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Ε.Ε., Παρ. Ι, 
Αρ. 2598, 26.4.91 
 

Ν. 139/91 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (ΙΙροσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµος 
του 1991 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε 
το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 139 του 1991 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ  
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ  

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
 

Προοίµιο. Επειδή, συνεπεία της µαζικής µετακίνησης του Τουρκοκυπριακού πληθυσµού ως 
αποτέλεσµα της Τουρκικής εισβολής στις περιοχές που κατέχονται από τις Τουρκικές 
δυνάµεις εισβολής και της απαγόρευσης από τις δυνάµεις αυτές της διακiνησης του 
πληθυσµού αυτού στις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, εγκαταλείφθηκαν 
περιουσίες που αποτελούνται από κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία, 
 
Και επειδή για την προστασία των περιουσιών αυτών κατέστη απαραίτητη η άµεση 
λήψη µέτρων, 
 
Και επειδή µεταξύ των µέτρων που λήφθηκαν περιλαµβανόταν και η διαχείριση των 
περιουσιών αυτών από ειδική επιτροπή που συστάθηκε µε διοικητικές διευθετήσεις, 
 
Και επειδή κατέστη αναγκαία η νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος των 
Τουρκοκυπριακών περιουσιών στη ∆ηµοκρατία. 
 
Για όλα αυτά η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
99(Ι) του 1992 
35(Ι) του 1994 
7(Ι) του 1996 

33(Ι) του 1998 
59(Ι) του 2003 
56(Ι) του 2006 

119(Ι) του 2007 
141(Ι) του 2009 

39(Ι) του 2010 
68(Ι) του 2012 

144(Ι) του 2018. 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόµοι του 1991 έως 2018. 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 
 
«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
 
«έκρυθµη κατάσταση» σηµαίνει τη συνέπεια της τουρκικής εισβολής δηµιουργηθείσα 
κατάσταση η οποία εξακολουθεί να υπάρχει µέχρις ότου το Υπουργικό Συµβούλιο, µε 
γνωστοποίησή του δηµοσιευοµένη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ορίσει 
ηµεροµηνία λήξης της κατάστασης αυτής· 
 
«Κηδεµόνας» σηµαίνει τον Υπουργό που διορίζεται µε βάση το άρθρο 3· 
 

2 του 59(Ι) του 2003. «πρόσφυγας» σηµαίνει πρόσωπο που κατέχει προσφυγική ταυτότητα που εκδόθηκε από 
την αρµόδια αρχή· 
 

24 του 1979 
78 του 1980 
79 του 1982 
92 του 1984 

114 του 1985 

«πληγείσα περιοχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Νόµο περί 
Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί ∆ιατάξεις) τον 1979· 
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194 του 1987 
46 του 1988. 

 
 «τουρκοκυπριακή περιουσία» περιλαµβάνει κάθε ιδιοκτησία κινητή ή ακίνητη που 

ανήκει σε Τουρκοκύπριο και βρίσκεται στις ελεγχόµενες από τη ∆ηµοκρατία περιοχές 
και περιλαµβάνει και τη βακούφικη περιουσία. 

 
«Τουρκοκύπριος» σηµαίνει Τουρκοκύπριο που δεν έχει τη συνήθη διαµονή του στις 
ελεγχόµενες από τη ∆ηµοκρατία περιοχές και περιλαµβάνει εταιρεία ή άλλο νοµικό 
πρόσωπο που ελέγχεται από Τουρκοκύπριο, καθώς και το Εβκάφ. 

 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών και περιλαµβάνει εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπό του. 
 

Κηδεµόνας 
τουρκοκυπριακών 

περιουσιών. 

3. Ο Υπουργός διορίζεται µε τον παρόντα Νόµο Κηδεµόνας των Τουρκοκυπριακών 
περιουσιών και τις διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και 
ασκεί τις αρµοδιότητες που του χορηγούνται µε τον παρόντα Νόµο διαρκούσης της 
έκρυθµης κατάστασης και µέχρις ότου επιτευχθεί τελική διευθέτηση του θέµατος 
αυτού: 
 

2 του 39(Ι) του 2010. Νοείται ότι στα πλαίσια άσκησης της πιο πάνω εξουσίας του να διαχειρίζεται 
Τουρκοκυπριακές περιουσίες διαρκούσης της έκρυθµης κατάστασης, ο Υπουργός έχει 
επίσης εξουσία ως διαχειριστής, να άρει µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφασή του και 
υπό τους κατά την κρίση του κατάλληλους όρους τη διαχείριση συγκεκριµένης 
Τουρκοκυπριακής περιουσίας ή µέρους αυτής, αφού λάβει υπόψη σε σχέση µε τη 
διαχείριση τις συνθήκες και περιστάσεις της κάθε περίπτωσης και σταθµίσει όλους τους 
σχετικούς µε το θέµα αυτό παράγοντες, περιλαµβανοµένου του κατά πόσο ο 
Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης της περιουσίας ή οι κληρονόµοι ή οι διάδοχοί του στον 
τίτλο, ανάλογα µε την περίπτωση, κατέχουν περιουσία που ανήκει σε Ελληνοκύπριο 
στις µη ελεγχόµενες από τη ∆ηµοκρατία περιοχές: 
 

  Νοείται περαιτέρω ότι προσµετρούν θετικά σε άρση της διαχείρισης Τουρκοκυπριακής 
περιουσίας, µεταξύ άλλων, οι πιο κάτω παράγοντες: 
 

 (α) Ότι πρόκειται για τη διαχείριση περιουσίας που όταν περιήλθε στο καθεστώς 
διαχείρισής της από τον Κηδεµόνα ο Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης της περιουσίας είχε τη 
συνήθη διαµονή του στο εξωτερικό όπου είχε µεταβεί οποτεδήποτε πριν ή µετά την 
τουρκική εισβολή του 1974 και ο εν λόγω ιδιοκτήτης συνεχίζει να διαµένει εκεί ή 
επέστρεψε ή επιστρέφει από το εξωτερικό για µόνιµη εγκατάσταση στις ελεγχόµενες 
από τη ∆ηµοκρατία περιοχές, ή προτίθεται να επιστρέψει στις εν λόγω περιοχές, 
 

