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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 1523 της Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1979 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμος τοϋ 1979 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έηίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω όρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 46 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ Κ Α Ι ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥΣ Α Φ Ο Ρ Ώ Ν Τ Α ς Ε Ι Σ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΙΝ 

ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Μέρος Ι.—ΕΙ Σ ΑΓΩΓΙ Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
1. Ό ιταρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί Καταχωρήσεως Γεν Συνοπτικός 

νήσεων και θανάτων Νόμος του 1979. τίτλος. 

2. *Εν τω ιταρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«αποβιώσας» σημαίνει πρόσωπον όπερ γεννηβέν ζώ*' απεβίωσε 
καΐ δέν περιλαμβάνει θνησιγονίαν 
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«αριθμός έγγραφης*υημαίνΓ.ι ιΰ γ ρ ά μ μ α τ α και τους αριθμούς 
δι" ών αναγνωρίζεται ό τόμος τοΓ> ληξιαρχικοί) μητρικού και ό 
αύξων αριθμός της i.yyfHxq>i)c ι ί ς τον τόμον" 

«αρμόδιος πληροφοριοδότης·» (ι'ν σχέσει προς γέννησιν) ση
μαίνει πάν πρόσωπον όριζόμενον ώς άρμόδιον συμφώνως προς τό 
άρθρον 10 too παρόντος Νόμοι >' 

«αρμόδιος πληροφοριοδότης» (έν σχέσει τιρός θάνατον) σημαί
νει πάν πρόσωπον δριζόμενον ώς άρμόδιον συμφώνως προς τό άρ
θρον 23 τοί) παρόντος Νόμου' 

«γενϊκόν ληξιαρχεΐον» σημαίνει τό γραφεΐον του Γενικού Λη
ξ ιάρχου γεννήσεων και θανάτων' 

«γενικός ληξίαρχος» σημαίνει τόν Γενικόν Ληξίαρχον Γεννήσεων 
κ αϊ θ α ν ά τ ω ν ' 

«γέννησιςχ σημαίνει γέννησιν ζώντος ή" θνησιγονίαν' 
«γέννησις ζώντος» σημαίνει την γέννησιν παιδιού δπερ άνέπνευ

ο ϊ μετά την πλήρη έκβολήν ή άπόσπασιν αύτου έκ της μητρός του' 
Α'γέννησις πάιδίου» οημαίνει τήν πλήρη έκβολήν ή άπόσπασιν 

ιιαιδίου έκ της μητρός του' 
«δημόσιον νοσοκομεΐον» σημαίνει νοσοκομεΐον, σανατόριον ή 

άγροτ ικόν όγειονομικόν κέντρον λειτουργούν ύπό τήν διοίκησιν 
του Τμήματος Ι α τ ρ ι κ ώ ν 'Υπηρεσιών 

διάΟεοις* έν σχέοει προς πτώμα σημαίνει διάθεση διά ταφής, 
καύσεως ή δΓ οίουδήπστε έτερου μέσου' 

«δ ιεξαγωγή Ταφής* σημαίνει τήν διά θρί)σκευτικής λειτουρ
γ ί α ς ή ετέρας τελετής κατά τήν ταφή ν ή τήν δι* έτερων μέσων 
διάθεσιν του πτώματος ' 

«δικαστήριο ν» σημαίνει τό Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Δικαστήριον 
«έγγραφη» σημαίνει τήν καταχώρηση/ γεννήσεως ή θανάτου έν 

τ ω μητρώω' 
«επαρχία* σημαίνει τήν Έ π α ρ χ ί α ν Καταχωρήσεως Γεννήσεων 

καΐ θ α ν ά τ ω ν δπου έ*λαβε χώραν ή γέννησις ή ό θάνατος' 
«εύρετήριον» σημαίνει τόν υπό μορφήν βιβλίου ή ύφ* έτέραν 

μορφήν μηχανισμόν προς τόν σκοπόν ευρέσεως οίασδήποτε κατα
χωρήσεως έν τω μητρώω* 

κ Ι 5 3 «θανατικός ανακριτής» σημαίνει πρόσωπον τό όποιον κέκτηται 
έξουσίαν δυνάμει του περί θανατ ικών 'Ανακριτών Νόμου δπως 
δ ι ε ξ ά γ η θανάτικήν άνάκρισιν' 

«θνησιγονία» σημαίνει τήν γέννησιν παιδ ίου μετά τήν είκοστήν 
όγδόην εβδομάδα της κυήσεως ή ελαχίστου βάρους 500 γραμμα
ρίων, τό όποιον δεν άνέπνευσε μετά τήν πλήρη έκβολήν ή άπό
σπασιν αυτοΰ έκ της μητρός του ' 

κ,,ψ., 25ο. «Ιατρός» σημαίνει έγγεγραμμένον ίατρόν δυνάμει του περί Έ γ 
ΛΟιοΰ ι«.·»«) γ ρ α φ ή ς Ι α τ ρ ώ ν Νόμου* 
:κ) to0i9t)i: 
ίί-3 τοί> 1961 
'■!■'} ν>ύ Ι 0.6II 

1 Μ τοί) Ι96Η. 
Ι Λ ιοί) ί 974 
Ιβ.ιοΓ» 197.9. 

«ίδιωτικόν νοσοκομεΐον» σημαίνει νοσοκομεΐον έγγεγραμμένον 
\\*φ.255. δυνάμει τό'Ο περί ' Ιδ ιωτικών Νοσοκομείων ( "Ε λε γχο ς ) Νόμου' 

«ίδρυμα» σημαίνει δημόσιον νοσοκομεΐον, Ιδιωτικόν νοσοκομεΐον, 
φυλακή ν ή οΙονδήποτε άλλο δημόσιον ή κοινωφελές ίδρυμα ώς 
ήθελε καθορισθή ύπό του Γενικού Ληξιάρχου* 
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«καθορισθείς» σημαίνει καθορισθείς ύπό Κανονισμών δυνάμει 
του παρόντος Νόμου" 

«καταχώρησις» σημαίνει όλόκληρον τήν καταχώρησιν έγγρα
φης γεννήσεως ή θανάτου, ή μέρος αυτής, έν τω μητρώω* 

«καταχωρώ» σημαίνει καταχωρώ έν τω μητρώω γραπτώς, διά 
δακτυλογραφημένου έντυπου, φωτοτυπίας ή δι* άλλου μέσου* 

«κάτοχος ιδρύματος» σημαίνει πρόσωπον ύπεύβυνον διά τήν διοί
κησιν του ιδρύματος' 

«κάτοχος οικίας» σημαίνει τόν Ιδιοκτήτην, ένοικιαστήν ή έτερον 
πρόσωπον διαμένον έν τη οικία' 

«κοιμητήριον» σημαίνει κοιμητήριον έγγεγραμμένον δυνάμει του 
περί Ταφής Νόμου' Κεφ. 247. 

«κυβέρνησις» σημαίνει τήν Κυβέρνησιν της Κυπριακής Δημο
κρατίας' 

«Κύπρος» σημαίνει τήν έπικράτειαν της Κυπριακής Δημοκρα
τίας' 

«ληξιαρχεΐον» σημαίνει τό γραφεΐον του Ληξιάρχου γεννήσεων 
καΐ θανάτων της Επαρχίας ' 

«ληξιαρχικός αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπον διοριζόμενον 
δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου' 

«ληξίαρχος» σημαίνει τόν Ληξίαρχον γεννήσεων και θανάτων 
της επαρχίας δπου ίλαβε χώραν ή γέννησις ή ό θάνατος' 

«μαία» σημαίνει πρόσωπον ενασκούν μαιευτικήν δυνάμει τοΟ 
περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμου καί περιλαμβάνει Ιατρόν* Κεψ. 25:ί. 

40τοΰ1962. 
«οικία» σημαίνει οίκιστικήν μονάδα καΐ περιλαμβάνει ξενοδο

χεΐον, ξενώνα, οίκοτροφεϊον και κοίνόΦιον τό όποιον δέν θεωρεί
ται " Ι δρυμα. 

«πιστοποιητικόν γεννήσεως» σημαίνει τό ύπό του άρθρου 52 
καθοριζόμενον πιστοποιητικόν γεννήσεως* 

«πιστοποιητικόν θανάτου» σημαίνει τό ύπό του άρθρου 52 καθο
ριζόμενον πιστοποιητικόν θανάτου* 

«πτώμα» σημαίνει τό σώμα αποβιώσαντος" 
^συγγενής» περιλαμβάνει συγγενή έξ αγχιστείας καί, έν σχέσει 

προς πρόσωπον διά τό όποιον εξεδόθη διάταγμα υιοθεσίας σύμ
φωνους προς τόν περί Υιοθεσίας Νόμον, οιονδήποτε δστις θα ήτο Κεφ. 274. 
συγγενής έάν τό υίοθετηθέν ήτο τέκνον τόΟ υΐοθετήσαντος γεν
νηΟέν ίν νομίμω γάμω* 

«ταφή» σημαίνει τήν διάθεσιν πτώματος διά ταφής ή δι* έτερων 
μέσων" . 

