, οΙουδιΊ
ποτε έτερου αρμοδίου πληροφοριοδότου· 

(ϋ) τό παρόν εδάφιον δέν εφαρμόζεται έάν διεξάγηται θανατυκΛ 
ανακρισις. ■ 

* ° " ~ Φ 'Αρμόδια πρόσωπα προς παροχήν πληροφοριών έν πε,ρι
πτωσει θανάτου μή έπισυμδάντος είς οΊκίαν ή έν περιπτώσει εύρέ
τ ά ^ κ ό Χ Ε  ^ΊΡοψορίας ircpi τοΰ τόπου τοΰθανάτου, είναι 

(α) πάς συγγενής τοΰ αποβιώσαντος όστις γνωρίζει ικαταγωρη

τέας λεπτομε,ρειας τοΰ θανάτου· 
(β) πάς παρών ικατά τόν θάνατον 
(γ) πάς εύρίσκων τό πτώμα fj άναλαιμβάνων τήν εύθύνην τούτου· 
(δ) πάς προκαλών τήν ιδιάθεσιν τοΰ πτώματος. 

(2) Έ ν περιπτώσει θανάτου μή έπισυμβάντος είς οίκίαν Ά έν <ΠΕ

Ρ^τωσε^ευρέσεως πτώματος άνευ πληροφορίας περί τοΰ τόπου του 

(α) Ο προκαλών τήν διάθεσιν τοΰ πτώματος .και πάς συγγενής 
του αποβιώσαντος ώς άναφέ,ρεται εις τήν παράγραφον ία) 
του εδαφίου (1)· ή" ' ^ κ ' 

(6) ιμή υπαρχόντων τοιούτων συγγενών, πάς έτερος apuooioc 
πλη,ροφοριοδότης, ^ ι 

υποχρεούται, ,«* της παρόδου πέντε ήιμερών από τοΰ θανάτου fl της 
ευρέσεως του πτώματος, νά παράσχη προς τόν Ληξίαρχον τάς 6π» 
αυτού κσπεχομένας πλη,ροφορίας περί τών ικαταχωρητεων λεπτομε
ρειών του θανάτου και νά υπογράψη τό ΜητρώόνέπΙ τη παρουσία 

Νοείται ότι— 
(i) ή παροχή πληροφοριών ικαί ή υπογραφή τοΰ Μητρώου ΟΦ* 

αρμοδίου πλη,ροφρριοδότου επάγεται τήν άπαλίλαγήν <κ πά
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σης υποχρεώσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, οιουδήποτε 
έτερου αρμοδίου πληροφηριοδότου

(ii) τό παρόν εδάφιον δέν εφαρμόζεται, έάν διεξάγηται θανατική 
άνάκρισις. 

21. Έάν, προ της παρόδου πέντε ήμερων^άπό τοϋ θανάτουή της ™°™η°* 
ευρέσεως πτώματος, αρμόδιος πληροφοριοδότης όποστειλη^ρός τον των ^ ^ 
Ληξίαρχον έγγραφον είδοποίησιν περί της επελεύσεως του θανάτου ρ ιώνπερ1 
ή της ευρέσεως τοΰ πτώματος, όμοΰ ιμετά της ειδοποιήσεως της πα τοϋ θανάτου, 
όεχομένης δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 25, αϊ πληροφοριαι 
περί των καταχωρητέων λεπτομερειών τοΰ θανάτου ή της ευρέσεως 
τοΰ πτώματος δέν είναι άναγκαΐον να παρασχεθώσι προ της παρόδου 
των ρηθεισών πέντε ήιμερών, άλλα, ανεξαρτήτως της είδοποιήσεως, 
αδται δέον νά παρασχεθώσι υπό τοϋ είδοποιήσαντος ή έτερου αρμο
δίου πληροφοριόδότου πρό της παρόδου δεκατεσσάρων ήιμερών άπο 
τοΰ θανάτου ή της ευρέσεως τοϋ πτώματος. 

22 . Π) Έάν, μετά τήν πάροδον της σχετικής προθεσμίας από τοΰ Εξουσία τοϋ 
θανάτου ή της ευρέσεως πτώματος, ό θάνατος δέν ικαταχωρηθη λόγω * ™ ^ ι ν 
παραλείψεως τών αρμοδίων πληροφοριοδοτών όπως παράσχωσι πλη δ ι ά π α ρ ο χ η ν 
ροφορίας περί τούτου, δ Ληξίαρχος δύναται, δι' έγγραφου είδοποιή πληροφοριών 
σεως, νά καλεση οιονδήποτε τούτων όπως— SrteSSoewv 

(α) έμφανισθή προσωπυκώς εις τό γραφεΐον τοϋ Ληξιάρχου ή εις 
Ετερον ύπό τούτου όριζάμενον τόπον έν τω χωρίω ή_τη πάλει 
αύτοΰ ικατά τοιαύτην ήμέραν (ιμεταγενεστέ,ραν τών επτά 
ήμερων άπό της λήψεως της είδοποιήσεως άλλά_προγενεστέ
ραν τών δώδεκα ιμηνών άπό τοΰ θανάτου ή της ευρέσεως 
πτώματος) ώς ήθελε 'καθορισθη έν τη ειδοποιήσει' ικαί 

(β) ποζοάσχη πληροφορίας, έξ δσων 'κάλλιον γνωρίζει και πι
στεύει, περί τών ικοπαχωρητέων λεπτομερειών τοΰ θανάτου* 
ικαί 

(γ) ύπογράψη τό Μητρωον έπί τη παρουσία τοΰ Ληξιάρχου : 
Νοείται ότι ή τοιαύτη ,κλήσις άκυροΰται έάν, πρό της έν τη ειδο

ποιήσει καθοριζομένης ημέρας «ted πρό της προς ταύτην συμμορφώ
σεως τοΰ προς δν αυτή απευθύνεται— 

(i) ό 'θάνατος καταχωρηθη δεόντως· ή 
(ii) διεξαχθη θοα/ατική άνάκρύσις. 

(2) Έ ν τω παρόντι άρθρω ή δκφρασις «σχετική προθεσμία» ση

μαίνει— 
(α) έάν παρεσχέθη δεόντως εϊδοποίησις προς τόν Ληξίαρχον συμ

φώνως προς τό άρθρον 21, δεκατέσσαρας ημέρας· 
(β) έν πάση έτερα περιπτώσει, πέντε ήιμέρας. 

23. 'Οσάκις ό Ληξίαρχος, ικαθ' οιονδήποτε χρόνον πρό της παρόδου Λωοεάν 
δώδεκα ιμηνών άπό τοΰ θανάτου ή άπό της εύ,ρέσεως πτώματος, λαμ καταχώρηση 
βάνη προσωπικώς, παρ' αρμοδίου πληροφοριόδότου, πληροφορίας θανάτων, 
περΐ τών ικαταχωρητέων λεπτομερειών τοΰ θανάτου, τότε, ευθύς ώς 
ήθελε λά&η καταχωρητέας λεπτομέρειας περί της αιτίας τούτου αΐτι
νες είναι παρασχετέαι όφ' οΙουδήποτε προσώπου έτέ,ρου ή τοϋ πληρο
φοριόδότου, οΰτος, έφ* όσον τούτο δέν έγένετο προηγουμένως, χατα
χωρεϊ αμελλητί τόν θάνατον ικαί τάς λεπτομέρειας κατά τόν καθω
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Καταχώρησις 
θανάτου 
μετά πάροδον 
δώδεκα μηνών 
άπό τούτου. 

