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Ο περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΚυπρΊακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 223 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων 
και Θανάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και θανάτων Νόμους του 1973 
και 1984 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμοι του 1973 έως 1990. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την ένθεση αμέσως μετά το 
τέλος του Μέρους IV, του ακόλουθου νέου Μέρους IV(A): 

«ΜΕΡΟΣ IV(A)—ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 
Ερμηνεία. 28.Α—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους: 

"Εκρυθμη κατάσταση' σημαίνει την κατάσταση που 
δημιουργήθηκε συνεπεία της τουρκικής εισβολής η οποία 
εξακολουθεί να υπάρχει μέχρις ότου το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με γνωστοποίηση δημοσιευμένη στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίσει την ημερομηνία 
λήξης της κατάστασης αυτής· 

'εκτοπισθείς* σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατά τον 
αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο είχε τη 
μόνιμη κατοικία του σε περιοχή η οποία κατέστη 
απροσπέλαστη και περιλαμβάνει και τους εξ αρρενογονίας 
απογόνους του* 

'ενδιαφερόμενο πρόσωπο' σε σχέση με γέννηση ή 
θάνατο σημαίνει: 

(α) Πρόσωπο που ζητά πληροφορίες σε σχέση με την 
καταχώρηση της γέννησης του* 

(β) το γονέα, αδελφό, αδελφή, σύζυγο, απόγονο ή 
παππού του προσώπου για το οποίο ζητούνται οι 
πληροφορίες για την καταχώρηση γέννησης ή 
θανάτου· 

(γ) αντιπρόσωπο των πιο πάνω (α) ή (β) προσώπων ο 
οποίος εξουσιοδοτείται προς τούτο γραπτώς· 

(δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του 
Επιθεωρητή Ληξιάρχου* 

'Επαρχιακό Μητρώο Εκτοπισθέντων' σημαίνει το 
Μητρώο που τηρεί ο Επιθεωρητής Ληξίαρχος σύμφωνα με 
το εδάφιο (3) του άρθρου 28 (Β)· 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

85 του 1973 
4 του 1984. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
του νέου 
Μέρους IV(A). 
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'Κεντρικό Μητρώο Εκτοπισθέντων' σημαίνει το 
Μητρώο που τηρεί ο Αρχιληξίαρχος σύμφωνα με το 
εδάφιο 4 του άρθρου 28(B). 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν 
Μέρος θα, έχουν την έννοια που τους δίδεται στο άρθρο 2. 

Λεπτομέρειες 28.Β—(1) Ο επιθεωρητής Ληξίαρχος, για κάθε γέννηση 
γεννήσεων και π α ι § ι ο υ τ ο ο π ο { 0 γεννιέται κατά τη διάρκεια της έκρυθμης 
θάνατον που , , , , _ , 
αφορούν κατάστασης και ο πατέρας του οποίου είναι εκτοπισθείς, 
εκτοπισθέντες, αποστέλλει αντίγραφο της γνωστοποίησης γεννήσεως στον 

Επιθεωρητή Ληξίαρχο της Επαρχίας του χωριού ή της 
πόλης, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του ο εκτοπισθείς 
πατέρας κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή 
χρόνο, καθώς και στον Αρχιληξίαρχο. 

(2) Σε περίπτωση θανάτου εκτοπισθέντος, ο Επιθεωρητής 
Ληξίαρχος αποστέλλει αντίγραφο της γνωστοποίησης θα
νάτου στον Επιθεωρητή Ληξίαρχο της Επαρχίας του χωριού 
ή της πόλης, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του ο αποθανών 
εκτοπισθείς κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή 
χρόνο, καθώς επίσης και στον Αρχιληξίαρχο. 

(3) Ο Επιθεωρητής Ληξίαρχος τηρεί Επαρχιακό Μητρώο 
Εκτοπισθέντων κατά χωριό και κατά ενορία στις πόλεις, και 
το ενημερώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στις 
γνωστοποιήσεις γεννήσεων και θανάτων που αναφέρονται 
στα εδάφια (1) και (2). 

(4) Ο Αρχιληξίαρχος τηρεί και ενημερώνει Κεντρικό 
Μητρώο Εκτοπισθέντων, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέ
χονται στις γνωστοποιήσεις γεννήσεων και θανάτων που 
αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2). 

Μεταβατική 28.Γ—(1) Μετά από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου 
Διάταξη. πάνω σε έντυπο που θα καθορισθεί από τον Αρχιληξίαρχο 

και που θα απευθύνεται προς τον Επιθεωρητή Ληξίαρχο του 
τόπου εκτοπισμού του εκτοπισθέντος, ο Επιθεωρητής Λη
ξίαρχος ενημερώνει το Επαρχιακό Μητρώο Εκτοπισθέντων 
για τις γεννήσεις και θανάτους που συνέβησαν στο διάστημα 
μετά την τουρκική εισβολή μέχρι και την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

(2) Μετά τη λήψη της αίτησης και την ενημέρωση του 
Επαρχιακού Μητρώου Εκτοπισθέντων δυνάμει του εδαφίου 
(1), ο Επιθεωρητής Ληξίαρχος αποστέλλει αντίγραφο της πιο 
πάνω αίτησης προς τον Αρχιληξίαρχο, ο οποίος στη 
συνέχεια ενημερώνει το Κεντρικό Μητρώο Εκτοπ'ισθέντων 
ανάλογα. 

(3) Οι πιο πάνω αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε 
διάστημα 6 μηνών.». 


