
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ 'Αρ. 57 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό κατωτέρω Νόμος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως όστις 
υπεγράφη ΰπό του 'Αντιπροέδρου την 25ην Δεκεμβρίου. 1960, δημο
σιεύεται συμφώνως τη παραγράψω (ι) του "Αρθρου Α9 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 12 του 1960 

Ο ΠΕΡΙ Κ Α θ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

"Αρθρον Τ. 
Το Τμήμα Βακουφιών και θρησκευτικών Ζητημάτων συνίσταται έκ 

του Γραφείου τοΟ Έβκάφ καΐ του Γραφείου του Μουφτή. 

"Αρθρον 2. 
'Εντός τής αρμοδιότητος του Γραφείου του Έβκάφ εμπίπτουσα/ 

άπαντα τά ζητήματα τά σχετιζόμενα ή άφορώντα εις Βακουφικά Ιδρύ
ματα ή τήν ΐδρυσιν Βακουφίων ή πάσαν κινητήν ή ακίνητο ν «μεβκούφ» 
η «μεσρουττουνελέϊχ» βακουφικήν περιουσίαν, περιλαμβανομένης τής 
είς τεμένη ανηκούσης τοιαύτης, είς παν Ετερον Μουσουλμανικόν θρη
σκευτικόν ίδρυμα καΐ Τουρκικά νεκροταφεία, τηρουμένων των περί 
βακουφίων διατάξεων ώς καΐ τών νόμων καΐ κανονισμών των θεσπι
σθέντων Οπό τής Συνελεύσεως καΐ των δυνάμει αυτών εκδοθέντων 
διαταγμάτων τοΟ Εκτελεστικοί). 

"Άρθρον 3. 
"Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τοΟ άρθρου 2, τό Γραφείο ν 

Έβκάφ θά διαχειρίζηται μονίμως τά «μαζπούτ» βακούφια καΐ προσω
ρινώς τά «μουλάκ» βακούφια έν ή περιπτώσει δέν έ*χει διορισθή 
«μουτεβέλλι» ή ό διορισθείς «μουτεβέλλι» κέκτηται συνήθη διαμονήν 
έν τη αλλοδαπή καΐ άναφορικώς προς «μουλάκ* βακούφια ιτλήν των 
προμνησθέντων τοιούτων, θά ένασκή ίλεγνον επί τών «μουτεβέλλι» κάί 
τάς Έπιτροπάς Τεμενών καΐ θά έποπτευη ταύτας έν τή ένασκή^ε* 
τών καθηκόντων των. 
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"Αρθρον 4. 
Τηρουμένων των νόμων και τών κανονισμών των θεσπισθέντων ύπό 

της Συνελεύσεως καΐ των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Δ ι α τ α γ μ ά τ ω ν 
του 'Εκτελεστικού είς την αρμοδιότητα του Γραφείου τοΟ Μουφτή 
έμτύτΓτουσιν άπαντα τα θρησκευτικά ζητήματα καΐ διατάξεις αϊ άφο
ρώσοα εις την Τουρκικήν κοινότητα. 

"Αρθρον 5. 
Τό εις τό Τμήμα των Βακουφιών και θρησκευτικών ζητημάτων 

διαπεπιστευμένον μέλος τοΟ Εκτελεστ ικού , θά είναι ή πολιτική αρχή 
του Τμήματος. 

"Αρθρον 6. 
Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 15, τό Γραφεΐον Έ β κ ά φ 

θα έ'χη προσωπικόν ανήκον εις τήν μόνιμον δημοσίαν ύπηρεσίαν της 
Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 7. 
Τό προσωπικόν του Έ β κ ά φ σύγκειται έκ των ακολούθων : — 
Έ κ του ΔιευθυντοΟ τοΟ Έ β κ ά φ . 
Ό Διευθυντής θά προΐσταται του Γραφείου Έ β κ ά φ και θά προνοή 

περί της δεούσης εκτελέσεως τών καθηκόντων του καΐ θά είναι υπεύ
θυνος έναντι του μέλους του Εκτελεστ ικού του διαπεπιστευμένου 
παρά τω Τμήματι των Βακουφιών και θρησκευτικών Ζητημάτων και 
παρά τω Τμήματι του Προέδρου του Εκτελεστ ικού Συμβουλίου. 
Ούτος δέον να είναι απόφοιτος πανεπιστημίου ή ετέρας ισόβαθμου 
Σχολής και νά είναι κατάλληλος διά τήν θέσιν ταύτη ν. 