ρισμένον τύπον και τρόπον άνευ εΙσπράξεως δικαιώματος ή αμοιβής 
παρά τοΰ πληροφοριοδότσυ : 

Νοείται δτι έάν, κατόπιν γραπτής αΐτήσεως, ό Ληξίαρχος κατα
χώρηση τον θάνατον— 

(α) είς τόν τόπον διαμονής τοΟ Οίιτητοΰ' f\ 
(6) εις την οϋκίαν έν ή ό θάνατος, της έν λόγω σΐκίας μή οϋσης 

δημοσίου Ιδρύματος, 
ό πληιροφοριοδότης ύποχρεοΰται να καταβολή είς τόν Ληξίαρχον δι
καίωμα έκ διακοσίων μίλς. 

24.—(1) Έάν, μετά την πάροδον δώδεικα μηνών από τοΟ θανάτου 
ή άπό της ευρέσεως πτώματος, ό θάνατος δέν καταχωρηθή, οΰτος δέν 
δύναται νά ικαταχωρηθί) ιμεταγεινεστέρως ειμή τη εγγράφω εξουσιο
δοτηθεί τοΰ Άρχιληξιάρχου ικαΐ καθ' δν τρόπον καΙ όφ' οϋς δρους 
ήθελον 'καθορισθη" έν τη περιπτώσει ταύτη καταχωιρεΐται έν τω Μη
τρώω θανάτων καΙ τό δτι παρεσχέθη σχετική έξουσιοδότησις Οπό τοΰ 
Άρχιληξιάρχου. 

(2) ΈπΙ τη καταχωρήσει βανόπου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
κατόπιν παροχής πληροφοριών παρ* αρμοδίου πληιροφσριοδότου, οΰτος 
ύποχρεοΰται νά .κατοοβάλη είς τόν Έπιθεωρητήν Ληξίαρχον δικαίωμα 
έκ τριών χιλιάδων ιμίλς και, έικτός έάν ή καθύστέρησις προεικλήθη 
συνεπεία παραλείψεως τοΰ Ληξιάρχου προς Ικλήσιν δυνάμει τοΰ άρθρου 
22 ή άλλως ύπαιτιότητι τούτου, Ισόποσον διικαίωμα είς rrov Ληξίαρχον. 

(3) Πας δστις, ικατά παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου, καταχωρεί 
θάνατον ή συντελεί «ίς τήν ικαταχώρηοιν τούτου, είναι Ενοχος ποινυκοΰ 
άδικήιματος ;καΙ υπόκειται εις χρηιματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς δέκα λίρας. 

Πιστοποιη

τικά αίτιας 
θανάτου. 

Κεφ. 153. 

25.—(1) Έν περιπτώσει θανάτου προσώπου όπερ ετυχεν Ιατρυκής 
περιθάλψεως ικατά τήν τελευταίαν αύτοΰ άσθένειαν, ό πειριθάλψας 
αυτόν εγγεγραμμένος Ιατρός υπογράφει πιστοπσιητοκόν ικατά τόν 
καθωρισμένον τύπον έκθετων, έξ* βσων κάλλιον γνωρίζει ικαΐ πιστεύει, 
τήν αίτιον τοΰ θανάτου και παραδίδει τοΰτο αμελλητί είς τόν Ληξίαρ
χον άποστέλλων συγχρόνως άντίγραφον είς τόν Έπιθεωρητήν Ληξίαρ
χον. 

(2) ΈπΙ τη υπογραφή πιστοποιητυκοΰ αίτιας θανάτου δυνάμει τοΰ 
εδαφίου (1) δ εγγεγραμμένος Ιατρός παρέχει είς άρμόδιον πλη,ρο
φοριοδότην, κατά τόν ικαθωρισμένον τύπον, εγγραφον είδσποίησιν περί 
τής υπογραφής τοΰ πιστοποιητιικοΰ, ό δέ πληιροφοιριοδότης, εντός έ ά 
διεξάγη,ται θανατυκή άνάκρυσις, παραδίδει ταύτην είς τόν Ληξίαρχον. 

(3) Έκιτός έάν διεξάγηται θονατυκή άνάκρισις ή νεκροψία δυνάμει 
τοΰ άρθρου 32 τοΰ περί θανατιΐκών Ανακριτών Νόμου, ό Ληξίαρχος 
προς δ ν παρεδόθη πιστοποιητιικόν αίτιας θανάτου δυνάμει τοΰ εδα
φίου (1) ικαταχωρεΐ *ν τω Μητρώω τήν αΐτίαν τοΰ θ α ότου ώς αδτη 
εκτίθεται ε'ίς τό πιστοποιητιικόν όμοΰ μετά τοΰ όνάμοΓος τοΰ πιστο
ποιοΰντος εγγεγραμμένου Ιατρσΰ. 

(4) ΌΆρχιληξίαρχος προμηθεύει, από άκαιρου είς καιρόν, άπαντος 
τους Ληξιάρχους δι* έντυπων τών πιστοποιητίικών άτι· α δέον νά ύπο
γράφωνται Οπό εγγεγραμμένων Ιατρών δυνάμει itrA εδαφίου (1), 
έκαστος δέ Ληξίαρχος προμηθεύει δωρεάν άπαντος τους εγγεγραμ
μένους Ιατρούς τους διομένοντος η" ασκοΰντας τό έ'.τάνγεν\|ιά των είς 
τό χωρίον ή τήν πάλιν αύτοΰ διά τοιούτων έντύπωλ. 
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26.(1) 'Οσάκις διεξάγηται θανατική άνάκρισις, ό θανατυκός Ά ""ρ ο^ο ι δ ν 
νακριτής, εντός πέντε ήιμερών από της εκδόσεως τοΰ πορίσματος της ^ ρ

τ ο 0 ° ρ ι ω 

ανακρίσεως, αποστέλλει προς τόν ΑηξΙαρχον ένυπόγραφον πιστό θανατικοί) 
ποιητυκόν παρέχον πληροφορίας περί τοΰ θανάτου καί προσδισρίζον Ανακριτού, 
τό πόρισμα έν σχέσει π,ρός τάς καταχωρητέας λεπτομέρειας καΐ τήν 
αίτίαιν τοΰ θανάτου και αναφερόν τόν χρόνον καί τόπον διεξαγωγής. 
της θανατικής ανακρίσεως. 

(2) "Επί τη λήψει πιστοποιητικσΰ δυνάμει τοΰ εδαφίου (1), !ό Λη
ξίαρχος καταχωρεί, κατά τόν καθωρισμένον τύπον ικαί τρόπον, τόν 
θάνατον :καί τάς λεπτομέρειας τούτου ώς έν τω πορίσματι, έάν δέ Ιό 
θάναχος κατεχωρήΦη προγ£νεστέιρως, καταχωρεί τάς έν λόγω λεπτο
μέρειας κατά τόν κοίθωρισμένον τ,ρόπον άνευ τιροποποιήσεως της άρ
χυκής καταχωρήσεως. 