 (β) ότι πρόκειται για τη διαχείριση περιουσίας που σε οποιοδήποτε χρόνο µετά που 
περιήλθε στο καθεστώς διαχείρισής της από τον Κηδεµόνα ο Τουρκοκύπριος 
ιδιοκτήτης της περιουσίας εγκαταστάθηκε µόνιµα και συνεχίζει αδιάλειπτα να είναι 
µόνιµα εγκατεστηµένος στις ελεγχόµενες από τη ∆ηµοκρατία περιοχές,  
 

 (γ) ότι η υπό διαχείριση περιουσία αφορά κατοικία στην οποία διέµενε ο 
Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης και κάτοχός της πριν την τουρκική εισβολή του 1974 και 
στην οποία προτίθεται να κατοικήσει προσερχόµενος από τις µη ελεγχόµενες από τη 
∆ηµοκρατία περιοχές για µόνιµη εγκατάσταση στις ελεγχόµενες από τη ∆ηµοκρατία 
περιοχές. 
 

Συµβουλευτική 
Επιτροπή. 

3(α) του 59(Ι) του 
2003. 

 
 

3(β) του 59(Ι) του 
2003. 

 

4.—(1) Καθιδρύεται Συµβουλευτική Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι η µελέτη και 
παροχή συµβουλών στον Κηδεµόνα ο οποίος, προτού αποφασίσει σχετικά µε 
οποιοδήποτε θέµα το οποίο αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών, 
λαµβάνει υπόψη τη γνώµη της η οποία εξάγεται µε απόφασή της που λήφθηκε µε την 
πλειοψηφία των παρόντων µελών της. 
 
(2) Η Συµβουλευτική Επιτροπή, η θητεία της οποίας είναι τριετής, αποτελείται από τα 
ακόλουθα πρόσωπα:  
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(α) Τον Κηδεµόνα ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο· 
 
(β) το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών· 
 
(γ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών· 
 
(δ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων· 
 
(ε) εκπρόσωπο της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων· 
 
(στ) εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)· 
 
(ζ) εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)· 
 
(η) εκπρόσωπο της Αγροτικής· 
 
(θ) εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσµου· 
 
(ι) ανά έναν εκπρόσωπο των κοινοβουλευτικών κοµµάτων. 
 
(ια) εκπρόσωπο της ΠΟΒΕΚ. 
 

2 του 68(Ι) του 2012. 
 

(ιβ) εκπρόσωπο του Ευρωαγροτικού. 
 

3(γ) του 59(Ι) του 
2003. 

(3) Η Επιτροπή συνέρχεται κάθε δύο µήνες κατόπιν γραπτής πρόσκλησης από τον 
Κηδεµόνα ή εκπρόσωπο του ή ενωρίτερα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από αυτόν ή 
εφόσον το ζητήσουν επτά τουλάχιστον µέλη της σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί 
για σκοπούς µελέτης, συζήτησης και λήψης απόφασης όπου αυτό επιβάλλεται σχετικά 
µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακής περιουσίας. 
 

3(δ) του 59(Ι) του 
2003. 

(4) Απαρτία αποτελούν εννέα τουλάχιστον µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και οι 
αποφάσεις της λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων. 
 
(5) Σε κάθε συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία 
κοινοποιούνται στον Κηδεµόνα και σε όλα τα µέλη της. 
 
(6) Αντίγραφα των αποφάσεων της Συµβουλευτικής Επιτροπής κοινοποιούνται στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισµένων, Αγνοουµένων και Παθόντων 
για ενηµέρωση. 
 

4 του 59(Ι) του 2003. 
Ειδικές επιτροπές. 

4Α.—(1) Ο Κηδεµόνας, αφού λάβει υπόψη τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
και εφόσον το κρίνει σκόπιµο και αναγκαίο για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος 
Νόµου, µπορεί να διορίζει ειδικές επιτροπές σε κάθε επαρχία. 
 
(2) Οι ειδικές επιτροπές επιλαµβάνονται ειδικών θεµάτων που παραπέµπονται σ’ αυτές 
από τον Κηδεµόνα ή από τη Συµβουλευτική Επιτροπή. 
 
(3) Ειδικές επιτροπές οι οποίες διορίζονται µε βάση τα πιο πάνω συνέρχονται σε 
τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες που υφίστανται για 
διεκπεραίωση των εργασιών τους σε σχέση µε τα ειδικά θέµατα που έχουν 
παραπεµφθεί σ’ αυτές. 
 
(4) Η θητεία των µελών των ειδικών επιτροπών είναι τριετής και ο αριθµός, η σύσταση 
και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζεται από τον Κηδεµόνα κατόπιν διαβουλεύσεών 
του µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή: 
 
Νοείται ότι µέλος ειδικής επιτροπής µπορεί να επαναδιοριστεί σε οποιαδήποτε 
επιτροπή για δύο µόνο θητείες. 
 
(5) Κάθε ειδική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ήµισυ του συνολικού 
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αριθµού των µελών της πλέον ενός. 
 
(6) Οι αποφάσεις των ειδικών επιτροπών πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και να 
λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
προεδρεύων αυτής έχει νικώσα ψήφο. 
 
(7) Αντίγραφα των αποφάσεων των ειδικών επιτροπών κοινοποιούνται στον Κηδεµόνα 
για έγκριση, ο οποίος µεριµνά και για την ενηµέρωση της Συµβουλευτική Επιτροπής· 
αντίγραφα αυτών κοινοποιούνται επίσης και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων, Εγκλωβισµένων, Αγνοουµένων και Παθόντων για ενηµέρωση. 
 

5 του 59(Ι) του 2003. 
Τουρκοκυπριακές 
περιουσίες στον 

Κηδεµόνα. 

5. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, κατά τη διαχείριση των 
τουρκοκυπριακών περιουσιών και την άσκηση των αρµοδιοτήτων που του χορηγούνται 
µε τον παρόντα Νόµο, ο Κηδεµόνας θα έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που θα είχε ο Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης τους: 
 
Νοείται ότι, παρά την τροποποίηση του βασικού νόµου µε τον παρόντα Νόµο, όλες οι 
πράξεις ή αποφάσεις οι οποίες έγιναν ή λήφθηκαν από τον Κηδεµόνα, σύµφωνα µε το 
βασικό νόµο, θεωρούνται ότι έγιναν ή λήφθηκαν νόµιµα. 
 

Αρµοδιότητες 
Κηδεµόνα. 

2 του 99(Ι) του 1992. 
6(α)(β)(γ) του 59(Ι) 

του 2003. 

6. Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του άρθρου 5, ο Κηδεµόνας έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες, τις οποίες ασκεί µε τη βοήθεια δηµόσιων υπαλλήλων— 
 
(α) ∆ιαχειρίζεται κάθε Τουρκοκυπριακή περιουσία σύµφωνα µε τις συνθήκες κάθε 
περίπτωσης και προς το σκοπό αυτό— 
 
(i) εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στο δικαιούχο και δίνει τις αναγκαίες 
αποδείξεις: 
 

2 του 119(Ι) του 
2007. 

 
 

Κεφ. 224. 
3 του 1960 

78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 
2 του 1978 

16 του 1980 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 

189 του 1986 
12 του 1987 
74 του 1988 

117 του 1988 
43 του 1990 
65 του 1990 

30(Ι) του 1992 
90(Ι) του 1992 
6(Ι) του 1993 

58(Ι) του 1994 
40(Ι) του 1996 
31(Ι) του 1998 

144(Ι) του 1999 
123(Ι) του 2001 

57(Ι) του 2005 
5(Ι) του 2006 

55(Ι) του 2006 
136(Ι) του 2006 
121(Ι) του 2007.  

Νοείται ότι στις περιπτώσεις συµβάσεων µίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης 
ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης σε κυβερνητικό 
οικισµό ή σε συνοικισµό αυτοστέγασης, οι οποίες εγγράφονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Μέρους ΙV του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίµηση) Νόµου, το προβλεπόµενο µίσθωµα δε θα εισπράττεται ούτε θα θεωρείται ότι 
οφείλεται. 
 
(ii) συλλέγει και διαθέτει κάθε προϊόν τέτοιας περιουσίας κατά τον επωφελέστερο για 
τον ιδιοκτήτη τρόπο. 

 
(iii) προβαίνει στις αναγκαίες πληρωµές για εκπλήρωση υποχρεώσεων που αφορούν 
την υπό διαχείριση περιουσία. 
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6(δ) του 59(Ι) του 

2003. 
(iv) φροντίζει για τις αναγκαίες επιδιορθώσεις, βελτιώσεις, αναπτύξεις, καλλιέργειες, 
φυτεύσεις ή, όπου είναι ανάγκη, τέτοιες µετατροπές της περιουσίας οι οποίες θα ήταν 
επωφελείς για τον ιδιοκτήτη. 

 
(v) κάνει διευθετήσεις, συνάπτει, τερµατίζει ή ακυρώνει συµβάσεις ή αναλαµβάνει 
υποχρεώσεις ή επιβαρύνσεις σε σχέση προς κάθε τέτοια περιουσία και ειδικότερα 
εκµισθώνει αυτή µε τους πιο συµφέροντες για τον ιδιοκτήτη όρους. 

 
6(ε) του 59(Ι) του 

2003. 
 
 

102(Ι) του 1997 
44(Ι) του 1998 

103(Ι) του 1998 
3(Ι) του 1999 

24(Ι) του 1999 
32(Ι) του 1999 
45(Ι) του 1999 

102(Ι) του 1999 
40(Ι) του 2000 

164(Ι) του 2000 
177(Ι) του 2000 

1(Ι) του 2001 
33(Ι) του 2001 
58(Ι) του 2001 

59(Ι) του 2001. 
 
 

6(στ) του 59(Ι) του 
2003. 

 

Νοείται ότι εάν και εφόσον συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται µεταξύ του Κηδεµόνα και 
οποιουδήποτε προσώπου περιέχουν ρήτρα υπό µορφή ποινής, σε περίπτωση παράβασής 
τους από οποιοδήποτε από τους συµβαλλοµένους θα εφαρµόζονται, σε σχέση µε αυτές, 
οι πρόνοιες του περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµου. 
 
(vi) πωλεί ή διαθέτει διαφορετικά κάθε τέτοια κινητή περιουσία η οποία υπόκειται σε 
φθορά ή που λόγω της φύσης της θα έπρεπε να πωληθεί ή διατεθεί προς το συµφέρον 
του ιδιοκτήτη. 

 
(vii) γενικά κάµνει καθετί το οποίο ενδεχόµενα ή κατ’ ανάγκη συνεπάγεται η 
διαχείριση Τουρκοκυπριακών περιουσιών. 
 
(β) εγείρει ή υπερασπίζεται οποιαδήποτε αγωγή ή παραποµπή ή λαµβάνει µέρος σε 
οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά Τουρκοκυπριακή περιουσία ή προβαίνει σε 
συµβιβασµό σε αγωγή ή παραποµπή ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, η οποία θα ήταν 
επωφελής για την περιουσία αυτή ή τον ιδιοκτήτη. 
 
(γ) δέχεται επίδοση αγωγών, παραποµπών ή άλλων δικαστικών εγγράφων που αφορούν 
Τουρκοκυπριακή περιουσία, αντιπροσωπεύει και δεσµεύει τον ιδιοκτήτη οποιασδήποτε 
Τουρκοκυπριακής περιουσίας ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης 
αρχής στη ∆ηµοκρατία ή οπουδήποτε αλλού εκτός της ∆ηµοκρατίας δίνει ή 
παραλαµβάνει γνωστοποιήσεις µε βάση τις πρόνοιες οποιουδήποτε Νόµου που 
εφαρµόζεται αναφορικά µε Τουρκοκυπριακή περιουσία και παρευρίσκεται σε επιτόπιες 
έρευνες και σε διαπραγµατεύσεις που σχετίζονται µε την περιουσία αυτή. 
 
