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Ν. 176(Ι)/2013

Ο περί Κοιμητηρίων των Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
________
Αριθμός 176(Ι) του 2013

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοιμητηρίων των
Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2013.

Ερμηνεία.

2.-(1)
Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετικά«Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων»
διορίζεται δυνάμει του άρθρου 6·

σημαίνει

την

επιτροπή

που

«θρησκευτική ομάδα» σημαίνει τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών,
Αρμενίων και Λατίνων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ομάδα
με νομική προσωπικότητα, ήθελε καθορίσει ο Υπουργός με διάταγμά του
που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7∙
«μέλος θρησκευτικής ομάδας» σημαίνει οποιοδήποτε μόνιμο κάτοικο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είτε ανήκει στις θρησκευτικές ομάδες
των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων είτε ανήκει σε άλλη θρησκευτική
ομάδα με νομική προσωπικότητα, την οποία ήθελε καθορίσει ο Υπουργός
με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 .
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.
Εφαρμογή
του περί
Κοιμητηρίων
(Ταφή και
Εκταφή) Νόμου.
257(Ι) του 2004
45(Ι) του 2007.

3. Οι διατάξεις του περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εφαρμόζονται, τηρουμένων
των αναλογιών, και στις περιπτώσεις των θρησκευτικών ομάδων, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.

Απόκτηση
αναγκαίας γης
και δυνατότητα
διενέργειας
απαλλοτρίωσης.

4. Στο μέτρο που δεν εντοπισθεί κατάλληλη κρατική γη, η οποία να
παραχωρηθεί με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε
θρησκευτική ομάδα ή από κοινού σε συγγενικές θρησκευτικές ομάδες, για
σκοπούς δημιουργίας ή επέκτασης κοιμητηρίου, και όπου η διαδικασία της
απαλλοτρίωσης κριθεί επιβεβλημένη, νοουμένου ότι δεν θα καταστεί εφικτή
η απόκτηση της αναγκαίας γης με αγορά ή δωρεάν παραχώρησή της προς
την ενδιαφερόμενη θρησκευτική ομάδα ή από κοινού σε συγγενικές
θρησκευτικές ομάδες, η διαδικασία απαλλοτρίωσης διενεργείται από τη
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Δημοκρατία προς όφελος της θρησκευτικής ομάδας ή των συγγενικών
θρησκευτικών ομάδων, ανάλογα με την περίπτωση, και οι τελευταίες
επωμίζονται τη σχετική δαπάνη.
Συντήρηση
κοιμητηρίου
και επιβολή
φορολογίας.

5. Η θρησκευτική ομάδα ή οι συγγενικές θρησκευτικές ομάδες, ανάλογα με
την περίπτωση, μέσω Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων, που διορίζεται
δυνάμει του άρθρου 6, έχουν την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των
κοιμητηρίων τους, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής φορολογίας στα μέλη
τους.

Σύσταση και
λειτουργία
Επιτροπών
Διαχείρισης
Κοιμητηρίων.