(3) Έάν διεξήχθη νεκροψία δυνάμει τοΰ άρθρου 4 τοΰ περί θανα
τικών 'Ανακριτών Νόμου, καΙ ικατόπιν ταύτης ό θανατυκός Άνακρι Κεφ. 153. 
τής είναι Ικανοποιημένος ότι δέν είναι αναγκαία ή διεξαγωγή θανα
τικής ανακρίσεως, ούτος αποστέλλει προς τό^ Ληξ^ρχον ένυπόγρα
φον πιστοποιητϋκόν έν ώ εκτίθεται ή αίτια τοΰ θανάτου ώς αύτη προ
κύπτει έκ τής εκθέσεως τής νεκροψίας, ό δέ Ληξίαρχος προβαίνει είς 
τήν άνάλογον σχετικήν καταχώρησιν κατά τόν καθωρισμένον τύπον 
και τιρόπον. 

27.—(1) ΈπΙ τη ικαταχωρήσει θανάτου, ό Ληξίαρχος παρέχει άμελ Πιστοποιη 
λητϊ προς τόν παράσχοντα τάς σχετικάς πληροφορίας ένυπόγραφον τ £* .^£ 
πιστοποιητϋκόν περί τής καταχωρήσεως' ούχ ήττον όμως δ Ληξίαρχος, £5ΜΙΟΓ 
επί τη λήψει έγγραφου ειδοποιήσεως περί τοΰ θανάτου έν σχέσει προς 
τόν όποιον οδτος έλαβε πιστοποιητϋκόν δυνάμει τοΰ άρθρου 25, δύνα
ται, πρό της καταχωρήσεως τοΰ θανάτου καΙ ύπό τοιούτους δρους 
ώς ήθελον χαθορισθή, έάν ικληθη προς τοΰτο, νά ·πσρόχηιτ\ προς τόν 
εΐδοποιήσαντα ένυπόγραφον πιστοποιητϋκόν δτι έλαβε τήν είδοπσίησιν 
περί τοΰ θανάτου' παν πιστοποιητϋκόν παρεχόμενον δυνάμει τοΰ πα
ρόντος εδαφίου παρέχεται δωρεάν : 

Νοείται δτι ό Ληξίαρχος δέον νά ιμή παρέχη τοιοΰτο πιστοποιητικόν 
έάν ίκσνοποιηθη δτι εξεδόθη διάταγμα Οπό θανατυκοΰ *Ανακριτοΰ 
έξουσιοδοτοΰν τήν διάθεσιν τοΰ πτώματος: 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν 6 Ληξίαρχος άπουσιάζη ή δι' έτερον λό
γον εΐναι αδύνατος ή έξασφάλισις πιστοποιητικοΰ δυνάμει τοΰ παρόν
τος εδαφίου, τό τοιοΰτον πιστοποιητικόν δύναται νά παρασχεθη ύφ* 
ενός ομοθρήσκου προς τόν αποβιώσαντα Ιερωμένου τοΰ χωρίου ή ύπό 
τοΰ υπευθύνου τοΰ πλησιέστερου άστυναμι'κοΰ σταθμοΰ. 

(2) Έ ν περιπτώσει μεταφοράς πτώματος έκ τοΰ εξωτερικού είς 
τήν Δημοκρατίαν ικαί ιμή εκδόσεως σχετυκοΰ διατάγματος ύπό θανα
τικοΰ Άνακιριτοΰ, δ Διευθυντής Τιμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών, έάν 
φαίνεται δτι δ θάνατος δέν απαιτείται κατά νόμον δπως καταχωρηθη 
έν τη Δημοκρατία, δέον .νά παράσχη σχετυκόν πιστοποιητϋκόν κατά τόν 
καθωρισμένον τύπον επί τη αΐτήσει καί τη καταβολή τοΰ καθωιρισμέ
νου δυκαιώματος ύπό τοΰ προκαλούντος τήν διάθεσιν. 

(3) Ό προς δν παρεσχέθη τό ύπό τοΰ Ληξιάρχου ή τοΰ Διευθυντού 
Τμήματος 'Ιατρικών 'Υπηρεσιών, αναλόγως τής περιπτώσεως, εκδο
θέν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου πιστοποιητϋκόν, παραδίδει τοΰτο 
είς τόν πραγματοποιούντα την διάθεσιν τοΰ πτώματος. 

(4) Ό παράσχων πιστοποιητικόν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
Ληξίαρχος, ή Διευθυντής Τμήματος 'Ιατρικών 'Υπηρεσιών, αναλόγως 
της περιπτώσεως, δύναται, ιέπΐ τη λήψει Ικανοποιητικής έξηγήσεως 
π ^ οιωνδήποτε περιστατικών λόγω τών οποίων τό πιστοποιητικόν 
δέν^δράρχει, διά τους σκοπούς ©Ιωνδήποτε Νόμων άφορώντων'ιειίς την 
διάθίόιν πτωμάτων, νά έκδώση επί τη καταβολή καθωριαμένου δικαι
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Στοιχεία των 
έκτος της 
Δημοκρατίας 
γεννήσεων 
καΐ θανάτων. 

43 τοϋ 1967 
1 τοϋ 1972. 

ώματος, άντίγραφον τούτου εϊτε εις τον προς δν παρεσχέθη το πρω
τότυπον είτε £*ις τόν πραγματοποιοΰντα τήν διάθεσιν τοΰ πτώματος' 
παν τοιούτον άντίγραφον δέον νά eivai έπί διακριτυκοΰ τύπου. 

(5) Έάν, μετά τήν έκπνοήν της καθορισμένης προθεσμίας άπό της 
εκδόσεως πιστοποιητικοΰ δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου Αν σχέσει 
προς αποβιώσαντα ή διατάγματος θανατιικοΰ 'Ανακριτού έξουσιοδο
τοΰντος τήν διάθεσιν τοΰ πτώματος, ό Ληξίαρχος δέν λάδη πα)ρά τοΰ 
πραογματοποιήσαντος την διάθεσιν είδοποίησιν πε,ρϊ της ημέρας, τό
που και τρόπου διαθέσεως τοΰ πτώματος, οΰτος δέον να άνακρίνη τόν 
προς δν παρεχωρήθη τό πιστοποιητυκόν ή εξεδόθη το διάταγμα' τό 
πρόσωπον τοΰτο υποχρεούται να παράσχη πληροφορίας, έξ δσων κάλ
λιον γνωρίζει και πιστεύει, έν σχέσει προς τόν φυλάττοντα τό πιστο
ποιητίικόν ή διάταγμα, τόν τόπον ένθα ικεΐται τό πτώμα, ή, έάν τό 
πτώμα διετέθη, τόν πραγματοποιήσαντα τήν διάθεσιν. 

(6) Έ ν τω παρόντι άρθρω «πραγματοποιών τήν διάθεσιν» σημαίνει 
τόν συγγενή, φίλσν ή νόμιμον έκπρόσωπον τοΰ αποβιώσαντος δστις 
ευθύνεται διά τήν ταφήν τούτου. 