«τύπος καταχωρήσεως γεννήσεων» σημαίνει τόν τύπον επί του 
οποίου λεπτομέρειαιάφορώσαι είς γέννησιν παρέχονται είς* τόν 
ληξίαρχον δυνάμει του άρθρου 9* 

«τύπος καταχωρήσεως θανάτου» σημαίνει τόν τύ|κ>ν έιιΐ του 
οποίου λεπτομέρειαι άφορώσαι είς θάνρ^ρν^ παρέχονται εί^, τόν. 
Ληξίαρχον δυνάμει του άρθρου 22' 

«υπεύθυνος κοιμητηρίου» σημαίνει τό πρόσωπον παρά του οποίου 
συνήθως εξασφαλίζεται ή άδεια τ α ^ ς Λ έ * / τ ω ,κόιμήτηρίω" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύ π ο υ ρ γ ο ν ^ 

Μέρος 11 .^ΔΙ ΟΙ ΚΗ Σ 1 ^ : ^ 
3. Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον από καιροί) ^KifXi^oy διορίζει τόν ^ ^ ^ ^ , * ? 4 

Γενικόν,Ληξίαρχον και π α ^ ς : ό 5 ι ώ ^ b j i ^ i j ^ j ^ ^ 
τάς άνατιθεμένας και εκτελεί τα κο»ήκΟντοί τά̂^ έπΙ^άλλόμένα όιιό Λη£»ά̂ χοίί: 
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I iuii|>/l(ii κιιί 
Ai|f,lrj|>x<u. 

Λι)ί.ια(.χι ι. 

ΚαΛήκονηυι. 
Λΐ|£ιάρχοι>. 

Λΐ|ί.ΐι: |»χικ·ιΙ» 
■AnniptM' i . i i i i ' i 

"Κί,ΓΜίΜιΟΛΟ 
τήΟί.κ;. 

ΚαΝαχώρηοιι 
ytwiVjoiov. 

'Αρμόδιος 
ιιληροφο 
ριο&ότής..' 

του παρόντος Νόμου, ι ατέχο)ν τήν θε.σιν του Γινικοΰ Ληξιάρχου δι* 
όσον χρόνοντό Ύπουργικόν Συμβρύλιον ήθελε ν. αποφασίσει. 

4. Ό Υπουργός, δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, υποδιαι
ρεί τήν Κοπριακήν Δημοκρατίαν εις Επαρχίας Καταχωρήσεως Γεν
νήσεων και θανάτων διά δημοσιεύσεως εις τήν επίσημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας. Δύναται άπό καιροΰ εις καιρόν, νά συνενώνη ή 
να ύποδιαιρη περαιτέρω τάς επαρχίας διά τήν καλυτέραν εφαρμο
γή ν τοΰ παρόντος Νόμου. Δι* έκαστη ν έπαρχίαν διορίζεται εις Λη
ξίαρχος Γεννήσεων καΐ θανάτων. 

5. Τ ά γραφεία του Γενικού Ληξιάρχου θα είναι γνωστά ώς Γενικόν 
Ληξιαρχεΐον καί παν μέρος δπου φυλάσσονται μητρώα ή έγγραφα 
ύπότου Γενικού Ληξιάρχου, δυνάμει, τού παρόντος Νόμου, θά λογί
ζεται ώς τμήμα του Γενικού Ληξιαρχείου. Τά γραφεία του Ληξιάρ
χου θά είναι γνωστά ώς Ληξιαρχεΐον. 

6. Ό Ληξίαρχος άσκεΐ τάς άνστιθεμένας εξουσίας καί εκτελεί τά 
καθήκοντα τά επιβαλλόμενα είς αυτόν δυνάμει του.παρόντος Νόμου 
διά τήν έπαρχίαν διά τήν Οποίαν·διορίζεται καί συμμορφοΰται προς 
ολας τάς οδηγίας τοΰ Γενικοί· Ληξιάρχου; 

7. Ό Υπουργός δύναται νά διορίζη Ληξιαρχικούς 'Αντιπροσώ
πους διά περιοχάς τάς οποίας ήθελε καθορίσει. Ό ληξιαρχικός 
αντιπρόσωπος υποχρεούται νά έκτελή τά καθήκοντα τά επιβαλλό
μενα ε(ς αυτόν ύπό τοΰ άρθρου 28 τοΰ παρόντος Νόμου καθώς καί 
άλλα τά όποια ήθελον καθορισθη καί yoc σομμορφοΰται προς δλας 
τά<ς οδηγίας τοΰ Γενικοΰ Ληξιάρχου. Ληξιαρχικοί αντιπρόσωποι οί 
όποιοι δέν είναι δημόσιοι λειτουργοί ύπό πλήρη άπασχόλησιν θά 
λαμβάνουν καθοριζομένην άμοιβήν έκ των εσόδων της Κυβερνή
σεως. 

8.(ϊ) Οιαδήποτε πράξις καί πάν δ,τι απαιτείται ύφ' οιουδήποτε 
Νόμου νά γίνη ύπό, προς ή ενώπιον του Γενικού Ληξιάρχου, δύναται 
νά γίνη ύπό, προς ή ενώπιον Ληξιάρχου εξουσιοδοτημένου, γενικώς 
ή ειδικώς προς τούτο -γρατιτώς, ύπό τοΟ Γενικού Ληξιάρχου. 

(2) ΟΙαδήποτε πράξις καί παν δ,τι απαιτείται ύφ' οιουδήποτε 
Νόμου νά γίνη ύπό, προς ή ενώπιον του Γενικού Ληξιάρχου, δύναται 
νά γίνη ύπό, προς ή ενώπιον οιουδήποτε λειτουργού ή βοηθού του 
Γενικού Ληξιάρχου εξουσιοδοτημένου γενικώς ή* ειδικώς προς τούτο 
γραπτώς ύπό του Γενικού Ληξιάρχου. 

Μέρος I I I . ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 
9. Πάσα γέννησις έν Κύπρω δέον νά εγγράφεται ύπό του Λη

ξιάρχου της επαρχίας δπου αύτη ίίλαδε χώραν διά καταχωρήσεως 
είς τό μητρώον γεννήοεων της επαρχίας. ΑΙ καταχωρητέαι λεπτο
μέρεια! θά παρέχονται είς τόν Ληξίαρχον έπί του τύπου καταχω
ρήσεως γεννήσεων καί θά περιλαμβάνουν λεπτομέρειας άφορώσας 
κίς τό παιδίον καί τους γονείς αυτού, τό δνόμα, διεύθυνσιν καί ύπο
γραφήν αρμοδίου πληροφοριοδότου καί πιστοποίησιν ίάτροΰ ή μαίας. 

10. Έ ν σχέσει προς γέννησιν, αρμόδιος πληροφοριοδότης διά τήν 
παροχήν προς τόν Ληξίαρχον των καθορισθεισών λεπτομερειών αί 
όποΐαι αφορούν εις τό παιδίον και τους γονείς αύτοΰ εΐναι: 

(α) ή μήτηρ τοΰ παιδιού, 
(Ρ) ό πατήρ τοΰ παιδιού, 
(γ) πάν πρόσωπον παρόν κατά τήν γέννησιν, 
(δ) πάν πρόσωπον έχον τήν εύθύνην τοΰ παιδιού, 
(ε) ό κάτοχος Ιδρύματος ή όίκίας δπου έγεννήθη τό παιδίον. 
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II . Πάς αρμόδιος πληροφοριοδότης δέον νά παράσχη, έάν ήθελε Καθήκον 
παρακληθη προς τοΰτο και έξ δσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, ,*ρμ<*ΐοι> 
προς τον κάτόχον Ιδρύματος δπου έγεννήθη τό παιδίον ή\ προς τόν pĵ sorou 
ίατρόν ή τήν μαΐαν. τους διενεργήσαντας την. γέννησιν του παιδιού 
έκτος Ιδρύματος ή προς τόν ληξίαρχον της επαρχίας, τάς καθο
ρισθείσας λεπτομέρειας τάς άφορώσας είς τό παιδίον και τους 
γονείς αύτοΟ και νά υπογραφή τόν τύπον καταχωρήσεως γεννήσεων. 

Ιδρύματος 

12. Όσάκις λαμβάνη χώραν γέννησις εντός Ιδρύματος ό κάτοχος Γέννησις 
αυτού δέον όπως συγκέντρωση έ π ι τ ε ϋ τύπου καταχωρήσεως γεν έιτός 
νήσεων έν σχέσει προς την γέννησιν, τάς λεπτομέρειας τάς άφορώ
υας είς τό παιδίον και τους γονείς αύτοΟ, τό δνομα, διεύθυνσιν και 
ΰπογραφήν τοΰ αρμοδίου πληροφοριοδότου καΐ την πιστοποίησιν του 
ιατρού ή της μαίας και δπως άποστείλη τόν ρηθέντα τύπον είς τόν 
Ληξίαρχον εντός της καθορισθείσης προθεσμίας. 

Γέννησις 
έκτος 
Ιδρύματος. 

ΓνωστσποΙησις 
καΐ δωρεάν 
πιοτοποιη-

τικόν. 

13. ■'Οσάκις λαμβάνη χώραν γέννησις εντός οικίας ή οπουδήποτε 
έκτος Ιδρύματος, οί παρευρεθέντες Ιατρός ή μαΐα δέον δπως συγ
κεντρώσουν έπι του τύπου καταχωρήσεως γεννήσεων τάς λεπτομέ
ρειας τάς άφορώσας είς τό παιδίον και τους γονείς αύτοΟ, τό δνομα, 
διεύθυνσιν και τήν ύπόγραφήν του αρμοδίου πληροφοριοδότου και 
δπως υπογράψουν τήν πιστοποίησιν ιατροί) ή μαίας και αποστείλουν 
τόν ρηθέντα τύπον είς τόν Ληξίαρχον εντός της καθορισθείσης προ
θεσμίας. 