6.-(1) O Υπουργός Εσωτερικών διορίζει, με τη σύμφωνη γνώμη των
θρησκευτικών ομάδων, με σχετική γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πενταμελή τουλάχιστον
Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων, για κάθε μια από αυτές, η οποία
απαρτίζεται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και τρία τουλάχιστον (3) μέλη:
Νοείται ότι για τις περιπτώσεις κοινού κοιμητηρίου συγγενικών
θρησκευτικών ομάδων, θα συστήνεται κοινή ενιαία Επιτροπή Διαχείρισης
Κοιμητηρίων.
(2) Στις περιπτώσεις των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, σχετικές
εισηγήσεις για το διορισμό Επιτροπών Διαχείρισης Κοιμητηρίων
υποβάλλονται από τον Αντιπρόσωπό τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
(3) Οι Επιτροπές Διαχείρισης Κοιμητηρίων ενεργούν για και εκ μέρους
των οικείων θρησκευτικών ομάδων στα θέματα δημιουργίας, επέκτασης,
συντήρησης και διαχείρισης του συνόλου των κοιμητηρίων της
θρησκευτικής τους ομάδας, πάνω σε παγκύπρια βάση και όπου τούτο
απαιτείται, το οποιοδήποτε σχετικό θέμα παραπέμπεται στον οικείο
Έπαρχο, για κατάλληλη ενέργεια και προώθηση των απαιτούμενων
διαδικασιών.
(4) Η θητεία των Επιτροπών Διαχείρισης Κοιμητηρίων είναι πενταετούς
διάρκειας και συμπίπτει με εκείνη της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, η θητεία των πρώτων Επιτροπών Διαχείρισης
176(Ι) του 2013. Κοιμητηρίων που θα συσταθούν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου, τερματίζεται με τη λήξη της θητείας της Βουλής των
. Αντιπροσώπων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόμου.
(5) Οι Επιτροπές Διαχείρισης Κοιμητηρίων έχουν την ευθύνη
καταρτισμού του καταλόγου φορολογίας των μελών της θρησκευτικής τους
ομάδας, πάνω σε ετήσια βάση, τον οποίο κοινοποιούν σ’ όλους τους
ενδιαφερόμενους Επάρχους, καθώς και στις τοπικές αρχές και αναρτούν
σε περίοπτα μέρη, όπως σε κοινοτικά και θρησκευτικά ιδρύματα της
αντίστοιχης θρησκευτικής ομάδας.
(6) Ο Έπαρχος στην Επαρχία του οποίου βρίσκεται το κάθε κοιμητήριο
έχει την ευθύνη διεξαγωγής του ελέγχου του ταμείου του κοιμητηρίου,
καθώς και την ευθύνη εξέτασης των ενστάσεων κατά της φορολογίας, με
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την εξασφάλιση των απόψεων της φορολογούσας Επιτροπής Διαχείρισης
Κοιμητηρίων.
(7) Η κάθε Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων έχει τη διακριτική
ευχέρεια, όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθεί για την είσπραξη
της επιβαλλόμενης φορολογίας, σε συνεργασία, ή και στα πλαίσια
θεσμοθετημένης, ενδεχομένως, συμφωνίας, με την τοπική αρχή, στα όρια
της οποίας βρίσκεται το κοιμητήριο, ή οποιοδήποτε τραπεζικό ή
χρηματοοικονομικό ίδρυμα.
(8) Η Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων κάθε θρησκευτικής ομάδας ή
συγγενικών θρησκευτικών ομάδων, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρείται
ότι βρίσκεται σε απαρτία, κατά τις συνεδρίες της, όταν σ’ αυτή συμμετέχουν
τουλάχιστον το 1/2 των μελών της, περιλαμβανομένου του προέδρου της
και, σε περίπτωση απουσίας του, του αντιπροέδρου αυτής.
(9) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων κάθε
θρησκευτικής ομάδας ή συγγενικών θρησκευτικών ομάδων, ανάλογα με
την περίπτωση, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρός της, ή ο αντιπρόεδρός της ως
προεδρεύων της συνεδρίασης, έχει νικώσα ψήφο.
(10)
Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, της συνεδρίασης
προεδρεύει ο εκάστοτε αντιπρόεδρος.
Καθορισμός
άλλων
θρησκευτικών
ομάδων από τον
Υπουργό.

7. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει άλλες θρησκευτικές ομάδες από
αυτές που καθορίζονται με βάση
το Σύνταγμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, οι οποίες να έχουν νομική προσωπικότητα, κατόπιν
αιτήματός τους, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 23 του περί
Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου.

8. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, το
καθεστώς των διευκολύνσεων που ίσχυε για τις θρησκευτικές ομάδες
257(Ι) του 2004 δυνάμει του άρθρου 33 του περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου,
45(Ι) του 2007. καταργείται.

Κατάργηση.