Μέρος IV.ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

28.—(1) Τό Ύπουργυκόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος νά 
πρσνοήση περί της τηρήσεως στοιχείων έν σχέσει προς γεννήσεις ικαΐ 
θανάτους έκτος της Δημοκρατίας. Μέχρι της εκδόσεως τοιούτου Δια
τάγματος οι Προξενικοί Λειτουργοί της Δημοκρατίας δέον νά συμ
μορφοΰνται, έν σχέσει προς τάς 'έν ταΐς περιφερείαις αυτών γεννήσεις 
και θανάτους, προς τήν σχετικήν πρόνοιαν τοΰ περί Πολίτου της Κυ
πριακής Δημοκρατίας Νόμου, και άκολουθοΰσι τήν ήδη κάθορισθεΐ
σαν διαδυκασίαν και χρησυμοποιοΰσι τους ήδη είσαχθέντας χαί προ
σιτούς αύτοΐς τύπους. 

(2) Τό δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου έκίδιδόμενον Διάταγμα τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται νά προνοήση, μεταξύ άλλων, (καΐ 
περί της διαβιβάσεως μέσω τοΰ Λειτουργού Μεταναστεύσεως κεκυρω
μένων αντιγράφων οιωνδήποτε τοιούτων στοιχείων προς τόν Άρχιλη
ξίαρχον. 

(3) Ό Άρχιληξία,ρχος δέον νά τηρή Ίδιαίτειρα Μητρώα έν οΐς δέον 
νά καταχωρώνται α'ι έκτος της Δημοκρατίας γεννήσεις και θάνατοι. 

Προμήθεια 
Μητρώων, 
κ.λ.π., Οπό 
Άρχιληξι
άρχου. 

Μέρος ν.ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Μητρώα, κεκυρωμένα αντίγραφα ικΑ.π. 

29. Τά Μητρώα γεννήσεων έν ζωή, θνησιγονιών και θανάτων δέον 
νά είναι κατά τοιούτον τύπον ώς ήθελε αντιστοίχως ,καθορισθη, ό δέ 
Άρχιληξίαρχος δέον νά προμηθεύη ταύτα ώς και τους έν τοις εφεξής 
αναφερομένους Τύπους διά τήν έκδοσιν κεκυρωμένων αντιγράφων 
τών έν τοις Μητρώοις καταχωρήσεων, άτινα δυνατόν νά άπαιτώνται 
διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου. 

Μηνιαίοι 
εκθέσεις 
Ληξιάρχου 
προς "Επι
θεωρητήν 
Ληξίαρχον. 

30.—(1) "Εκαστος Ληξίαρχος ύπσχρεοΰται, κατά τό τέλος έκαστου 
μηνός και καθ1' ημέρας ορισθησσμένας ύπό τοΰ Άρχιληξιάρχου, 
όπως— 

(α) έκδίδη και παραδίΐδη είς τόν Έπιθεωρητήν Ληξίαρχον πιστόν 
άντίγραφον κατά τόν ικαθωρισμένον τύπον, κβκυρ*ομένον ύπό. 
τούτου κατά τόν κάθωιρισμένον τρόπον, άπασών τών κατά
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χωρήσεων γεννήσεων έν ζωή, θνησιγονιών καί θανάτων των 
γενομένων είς τά ύπό τούτου τηρούμενα Μητ,ρώα ικατά τόν 
προηγούμενον μήνα. 

(δ) έν περιπτώσει μη ικαταχωρήσεως οιασδήποτε γεννήσεως έν 
ζωή, θνησιγονίας ή θανάτου έν τω χωρίω ή τη πόλει αύτοΰ 
ικατά τόν προηγούμενον ιμηνα, παραδίδη εις τόν Έπιθεωρη
τήν Λη£ίαρχον σχετυκάν ένυπόγραφον πιστοποιητιικόν ικατά 
τόν καθωρίσμένον τύπον. 

(2) 'Ev περιπτώσει παραδόσεως κεικυρωμένου αντιγράφου εις τόν 
Έπιθεωρητήν Ληξίαρχον δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) οΰτος ελέγχει τοΰτο 
καί, έάν τό άντίγραφον εό,ρεθη ορθόν, πιστοποιεί τοΰτο Ιδιοχείρως ώς 
ττιστόν άντίγραφον' έν περιπτώσει παραδόσεως πιστοποιητί'κοΰ ότι δέν 
έγένετο οιαδήποτε καταχώρησις ό Επιθεωρητής Ληξίαρχος προσυ
πογράφει τό πιστοποιητιικόν. 

31. "Εκαστος Επιθεωρητής Ληξίαρχος υποχρεούται τετράκις τοΰ Τριμηνιαίοι 
έτους, >καί καθ" ή<μέρας όρισθησομένας ύπό τοΰ Άρχιληξιάρχου, να εκθέσεις ύπό_ 
άποστέλλη προς τόν 'Αρχιληξίαρχον άπαντα τά ικ&κυρωιμένα (αντί
γραφα των καταχωρήσεων γεννήσεων έν ζωή, θνησιγονιών >καΙ θανά
των των γενομένων εις τά Μητρώα ικατά τους τ;ρεΐς προηγουμένους 
μήνας' έάν τό άντίγραφον ,μέρους οιουδήποτε Μητρώου δέν παραδοθή 
είς αυτόν δεόντως, δ 'Επιθεωρητής Ληξίαρχος δέον νά φροντίζη διά 
τήν κατά τό δυνατόν, έν τω πλαισίω τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου, διόρθωσιν της παραλείψεως. 

Ληξιάρχου 
προς τόν 
ΆρχιληξΙ
αρχον. 

κ.λ.π. 

32.—(1) "Εικοστός 'Επιθεωρητής Ληξίαρχος ικαί έκαστος Ληξίαρ Φύλαξις 
χος ύποχρεοΰται νά τηρή έν ασφάλεια άπαντα τά ύπό τήν φύλαξιν Μητρώων, 
αΰτοΰ Μητρώα γεννήσεων έν ζωή, θνησιγονιών καί θανάτων. 

(2) Ό Άρχυληξίαρχος ύποχρεοΰται νά φυλάττη έν τω Άρχιλη
ξιαρχείω άπαντα τά κεικυιρωμένα αντίγραφα τά άποσταλέντα εις αυ
τόν δυνάμει τοΰ άρθρου 31 καθ* ην σειράν καί τρόπον, τηρουμένων 
οιωνδήποτε οδηγιών τοΰ Ύπουργοΰ, ήθελεν οδτος κρίνει πρέπον. 

τοις 
Μητρώο ις. 

33.—(1) Ουδεμία τραποποίησις δύναται νά γίνη εις Μητρώον γεν Διόρθωσις 
νήσεων, έν ζωή, θνησιγονιών ή θανάτων εΐιμή ώς προνοείται ύπό τοΰ λαθών 
παρόντος ή έτερου Νόμου. 