14. "Αμα τη λήψει των λεπτομερειών διά τήν καταχώρησιν γεν
νήσεως, ό Ληξίαρχος αποστέλλει προς τους γονείς του παιδιού έγ
γραφον γνωστοποίησιν λήψεως και,' έφ* δσον ή γέννησις έχει κατα
χώρηθη, πληροφορεί τους γονείς περί του αριθμοί) έγγραφης αύτης 
εις τό μητρώον γεννήσεων : 

Νοείται δτι, έάν είναι γνωστόν εις τόν Ληξίαρχον δτι τό παιδίον 
έχει αποθάνει ή είναι περίπτωσις θνησιγονίας δέν είναι απαραίτητος 
ή αποστολή γνωστοποιήσεως: 

Νοείται περαιτέρω δτι, έάν τό δνομα του παιδιού και απασαι αϊ 
ζητηθεΐσαι λεπτομέρειαι διά τήν καταχώρησιν έχουν παρασχεθη 
εντός της καθορισθείσης προθεσμίας, ή έγγραφος γνωστοποίησις 
δέον νά λάδη τήν μορφήν πιστοποιητικού γεννήσεως δυνάμει του άρ
θρου 52 και ουδέν δικαίωμα καταβάλλεται ύπό των γονέων διά τό 
ρηθέν πιστοποιήτικόν. 

15. Εΐναι καθήκον του Ληξιάρχου νά χρησιμσποιη παν είς τήν διά Καθήκον 
θεσίν του μέσον διά νά ένημερουται περί των γεννήσεων at όποΐαι Ληξίαρχου 
λαμβάνουν χώραν είς τήν έπαρχίαν του και νά μεριμνφ δπως λεπτό ^f *£!£"" 
μέρειαι άφορώσαι είς τάς γεννήσεις αύτάς άποστέλλωνται προς t o ρ10δ6του. 
Ληξιαρχεΐον διά καταχώρησιν. Καθ* οιονδήποτε χρόνον μετά την 
παρέλευσιν της καθορισθείσης προθεσμίας ό Ληξίαρχος δύναται, έάν 
δέν του έχουν εισέτι άποσταλή πληροφορίαι, άφορώσαι εις γέννησιν, 
νά απαίτηση γραπτώς από άρμόδιον πληροφοριοδότη ν δπως ούτος 
παράσχη εντός 14 ήμερων από της λήψεως της απαιτήσεως τάς 
αναγκαίας διά τήν καταχώρησιν της γεννήαεως πληροφορίας. 

στο 
16. Ό κάτοχος ιδρύματος δπου επισυμβαίνουν γεννήσεις τηρεί Τήρησις 
οιχεΐα των γεννήσεων και εκαοτός ιατρός ή μαΐα οί όποιοι διε σΤ?!ΐ^>ν' 

νεργουν γεννήσεις έκτος ιδρυμάτων τηρούν στοιχεία των γεννήσεων γΕνν*'σΕων
τούτων. Τά στοιχεία θά περιλαμβάνουν τάς λεπτομερείας τάς καθο
ριζομένας ύπό του παρόντος Νόμου και αϊ όποΐαι θα αποκαλύπτον
ται είς τόν Ληξίαρχον έάν ήθελον ζητηθηύπ* άότοΟ. 
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θοο«5ιτοο. 

17. (1) Καθ1' οιονδήποτε χρόνον προ της παρόδου ενός έτους από 
της'ημερομηνίας, της γεννήσεως ή γέννηαις δύναται να καταχωρηθη 
ύπύ τουΛηξιάρχου ά|ΐα τη παροχή είς αυτόν τών λεπτομερειών ύπό 
αρμοδίου κληροφοριόδότου και τη πιστοποιήσει τοΟ διενεργήσαντος 
τήν γέννηοιν ίατροΟ ή μαίας, ώς και τη καταβολή του καθορισθέν
τος δικαιώματος. 

(2) Μετά τήν πάροδον ενός έτους από της ημερομηνίας γεννήσεως 
ή γέννησις καταχωρείται μόνον τη έγκρίσει του Γενικού Ληξιάρχου, 
άφου παρασχεθη τοιαύτη, μαρτυρία οίαν ήθελεν οδτος ορίσει και 
ίίττΐ τη καταβολή τοΟ καθορισθέντος δικαιώματος. 

(3) Λί μετά τήν πάροδον ενός £τους από της ημερομηνίας γεν
νήσεως καταχωρήσεις γεννήσεων δέον νά συνοδεύωνται άπό συνο
πτικήν ίκθεαιν της μαρτυρίας έπί της οποίας έστηρίχθη ή έγκρισις 
του Γενικοί) Ληξιάρχου. 

18. Έάν ό Ληξίαρχος άρνηται νά έγγράψη γέννηοιν ή άμελη νά 
έγγράψη αυτήν εντός περιόδου τριών μηνών άπό της ημερομηνίας 
παροχής έίς αυτόν των λεπτομερειών, ό έπιδιώκων τήν εγγραφή ν 
της γεννήσεως δύναται νά αΐτήοη παρά τοΟ Δικαστηρίου διάταγμα 
διάτάττόν τήν έγγραφήν αύτης. Έπί τη προσαγωγή πιστοποιητικρυ 
δικαστικού λειτουργού αναφερομένου εΙς τήν έ'κδοσιν του τοιούτου 
διατάγματος .ό Ληξίαρχος εγγράφει τήν γέννησιν. 

19. Είς περίπτωσιν γεννήσεως εξωγάμου τέκνου του οποίου ό 
πατήρ είναι άγνωστος, τό δνρμά τοΟ πατρός ώς και ϊτεραι λεπτο
μέρειαι άφορώσαι είς αυτόν δέν καταχωρούνται είς τό μητρώον: 

Νοέΐτάι δτι τό παρόν άρθρον δέν ισχύει είς περίπτωσιν καθ* ή'ν 
ol γονείς του έν λόγω τέκνου υπήρξαν νυμφευμένοι αλλ' ό γάμος 
αυτών διέλύθη εντός των αμέσως προηγουμένων της γεννήσεως δέκα 
μηνών: 

Νοείται περαιτέρω δτι λειπτομέρείαι άφορώσαι είς τόν πατέρα θά 
καταχωρώνται καθ' οίονδήποτε χρόνον μετά τήν καταχο')ρησιν της 
γεννήσεως, έάν πρσσαχθη έίς τόν Ληξίαρχον έγγραφος συγκατά
θεσις αμφοτέρων των γονέων έπί του καθορισθέντος τύπου ή δικα
οτικόν διάταγμα καθΰρίζον τήν πατρότητα' έάν δε προσαχθη είς 
τόν Ληξίαρχον άπόδειξίς επιγενομένου γάμου τών γονέων, καταχω
ρείται ή ημερομηνία του γάμου. 

20. Πάς δστις ευρίσκει καί αναλαμβάνει τήν εύθύνην έκθετου 
βρέφους οφείλει πρό της παρόδου 14 ήμερων άπό της ευρέσεως, νά 
γνωστοποίηση τούτο είς τόν Ληξίαρχον της επαρχίας δπου ευρέθη 
τό βρέφος καΐ ό Ληξίαρχος προβαίνει είς κάταχώρησιν τούτου καθ* 
δν τρόττον ήθελεν ορίσει ό Γενικός Ληξίαρχος. Ή γενομένη δυνά
μει τοΟ παρόντος άρθρου έγγραφη άκυρόΟτάι έάν καθ* οιονδήποτε 
μέταγενέστερόν χρόνον ή ταιπότης του έκθετου βρέφους ήθελεν έξα
κριβωθη KOti έάν κατάχώρησις τών πραγματικών λεπτομερειών έγέ
ν ε τ ό ή δύναται νάγ ίνη . '■'■■} ϊ 

21/Γέννησις παιδΙο.ύ έι»1 πλοίου ή αεροσκάφους προσεγγίζοντος 
τήν KfojtpQV; καταχωρείται είς τήν έπαρχίαν δπου τούτο άπεβιβάσθη 
του Τϊλό|αυ J)^^τςΟ; αεροσκάφους. 

Μέρος ΐν^ΘΆΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 
22. * 0 / ^ ν ^ έν Κύπρω κατα

χώ^ΐτάΓ ^*j.̂ 5jio|';ifS^nSS '̂;·ϊ:9*'"C^Hfe îPXW t fK. 'Επαρχίας. <·At καθό
ριρθΐΐάάΐ^;Χ^^τοίμ^ρ^ϊαί'ί;.,^^..^ρέχ^|αι εΙ<;; τόν Ληξίαρχον έπί, του 
τύπό6; :κάτάχώρ^ και $&^περ«λαμ6άνρ0ν στοιχεία άφο
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ρώντα tie, τον αποβιώσαντα, τον άρμόδιον πληροφοριοδότην, ιατρι
κών πισιοποίησιν του θανάτου, άδι ιαν και βεβαίωσιν ταφής: 

Νοείται δτι, εις περίπτωσιν ευρέσεως πτώματος καΐ ελλείψει πλη
ροφοριών έν σχέσει ιχρός τόν τόπον καΐ χρόνον θανάτου, ό θάνατος 
καταχωρείται ύπό τοΰ Ληξιάρχου της επαρχίας δπου ευρέθη τό 
πτώμα. 