(δ) διαχειρίζεται το Ταµείο Τουρκοκυπριακών περιουσιών που ιδρύεται µε βάση το 
άρθρο 11 του παρόντος Νόµου. 
 
(ε) κρατεί όλα τα καθορισµένα βιβλία της διαχείρισης Τουρκοκυπριακών περιουσιών. 
 
(στ) ζητά και παίρνει από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, Κυβερνητικό Τµήµα ή 
Αρχή, πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε τουρκοκυπριακή περιουσία. 
 

6(ζ) του 59(Ι) του 
2003. 

(ζ) ασκεί όλα τα δικαιώµατα και εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
οποιαδήποτε νόµιµη σύµβαση στην οποία Τουρκοκύπριος ή η Κεντρική Επιτροπή η 
οποία διαχειριζόταν τις τουρκοκυπριακές περιουσίες πριν από τη ψήφιση του παρόντος 
Νόµου,είναι συµβαλλόµενο µέρος αντί αυτού. 
 
(η) Γενικά, παίρνει τέτοια µέτρα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα 
ήταν αναγκαία ή σκόπιµη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που χορηγούνται µε το 
παρόν άρθρο: 
 
Νοείται ότι προκειµένου περί ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Κηδεµόνας, κατά την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων του µε βάση το παρόν άρθρο, δεν µπορεί να προβαίνει σε ενέργειες 
οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα µετά τη λήξη της ισχύος του παρόντα Νόµου— 
 
(i) Ο ιδιοκτήτης να είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη κατά την ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόµου, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό θα 
ήταν επωφελές για τον ιδιοκτήτη ή αναγκαίο για το δηµόσιο συµφέρον. ή 
 
(ii) το δικαίωµα του ιδιοκτήτη αναφορικά µε την περιουσία να έχει µε οποιοδήποτε 
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τρόπο περιοριστεί ή δεσµευτεί περισσότερο από ό,τι θα ήταν απόλυτα αναγκαίο ή 
επωφελές για την περιουσία αυτή ή τον ιδιοκτήτη ή αναγκαίο για το δηµόσιο 
συµφέρον. 
 

2 του 56(Ι) του 2006. 
2 του 33(Ι) του 1998. 

 

Καταργήθηκε µε το άρθρο 2 του 56(Ι) του 2006. 
 

3 του 39(Ι) του 2010. 
Αγώγιµο δικαίωµα. 

6Α.(1) Η παραβίαση δικαιώµατος που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
Προάσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών ή και τα 
Πρωτόκολλά της που κυρώθηκαν από τη ∆ηµοκρατία λόγω της εφαρµογής πρόνοιας 
του παρόντος Νόµου, είναι αγώγιµη. 
 
(2) Πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι λόγω της εφαρµογής πρόνοιας του παρόντος Νόµου 
στη δική του περίπτωση παραβιάστηκε οποιοδήποτε δικαίωµα που κατοχυρώνει η πιο 
πάνω Σύµβαση ή και τα Πρωτόκολλά της, δικαιούται, εάν απορριφθεί σχετικό αίτηµά 
του στον Υπουργό, να προσφύγει στο επαρχιακό δικαστήριο µε αγωγή κατά της 
∆ηµοκρατίας και του Κηδεµόνα για την κατ’ ισχυρισµόν παραβίαση και να αξιώσει για 
την παραβίαση τις θεραπείες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο: 

  
  Νοείται ότι σε περίπτωση που οι αιτούµενες θεραπείες περιλαµβάνουν αξίωση του 

ιδιοκτήτη για διάταγµα του δικαστηρίου να του αποδοθεί περιουσία του η οποία τελεί 
υπό καθεστώς διαχείρισης δυνάµει του παρόντος Νόµου, η αγωγή στρέφεται επίσης 
κατά του προσώπου που νόµιµα κατέχει την περιουσία. 

  
 (3) Το δικαστήριο προκειµένου να κρίνει σε αγωγή δυνάµει του εδαφίου (2) κατά πόσο 

παραβιάστηκε το δικαίωµα του ενάγοντα εξετάζει τις περιστάσεις της υπόθεσης και 
λαµβάνει υπόψη τους παράγοντες που εκάστοτε λαµβάνει υπόψη το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ως σχετικούς µε το υπό κρίση ζήτηµα όπως 
προκύπτουν από τη σχετική µε το θέµα νοµολογία του. 

  
 (4) Σε περίπτωση που σε αγωγή δυνάµει τoυ παρόντος άρθρου το δικαστήριο κρίνει ότι 

παραβιάστηκε το δικαίωµα του ενάγοντα αυτός δικαιούται σε: 
  
 (α) Αποζηµιώσεις για τυχόν χρηµατική ζηµιά, απώλεια, έξοδα και δαπάνες που έχει 

αποδεδειγµένα υποστεί λόγω της παραβίασης, 
   
 (β) αποζηµιώσεις για ζηµιά ή βλάβη µη χρηµατικής φύσης που έχει υποστεί λόγω της 

παραβίασης, 
   

 (γ) δικηγορικά έξοδα που αποδεδειγµένα έχει υποστεί λόγω της παραβίασης, 
  

 
14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985 
96 του 1986 

317 του 1987 
49 του 1988 
64 του 1990 

(δ) έκδοση δεσµευτικού διατάγµατος αναγνώρισης δικαιώµατος δυνάµει του περί 
∆ικαστηρίων Νόµου, 
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136 του 1991 
149 του 1991 
237 του 1991 

42(Ι) του 1992 
43(Ι) του 1992 

102(Ι) του 1992 
26(Ι) του 1993 
82(Ι) του 1995 

102(Ι) του 1996 
4(Ι) του 1997 

53(Ι) του 1997 
90(Ι) του 1997 
27(Ι) του 1998 
53(Ι) του 1998 

110(Ι) του 1998 
34(Ι) του 1999 

146(Ι) του 1999 
41(Ι) του 2000 
32(Ι) του 2001 
40(Ι) του 2002 
80(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2002 
206(Ι) του 2002 

17(Ι) του 2004 
165(Ι) του 2004 
268(Ι) του 2004 

21(Ι) του 2006 
99(Ι) του 2007 

170(Ι) του 2007 
76(Ι) του 2008 
81(Ι) του 2008 

118(Ι) του 2008 
119(Ι) του 2008 

36(Ι) του 2009 
129(Ι) του 2009 
138(Ι) του 2009 
19(Ι) του 2010. 