(2) Παν γραφυκόν λάθος όπερ ανακαλύπτεται άπό ικαιροϋ είς 'και
ρόν είς Μητρώον δύναται νά διρρθωθή, κατά τόν ίκαθωρισμένον τρό
πον ικαί τηιρουμένων τών καθορισμένων όρων, ύπό προσώπου εξου
σιοδοτημένου προς τοΰτο ύπό τοΰ 'Λρχιλη^ιάρχου : 

Νοείται ότι τήν εΰθυνην διά τήν διόρθωσιν λαθών επί δηλώσεων υπέ
χει ό Μχων εις χείρας του τά Ληξιαρχικά διΦλία. 

(3) 'Πάν λάθος πε,ρί τά γεγονότα ή τήν ούσίοο/ είς Μητρώον δύναται 
νά διοιοθωθη διά καταχωρήσεως έν τω περϋθωρίω (άνευ τροποποιή
σεως της άρχιικής καταχωρήσεως) ύπό τοΰ Λειτουργοΰ τοΰ έχοντος 
τήν φύλοοξιν τοΰ Μητρώου, τη 'καταβολή, δικαιώματος έκ διακοσίων 
μίλς ύπό τοΰ οήτοΰντος τήν διόρθωσιν ικαί τη προσαγωγή ύπό τοΰ 
ίδιου ένορκου δηλώσεως περί τήν φύσιν τοΰ λάθους καί περί τών 
πραγματικών γεγονότων της υποθέσεως, γενομένης ύπό δύο αρμο
δίων πληροφοριοδοτών της γεννήσεως ή1 τοΰ θανάτου έν σχέσει προς 
όν έγένετο τό λάθος ή μή υπαρχόντων δυο αρμοδίων πληροφοριοδο
τών 'ύπό δύο αξιόπιστων προσώπων εχόντων γνώσιν της αληθείας της 
υποθέσεως. 
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(4) Έάν ύπάρχη λάθος περί τα γεγονότα ή τήν ούσίαν (άλλο ή 
σχετικόν «προς τήν'αΐίτίαν τοΰ θανάτου) είς τήν πληροφορίαν τήν πα
ρασχεθεΐσαν ύπό πιστοποιητιΐκοΰ θανατιικοΰ Άνακριτοΰ άφορωντος 
εΐς πτώμα έφ" οΟ οδτος διεξήγαγε θανατυκήν άνάκρισιν, ό θανατικός 
'Ανακριτής, Ιάν ϊκανοποιηθη &ι" ένορκου 'μαρτυρίας ή δηλώσεως δτι 
υφίσταται τοιούτο λάθος, δύναται νά πιστοποίηση ενυπογράφως προς 
τον Λέιτοοργόν τόν έχοντα τήν φύλαξιν τοΰ Μητρώου έν ώ ικατεχω
ρήθη ή πληροφορία, τήν φύσιν τοΰ λάθους ικαΐ τά αληθή γεγονότα ώς 
δυεπιστώθησαν ύπ' αύτοΰ βάσει της έν λόγω μαρτυρίας, τό δέ λάθος 
δύναται τότε να διο,ρθωθη εΙς τό Μητρωον ύπό τοΰ Λειτσυργοΰ διά 
καταχωρήσεως έν τω περιθωρίω (άνευ τροποποιήσεως της άρχιΐκής 
καταχωρήσεως) τώνγεγονότων ώς ταΰτα έχουν πιστοποιηθη ύπό τοΰ 
θανατί'κοΰ 'Ανακριτού. 

Μέρος VI.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
34—(1) Αϊ ακόλουθοι διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου Ισχύουσα/ 

διά καταχωρήσεις είς Μητρώα δυνάμει τοΰ παρόντος ή τοΰ ύπό τούτου 
κοοταργουμένου νόμου. 

(2) 'Καταχώρησις ή ικεικυρωμένον άντίγραφον καταχωρήσεως γεν
νήσεως ή θανάτου είς Μητρωον ή είς ·κεκυρωμένον άντίγραφον Μη
τρώου δέν αποτελεί άπόδειξιν της γεννήσεως ή τοΰ θανάτου, έικτός 
έάν ή καταχώρησις έμφανίζηται ότι υπεγράφη ύπό προσώπου διατει
ναμένου δτι είναι ό πληροφοριοδότης ικαΐ δτι είναι πρόσωπον παρ' 
οδ δυνατόν νά άπητεΐτο ύπό τοΰ νόμου, κατά τήν ήμέραν της καταχω
ρήσεως, νά παράσχη προς τόν Ληξίαρχσν πληροφορίας άφορώσας είς 
τήν γέννησυν ή τόν θάνατον : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν εφαρμόζεται— 
(α) έν άναφο,ρα πιρός ικσπαχώρησιν γεννήσεως ήτις, μή ούσα 

ικαταχώρησις υπογεγραμμένη ύπό π,ροσώπου διατειναμένου 
δτι είναι 'Επιθεωρητής Ληξίαρχος, εμφανίζεται ώς γενομένη 
τη εξουσιοδοτήσει τοΰ Άρχιληξιάρχου· ή 

(β) ιέν άναφορςε προς χαταχώρησιν θανάτου, ήτις εμφανίζεται ώς 
γενομένη βάσει πιστοποιητικού θανατικού Άνακιριτοΰ. 

(3) Έάν εχωσι μεσολαβήσει πλείονες των τριών μηνών μεταξύ της 
γεννήσεως παιδιού ή της ευρέσεως έΐκθέτου άρτι γεννηθέντος ζώντος 
παιδιού ικαΐ της ήμέ,ρας 'καταχωρήσεως της γεννήσεως τούτου^ ή «α
ταχώρησις ή τό ,κεκυρωιμένον άντίγραφον της καταχωρήσεως της γεν
νήσεως είς τό Μητρωον η" είς τό κεκυρωμένον άντίγραφον του Μη
τρώου δέν αποτελεί άπόδειξιν της γεννήσεως, έκτος έάν— 

(α) έν ή περιπτώσει φαίνεται δτι τό μεσολαβήσαν διάστημα δέν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνας, ή καταχώρησις έμφανίζηται 
είτε δτι υπεγράφη ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ Ληξιάρχου είτε δτι 
έγένετο τή εξουσιοδοτήσει τοΰ Άρχιληξιάρχου. 

(6) έν ή περιπτώσει τό μεσολαβήσαν διάστημα υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνας, ή ικαταχώρησις έμφανίζηται δτι έγένετο τη 
εξουσιοδοτήσει τοΰ Άρχιληξιάρχου : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν εφαρμόζεται έν ή περίπτωση.ή 
αρχική καταχώρησις εις τό Μητρωον έγένετο πρό της 25ης Ιανου
αρίου 1974. 

(4) Έάν εχωσι μεσολαβήσει πλείονες τών δώδεκα μηνών μεταξύ 
τοΰ θανάτου ή της ευρέσεως πτώματος καΐ της ημέρας καταχωρή
σεως, ή ικαταχώρησις ή τό κεκυρωμένον άντίγραφον τής καποχωρή
σεως τοΰ θανάτου είς τό Μητρωον ή είς τό κεκυρωμένον άντίγροοφρν 
τοΰ Μητρώου δέν αποτελεί άπόδειξιν τοΰ θανάτου, έκτος έάν ή Ικάτα
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χώρησις ©μφανίζηται ότι έγένετο τη εξουσιοδοτηθεί τοϋ .'Αρχιλη
ξιάρχου : 

Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν εφαρμόζεται έν fj περιπτώσει ή 
αρχική καταχώρησις εις τό Μητρώον έγένετο προ της 25ης 'Οκτω
βρίου 1974. 