"Ο ετήσιος μισθός αύτου θά είναι .έπί τής κλ(μακος £ 1,236X48— 
1,404X481,548. 

Λογιστής : 
Ό Λογιστής θά προνοή περί τής καλής δ ι εξαγωγής απάντων τών 

ζητημάτων τών άφορώντων είς λογαριασμούς , Ισολογισμούς, είσπρά

ξεις και πληρωμάς ολοκλήρου του Τμήματος καΐ θά είναι υπεύθυνος 
έναντι τρυ Διευθυντού, θ ά άναπληροΐ τόν Διευθυντήν κατά τήν άπου

σίάν αύτοΟ. 
Οδτος δέον νά είναι πρόσωπον σπούδασαν λογιστικήν, έχον γνώσεις 

περί τά όΙκονομικά ζητήματα, καΐ έμπειρον περί αμφότερα. 
Ό ετήσιος αύτοΟ μισθός θά είναι έπί τής κλίμακος £720X30—900 

X3Q1.020. 
διοικητικός Γραμματεύς : 
■© Διοικητικός Γραμματεύς θά βοήθα τόν Διευθυντήν διά τήν καλήν 

δ ι εξαγωγήν απάντων τώ,ν ζητημάτων τών άφορώντων εις τήν κινητήν 
καΙ άκίνήτον περ ιο ι^ ίάν άιταντόν τών βακουφιών, τήν ασκησιν φιλαν
θρωπίας και τήν ασκησιν έλεγχου καΙ εποπτείας έπί των «μουτε
βέλλι», τών «μουλάκ» θάκουφίων καΙ έπί τών Ε π ι τ ρ ο π ώ ν Τεμενών, 
και θά έκτελί) άπαντα τ ά είς αυτόν έμπεπιστευμένα καθήκοντα. 

ΟΟτος θά είναι υπεύθυνος 6ναντι τοΟ ΔιευθυντοΟ, και θά κατέχω 
επαρκείς γνώσεις καΙ πεΐραν διά τήν θέσιν ταύτη ν. 

Ό ετήσιος αύτοΟ μισθός θά είναι έπί τής κλίμακος £642X24—690 
Χ30810. 

Βοηθός Λογιστής : 
Ό Βοηθός Λογιστής θά είναι υπεύθυνος έναντι τοΟ ΛογιστοΟ και 

θά βοήθα τούτον κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του. 
Οδτος δέον νά έχη γνώσεις καΙ πεΐραν περί τήν λογ/Αβταίήν. 
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Ό ετήσιος αύτοΟ μισθός θά εΐναι έπί τής κλίμακος £570X24690X30 
 7 2 0 . 

Ε π α ρ χ ι α κ ο ί Λειτουργοί : 
Παρά τ φ Γραφείω Έ β κ ά φ θά ύπάρχωσι τρεις "Επαρχιακοί Λειτουρ

γοί αναφορ ικός προς τάς επαρχ ίας Λευκωσίας—Κυρηνείας. 'Αμμο

χώστου—Λάρ να κος καΐ Λεμεσού—Πάφου εδρεύοντες tv Λευκωσία. 
* Λάρνακι καί Λεμεσφ αντιστοίχως. 

ΟΙ Ε π α ρ χ ι α κ ο ί Λειτουργοί θά άσκώσιν εντός των επαρχ ιών των 
τοιαύτας αρμοδιότητας του Γραφείου^ 'Εβκάφ ως ήθελον έκχωρηθή 
είς τούτους καί θά είναι υπεύθυνοι έναντι του ΔιευθυντοΟ, του Λογι

στοΰ καί τοΰ Διοικητικού Γραμματέως. 
Οδτοι δέον νά έχουσι τά α ν α γ κ α ί α προσόντα καί επαρκείς γνώσεις . 