  
 (ε) οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που το δικαστήριο έχει εξουσία να αποδώσει κατά την 

άσκηση της πολιτικής του δικαιοδοσίας δυνάµει του περί ∆ικαστηρίων Νόµου ή 
οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόµου ή του ισχύοντος δικαίου. 

  
 (5) Για τη διαπίστωση της ζηµιάς που οφείλεται στην παραβίαση κατά τα 

διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (4) και τον υπολογισµό και απόδοση των δυνάµει του εν 
λόγω εδαφίου αποζηµιώσεων, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια και τους 
παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για το σκοπό αυτό από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων όπως προκύπτουν από την εκάστοτε νοµολογία του σε 
υποθέσεις παραβίασης του σχετικού δικαιώµατος που κατοχυρώνει η πιο πάνω 
Σύµβαση ή και τα Πρωτόκολλά της.  

  
 (6) Σε περίπτωση που σε αγωγή δυνάµει του παρόντος άρθρου το δικαστήριο εκδίδει 

διάταγµα για την απόδοση στον ενάγοντα περιουσίας που τελεί υπό καθεστώς 
διαχείρισης, ο Κηδεµόνας και ο νόµιµος κάτοχος της περιουσίας δικαιούνται στην 
αγωγή µε αντίστοιχη σχετική ανταπαίτησή τους κατά του ενάγοντα, σε οποιαδήποτε 
ποσά εξόδων που αποδεδειγµένα έχει ο καθένας τους υποστεί για επιδιορθώσεις, 
βελτιώσεις, αναπτύξεις, οικοδοµήσεις και µετατροπές που επέφερε στην περιουσία 
δυνάµει του παρόντος Νόµου: 

  
  Νοείται ότι το εν λόγω δικαίωµα του νόµιµου κατόχου είναι µόνο για έξοδα 

επιδιορθώσεων, βελτιώσεων, αναπτύξεων, οικοδοµήσεων και µετατροπών της 
περιουσίας που επέφερε µε την άδεια του Κηδεµόνα. 

  
  (7) Σε περίπτωση που για σκοπούς συµµόρφωσης µε δικαστική απόφαση σε αγωγή 

δυνάµει του παρόντος άρθρου ο Κηδεµόνας αποφασίζει την άρση της διαχείρισης 
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τουρκοκυπριακής περιουσίας, τότε δικαιούται αυτός µε αγωγή κατά του ιδιοκτήτη 
υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω δικαστική απόφαση, ή κατά των κληρονόµων ή 
διαδόχων του στον τίτλο, ανάλογα µε την περίπτωση, σε οποιαδήποτε ποσά εξόδων 
που αποδεδειγµένα είχε υποστεί για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις, αναπτύξεις, 
οικοδοµήσεις και µετατροπές που επέφερε στην περιουσία δυνάµει του παρόντος 
Νόµου ενόσω τελούσε υπό καθεστώς διαχείρισης: 
 
 Νοείται ότι πρόσωπο που κατείχε νόµιµα την εν λόγω περιουσία κατά το χρόνο της 
δικαστικής απόφασης ή της πιο πάνω απόφασης του Κηδεµόνα και αναγκάστηκε να 
την εγκαταλείψει ακολούθως συνεπεία της δικαστικής απόφασης ή της άρσης της 
κηδεµονίας, δικαιούται µε αγωγή κατά του πιο πάνω ιδιοκτήτη, των κληρονόµων και 
διαδόχων του στον τίτλο, σε οποιαδήποτε ποσά εξόδων που αποδεδειγµένα είχε 
υποστεί για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις, αναπτύξεις, οικοδοµήσεις και µετατροπές που 
επέφερε στην περιουσία µε άδεια του Κηδεµόνα ενόσω βρισκόταν στην κατοχή του. 
 

3 του 39(Ι) του 2010. 
2 του 35(Ι) του 1994. 

Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων από 

τον Κηδεµόνα. 
 

6Β. Ο Κηδεµόνας µπορεί, εφόσον και όταν το θεωρεί σκόπιµο, να ενεργεί µέσω άλλων 
αρµόδιων λειτουργών η οργάνων κατόπιν γραπτής εκχώρησης προς αυτούς 
οποιασδήποτε από τις αρµοδιότητες του παρέχει ο βασικός νόµος. 
 

3 του 39(Ι) του 2010. 
7 του 59(Ι) του 2003. 
Εξουσία Κηδεµόνα 

για σύναψη 
συµβάσεων σε σχέση 
µε τουρκο-κυπριακές 

περιουσίες. 

6Γ. Στα πλαίσια της εξουσία του να διαχειρίζεται τουρκοκυπριακές περιουσίες δυνάµει 
του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου και κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του 
δυνάµει του άρθρου 6 του παρόντος Νόµου, ο Κηδεµόνας δύναται, αφού πρώτα λάβει 
υπόψη τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και τηρουµένων των επιφυλάξεων που 
θέτει το εν λόγω άρθρο 6, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και µόνο όπου τούτο εξυπηρετεί 
το δηµόσιο συµφέρον, να συνάπτει συµβάσεις για την εκµίθωση ή παραχώρηση άδειας 
χρήσης Τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, σε 
οργνανισµούς δηµόσιας ωφέλειας και σε αρχές τοπικής διοίκησης δυνάµει των οποίων 
να επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ή και κατοχή τηε ιδιοκτησίας, κατά τρόπο και υπό 
όρους που κατά την κρίση του Κηδεµόνα εξυπηρετούν τόσο το εν λόγω δηµόσιο 
συµφέρον όσο και τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 

Εξυπηρέτηση των 
αναγκών των 
προσφύγων. 