(5) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νάμω διαλαμβανομένου, 
έν τη περιπτώσει υιοθετηθέντος προσώπου εκδίδεται ικαΐ πιστοποιείται, 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, άντίγραφον της κατ' έξουσιοδότησιν 
τοΰ Άρχιληξιάρχου γενομένης δυνάμει τοϋ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 
9 ιέπανακαταχωρήσεως, έν πάση δέ περιπτώσει ουδεμία ιμνεία τοΰ γε
γονότος της υιοθεσίας f\ των ονομάτων τών φυσικών γονέων τοΟ υίο
θετηθεντος γίνεται : 

Νοείται ότι έν περι/πτώσει υιοθεσίας ύφ' ενός μόνον π,ροσώπου δύ
ναται, έάν δ υΐοθετήσας ή ό υίοθετηθείς έπιθυμη τοΰτο, νά γίνη μνεία 
τοΰ γεγονότος της υΙοθεσίας, έκτος έάν αντί αντιγράφου ολοκλήρου 
της επανακαταχωρήσεως προτυμηθη υπό τοΰ αιτουμένου τούτο, ή 6κ
δοσις αντιγράφου αποσπάσματος αΰτης συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοΰ εδαφίου (6). 

(6) Κατ' έκλογήν τοΰ αιτουμένου τοΰτο, δύναται, αντί αντιγράφου 
ολοκλήρου καταχωρήσεως ή έπανακαταχωρήσεως έν τω Μητρώω να 
έκδοθη ικαί πιστοποιηθη άντίγραφον αποσπάσματος αύτης περιλαμβά
νοντος μόνον τό όνσματεπώνυπον τοΰ καταχωρηθέντος ή έπανακατα
χωρηθέντος προσώπου, τό φΰλον και τήν ήμεραμηνίαν γεννήσεως 
αύτοΰ και τα ονόματα τών ιέιμφαιναμένων ώς γονέων αΰτοΰ. 

(7) Κεικυρωμένον άντίγραφον καταχωρήσεως είς Μητρώον ή είς 
κεκυρωμένον άντίγραφον Μητρώου λογίζεται αληθές άντίγραφον, άνε
ξα,ρτήτως τοΰ δτι γίνεται επί τύπου διαφόρου εκείνου &φ' οΰ έγένετο 
ή αρχική καταχώρησις, έάν τυχόν βιαφοραί μεταξύ τών επικεφαλίδων 
τών στηλών ύφ' δς εμφαίνονται αί λεπταμέρειαι της άρχυκής καταχω
ρήσεως και τοΰ αντιγράφου, είναι διοοφοραί τύπου και ουχί ουσίας. 

(8) Ό Άρχυληξίαρχος ιμερυμνα ώστε παν κεικυρωμένον άντίγρα
φον καταχωρήσεως παραδιδόμενον ε'ις τό Άρχυληξιαρχεΐον νά σφρα
γίζηται ή σηιμαίνηται διά της σφραγΐδος τοΰ Γραφείου τούτου· τηρου
μένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, παν κεκυρωιμένον άντί
γραφον καταχωρήσεως ιέιμφανιζόμενον ώς σφραγισθεν fj σηιμανθέν διά 
της έν λόγω σφραγίδος άποτειλεϊ όπτόδειξιν της γεννήσεως ή τοΰ θα
νάτου τοΰ προσώπου είς δ άναφέιρεται, άνευ περαιτέρω ή ετέρας 
αποδείξεως της καταχωρήσεως" ουδέν ικεκυρωμένον άντίγραφον έιμ
φανιζάμενον ώς πα,ραδοθέν είς τό έν λόγω Γραφεϊον θά έχη Ισχύν f) 
αποτέλεσμα έκτος εάν φέρη τήν ώς είρηται σφραγίδα ιή σήιμανσιν. 

Μέρος VIΙ .ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
35. Πας όστις διαπράττει οιονδήποτε τών ακολούθων ποινικών άδι Αδικήματα 

κημάτων— έν σχέσει 
(α) έάν, ών Ληξίαρχος, άρνηται ή άνευ ευλόγου αίτιας πάρα !** 

λείπη νά καταχώρηση γέννησιν f\ θάνατον ή λεπτομέρειας διά ητρ*°· 
τάς όποιας παρεσχέθησαν είς αυτόν πληρόφαρίαι ύπό αρμο
δίου πληροφοριοδότου καί είς κοταχώρησιν τών όποιων υπο
χρεούται οδτος νά προ·βη ύπό ή δυνάμει τοΰ παρόντος Νό
ιμου' f\ 

(β) έάν, ών πρόσωπον £χον ύπό τήν φύλαξίν του Μητρώον γεν
νήσεων ή θανάτων, άπόλλυσι έξ αμελείας ή βλάπτη 'τούτο ή 
έπιτρέπη τήν πρόκλησιν βλάβης είς τούτο, 

είναι £νοχος ποινικού αδικήματος καί υπόκειται είς χρηιματυκήν ποι
νήν μή οπερβαίνουσαν τάς πεντήικοντα λίραος. 
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ΠοιναΙ λόγω 
παραλείψεως 
παροχής πλη
ροφοριών, 
Κ.λ.ΊΓ. 

Κεφ. 278. 

Ποινή δια 
πλαστό γραφή 
σιν πιστοποιη
τικού, κ.λ.π. 

Ποινική 
δίωζις. 

•ΑρχιληξΙ
αρχος. 

36. Πας όστις διαπράττει οιονδήποτε των ακολούθων ποινικών αδι
κημάτων— 

(α) έάν, ών υπόχρεος ύπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου προς 
παροχήν πληροφοριών άφαρωσών είς γέννησιν ή είς θάνατον 
άρτι γεννηθέντος ζώντος παιδιού ή είς πτώμα, εσκεμμένος 
άρνηται ν' άποο^τήση εις οιανδήποτε έρώτησιν τιθεμένην αύτώ 
ύπό τοΰ Ληξιάρχου εν σχέσει προς τάς καταχωρητέας λεπτο
μέρειας της γεννήσεως ή τοΰ θανάτου ή, έκτος εάν άλλως 
προνοήται έν τω παρόντι Νόμω, παραλείπη νά συμμο,ρφωθή 
προς οιανδήποτε άπαύτησιν τοΰ Ληξιάρχου βάσει τοΰ παρόν
τος Νόμου' 

(β) έάν άρνηται ή παραλείπη άνευ ευλόγου δικαιολογίας νά 
παράσχη, παραδώση ή άποστείλη οιονδήποτε πυοποποιητικόν 
δπερ 'υποχρεούται νά παράσχη, παραδώση ή άποστείλη δυ
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου" 

(γ) έάν, ών γονεύς, έκτος έάν άλλως προνοήται έν τώ παρόντι 
Νόμω, παραλείπη νά παράσχη πληροφορίας άφορώσας είς 
την γέννησιν τοΰ παιδιού αύτοΰ, ώς απαιτείται 6πό τοΰ πα
ρόντος Νόμου, ή 

