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Ό περί Μεταμοσχεύσεων τοϋ Κερατοειδούς Νόμος τοϋ 1976 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 48 τοϋ 1976 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑΣ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΑΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕ ΙΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναψέρηται ώς ό περί Μεταμοσχεύσεων Συνοπτικός 
του Κερατοειδούς Νόμος του 1976. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω— * Ερμηνεία. 
«εγγεγραμμένος Ίοπρός» σημαίνει ίατρόν έγγεγραμμένον έν τω 

Μητρώω ' Ιατρών Κύπρου δυνάμει των προνοιών του περί Έ γ γ ρ α  κ εφ. 250 
φής ' Ιατρών Νόμου και ασκούντα το επάγγελμα αύτοϋ τούλά 30τοϋ59 
χιστον >έπί πέντε ετη" ^ ^ ™ 68 

«ειδικός οφθαλμίατρος» σημαίνει έγγεγραμμένον ίατρόν δστις ιΐ4το0 68 
έχει άναγνωρισθή υπό του ' Ιατρικού Συμβουλίου ώς ειδικός εις Ι4τοθ74. 
την όφθαλμολογίοα/ δυνάμει του άρθρου 23 τοϋ ώς εΐρηται Νόμου" 

«συγγενής» σημαίνει τον ή τήν σύζυγον, τον πατέρα, τήν μητέρα, 
τέκνον, άδελφόν ή άδελφήν τοϋ νεκρού' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Υγείας. 

3.—(1) "Ανευ επηρεασμού τοϋ εδαφίου 2 και τηρουμένων τών "Εξουσιο
διατάξεων τοϋ εδαφίου 4, εάν οιονδήποτε πρόσωπον KOC0' οιονδήποτε °ότησις 
χρόνον προ τοϋ θανάτου αύτοϋ εΐχεν εκφράσει έπιθυμίαν δπως μετά ^ ^ σ ι ν 
τον θάνατον αύτοϋ οι οφθαλμοί του ή οιονδήποτε μέρος αυτών χρη οφθαλμού. 
σιμοποιηθώσι δια σκοπούς μεταμοσχεύσεως τοϋ κερατοειδούς ή 
άλλους θεραπευτικούς σκοπούς, οιοσδήποτε, έν τη νομίμω κοποχή 
τοϋ όποιου ευρίσκεται ό νεκρός τοϋ τοιούτου προσώπου δύναται νά 
εξουσιοδότηση τήν άφαίρεσιν τών οφθαλμών ή οιουδήποτε μέρους 
αυτών χάριν τών έν λόγω σκοπών, έφ' δσον δεν έχει λόγον νά 
πιστεύη δτι ή έκφρασις της τοιαύτης επιθυμίας μεταγενεστέρως 
άνεκλήθη. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ εδαφίου 4, οιοσδήποτε έν τη 
νομίμω κατοχή τοϋ όποιου ευρίσκεται ό νεκρός δύναται νά εξουσιο
δότηση τήν άφαίρεσιν τών οφθαλμών ή οιουδήποτε μέρους αυτών 
διά σκοπούς μεταμοσχεύσεως τοϋ κερατοειδούς ή άλλους θεραπευ
τικούς σκοπούς, έκτος έάν κατόπιν λογικής ύπό τάς περιστάσεις 
διερευνήσεως, έχη λόγον νά πιστεύη— 

(α) δτι ό αποβιώσας εΐχεν εκφράσει άντίρρησίν τίνα ώς προς 
τήν τοιαύτην μετά θάνατον διάθεσιν τών οφθαλμών αύτοϋ" ή 

(β) δτι οιοσδήποτε επιζών συγγενής τοϋ άποβιώσοα/τος αντιτί
θεται εις τήν τοιαύτην διάθεσιν τών οφθαλμών τοϋ αποβιώ
σαντος. 
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(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) 'έν περι
πτώσει νεκρού κειμένου έν νοσοκομείω έξουσιοδότησις δυνάμει του 
παρόντος άρθρου δύναται νά χορηγήται ύπό του διευθυντού τοΰ 
νοσοκομείου η του ιέκτελουντος καθήκοντα διευθυντού ή του άναπλη
ροΟντος αυτόν προσώπου. 

(4) Ουδεμία έξουσιοδότησις δυνάμει του παρόντος άρθρου χορη
γείται— 

(α) έκτος κατόπιν διαπιστώσεως του θοα/άτου ύπό δύο εγγε
γραμμένων ιατρών 

(β) έφ' δσον το πρόσωπον δπερ κέκτηται έξουσίαν νά χορη
" γήση αυτήν, ή οιοσδήποτε εκ των διαπιστούντων τον θάνα

τον ιατρών, έχει λόγον νά πιστεύη δτι δυνατόν νά άπαι
τηθή ή διενέργεια νεκροψίας επί του νεκρού, ειμή μόνον 
κατόπιν αδείας του θανατικού ανακριτού' 

(γ) ύπό προσώπου έίς το όποιον ό νεκρός παρεδόθη προς τον 
. άποκλειστικόν σκοπόν ενταφιασμού. 

(5) —(α) Ουδεμία άφαίρεσις οφθαλμών δύναται νά διενεργηθή 
εκτός ύπό. ειδικού οφθαλμιάτρου. 

(β) Έξουσιοδότησις χορηγούμενη δυνάμει του παρόντος άρθρου 
συνιστά επαρκή νόμιμον βάσιν διά την άφαίρεσιν και χρησιμοποίησιν 
τών οφθαλμών νεκρού διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

4. Ουδέν τών 'έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων καθίστα 
παράνσμόν οκχνδήποτε πράξιν ήτις θά ήτο νόμιμος εάν δεν έψηφίζετο 
ό παρών Νόμος. 

5.— (Ί) Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως διά Κανονισμών 
δημοσιευομένων έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας προνοή 

ανονισμων. π ε ρ ^ _ _ 

(ά) τών αναγκαίων διευθετήσεων διά τήν φύλαξιν και διάθεσιν 
τών δυνάμει του παρόντος Νόμου λαμβανομένων οφθαλμών 
ή οιουδήποτε μέρους τούτων' και 

(β) περί παντός έκ τών διαλαμβανομένων έν τω παρόντι Νόμω, 
δπερ χρήζει ή επιδέχεται ρύθμισιν. 

(2) 'Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις τήν Βουλήν. τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντι
προσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύρωση τους 
ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή 'έν 'μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τή 
έπισήμω ιέφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται 'έν ίσχύϊ από τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω'ή 'έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, οδτοι δημο
σιεύονται 'έν τή έπισήμω Ιέφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον 
οΰτω τροποποιηθή ύπ' αυτής καΐ τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. 

Ποικίλαι 
διατάξεις. 

'Εξουσία 
εκδόσεως 