23. 'Αρμόδιος πληροφοριοδότης δια την παροχήν προς τόν Λη 'Αρμόδιος 
ξίαρχον τών λεπτομερειών αποβιώσαντος προσώπου ε ίνα ι : ί̂οδάτης 

(α) Οιοσδήποτε συγγενής του αποβιώσαντος παρών κατά τόν θανάτου, 
θάνατον ή περιθάλψας τούτον κατά τήν τελευταίαν αύτου 
άσθένειαν, 

(β) οιονδήποτε πρόσωπον παρόν κατά τόν θάνατον ή πρόσωπον 
περιθάλψαν τόν αποβιώσαντα κατά τήν τελευταίαν αύτου 
άσθένειαν, 

(γ ) οιοσδήποτε συγγενής του αποβιώσαντος διαμένων ή ευρι
σκόμενος εις τό χωρίον ή τήν πόλιν δπου έπισυνέβη ό 
θάνατος, 

(δ) δ κάτοχος του ιδρύματος ή ό κάτοχος της οικίας δπου έπι
συνέβη ό θάνατος, 

(ε) ό διενεργήσας τήν ταφήν του πτώματος, 
(στ) ό ληξιαρχικός αντιπρόσωπος ή αστυνομικός. 

24. Πας αρμόδιος πληροφοριοδότης οφείλει, έάν ήθελε κληθή προς καθήκοντα 
τούτο, νά παράσχη, έξ δσων κάλλιον γνωρίζει καΐ πιστεύει, προς Αρμοδίου 
τόν κάτοχον 'ιδρύματος δπου έπισυνέβη ό θάνατος, ή προς τόν Ιατρόν '^^του 
τόν περιθάλψαντα τόν αποβιώσαντα κατά τήν τελευταίαν αύτου

 ρ ι °"' 
άσθένειαν ή τόν κληθέντα μετά θάνατον Ιατρον, ή προς τόν διενερ
γήσαντα τήν ταφήν ή προς τόν ληξιαρχικόν άντιπρόσωττον ή άστυ
νομικόν, ή προς τόν Ληξίαρχον της επαρχίας, τάς καθορισθείσας 
λεπτομέρειας και νά ύπογράψη τόν τύπον καταχωρήσεως θανάτου. 

25.—(1) Εις περίπτωσιν θανάτου προσώπου δπερ έτυχεν ιατρικής Πκποποίησις 
περιθάλψεως κατά τήν τελευταίαν αύτοΟ άσθένειαν, ό περιθάλψας

 e
°**

,
?

t
>

(m6 

αυτόν ιατρός συμπληροινει και υπογράφει τόν καθωρισμένον τύπον ^Ρ
00

· 
καταχωρήσεως θανάτου. 

(2) 'Οσάκις τό πτώμα προσώπου μή τυχόντος Ιατρικής περιθάλ
ψεως κατά τήν τελευταίαν αύτοΟ άσθένειαν εξετάζεται ύπό Ιατρού, 
ό.έξετάσας τούτο Ιατρός δύναται, έάν κρίνη τούτο σκόπιμον, νά 
συμπλήρωση και ύπογράψη τόν καθωρισμένον τύπον καταχωρήσεως 
θανάτου. 

(3) ΑΊ πρόνοιαι του παρόντος άρθρου δέν Ισχύουν οσάκις; ύϊτάρχη 
εύλογος υποψία δτί ό αποβιώσας ίτυχέν βιαίου ή μή φυσιολογικού 
ή άγνωστου αιτίας θανάτου ή άπέθανεν ύφ* ετέρας όυνθήκάς δϊά 
τάς οποίας απαιτείται ή διεξαγωγή θανατικής ανακρίσεως δυνάμει 
του περί θανατικών 'ΑνακριτώνΝόμου. , κεφ. 153. 

26. 'Οσάκις έπισυμβαίνη θάνατος εντός Ιδρύματόέ ό κά4ρχός.τοΰ θάνατος" 
' Ιδρύματος συγκεντρώνει έττί τοΟ τύπου καταχωρήσεως θανάτου τάς ^ " ^ 
προσωπικάς λ»τπομερΕίας το£ . d ^ ^ Κρύμοπος. 
φοριοδότου, και Ιατρικήν. πιρ^οποίηαιν θανάτου, καΐ μεριιμνα διά τήν 
παράδοσιν του ρηθέντος τύπου :εΙς τόνδιενεργούντα τήνταφήν. 

27. Έάν οιονδήποτε πρόσωπον άποθάνη έκτος Ιδρύματος κα ι έάν θάνοπος 
προ τοΟ θανόπρυ έτυχεν Ιατρικής ^ ρ ί ^ 
τασε μετά θάνατον Ιοοτοός δυνάμει τοΰ άρθροο 25 ό έν λόγω ΙοΚρός S i p S ^ ' 
δέον νά συμπλήρωση τόν καθωρισμένον τ ^ ο ν κάτα)(%ή^^ 
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του καϊ να μεριμνήση δια τήν παράδοσίν του είς τον διενεργοΟντα 
τήν ταφήν. 

28. Έάν εις περίπτωσιν θανάτου ρίουδήιτοτε προσώπου είς περιο
χή ν δπου διωρίσθη ληξιαρχικός άντιιτρόσωποςδυνάμει του άρθρου. 7 
του παρόντος Νόμου ό αποβιώσας δέν έτυχεν ιατρικής περιθάλψεως 
κατά τήν τελευταίαν αύτοΟ άσθένειαν ή δέν έξητάσθη μετά θάνατον 
υπό ίατρου, ό ληξιαρχικός αντιπρόσωπος, άφοΟ επιθεώρηση τό πτώμα 
καϊ Ικανοποιηθή ότι δέν υπάρχουν ύποπτοι, ή μή φυσιολογικοί συν
θήκαι, συμπληρώνει τόν τύττον καταχωρήσεως θανάτου έν σχέσει 
προς τόν αποβιώσαντα και τόν άρμόδιον πληροφοριοδότην, υπο
γράφει τήν άδειαν ταφής έπί τοΰ ρηθέντος τύπου και μεριμνά διά 
τήν παράδοσίν τούτου είς τόν διενεργοΟντα τήν ταφήν. 

29. Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διενεργήση ταφήν και ουδείς υπεύ
θυνος κοιμητηρίου δύναται νάέττιτρέψη τήν ταφήν ειμή έπί τη παρου
σιάσει εις αυτόν τοΰ τύπου καταχωρήσεως θανάτου ή έπί τη συμ
πληρώσει υπό του ιδίου του σχετικού προς τούτο μέρους του έν λόγω 
τύπου έπί του οποίου ωσαύτως εμφαίνεται ή συνάπτεται εν έκ τών 
ακολούθων: 

(α) Πιστοποίησις θανάτου ύπό ίατρου δυνάμει τοΰ άρθρου 25 
τοΟ παρόντος Νόμου" 

(β) άδεια ταφής δυνάμει τοΰ άρθρου 28 του παρόντος Νόμου' 
(γ) διάταγμα εξουσιοδοτούν τήν ταφήν δυνάμει του άρθρου 15 

Κεφ. 133. του περί θανατικών Ανακριτών Νόμου' 
(δ) άδεια ταφής εκδοθείσα ύπό του Ληξιάρχου δυνάμει τοΰ 

άρθρου 31 του παρόντος Νόμου. 

30. Πάν πρόσωπον διενεργούν τήν ταφήν αποβιώσαντος δέον νά 
αποστείλη προς τόν Ληξίαρχον πρό της παρόδου δεκαπέντε ήμερων 
από της ταφής, τόν τύπον καταχωρήσεως θανάτου έν σχέσει προς τόν 
αποβιώσαντα, όστις προσήχθη προς αυτόν ή συνεπληρώθη ύπ' αυτού 
δυνάμει τοΰ άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, και έπί τοΰ οποίου δέον 
νά πιστοποίηση τήν ήμερομηνίαν και τόν τόπον της ταφής. 

31.~(1) Ουδέν έν τω παρόντι μέρει εμποδίζει τόν Ληξίαρχον νά 
δεχθη τόν τύπον καταχωρήσεως θανάτου φέροντα τάς λεπτομέρειας 
τάς άφορώσας είς τόν αποβιώσαντα και είς τόν άρμόδιον πληρο
φοριοδότην ώς καϊ τήν Ιατρική ν πιστσποίησιν θανάτου και νά προβή 
είς τήν καταχώρησα» του θανάτου. Έν περιπτώσει καταχωρήσεως 
θανάτου ούτω γενομένης πρό της ταφής, ό Ληξίαρχος δύναται νά 
έκδώση γρατη^ν άδειαν ταφής δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου. 

(2) 'Οσάκις πτομα έχει κομισθή είς Κύπρον διά ταφήν ό Ληξίαρ
χος εκδίδει γραπτήν άδειαν ταφής δυνάμει του παρόντος άρθρου, 
έφ* δσον Ικανοποιείται δτι ό θάνατος έχει δεόντως καταχωρηθή έν 
τη χώρα έν ή έ·πισυνέβη. 

(3) "Αδειαι ταφής δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδίδονται καθ* 
8ντύπον ήθελαν ορίσει ό Γενικός Ληξίαρχος. 

32. Ουδείς δύναται νά μετακίνηση έκτος Κύπρου πτώμα προσώ
που άιτοδιώσαντος έν Κύιτρω, έκτος' έάν κατέχη πιστοποιητικόν τοΟ 
Ληξιάρχου έπί του ομοίου νά εμφαίνεται δτι ό θάνατος έχει κατα
χωρηθή δεόντως. 