(δ) έάν, ών γονεύς νομιμοποιηθέντος προσώπου έν τη έννοια του 
περί Νόθων Τέκνων Νόμου, παραλείπη νά σαμμαρφωθη προς 
οιανδήποτε άπαίτησιν τοΰ Άρχιληξιάρχου ύιτό ή ιδυνάμει τοΰ 
άρθρου 17 τοΰ παρόντος Νόμου' ή 

(ε) έάν, ών πρόσωπον ύπόχρεον προς παροχήν πληροφοριών 
άφορωσών εις θάνατον δυνάμει της παραιγράφου (α) τοΰ 
εδαφίου 2 των άρθ,ρων 19 ή 20, παραλείπη νά παράσχη ταύ
τας και αϊ πληροφορίαι αδται δεν παρέχονται, 

είναι ένοχος ποινυκοΰ άδιικήιματος και υπόκειται είς χρηματικήν ποι
νήν ιμή ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας δι' έκαστον ποινικόν άδίικηιμα. 

37. Πάς δστις πλαστογραφεί ή παραποιεί πιστοποιητικόν, δήλωσιν 
ή διάταγμα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή έν γνώσει χρησιμοποιεί 
ή παραδίδει ή αποστέλλει είς οιονδήποτε ώς γνήσιον ψευδές ή πλα
στογραφηθέν πιστοποιητικόν, δήλωσιν ή διάταγμα διά τους σκοπούς 
τοΰ παρόντος Νόμου, είναι ένοχος ποινυκοΰ αδικήματος ικαί υπόκειται 
είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας. 

38. Ό Επιθεωρητής Ληξίαρχος δύναται, τηρουμένων οιωνδήποτε 
οδηγιών τοΰ Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, νά διώκη ποι
νυκώς οιονδήποτε διά ποινικόν αδίκημα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
διαπραχθέν εντός της Επαρχίας του, άπαντα δέ τά έξοδα εϊς άτινα 
ούτος ήθελε ύπο&ληθή έν τη τοιαύτη διώξει και διά τά όποια δέν γί
νεται διάφορος πρόνοια, καταβάλλονται έκ χρημάτων προνοουμένων 
εις τόν Έγκεκριμμένον Προϋπολογισμόν. 

Μέρος VIII.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
39.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, από ικαιροΰ είς και

ρόν, νά διορίζη Άρχιληξίαρχον και πάς ούτω διοριζόμενος άσκεΐ τάς 
εξουσίας τάς άνατιθεμένας ικαί εκτελεί τά καθήκοντα τά επιβαλλό
μενα εις αυτόν ύπό τοΰ παρόντος Νόμου, κατέχων τήν θέσιν τοΰ Άρχι
ληξιάρχου' δι' δσον χρόνον τό Ύπουργικόν Συμδούλιον ήθελεν απο
φασίσει. 

(2) Τά γραφεία τοΰ 'Αρχιληξιάρχου θά είναι γνωστά ώς Άρχιλη
ξιαρχεΐον, ικαί πάν μέρος εις δ παρακατατίθενται τη διαταγή τοΰ Άρ
χιληξιάρχου Μητρώα ή έγγραφα ύπό τήν φύλοξίν του δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου, θά λογίζηται, έν δσω τά τοιαύτα Μητρώα ή έγγραφα 
φυλάττονται αυτόθι, ώς τμήμα τοΰ Άρχυληξιαρχείου. 
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Μισθοδοσία. 

ΈπιθεωρηταΙ. 

40.—(1) Τηρούμενης της εξουσίας τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου Προσωπικόν 
όσον άφορα τόν αριθμόν, ό 'Αρχυληξίαρχος δύναται νά διορίζτ] λει fj* η^1" 
τουργούς ικαί βοηθούς διά τους σκοπούς των αρμοδιοτήτων του ώς 
ήθελεν αποφασίσει. 

(2) Παν όπερ, δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, δέον δπως διεξάγηται 
ύπό, προς, ή' ενώπιον τοΰ Άρχιληξιάρχου, δύναται να διεξαχθή ύπό, 
προς, ή 'ενώπιον λειτουργού ή βοηθοΰ τοΰ Άρχιληξιάρχου εγγράφως 
εξουσιοδοτημένου προς τοΰτο, γενικώς ή' ειδικώς, ύπό τοΰ 'Αρχιλη
ξιάρχου., 

41. Προς τους λειτουργούς καί βοηθούς τους απασχολουμένους εις 
το 'Αρχιληξιαρχεΐσν καταβάλλεται τοιαύτη μισθοδοσία Ικαί αμοιβή 
ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλισν ήθελε, από καιροΰ ε ι ; καιρόν, καθο
ρίσει. 

42. Έν έκαστη Επαρχία διορίζονται έπιθεωρηταί, ό αριθμός των 
οποίων καθορίζεται, από καιρού ε'ις καιρόν, ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ 
Ληξιάρχου, ίνα έπιθεωρώσι τήν έργασίαν των Ληξιάρχων ικαί διασφα
λίζωσι τήν καταχώρησιν άπασών των γεννήσεων >καί απάντων των 
θανάτων εις τα Μητρώα τά φυλαττόμενα ύπό τών Ληξιάρχων, και τήν 
άποστολήν ύπό τών ιατρών και μαιών, εντός της ύπό τοΰ παρόντος 
Νόμου καθοριζομένης προθεσμίας, τών δηλώσεων γεννήσεων και θα
νάτων προς τους Ληξιάρχους. Ό επιθεωρητής δύναται να έπισκέπτη
ται οιονδήποτε νοσοκσμεΐον, κλινικήν ή ύποστατικόν ικαί να ύποβάλλη 
οίας ερωτήσεις ήθελε κρίνει πρέπον, τοΰ Ληξιάρχου, ή τοΰ ίατροΰ ή 
της ιμαίας τών εχόντων τήν έπίβλεψιν της μητρός κατά τήν γέννησιν 
ή έξ &ρας μετά ταύτην, υποχρεουμένων νά άπαντήσωσι. 

43. Τό Ληξιαρχεϊον εκάστης επαρχίας λογίζεται διά τους σκοπούς 
τοΰ παρόντος Νόμου ότι ευρίσκεται έν Λευκωσία, Άμμοχώοτω, Λε
μεσω, Λάρνακι, Πάφω, Κυρήνεια καί Μόρνου, ό δέ Επιθεωρητής Λη
ξίαρχος παραχωρεί κατάλληλα ιδωιμάτια έκ τοΰ Γραφείου του, μέ 
πυρίμαχον αποθήκην ή άλεξίπυρα κιβώτια, εί δυνατόν, διά τήν ασφαλή 
φΰλαξιν τών ύπ' εύθύνην του έγγραφων. 

