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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 978 της ΙΙης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομι
μοποίησα/ 'Αλλοδαπών Δημοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) 
Νόμος τοΟ 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 91 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΟΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥιΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΜΟ-

ΠΟΙΗΣΙ'Ν ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΚΥΡΩΤΙ-

ΚΟΝ) ΝΟΜΟΝ. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό πο:ρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 
περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησιν Άλλοδα- τίτλος, 
πών Δημοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1972 και θα άναγινώ'σκηται όμοΰ μετά του περί της Συμβάσεως 5θτοθΐ972. 
περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νοίμϋμοποίησιν Αλλο
δαπών Δηιμοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτι'κοϋ) Νόιμου του 1972 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασι'κός νόμος»), ό δε βασικός .νό'μος 
και ό παρών Νόμος θά αναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί της Συμβάσεως 
περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησιν 'Αλλο
δαπών Δημοσίων 'Εγγράφων (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1972. 

2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου δια του παρόντος τροποποι Τροποποίησις 
εΐται δια της διαγραφής των εν αρχή αύτοΰ λέξεων «Νοείται δτι». τοΰ άρθρου 4 

τοϋ βασικού 
νόμου. 

3 . Ό βασικός νόμος δια του παρόντος τροποποιείται δια τής εν Τροποποίησις 
τέλει αύτου προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : τοϋ βασικοί) 

_ . „ , . , _ . „ « , e c · / · , , r , νόμου διά της 
«Κατάρνησις 5.—(1) Πάσα <υφ οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχυϊ νομού, προσθήκης 
υποχρεώσεως κανονισμού, κανόνος ή θεσμού1 επιβαλλομένη ύποχρέωσις νέου άρθρου, 
πρόςνομι- ηχρύς νομιμοποίησιν αλλοδαπού δημοσίου έγγραφου ώς 
αλλοδαπών ιτρός το όποιον εφαρμόζεται ή Σύμβασις και το όποιον 
δημοσίων μέλλει να χρησιμοποιηθή έν τη Δημοκρατία καταργείται, 
έγγραφων. καθ' ην εκτασιν προβλέπεται υπό του εδαφίου (2), νοου-
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μένου δτι το έγγραφον τοΰτο θά φέρη το ύπό των άρθρων 
3, 4 και 5 της Συμβάσεως προβλεπόμενον πιστοποιητυκόν 
της αρμοδίας αρχής τοΰ Κράτους εκ του οποίου τούτο 
προέρχεται. 

(2) Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται— 
(α) άπό της ημερομηνίας της ενάρξεως, καθ' δσον άφο

ρα ε'ίς την Δημοκροίτίαν, της ισχύος της Συμβά
σεως ουμφώνωςπρός τό άρθρον 12 αυτής" και 

(β) κάθ' δσον άφορα ε'ίς δημόσιον εγγραΦον ώς προς 
τό όποιον εφαρμόζεται ή Σύμβασις και τό όποιον 
προέρχεται εκ Κράτους μη διατυπώσαντος ενστασιν 
•κατά της προσχωρήσεως τής Δημοκρατίας εις την 
Σύμβασιν συμφώνως προς τό προαναφερθέν άρθρον 
12 αυτής* και 

(γ) έφ' δσον ή Σύμβασις παραμένει εν ίοχύϊ, συμφώνως 
προς τό άρθρον 14 αυτής, κάθ' δσον άφορα εις τήν 
ΔημοκροΛίαν και εις τό προαναφερθέν Κράτος έκ 
του όποιου προέρχεται τό τοιοΟτον έγγραφον. 

(3) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, οι δροι 
«δημόσιον έγγραφον» και «νομιμοποίησις» ·κέΐκτηνται τάς 
ύπό των άρθρων 1 ·καΙ 2 τής Συμβάσεως, αντιστοίχως, 
άποδοθείσας εις τους δοους τούτους έννοιας.». 

Τροποποίησις 4. Ό Πίναξ του βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
τοΟΠίνακος ώς ακολούθως : 
τοΰ βασικού 
νόμου. (α) Διά τής προσθήκης, εν τέλει τής έν τω Μέρει Ι αύτοΰ εκτι

θέμενης εν τω άγγλικώ πρωτοτυπώ Συμβάσεως, τοΰ' έν τω 
Πίναξ. Πρώτω Μέρει τοΰ Πίνακος τοΰ παρόντος Νόμου εκτιθεμένου 

Παραρτήματος αυτής" 
(β) διά τής διαγραφής έικ τοΰ άρθρου 2 τής έν τω Μέρει 11 

αύτοΰ εκτιθέμενης έν μεταφράσει ε'ίς τήν έλιληνικήν Συμ
βάσεως (έν τοις εφεξής έν τω παρόντι άρθρω αναφερομένης 
ιώς «ή Σύμβασις») των λέξεων «ή τοΰ χαρτοσήμου τοΰ τε
θειμένου» (γραμμαί 8 και 9) καΐ τής άντι!καταστάσεως 
αυτών διά των λέξεων «τής τεθειμένης»" 

(γ) διά τής διαγραφής έκ τοΰ άρθρου 3 τής Συμβάσεως των 
'λέξεων «ή τοΰ χαρτοσήμου τοΰ τεθειμένου» (γραμμαί 3 
>καί 4) και τής αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «τής 
τεθειμένης»' 

(δ) διά τής διαγραφής έκ τοΰ άρθρου 5 τής Συμβάσεως των 
λέξεων «σφραγΐδος ή χαρτοσήμου. Ή υπογραφή, σφραγίς 
ίκαί τό χαρτόσημον» (γραμμή 6) και τής αντικαταστάσεως 
αυτών διά τών λέξεων «σφραγΐδος. Ή υπογραφή και ή 
σφραγίς»' 

(ε) ιδιά τής διαγραφής έκ τοΰ άρθρου 7 τής Συμβάσεως των 
λέξεων «ή τό χαρτόσημον» (γραμμαί 7 και 8)" 

(στ) διά τής διαγραφής έκ τοΰ άρθρου 8 τής Συμβάσεως των 
λέξεων «σφραγΐδος ή χαρτοσήμου» (γραμμή 3) και τής αντι
καταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «ή σφραγΐδος»' 

(ζ) διά τής προσθήΐκης, έν τέλει τής Συμβάσεως, τοΰ έν τω Δευ
Πίναξ. τέρω Μέρει τοΰ Πίνακος τοΰ παρόντος Νόμου εκτιθεμένου 

Παραρτήματος αυτής. 
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Πρώτον Μέρος 
Annex to the Convention 

Model of certificate 
The certificate will be in the form of a square with 

sides at least 9 centimetres long. 

N. 91/72 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Country : 
This public document 

2. has been signed by 
3. acting in the capacity of 
4. bears the seal/stamp of 

5. at. 
7. by. 
8. No 
9. Seal/stamp : 

Certified 
6. the. 

10. Signature 

Δεύτερον Μέρος 
Παράρτημα της Συμβάσεως 

ΠΡΟΤΥΠΟΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Υ 
Το πιστοποιητικόν θα είναι υπό μορφήν τετραγώνου έχοντος 

πλευράς μήκους 9 τουλάχιστον εκατοστό μέτρων. 

APOSTILLE · 
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Χώρα 
To παρόν δημόσιον εγγραφον 

2. υπεγράφη ύπό του 
3. ενεργούντος ύπό την ιδιότητα 
4. φέρει την σφραγ ίδα τοΰ 

5. έν 
7. ύπό του 
8. Άρ 
9. Σ φ ρ α γ ί ς : 

Έπιστοποιήθη. 
6. τη. 

10. Υπογραφή 