2(α) του 144(Ι) του 
2018. 

7.-(1) Ο Κηδεµόνας, κατά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών και την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων του µε βάση τον παρόντα Νόµο, θα µεριµνά για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων παράλληλα µε την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των ιδιοκτητών των εν λόγω περιουσιών µε βάση καθορισµένα κριτήρια: 
 

8 του 59(Ι) του 2003. Νοείται ότι τουρκοκυπριακές περιουσίες που δεν είναι αναγκαίες ή είναι πέραν των 
αναγκών ή κρίνονται ακατάλληλες για τις στεγαστικές ή επαγγελµατικές ή γεωργικές 
ανάγκες ή για ανάγκες δραστηριοποίησης των προσφύγων, µπορούν να ενοικιάζονται 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε εκτοπισµένους δήµους ή κοινότητες ή σε κατοίκους 
ακριτικών κοινοτήτων που δεν είναι πρόσφυγες αλλά σηµαντικό µέρος της γεωργικής 
γης τους κατελήφθη ή είναι απροσπέλαστη λόγω της τουρκικής εισβολής ή σε πρόσωπα 
που έχουν τον ένα γονέα πρόσφυγα µε απόφαση του Κηδεµόνα, όπως θα καθορίζεται 
στους Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει του Νόµου αυτού. 
 

2(β) του 144(Ι) του 
2018. 

 
 
 

144(Ι) του 2018. 

(2) Συγγενής κατ’ ευθείαν γραµµή µέχρι β’ βαθµού συγγενείας αποβιώσαντος 
πρόσφυγα κατέχοντος τουρκοκυπριακή κατοικία ανεγερθείσα πριν από το έτος 1974 
έχει δικαίωµα υποκατάστασης στην κατοχή της εν λόγω κατοικίας, νοουµένου ότι µέχρι 
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόµου του 
2018 δεν έχει τύχει οποιασδήποτε οικονοµικής στήριξης για σκοπούς στέγασης βάσει 
οποιουδήποτε κυβερνητικού προσφυγικού σχεδίου και δε διαθέτει άλλη κατοικία 
εγγεγραµµένη επ’ ονόµατι είτε του ιδίου είτε της συζύγου αυτού:  
 

 
 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αποβιώσας πρόσφυγας ουδένα συγγενή κατ’ ευθείαν 
γραµµή µέχρι β΄ βαθµού συγγενείας έχει, η κατοχή της τουρκοκυπριακής κατοικίας 
τυγχάνει διαχείρισης από τον Κηδεµόνα κατά τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου διαδικασίες και τα προβλεπόµενα στους περί Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Κανονισµούς 
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Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
20.3.1992 
9.7.1999 
4.7.2003. 

 

1992 έως 2003. 

 
 
 
 

144(Ι) του 2018. 

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (2) τυγχάνουν εφαρµογής αναφορικά 
µε τουρκοκυπριακές κατοικίες οι οποίες κατέχονται βάσει αποφάσεων του Κηδεµόνα 
από πρόσφυγες που θα αποβιώσουν κατά ή µετά την έναρξη της ισχύος του περί 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) 
Νόµου του 2018, περιλαµβανοµένων και των ανακτηθεισών αλλά µη διατεθεισών 
κατοικιών:  
 

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 
20.3.1992 
9.7.1999 
4.7.2003. 

 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις περισσότερων του ενός δικαιούχου, η 
παραχώρηση της κατοικίας γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους περί 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) 
Κανονισµούς του 1992 έως 2003, κριτήρια. 
 

Κατοχή και/ή χρήση 
τουρκοκυπριακής 
περιουσίας από 

νοµικό πρόσωπο. 

8.—(1) Τηρουµένου του εδαφίου (2), επιτρέπεται η κατοχή και/ή χρήση από 
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο τουρκοκυπριακής περιουσίας. 
 
(2) Σε περίπτωση που ο έλεγχος ή το εταιρικό κεφάλαιο του νοµικού προσώπου παύσει 
να ανήκει σε πρόσφυγες, κάθε κατοχή και/ή χρήση τουρκοκυπριακής περιουσίας υπό 
του νοµικού προσώπου τερµατίζονται. 
 

Αναστολή πληρωµής 
χρεών οφειλοµένων 

σε ιδιοκτήτη 
τουρκοκυπριακής 

περιουσίας. 
 

9. Η πληρωµή οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται σε ιδιοκτήτη τουρκοκυπριακής 
περιουσίας σε σχέση µε την περιουσία αυτή αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
έκρυθµης κατάστασης που επικρατεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία λόγω της τουρκικής 
κατοχής. 
 

Ιεραρχική προσφυγή. 
9 του 59(Ι) του 2003. 

10.—(1) Κάθε ενοικιαστής/αδειούχος που δεν ικανοποιείται από απόφαση του 
Κηδεµόνα η οποία λαµβάνεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των µε 
βάση αυτόν εκδιδόµενων Κανονισµών έχει το δικαίωµα, µέσα σε τριάντα ηµέρες από 
την ηµέρα που κοινοποιείται σ’ αυτόν η εν λόγω απόφαση, µε έγγραφη προσφυγή του 
στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι που την επέβαλαν να προσβάλει την απόφαση αυτή. 
 
(2) Κάθε προσφυγή που ασκείται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
απευθύνεται προς την ειδικώς προς τούτο εγκαθιδρυόµενη εξ Υπουργών Επιτροπή που 
αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης και Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων. 
 