44.—(1) 'Οσάκις παύη τις κατέχων αήν θέσιν τοΰ Ληξιάρχου γεν Παράδοση 
νήσεων και 'θανάτων δι' οιονδήποτε χωρίον ή πόλιν ύποχρεοΰται νά βιβλίων, 
παραίδώση άπαντα τά έν τη κατοχή του χρήιμοπα, σφραγίδας, άντι κ.λ.π.,άμα 
κείμενα, βιβλία καί έγγραφα εις τόν διάδοχον αϋτοΰ επί τη παρουσία τΦτεΡματ'
τοΰ έπιθεωρητοΰ. Έάν παράλειψη νά π,ράξη τοΰτο, είναι ένοχος ποι e ^ " ™ * ^ 
νικοΰ άδικήιμοπος και υπόκειται εις χρηιματΊκήν ποινήν είκοσι λιρών, 
καί ιέν περιπτώσει συνεχίσεως της παραλείψεως εις χρηματικήν ποινήν 
πέντε λιρών δι' έκάστην ήμέραν της οΰτω συνεχιζόμενης παραλείψεως. 

(2) Έάν ό Δικαστής ίκανοποιηθή δι' ενόρκου πληροφορίας ότι 
υπάρχει εΰλογος αιτία νά πιστεύη δτι άντικείμενον κατακιρατηθέν 
κατά παράδασιν τοΰ παρόντος άρθρου ευρίσκεται εις ώρισίμένην οί
κίαν ή τόπον, δύναται νά έκδώση ένταλμα έρεύνης έξουσιοδοτοΰν τόν 
έν αύτώ κατονομαζόμ&νον άστυνομικόν όπως εΐσέλθη ικαί έρευνήση 
την έν λόγω οίκίαν ή τόπον καθ' οιονδήποτε χρόνον' καί κοπάσχη 
οιονδήποτε τοιούτον άντικείμενον οΰτω εύρείθέν πάν οΰτω κοπασχεθέν 
άντικείμενον δέον νά παραδίδηται π,ρός τό πρόσωπον ύφ* οΰ τήν φύλα
ξιν έδει τοΰτο νά εύρίοΐκηται. 

48. Ό Άρχιληξίαρχος ύποχρεοΰται νά άποστέλλη ετησίως προς Ετησία 
τον Ύπουργόν των 'Εσωτερικών γενικήν σύνοψιν τοΰ άριθμοΰ τών γεν σύνοψις. 
νήσεων έν ζωή, θνησιγονιών καί θανάτων τών καταχωρηθέντων κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ παρελθόντος έτους, κατά τοιούτον τύπον ώς ό Υ
πουργός τών Εσωτερικών ήθελεν απαιτήσει. 

Έπαρχιακόν 
Ληξιαρχεϊον. 
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Τό Ύπουργι
κόν Συμβού
λιον δύναται 
να έκδώση 
Κανονισμούς. 

'Αποστολή 
έγγραφων 
ταχυδρομι
κώς. 

"Επιφυλά

ξεις, κ.λ.π. 

47το0 1968. 

Κατάργησις 
Κεφ. 275. 
34 τοϋ 1964 
7 4 τ ο ϋ 1 9 6 7 . 
Δ. Ν., Ι , 
σ. 49 . 
'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
2 12.1965. 

46. Τό Ύπσμργικόν Συμδούλιαν δύναται νά έκδώση Κανονισμούς 
δημοσιευθησομενους εις την έπίσηιμον εφημερίδα της Δηιμακ|ρατίας— 

(α) καθορίζοντας τα καθήκοντα τών Επιθεωρητών Ληξιάρχων 
ικαί Ληξιάρχων γεννήσεων και θανάτων έν xfj εκτελέσει οιων
δήποτε νόμων άφορώντων είς τάς αρμοδιότητας αυτών' 

(6) προνοοΰντας ότι οιαδήποτε διάταξις τοϋ παρόντος νόμου έν 
σχέσει προς την καταχώρησιν ή" έγγραφήν γεννήσεων θα παύ
ση εφαρμοζόμενη έπί θνησιγονιών ή, έν περιπτώσει διατά
ξεως μή εφαρμοζόμενης έπί θνησιγονιών δυνάμει τοΰ πα
ιρόντος Νόμου, δτι αύτη θα έφαρμόζηται έπί θνησιγονιών μετά 
τοιούτων τυχόν τροποποιήσεων ώς ήθελον καθορισθη" 

(γ) ικαθορίζοντας δ,τιδήποτε δπερ απαιτείται νά καθορισθη δυ
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

47. Πάσα είδοποίησις, πληροφορία, δήλωσις, πιστοποιητυκάν, ανα
φορά, ή δτερον έγγραφον άπαιτοάμενσν ύπό τοΰ παρόντος Νόμου, δύ
ναται νά άποστέλληται ταχυδρομικώς. 

48.—(1) Πάσα γενομένη καταχώ,ρησις, εκδοθέν πιστοποιητικόν, 
παρασχεθείσα είδοποίησις ή" πληροφορία, διάταγμα, εκθεσις ή Κανο
νυσμοί δημοσιευθέντες και πάν έτερον τι γενάμενον δυνάμει τοΰ όπό 
τοΰ παρόντος καταργουμένου 'νόμου, θά εξακολούθηση ίσχΰον, έάν 
ίσχύη κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, 
καΐ θά παράγη αποτελέσματα ώς έάν έγένετο, εξεδόθη, παρεσχέθη 
ή ιέδηιμοσιεύθη' δυνάμει τών αντιστοίχων διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

(2) Πάν έντυπον χρησυμοποιούμενον διά τους σκοπούς τοΰ ύπό τοΰ 
παρόντος καταργουμένου νόμου καΐ πάσα άπαίτησις ώς προς τάς 
λεπτομέρειας τάς ίκαταχωρητέας έν αΐωδήποτε τοιουτω έντύπω θά εξα
κολούθηση νά χρησιιμοποιηται ή άπαιτήται ώς έάν είχε ικαθορισθη 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 'μέχρις οΰ καθορισθώσι έτερα £ντυπα ή 
λεπταμέρειαι. 

(3) Έάν προθεσμία καθοριζομένη είς τον ύπό τοΰ παρόντος καταρ
γούμενον νόμον τρέχη κατά τόν χρόνον ενάρξεως της ισχύος τοΰ πα
ρόντος Νόμου, ό παρών Νόμος θά έφαρμόζηχαι ώς έάν ή αντίστοι
χος διάταξις τούτου Ίσχυεν δταν ή έν λόγω προθεσμία ήρξατο τρέ
χουσα. 

(4) Πάν Ιγγραφον άναφερόμενον εις τόν ύπό τοΰ παρόντος κοπαρ
γοόμενον νόμον θά έρμηνεύηται ώς άναφειρόμενον εις την άντίστοιχον 
διάταξιν τοΰ παιρόντος Νόμου, έκτος έάν έμφαίνηται αντίθετος πρό
θεσις. 

(5) Ουδέν έν τω παρόντι Νόμω έπηιρεάζει οΙανδήποτε διάταξιν τοΰ 
περί Στατιστικής Νόμου τοΰ 1968 δι' ής απαιτείται ή παροχή λεπτο
μερειών διά τους σκοπούς τοΰ έν λόγω Νόμου. 

49. Ό περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και θανάτων Νόμος και, 
τη,ρουμένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 48, οι περί Καταχωρήσεως 
Γεννήσεων και θανάτων Κανονισμοί διά τοΰ παρόντος καταργούνται. 