πιστοποιηθεί η 
ίοίψικϋ· 

Πρόσωπον! 
διενεργούν 
τήν ταφήν. 

McTCPxlvrpiiq 
ιττώμοπος έκ 
Κύπρου.. 
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33. Είναι"καθήκον του Ληξιάρχου νά χρησιμοποιή πάν είς την διά Καθήκον 
θεσίν του μέσον διά νά ένημερουται περί τών θανάτων και ταφών Ληξιάρχου* 
οί ότχοΐοι επισυμβαίνουν είς την έπαρχίαν του καΐ νά μεριμνά όπως ^ΓΟΟΦΟ"" 
λεπτρμέρειαι άφορώσαι εις τους θανάτους καΐ.τάς ταφάς άποστέλ ρι0ο6του. 
λωνται προς to Ληξιαρχεΐον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 
Καθ* οίονδήποτε χρόνον μετά πάροδον δεκαπέντε ήμερων άπό της 
ταφής, δ Ληξίαρχος δύναται, έάν δέν έχουν εΙσέτι άποσταλή εις 
αυτόν αϊ άφορώσαι είς θάνατον και ταφήν πληροφορίαι, νά απαί
τηση γραπτώς άπό άρμόδιον πληροφοριοδότην έν σχέσει προς τόν 
έν λόγω θάνατον ή άπό τόν διενεργήσαντα τήν ταφήν, δπως οδτος 
παράσχη εντός επτά ήμερων άπό της λήψεως της απαιτήσεως τάς 
αναγκαίας λεπτομέρειας δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου. 

34. Ό κάτοχος Ιδρύματος τηρεί στοιχείατών έπισυμδάντων έν τω Τήρησις 
ίδρύματι θανάτων καΐ πας Ιατρός τηρεί στοιχεία θανάτων τών ^2_ ε 1 ω ν 

προσώπων άτινα περιέθαλψε κατά τήν τελευταίαν αυτών άσθένειαν, 
ή διά τά όποια.συνεπλήρώσε και ύπέγραψεν Ιστρικήν πιστοποίησιν 
θανάτου, και πας ληξιαρχικός αντιπρόσωπος ή έτερον πρόσωπον 
έχον τήν εύθύνην διά τήν Ιναρξιν συμπληρώσεως του τύπου καταχω
ρήσεως θανάτου δέον νά τηρη.τά αναγκαία στοιχεία διά τόν θάνατον 
έν σχέσει προς τόν όποιον ή ρχισε τήν συμπλήρωσιν του τύπου κατα
χωρήσεως θανάτου καΐ πας υπεύθυνος κοιμητηρίου δέον νά τηρη 
στοιχεία άφορώντα είς τάς ταφάς αΐτινες δλαβον χώραν εντός του 
κοιμητηρίου. Τά δυνάυει τοό παρόντος άρθρου τηρούμενα στοιχεία 
θά περιλαμβάνουν καθορισθείσας λεπτομέρειας καΐ θά άποκαλύ
πτωνται είς τόν Ληξίαρχον έάν ήθελε ζητήσει τούτο. 

35.— (1) Μετά ιτάρόδον δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας 'Εκπρόθεσμος 
θανάτου, ό θάνατος καταχωρείται μόνον τη έγκρίσει του Γενικού |**£™^ 
Ληξιάρχου άφου παρασχεθη τοιαύτη μαρτυρία οΤαν ήθελεν οΟτος 
καθορίσει καΐ έπι τη καταβολή τόΟ καθορισθέντος δικαιώματος. 

(2) Καταχωρήσεις θανάτων δυνάμει του παρόντος άρθρου δέον 
νά συνοδεύωνται άπό δκθεσιν της μαρτυρίας επί της οποίας έστη
ρίχθη ή εΎκρισις του Γενικού Ληξιάρχου.. 

36.—(1) 'Οσάκις διεξάγεται θανατική άνάκρισις δυνάμει του περί Περιπτώσεις 
θανατικών 'Ανακριτών Νόμου, ό θανατικός ανακριτής αποστέλλει θαη«ηκί|ς 
προς τόν Ληξίαρχον της επαρχίας δπου διεξήχθη ή θανατική άνά «̂ βηψίοεως. 
κρισις άντίγραφον του πορίσματος της ανακρίσεως. Κεφ. 153. 

(2) 'Οσάκις θάνατος προσώπου παραπέμπεται προς τόν θανα
τικόν Άνακριτήν καΐ ό θανατικός "Ανακριτής άποψάσίση δυνάμει 
του άρθρου 4 του περί θανατικών 'Ανακριτών Νομούς δτι δέν εΐναι κεφ. 153. 
αναγκαία ή διεξαγωγή θανατικής ανακρίσεως οδτος, εντός επτά 
ήμερων άπό της αποφάσεως, αποστέλλει προς τόν Ληξίαρχον της 
επαρχίας έν ή έπισυνέβη ό θάνατος άντίγραφον τοΟ πορίσματος της 
διεξαχθείσης νεκροψίας δυνάμει του περί θανατικών "Ανακριτών 
Νόμου. Κεφ. 153. 

37. θ ά ν α τ ο ς προσώπου έπί πλοίου ή αεροσκάφους προσεγγίζοντος θάλπος έπΐ 
τήν Κύπρον καταχωρείται είς τήν έπαρχίαν δπου τό πτώμα μετεκο πλοίου ι\ 
μίσθη έκ του πλοίου ή του αεροσκάφους. άεροσκΛφόυς. 

Μέρος V.—ΜΗΤΡΩΑ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ω Ν ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ 
38. Ό Γενικός Ληξίαρχος τηρ*εΐ Γενικόν Μητρώον τών γεννήσεων Μητρώα, 

και θανάτων τών καταχωρηθέντων είς άπάσας τάς επαρχίας, ό δ έ 
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Ίόποι ίν ιοϊ<; 
μητρο')οκ.. 

ι Γ|ρήσϋ(·Η; 
μητρώοι' κο4 

Ι Ι|>οΐιν<)Γ' 
|Ι£ΙΤϊ· 
μιρρφα. 
Ι 6 τικ» Ιίν).'» 
ΗιοΟ 1447 

ίί'3 τ<>ί» 1 9 / 3 . 

Ληξίαρχος T»)f>fc'i ΊΛίκναχκϊκόν μητρώο ν > ι.νΐ'ήο» .<.>ν καϊ θανάτων τών 
καταχωρηϋέντων tic; τήν οίκείαν έιχαρχίαν: 

Νοείται οτι ό Γενικός Ληξίαρχος δύναται, τη συναινέσει τοΰ 'Υπουρ
γού, νά μή απαιτη τήν τήρησιν Επαρχιακού μητρώου εις ώρισμένας 
επαρχίας δι* ώρισμένας κατηγορίας έγγραφων. 

39. Τά τηρούμενα έν τω μητρώω έγγραφα δέον νά εϊναι τα πρωτό
τυπα των τύπων καταχωρήσεως γεννήσεων ή θανάτων ή αντίγραψα 
τούτων γενόμενα ώς προνοείται ύπό του άρθρου 42 του παρόντος 
Νόμου. 

40. Ο τρόπος καταχωρήσεως γεννήσεων και θανάτων και ό τρόπος 
τηρήσεως μητρώων καθορίζεται υπό του Γενικού Ληξιάρχου. 

Atftlyp"<|''> 
iipr.viivrirm.iv. 

41. Μητρώα περιέχοντα καταχωρήσεις γενομένας δυνάμει των 
περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και θανάτων Νόμων, λογίζονται ώς 
'Επαρχιακά μητρώα διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. Μητρώα 
τηρούμενα ύπό των προέδρων τών χωριτικών επιτροπών έν σχέσει 
προς τά καθήκοντα τούτων δυνάμει τών έν λόγω Νόμων δέον νά 
παραδοθούν ύπό τήν φύλαξιν του Ληξιάρχου έίς χρόνον τόν ότ:οΐον 
ήθελεν ορίσει ό Γενικός Ληξίαρχος. 

42. Ό Γενικός Ληξίαρχος, προνόων διά.τήν δημιουργίαν ή* διαφύ
λαξιν τών Γενικών και Επαρχιακών μητρώων, δύναται νά έτοιμάση 
αντίγραφα τών πρωτοτύπων καταχωρήσεων χειρογράφως, δι* εκτυ
πώσεως, φωτοτυπίας ή* άλλου μέσου. Βεβαιώσεις του πιστού τών έν 
λόγω αντιγράφων δέον νά γίνώνται διά παν άντίγραφον περιληφθέν 
εΙς τά Γενικά ή Επαρχιακά μητρώα. 'Αντίγραφα καταχωρήσεων 
πιστοποιημένα δυνάμει του παρόντος άρθρου λογίζονται ώς πρωτό
τυποι καταχωρήσεις διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

Γρ.ιηοποιήόέις. 43. (1) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «τρσποττοίησις» 
περιλαμβάνει τήν διόρθωσιν λαθών, προσθήκην, νέον δνομα ή άλλα
γήν ονόματος, ή" άλλαγήν ονόματος και φύλου συγχρόνως, και άκύ
ρωσιν έγγραφης. Ουδεμία τρόιτοποίησις δύναται νά γίνη είς μητρώον 
ειμή ώς προνοείται ύπό τών άρθρων 44, 45, 46 καϊ 47 του παρόντος 
Νομού. 

