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Ο περί Εγγραφής των Κατοίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 85. 

59 του 1967 
59 του 1971 

176 του 1991. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Κατάργηση 
του Τροπο
ποιητικού 
Νόμου 
176 του 1991. 

Αριθμός 76(1) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής των Κατοίκων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εγγραφής 
των Κατοίκων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (1): 
«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21, τα 

ακόλουθα πρόσωπα που βρίσκονται στη Δημοκρατία θα 
εγγράφονται σύμφωνα με τον τρόπο που προνοείται στον 
παρόντα Νόμο: 

(α) Πολίτες της Δημοκρατίας· 
(β) πρόσωπα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα είναι 

πρόσωπα κυπριακής καταγωγής όπως αυτοί 
καθορίζονται στον περί Πολίτου της Δημοκρατίας 
Νόμο· 

(γ) αλλοδαποί, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας μετα

νάστευσης.», 
(β) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (1) του ακόλουθου εδαφίου (ΙΑ): 

«(ΙΑ) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και 
(β) του εδαφίου (1) μπορούν να εγγραφούν δυνάμει του παρόντος 
Νόμου έστω και αν αυτά δεν κατοικούν στη Δημοκρατία.». 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "shall attend 

before" (3η γραμμή) με τις λέξεις "υποβάλλει αίτηση σε" και των λέξεων 
"upon so attending" (9η και 10η γραμμές) με τις λέξεις "όταν υποβάλλει 
αίτηση"· και 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων "shall present 
himself" (3η γραμμή) με τις λέξεις "υποβάλλει αίτηση". 

4. Ο περί Εγγραφής των Κατοίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 
καταργείται από τις 11 Οκτωβρίου 1991. 

43 του 1967 
1 του 1972 

74 του 1983. 