(3) Η κατά το προηγούµενο εδάφιο εγκαθιδρυόµενη εξ Υπουργών Επιτροπή εξετάζει 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την προσφυγή που έγινε προς αυτή και, αφού ακούσει ή 
δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους πάνω στους 
οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή της 
χωρίς καθυστέρηση στον προσφεύγοντα: 
 
Νοείται ότι η εξ Υπουργών Επιτροπή µπορεί να αναθέτει σε λειτουργούς των 
Υπουργείων της να εξετάζουν ορισµένα θέµατα που περιλαµβάνει η προσφυγή και να 
υποβάλλουν σ' αυτή το πόρισµα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της 
απόφασής της πάνω στην προσφυγή. 
 
(4) Η δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλει 
την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης του Κηδεµόνα εναντίον της οποίας ασκήθηκε η 
προσφυγή µέχρι την έκδοση της απόφασης της εξ Υπουργών Επιτροπής. 
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Ταµείο 
Τουρκοκυπριακών 

περιουσιών. 

11.—(1) Ιδρύεται µε τον παρόντα Νόµο και για τους σκοπούς του Νόµου αυτού Ειδικό 
Ταµείο µε την επωνυµία «Ταµείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών», το οποίο βρίσκεται 
κάτω από τη διαχείριση του Κηδεµόνα. Στο Ταµείο κατατίθενται όλες οι εισπράξεις και 
από αυτό γίνονται όλες οι πληρωµές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Ο Κηδεµόνας τηρεί όλα τα καθορισµένα βιβλία του Ταµείου και για τη λογιστική 
διαχείριση του Ταµείου ακολουθεί όλες τις δηµοσιονοµικές οδηγίες που εφαρµόζονται 
στη δηµόσια υπηρεσία. 
 

3 του 35(Ι) του 1994. (3) Το Ταµείο έχει δικό του προϋπολογισµό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από τον 
Κηδεµόνα και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. 
 
(4) Ο προϋπολογισµός καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα του Ταµείου για κάθε 
οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. 
 

Έλεγχος 
λογαριασµών. 

12.—(1) Οι λογαριασµοί του Ειδικού Ταµείου ελέγχονται κάθε χρόνο από το Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Ο Γενικός Ελεγκτής µπορεί να καλέσει τον Κηδεµόνα ή άλλο εκπρόσωπό του, για 
να του δώσει πληροφορίες και επεξηγήσεις ή να του παραδώσει οποιοδήποτε βιβλίο, 
συµβόλαιο, λογαριασµό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγκαίο για τον έλεγχο. 
 

10 του 59(Ι) του 
2003. 

(3) Οι λογαριασµοί του Ειδικού Ταµείου πρέπει να είναι έτοιµοι για έλεγχο µέχρι το 
τέλος Απριλίου του αµέσως επόµενου χρόνου στον οποίο αναφέρεται ο έλεγχος. 
 
(4) Μόλις συµπληρωθεί ο έλεγχος και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τις 30 
Ιουνίου, ο Γενικός Ελεγκτής οφείλει να υποβάλει στον Κηδεµόνα τους ελεγµένους 
λογαριασµούς και την Έκθεσή του πάνω σ’ αυτούς. 
 

Ετήσια Έκθεση. 13. Το ταχύτερο δυνατό, µετά τη λήξη κάθε χρόνου, ο Κηδεµόνας οφείλει να υποβάλει 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσια Έκθεση αναφορικά µε τις αρµοδιότητές του, τις 
οποίες άσκησε στο δοσµένο χρόνο, µαζί µε αντίγραφο των ελεγµένων λογαριασµών του 
Ειδικού Ταµείου και την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. 
 

Μη εφαρµογή του 
περί Ενοικιοστασίου 

Νόµου. 
23 του 1983 
51 του 1983 
39 του 1984 
79 του 1986 
94 του 1986 

135 του 1988 
51 του 1989. 

 

14. Οι διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου Νόµου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις 
Τουρκοκυπριακών περιουσιών. 
 

Αδικήµατα. 15.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο— 
 
(α) Χωρίς εύλογη αιτία αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που γνωρίζει και 
που του έχει ζητηθεί από τον Κηδεµόνα. 
 
(β) πληρώνει οποιοδήποτε χρέος οφειλόµενο προς Τουρκοκύπριο σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο αντί στον Κηδεµόνα. 
 
(γ) αποκτά κατοχή ή µε οποιοδήποτε τρόπο χρήση Τουρκοκυπριακής περιουσίας κατά 
τρόπο διαφορετικό από ότι προβλέπεται στον παρόντα Νόµο, 
 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δυο αυτές 
ποινές. 
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(2) Το ∆ικαστήριο θα έχει παράλληλα εξουσία σε περίπτωση καταδίκης να εκδίδει 
διάταγµα έξωσης ή απαγόρευσης χρήσης εναντίον προσώπων που κατέχουν, 
χρησιµοποιούν µε οποιοδήποτε τρόπο τουρκοκυπριακή περιουσία αντίθετα µε τις 
πρόνοιες του παρόντος Νόµου. 
 

2 του 7(Ι) του 1996. (3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα µέτρα τα οποία θα ληφθούν εναντίον προσώπου 
που αποκτά κατοχή ή χρήση τουρκοκυπριακής περιουσίας κατά τρόπο διαφορετικό από 
ό,τι προβλέπεται στον παρόντα Νόµο, o Κηδεµόνας ή ο εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπός του µπορεί να προβεί, µε τη βοήθεια της Αστυνοµίας, αν χρειασθεί, στην 
ανάκτηση της κατοχής της τουρκοκυπριακής περιουσίας και στη µετακίνηση ή και 
αποµάκρυνση από αυτή οποιουδήποτε αντικειµένου, είδους, οργάνου, 
κατασκευάσµατος ή υλικού και ο Κηδεµόνας ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 
οφείλει να λάβει κάθε εύλογο µέτρο για την ασφαλή φύλαξή τους: 
 

11(α) του 59(Ι) του 
2003. 