(2) Τροποποιήσεις γενόμεναι είς τό Γενικόν Μητρώον δέον νά 
γίνώνται κ α ι ε ί ς τό άντίστοιχον Έπαρχιακόν Μητρώον καϊ τροπο
ποιήσεις γενόμεναι είς τό Έπαρχιακόν Μητρώον δέον νά γίνώνται 
καϊ εις τό Γενικόν Μητρώον. 

(3) Ουδέν λάθος απαλείφεται από χειρόγραφον ή από έντυπον 
καταχωρήσεως είς τό μητρώον καϊ ουδεμία προσθή κη ή διόρθωσις 
δύναται νά "κάλυψη, ή άφανίόη τήν πρώτην έγγραφήν. 
; ν(4) ΑΙ τροποποιήσεις δέον νά κυρωθούν καθ* δν τρόττον ήθελεν 
ορίσει Ο Γενικός Ληξίαρχος. Ή ημερομηνία της κυρώσεως κατα

. χωρέϊται. ·■'■■ " 
Διόρθωσις :; r 44.*0 Γενικός Ληξίαρχος δύναται έάν ήθελε κρίνει τούτο άναγ
*?6Qp kocioVj καιδάσει μαρτυρίας ή ν ήθελε θεωρήσει Ικανοποιητικήν, νά 

,προ:<^ ε ] ^ λάθους f) λάθους περί τά γεγο
νότα f) τήν o g g ( ^ 

lif>6c?i!tTtr 4Λ ^ κρίνει τούτο άναγ
ptotxeioi. KOt7OV| κ α | βάσει μαρτυρίας η*ν ήθελε θεωρήσει ίκανοποιητικήν, νά 

http://iipr.viivrirm.iv
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προβη εις οιανδήποτε καταχώρηοιν προσθέτων στοιχείων εις έγγρα
φήν έν τω Γενικώ ή Έπαρχιακώ Μητρώω. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «πρόσθετον στοιχεΐον» 
περιλαμβάνει : 

(α) περαιτέρω λεπτομέρειας άφορώσας εις έκθετον ή έγκα
ταλελειμμένον βρέφος* 

(β) λεπτσμερείας άφορώσας είς πατέρα αρχικώς μη κατα
χωρηθείσας βάσει του άρθρου 19' 

(V) ήμερσμηνίαν επιγενομένου γάμου TO*5 πατρός μέ τήν 
μητέρα του παιδίου* 

(δ) πορίσματα θανατικής ανακρίσεως ή νεκροψίας γενομένης 
δυνάμει τοΟ περί θανατικών 'Ανακριτών Νόμου' Κεφ.. ι Μ. 

(ε) οΙασδήποτε των καθορισθεισών λεπτομερειών αΐτινες δεν 
παρεσχέθησαν κατά τόν χρόνον καταχωρήσεως της^γεν
νήσεως ή του θανάτου. 

46. Έπί τη έγνράφω αΐτήσει καΐ βάσει μαρτυρίας ft ν/ήθελε θεω "Ονομα ή 
ρήσει ίκαναποιητικήν καΐ cfi καταβολή του κο*θορισθεντος δικαιώ ί^™^ 
ματος, 6 Γενικός Ληξίαρχος δύναται: ' μακος. 

(α) οσάκις κατά τόν χρόνον της καταχωρήσεως^ δεν εδόθη 
δνομα ή έπώνυμον είς τό ιταιδίον, νά μεριμνήση διά τήν 
έγγραφήν ονόματος ή επωνύμου* 

(β) νά μεριμνήση διά τήν καταχώρηοιν προσθέτου ονόματος' 
(γ) νά μεριμνήση διά τήν έγγραφήν νομίμου αλλαγής ονό

ματος. 

47. 'Οσάκις γέννησις ή θάνατος έχη καταχωρηθη καΐ δ Γενικός Άκόρωσις. 
Ληξίαρχος ίκανοποιήται βάσει μαρτυρίας δτι ή έγγραφη δέον ν* άκυ
ρωθη, δύναται νά προκαλέοη τήν άκύρωσιν τής καταχωρήσεως καθ" 
δν τρόπον ήθελεν οδτος ορίσει. 

48.—(1) "Αμα τη λήψει κοινοποιήσεως παρά του δικαστηρίου περί Έικη/ακατα
εκδόσεως διατάγματος υΙοθεσίας προσώπου τοΟ οποίου ή γέννησις χ(ί*"},σις 

κατεχωρήθη, δ Ληξίαρχος της επαρχίας οπού κατεχωρήθη ή γέν J S S E i o c 
νησις θα προβαίνη είς τήν έπανακάταχώρησιν της γεννήσεως έν τω 
Έπαρχιακώ Μητρώω γεννήσεων. Κατά τήν έπανακάταχώρησιν δέον 
νά καταχωρώνται μόνον λεπτομέρειαι άφορώσαι είς τους υΐοθετή
σαντας ώς και τό δνομα, φυλον, ήμερομηνίαν γεννήσεως καΐ έπαρ
χίαν γεννήσεως του υιοθετηθέντος, ουδεμία δε άλλη λεπτομέρεια ?£πς 
εμφαίνεται είς τήν πρώτην καταχώρησιν. ΕΙς τήν έπανακάταχώ
ρησιν δέον δπως σημειοΟται αναφορά είς τό σχετικόν διάταγμα 
υΙοθεσίας. 

(2) Ό Ληξίαρχος μέριμνα ώστε ή αρχική καταχώρησις νά 
σημανθώ δι' είδικής σφραγϊδος Τνα έν τοΐς εφεξής μή έκδίδωνται 
κεκυρωμένα αντίγραφα της έν λόγω καταχωρήσεως. 

(3) Έάν δ Ληξίαρχος λάβη εΐιδοποίησιν δτι οίονδήιτοτε διάταγμα 
υιοθεσίας έχει άκυρωθη, προβαίνει είς τήν άκύρωσιν της σχετικής 
έπανακαταχωρήσίεως καΐ ακυρώνει τήν σημανσιν έπί τής αρχικής 
καταχωρήσεως. 

49.—(1) Ό Γενικός Ληξίαρχος μέριμνα διά τήν κατάρτισιν εύρε Ευρετήρια, 
τηρίων των έγγραφων γεννήσεων και θανάτων καταχωρηθέντων 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και διά τήν φύλαξιν τούτων είς τό 
Γενικόν Ληξιαρχεΐον, 
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(2) Ευρετήρια γεννήσεων και θανάτων καταχωρηθέντων δυνάμει 
τοΟ παρόντος Νόμόϋ εις έπαρχίάν και ευρετήρια γεννήσεων και θα
νάτων καταχωρηθέντων ττρό της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος 
Νόμου καταρτίζονται ώς ήθελί συστήσει δ Γενικός Ληξίαρχος και 
ώς ήθελεν εγκρίνει ό Υπουργός. 

Μέρος VI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ 
' & , ^ ^ η ο ι ς 50. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος μέρους, ουδείς δύ
μ paann ναται νά έπιτρέψη τήν έπιθεώρησιν οίουδήποτε Ληξιαρχικού μητρώου 

ή\ νά αποκάλυψη πληροφορίας περιεχομένας είς τό μητρώον ή νά 
άντιγράψη ή νά έκδώση άντίγραφον τόΰ δλου ή μέρους έγγραφης 
είς τό μητρώον. 

Κβκυρομένα SJ. ι(1) "Αμα τη λήψει προφορικής ή γραπτής άΐτήσεως ύφ* ενός 
Αντίγραψα. χ ω ν Ίΐρ0σ([γηων τ ω ν αναφερομένων έίς τό εδάφιον (2) του παρόντος 

άρθρου κ αϊ τη καταβολή τοΟ καθορισθέντος δικαιώματος, δ Γενικός 
Ληξίαρχος ή ό Ληξίαρχος χορηγεί κεκυρώμένον άντίγραφον μέρους 
ή δλων τών λεπτομερειών καταχωρήσεως έ κ του μητρώου τό όποιον 
τελεΐ ύπό τήν φόλαξιν αύτου είς τό Γενικόν Ληξιαρχεΐον ή* τό ληξιαρ
χεΐον, αναλόγως της περιπτώσεως. Τοιαύτα κθκυρωμένα αντίγραφα 
υπογράφονται καΐ σημαίνονται διά τής σφραγΤδος τοΟ Γενικού* 
Ληξιάρχου ή τοΟ Ληξιάρχου αναλόγως της περιπτώσεως. 

(2) Πρόσονπα ατινα δικαιούνται νά λάβουν κε κυρωμένα αντίγραφα 
δυνάμει του παρόντος άρθρου εΐναι : , . ■ 

(α) τό πρόσωπον του οποίου τό δνομα εμφαίνεται επί της κατα
χωρήσεως" 

(β) ό γονεύς, αδελφός, αδελφή, σύζυγος, απόγονος ή πάππος 
1 τοΟ προσώπου διά τό όποιον έγένετο ή καταχώρησις γεν

νήσεως ή θανάτου* 
(γ) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τών έν (α) ή (β) ανω

τέρω' 
(δ) οίονδήποτε άλλο πρόσωπον κατά τήν κρίσιν τοΟ ΤενίκοΟ 

Ληξιάρχου ή τοΟ Ληξιάρχου. 
(3) Παν κεκυρώμένον άντίγραφον τών λεπτομερειών έπανοοκατα

χωρήσεως υΙοθετηθέντος δέον νά μή περιλοομβάνη άναφοράν είς τό 
διάταγμα υΙοθεσίας έκτος έάν τό άντίγραφον εκδίδεσαι κατ* άπαί
τησιν του δικαστηρίου. 

'(Ίισιοποιητικό» 52. Κεκυρώμένον άντίγραφον λεπτομερειών έκ του μητρώου γεν
ί ΐ ^ ί " " ^ νήσεων χορηγείται επί καθωριομένου τύπου Πιστοποιητικού Γεννή

σεως, καΐ κεκυρώμένον άντίγραφον λεπτομερειών έκ του μητρώου 
θανάτου χορηγείται επί καθωρισμένου τύπου Πιστοποιητικού 
θανάτου. 

Συνοπτικός 53. Ό αΐτούμενος κεκυρώμένον άντίγραφον καταχωρήσεως έκ του 
"̂ίστ̂ οιητικοο Μητρώου, δύναται τή παρακλήσει αύτου ή κατά τήν κρίσιν τοΟ 

>εννήο«ως. Γένΐ'κοό Ληξιάρχου ή τοΟ Ληξιάρχου καΐ επί τη καταβολή του καθο
ρισθέντος δικαιώματος: νά έφόδιάσθή μέ σύνοπητικόν τύπον πιστο
ποιητικοί) γ*:ννήσεως,; τό όποιον δέον νά παρέχη μόνον λεπτομέρειας 
άφόρώσας ε*ς τό πλήρες δνομα καΐ φυλον τοΟ παιδίου, ήμερομη
νίαν καΐ τόπον γεννήσεως ώς κσΛ τόν αριθμόν έγγραφης εϊς τό 
μητρώον. 

i t iwoS j r ^ ' Φ Γενικός Ληξίαρχος: μέριμνα διά την παροχήν είς τό Τμήμα 
mcniimSvt Στατιστικής καΙ Ερευνών/έν σχέσει προς παχψν έγγραφήν γεννή

σεως ή θαλάτου, τοιούτων λεπτομερειών ώς ήθελον αίτηθή διά 
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σκότιους καταρτίσεως στατιστικής έγγραφης γεννήσεων καΐ θανά

των. 
55. "Ο Γενικός Ληξίαρχος δύναται να προβαίνη είς διευθετήσεις Λεπτομέρειαι 

διά τήν παροχήν λεπτομερειών γεννήσεων και θανάτων προς τόν *Ρ**;βλλα 
Διευθυντήν οιουδήποτε άλλου Κυβερνητικού Τμήματος. Πάσα jVfJ^^MU 

τοιαύτη διευθέτησις δέον νά γίνεται γραπτώς, νά καθορίζη τάς 
άίτουμένάς λεπτομέρειας καΙ νά εγκρίνεται ύπό του "Υπουργού. 

56. Ό Γενικός Ληξίαρχος δύναται, τη αδεία του Ύιπουργοΰ, νά '̂ .οτημονική 
έπιτρέψη εις ώρισμένα πρόσωπα τήν μελέτην τών μητρώων ύπό "Ep^w
καθωρισμένας προϋποθέσεις διά σκοπούς επιστημονικής έρεύνης. 
Απαγορεύεται ή ύπό του τοιούτου προσώπου άπακάλυψις οιωνδή
ποτε λεπτομερειών άφορωσών εις οΙανδήποτε καταχώρησιν έν τω 
μητρώω. 

57.—(1) "Ερευνα τών τηρουμένων μητρώων ή ευρετηρίων άτινα "Epewm. 
φυλάττονται είς τό Γενικόν Ληξιαρχεΐον ή Ληξιαρχεΐον, διά τόν 
σκοπόν εντοπίσεως έγγραφης γεννήσεως ή θανάτου οίουδήποτε 
προσώπου καΐ δια τόν σκοπόν εξακριβώσεως οιωνδήποτε λεπτομε
ρειών καταχωρηθεισών έν σχέσει προς τό έν λόγω πρόσωπον, διε
ξάγεται τη υποβολή αΐτήσεως ύφ* ενός τών κατωτέρω προσώπων 
προς τόν Γενικόν Ληξίαρχον ή ΛηξΙαρχον: · 

(α) Ύπό του αιτουμένου πληροφορίας έν σχέσει προς καταχώ
ρησιν της αύτου γεννήσεως* 

(β) ύπό γονέως, αδελφού, αδελφής, συζύγου, απογόνου ή 
πάππου τοΟ προσώπου περί οΰ αΐτουνται αϊ πληροφορίαι 
διά τήν καταχώρησιν γεννήσεως ή θανάτου" 

(γ) ύπ' αντιπροσώπου τών έν (α) ή (β) ανωτέρω εξουσιοδοτη
μένων προς τοΟτο γραπτώς* 

(δ) ύφ' οίουδήποτε άλλου προσώτιου κοπά τήν κρίσιν του 
Γενικού Ληξιάρχου ή του Ληξιάρχου : 

Νοείται δτι, αίτησις δι' δρευναν δυνάμει του* παρόντος άρθρου 
δέον δπως υποβάλλεται γραπτώς καθ* δν τρόπον ήθελεν ορίσει ό 
Γενικός Ληξίαρχος καΐ επί τη καταβολή του καθορισθέντος δικαιώ
ματος. 

(2) "Αμα τη περατώσει της έρεύνης δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου 
ό Γενικός Ληξίαρχος ή ό Ληξίαρχος άτΐοστέλλει προς τόν αΐτητήν, 
γραπτήν Ικθεσιν επί τών πορισμάτων της .έρεύνης, 

58.—(1) 'Οσάκις πρόσωπον αΐτηται κεκυρωμένον άντίγραφον Γεννήσεις 
καταχωρήσεως έκ του μητρώου γεννήσεων ή θανάτων καΙ ό Λη 1e4w'"£m 

ξίαρχος πιστεύη δτι τό Μητρώον έν ώ κατεχωρήθη ή γέννησις ή ό £ί|β2ίίες 
θάνατος κατεοτράφη. ή άπωλέσθη ή δέν είναι άλλως διαθέσιμον, *ΐςμή 
οδτος δύναται, κατόπιν εξετάσεως της ύπό του αΐτητου προσκο ^°^ft*uxl 

μισθείσης μαρτυρίας ώς καΐ οίασδήποτε ετέρας τοιαύτης, νά χορη
γήση είς τόν αΐτητήν δήλωσιν γεννήσεως ή θανάτου δυνάμει του 
παρόντος άρθρου επί τη καταβολή τοΟ καθορισθέντος δικαιώματος. 

(2) Τοιαύτη δήλωσις γεννήσεως ή θανάτου δέον νά χορηγηται 
επί τοΟ καθωρισμένου τύπου καΙ ύπογράφηται καΐ σφραγίζηται ύπό 
του Γενικού Ληξιάρχου. 

(3) Στοιχεία δλων των δηλώσεων γεννήσεων ή θαμάτων έκδο
θέισών δυνάμει του παρόντος; άρθρου καΙ της προσκομισθείσης ή 
αλΚως, παρασχεθείσης μαρτυρίας δέον νά τηρώνται καθ^ δν τρόπον 
ήθελεν ορίσει ό Γενικός Ληξίαρχος, 
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Μέρος V I I  Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
59. Ό Γενικός Ληξίαρχος τηρεί είδικόν μητρωον εις το όποιον 

καταχωρούνται στοιχεία γεννήσεων αΐτινες επισυμβαίνουν έκτος 
Κύπρου δια : 

(α) Παν τέκνον τοΟ οποίου ό πατήρ ήτο κατά τόν χρόνον της 
γεννήσεως τοΟ έν λόγω τέκνου ή έάν δέν ήτο έν ζωή κατά 
τόν χρόνον της τοιαύτης γεννήσεως οδτος ήτο κατά τόν 
χρόνον του θανάτου του πολίτης της Κυπριακής Δημο
κρατίας" 

(β) παν έξώγαμον τέκνον του οποίου ή μήτηρ ήτο κατά τόν 
χρόνον της γεννήσεως του πολίτης της Κυπριακής Δημο
κρατίας. 

60. Ό Γενικός Ληξίαρχος τηρεί είδικόν μητρωον είς το όποιον 
καταχωρούνται στοιχεία θανάτων έπισυμβάντων έκτος Κύπρου 
πάντων τών προσώπων άτινα κατά τόν χρόνον του θανάτου των 
ήσαν πολΐται της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

61. Κεκυρωμένα αντίγραφα τών έγγραφων δλων τών γεννήσεων 
κ αϊ θανάτων πολιτών τής Κυπριακής Δημοκρατίας λαβόντων χώραν 
c κτός Κύπρου και καταχωρηθέντων δυνάμει τών προνοιών του περί 
Πολίτου τής Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου υπό λειτουργών τής 
Δημοκρατίας ή ύπό λειτουργών οίασδήποτε άλλης χώρας, ήτις ανέ
λαβε νά έκπροσωπη τά συμφέροντα τής Δημοκρατίας, δέον νά άιτο
στέλλωνται προς τόν Γενυκόν Ληξίαρχον και νά καταχωρούνται είς 
τά δυνάμει του παρόντος άρθρου εΐουκά μητρώα. 

Μέρος VIII.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
62. Πάσα είδοποίησις, πληροφορία, δήλωσις, πιστοποιητικόν, 

κλήσις, κατάστασις ή έτερον ίγγραφον άπαιτούμενον δυνάμει του 
παρόντος Νόμου νά άποστέλληται ή νά παραδίδηται, δύναται νά 
άποστέλληται διά συστημένου ταχυδρομείου. 