Νοείται ότι πριν από τη λήψη των ως άνω αναφερόµενων µέτρων o Κηδεµόνας ή ο 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του θα επιδίδει γραπτή ειδοποίηση προς τον 
παραβάτη ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του αντικειµένου, είδους, 
οργάνου, κατασκευάσµατος ή υλικού, σε περίπτωση που είναι γνωστός, όπως, µέσα σε 
τριάντα ηµέρες από τη λήψη της, παραδώσει την κατοχή της τουρκοκυπριακής 
περιουσίας ή µετακινήσει ή και αποµακρύνει από αυτή οποιοδήποτε αντικείµενο, είδος, 
όργανο, κατασκεύασµα ή υλικό. Αν η προσωπική επίδοση της γραπτής ειδοποίησης δεν 
καταστεί δυνατή ή αν ο παραβάτης ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του 
αντικειµένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσµατος ή υλικού δεν είναι γνωστός, αυτή 
τοιχοκολλάται σε περίοπτο µέρος κατά την κρίση του Κηδεµόνα ή του 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. 
 
Νοείται περαιτέρω ότι ο παραβάτης, από τη λήψη της ως άνω γραπτής ειδοποίησης, 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση η οποία εξετάζεται εντός τριάντα ηµερών και η 
αιτούµενη τουρκοκυπριακή περιουσία παραχωρείται σ' αυτόν κατά προτεραιότητα, 
εφόσον πληρεί τα κριτήρια. 
 
Νοείται περαιτέρω ότι ο Κηδεµόνας θα γνωστοποιεί στη Βουλή από την ηµεροµηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, τα ονόµατα των παρανόµως κατεχόντων η 
χρησιµοποιούντων τουρκοκυπριακή περιουσία, των ειδοποιουµένων να παραδώσουν 
την κατοχή ή χρήση και εκείνων από τους οποίους έγινε ανάκτηση της κατοχής ή 
χρήσης τουρκοκυπριακής περιουσίας· 
 

11(α) του 59(Ι) του 
2003. 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δεν κατέχει έγγραφο παραχώρησης 
επ’ ονόµατί του τουρκοκυπριακής περιουσίας, τεκµαίρεται ότι κατέχει αυτή παράνοµα. 
 

11(β) του 59(Ι) του 
2003. 

(3Α) Στις περιπτώσεις όπου ο ενοικιαστής τουρκοκυπριακής περιουσίας αλλάξει τόπο 
διαµονής, τότε, εφόσον συνεχίζει να χρησιµοποιεί την τουρκοκυπριακή περιουσία που 
του παραχωρήθηκε, ο Κηδεµόνας δύναται να παρατείνει την εν λόγω µίσθωση στο ίδιο 
πρόσωπο. Στις περίπτωσεις επίσης όπου ο µισθητής συνταξιοδοτείται, αλλά συνεχίζει 
να είναι δραστηριοποιηµένος, ο Κηδεµόνας δύναται να επιτρέπει τη συνέχιση της 
µίσθωσης του όλου ή µέρους της τουρκοκυπριακής περιουσίας: 
 
Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου , 
ο Κηδεµόνας δεν παρατείνει τη µίσθωση τουρκοκυπριακής περιουσίας, αλλά ασκεί το 
δικαίωµα ανάκτησης της κατοχής της, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις 
παραχώρησης τέτοιας περιουσίας δυνάµει του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού 
εκδιδόµενων Κανονισµών. 
 
(4) (α) Όλες οι δαπάνες που θα γίνουν από τον Κηδεµόνα ή τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του για την ανάκτηση της κατοχής της τουρκοκυπριακής περιουσίας και 
τη µετακίνηση, αποµάκρυνση και φύλαξη οποιουδήποτε αντικειµένου, είδους, οργάνου, 
κατασκευάσµατος ή υλικού, καταβάλλονται στον Κηδεµόνα ή τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του από τον παραβάτη ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο 
του αντικειµένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσµατος ή υλικού. 
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(β) Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός στον Κηδεµόνα ή στον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του ο παραβάτης ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του 
αντικειµένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσµατος ή υλικού που είναι υπό τη φύλαξη 
του Κηδεµόνα ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, αυτός οφείλει να προβεί σε 
γνωστοποίηση που θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και µε 
την οποία θα περιγράφει το αντικείµενο, είδος, όργανο, κατασκεύασµα, ή υλικό και θα 
καλεί κάθε πρόσωπο που το διεκδικεί να υποβάλει την απαίτησή του στον Κηδεµόνα ή 
τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση αυτή. 
 
(γ) Κάθε αντικείµενο, είδος, όργανο, κατασκεύασµα, ή υλικό που φυλάσσεται από τον 
Κηδεµόνα ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του και το οποίο δε διεκδικηθεί µέσα 
σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (β) πιο πάνω ή δεν παραληφθεί από τον ιδιοκτήτη του κατόπιν 
ειδοποίησης µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα της ειδοποίησης, µπορεί να πωληθεί ή να 
διατεθεί κατά τρόπο άλλο ή να καταστραφεί, όπως θα καθορισθεί από τον Κηδεµόνα ή 
τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 
 

Κανονισµοί. 16.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη της 
ισχύος του Νόµου αυτού Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και 
για τον καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές είναι 
δυνατόν ή πρέπει να καθοριστεί. 
 
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισµοί που θα 
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µπορούν να προβλέπουν για τα κριτήρια που 
θα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις εκµίσθωσης της τουρκοκυπριακής περιουσίας και τη 
σχετική διαδικασία που θα ακολουθείται. 
 

2 του 141(Ι) του 
2009. 

(3) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου δύνανται να έχουν 
αναδροµική ισχύ εν όλω ή εν µέρει. 
 

Ισχύς του παρόντος 
Νόµου. 

17. Ο Νόµος αυτός αρχίζει να εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 1991 και παραµένει σε 
ισχύ µέχρις ότου το Υπουργικό Συµβούλιο, µε γνωστοποίησή του που θα δηµοσιευτεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, κηρύξει τη λήξη της ισχύος αυτού. 
 

13 του 59(Ι) του 
2003. 

13. Ο παρών Νόµος (59(Ι) του 2003) τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εκτός από το εδαφίο (4) του άρθρου 
4Α που περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 αυτού, το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2004. 
 

 