63. Ουδείς δύναται νά αποκάλυψη πληροφορίας παρασχεθείσας 
είς αυτόν τη αΐτήσει του προς τόν σκοπόν καταχωρήσεως γεννή
σεως ή θανάτου έκτος έάν τοΟτο είναι άναγκαΐον διά τήν εφαρ
μογή ν τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου. 

Κανονισμοί. 64.—(ΐ) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονι
σμούς δημοσιευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας καθορίζοντας: 

(α) Τους απαιτουμένους τύπους οΐτινες θά χρησιμοποιηθούν διά 
τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου' 

(β) τά καταβλητέα δικαιώματα δυνάμει τών προνοιών τοΟ πα

ρόντος Νόμου* 
(γ) ό,τίδήποτε χρήζει καθορισμού δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου ' (1) κατατί
θενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αν^ι^ροαώπών; δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση 
τόύςοΟτω κατάτεθέ\τΓά<ζ Κανονισμούς, έν 8λω ή έν μέρει, τότε οδχοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον τής; ώς; άνω προθεσμίας δημοσιεύονται etq 
τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται έν ΐσχόϊ άτιό 

Εϊ&ικόν 
μητρώοι 
γη-νήσιων. 

ΕΙδϋκόν 
μητρΔον 
θορνοτων. 

Κ 6 κυρωμένα 
αντίγραφα 
τϋνίκτός 
Κόπρου 
γ£ΐ·νήο*ο>ν 
καΐ θανάτων. 
43 « 0 1967. 

Ι ΤΟ01972. 

Άτιοοιολή' 
έγγραφων 
ιαχυορυμικΰς. 

Άποκάλυψις 
πληροφοριών. 
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της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, 
έν δλω ή έν μέρει, ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων, ούτοι δημο
σιεύονται εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ώς ήθελον 
ο5τοι τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ισχύΐ άπό τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

* 
65.— (1) Πάντα τά εισπραττόμενα δικαιώματα δυνάμει των Δικαιώμοπα. 

προνοιών του παρόντος Νόμου κατατίθενται είς τό Ταμεΐον των 
δημοσίων προσόδων. 

(2) Ή είς Ληξιαρχικούς 'Αντιπροσώπους διορισθέντος δυνάμει 
του άρθρου 7 καταβαλλομένη αμοιβή καταβάλλεται έκ του Ταμείου 
δημοσίων προσόδων., 

66.— (1) Πάσα καταχώρησις γενομένη, πιστοποιητικόν εκδοθέν ή 'Επιφυλάξεις, 
παν Ιτερόν τι γενόμενον δυνάμει οίουδήποτε Νόμου ή Κανονισμού 
καταργουμένου ύπό του παρόντος Νόμου, θα εξακολούθηση ίσχυον 
έάν ίσχυε κατά τόν χρόνον της ενάρξεως της εφαρμογής τοΟ πα
ρόντος Νόμου, και θά έ"χη αποτέλεσμα ώς έάν έγένείο ή εξεδόθη 
δυνάμει των αντιστοίχων διατάξεων τοΟ -παρόντος Νόμου. 

(2) Πάν έντυπον χρησιμοποιούμενον διά τους σκεπούς οιουδή
ποτε Νόμου ή Κανονισμού καταργουμένου ύπό του παρόντος Νόμου, 
θά εξακολούθηση νά χρησιμοποιήται ώς έάν εΐχε καθορισθή δυνά
μει του παρόντος Νόμου, μέχρις δτου καθορισθούν £τερα έντυπα. 

(3) 'Οσάκις προθεσμία προσδιοριζόμενη είς οιονδήποτε Νόμον ή 
Κανονισμόν καταργούμενον ύπό του παρόντος Νόμου δέν παρήλθε 
κατά τήν έναρξιν της Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, αϊ σχετικαΐ περί 
προθεσμίας διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ώς έάν 
αύται ισχύον κατά τήν εναρξιν τής έν λόγω προθεσμίας. 

(4) Πάν έγγραφον άναφερόμενον είς διάταξιν του ύπό τοΟ παρόν
τος Νόμου καταργουμένου Νόμου ή Κανονισμού θά έρμηνεύηται, 
έκτος έάν διαφαίνηται αντίθετος πρόθεσις, ώς άναφερόμενον είς τήν 
άντίστοιχον διό:ταξιν τοΟ παρόντος Νόμου. 

Μέρος 1Χ.ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
67. Πάς δστις— Παράλειψις 

(α) ών κάτοχος ιδρύματος έν ώ έπισυνέβη γέννησις, ή μαία 2Γί££$£ρΐών 
παρευρεθεΐσα είς γέννησαν έκτος Ιδρύματος, αρνείται ή διάκοπαχώ
παραλείπει άνευ ευλόγου* αιτίας νά παραδώση είς τόν Λη prpw. 
ξίαρχον τύπον καταχωρήσεως γεννήσεως περιέχοντα τάς 
λεπτομέρειας τάς άφορώσας είς τήν γέννησιν εντός τής 
καθορισθείσης προθεσμίας άπό τής γεννήσεως" ή 

(β) ών κάτοχος ιδρύματος έν ώ έπισυνέβη θάνατος ή ών Ιατρός 
περιθάλψας πρόσωπον κατά τήν τελευταίαν αύτου άσθέ
νειαν, αρνείται ή παραλείπει άνευ ευλόγου αίτιας νά παρα
δώση τύπον καταχωρήσεως θανάτου περιέχοντα τάς λεπτο
μέρειας τάς άφορώσας είς τόν θάνατον τοΟ προσώπου και 
επιτρέποντα τήν ταφή ν του πτώματος αύτου' ή . 

(γ) διεξάγει τήν ταφήν αποβιώσαντος και αρνείται ή παρα
λείπει άνευ ευλόγου αιτίας νά παραδώση είς τόν Ληξίαρ
χρν εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής ταφής; τόν τύπον κατα
χωρήσεως θανάτου έν σχέσει προς τόν αποβιώσαντα' ή 

(δ) ών αρμόδιος πληροφοριοδότης δυνάμει του παρόντος Νόμου 
c Αάφου λάβη :κλήσιν TVa παράσχη" λεπτομέρειας άφο

ρώσας εις γέννησιν δυνάμει του άρθρου 15 f) άψορώσας είς 
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Ταφή Λ«Λ> 
ΐϊίοτοποιήοι (.Λ'. 

ΜΈυ&η 
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Ι Ιαρπτιοιήιιπι 

Γενική 
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ΈφημκρΙς. 
ΙΙσράρτημα 
ΓρΙταν : 
21.12.73. 

Έιβρξις 
Ιοχύος, 

θάνατον δυνάμει του άρθρου 33 και αρνείται ή παραλείπει 
άνευ ευλόγου αιτίας να παραδώση ή νά άπόστείλη τάς έν 
λόγω λεπτομέρειας προς τόν Ληξίαρχον εντός 15 ήμερων 
άπό της λήψεως της ρηθείσης ειδοποιήσεως, 

ίίναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

68. Πας δστις— 
(α) διενεργεί τήν ταφήν αποβιώσαντος* ή 
(β) ών υπεύθυνος κοιμητηρίου, επιτρέπει τήν. ταφήν αποβιώ

σαντος" ή 
(γ) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέση τήν μετακίνησιν 

πτώματος έκτος Κύπρου, 
άνευ της προσκομίσεως είς αυτόν μιας των τεσσάρων πιστοποιή
σεων των καθοριζομένων όπό του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, 
εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

69. Πάς δστις πλαστογραφεί ή παραποιεί πιστοποιητικόν, δήλωσιν 
ή διάταγμα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή έν γνώσει χρησιμοποιεί 
ή παραδίδει ή αποστέλλει είς οιονδήποτε ώς γνήσιον, ψευδές f\ 
πλαστογραφηθέν πιστοποιητικόν, δήλωσιν ή διάταγμα διά τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος 
και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακο
σίας λίρας ή είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους §ξ μήνας ή εΐς 
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

70. Πάς δστις— 
(α) προκαλεί ζημίαν ή παραποιεί μητρωον ή εύρετήριον' ή 
(β) επιφέρει παράνομον τροποποίησιν είς έγγραφήν είς 

μητρωον' ή 
(γ) παρανόμως αποκαλύπτει πληροφορίας έκ του μητρώου, 

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος κ αϊ υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας fj είς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους έ'ξ μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

71. Πάς δοτις εκουσίως παραλείπει ή παραβαίνει οίανδήποτε 
πρόνοιαν του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει 
του παρόντος Νόμου ή αρνείται νά εκτέλεση τά καθήκοντα τά επι
βαλλόμενα είς αυτόν όπό του παρόντος Νόμου ή ύπό Κανονισμών 
εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος ποινικού 
αδικήματος καΐ υπόκειται εΙς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς πεντήκοντα λίρας. 

72. Ό  π ε ρ ί Καταχωρήσεως Γεννήσεων καΐ θανάτων Νόμος καί, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 66 του παρόντος Νόμου, οι 
Κανονισμοί περί καταχωρήσεως γεννήσεων καί θανάτων καταρ
γούνται άπό της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος 
Νόμου. 

73. "Η Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται είς ή|ΐ£ρομηνίαν ην 
ήθιέλ£ν όρίισει 6 'ΥιχοΟργός διά δημοσιεύσεως είς τήν έτϊίσημον εφη
μερίδα της Δημοκρσπίά& 