περιλαμβανομένων γνώσεων λογιστικής, καί πεΐραν διά την θέσιν 
ταύτην. 

Ό ετήσιος αυτών μισθός θά είναι έπί της κλίμακος £426X24 642. 
Άρχε ιόφύλακες : 
ΟΙ Άρχιποφύλακες θά έκτελώσι καθήκοντα άφορώιτα κίς την Κ«ΑΙ« 

χώρισιν, έ γ γ ρ α φ η ν, άλληλογραφίαν καί καθήκοντα αποθηκάριο·· 
προσέτι δέ τοιαύτα ε'τερα καθήκοντα ο>ς ήθελον έκχωρηθή είς τούτους. 
καί θά εΐναι υπεύθυνοι έναντι του Διευθυντού, Λογιστοΰ καί τοΰ Διοι
κητικού Γραμματέως. 

Ούτοι δέον νά έχουσι ν επαρκή γνώσιν καί πεΓραν διά την έκτέλεοιν 
τών καθηκόντων των. 

^ Ό ετήσιος αυτών μισθός θά είναι έπί της κλίμακος £426X24642. 
Ταμίας : 
Ό Ταμίας θά υπόκειται είς τάς δ ι α ι α γ ά ς τοΰ Λογιστοΰ και έκτελη 

καθήκοντα ταμίου τού Γραφείου καί τοιαύτα Κτερα καθήκοντα «'ν 
ήθελον έκχωρηθή εις αυτόν ύπό του Λογιστοΰ. Ούτος θά είναι υπεύ

θυνος έναντι του Λογιστοΰ κα) τομ. Βοηθού Λογιστοΰ. 
4* Ούτος δέον5 νά έχ·[| γνώσιν καί πεΐραν περί τήν λογιστική ν. 

Ό ετήσιος αυτού μισθός θά είναι έπί τής κλίμακος £426X24 642. 
Υπάλληλο ι του Τμήματος Λογιστικής καί τής Γραμματείας : 
θ ά διορισθώσι π α ρ ά τω Γραφείω Έ β κ ά φ τρεις υπάλληλοι οΐτιν^ς θά 

έργάζωντα ι ως γραφε ίς λογιστικής καί γενικής φύσεως γραφείς . 
Οι υπάλληλοι ούτοι δέον νά γνωρίζωσι δακτυλογραφίαν και νά 

έχωσι τ ά απαρα ί τητα προσόντα περί τήν λογιστικήν ή διά τήν θέσιν 
γραφέως . 

θ ά κρατώσι λογαριασμούς , θά διενεργώσιν είσπράξεις καί θά άσκώ
σι γραφικήν έργασίαν ή οίανδήποτε έτέραν είς αυτούς έκχωρηθεϊσαν 
έργασίαν. 

Ό ετήσιος αυτών μισθός θά είναι έπί τής κλίμακος £300X18— 
426X24594. 

Κλητήρες : 
4 θ ά ύπάρχωσι παρά. τω Γραφείω ΈΦκάφ δύο κλητήρες οΤτινες συγ 

χρόνως θά παρέχωσι τάς υπηρεσίας των καί είς τά Γραφεϊον τού 
, Μουφτή. Ό ετήσιος αυτών μισθός θά εΐναι έπί τής κλίμακος £264Χ 

18372. 
"Αρθρον 8. 

Πας υπάλληλος διορισθείς εϊς τίνα τών έν άρθρω 7 αναγραφομένων 
θέσεων, έάν προηγουμένως κατείχε σημαντικήν τίνα θέσιν π α ρ ά 
τω Γραφείω Έ β κ ά φ έπί ύψηλοτέρας μισθολογικής κλίμακος ή τής 
προβλεπομένης διά τήν νέαν θέσιν, θά συνεχίση νά λαμβανη τον προ· 
ηγούμενον μισθόν ως προσωπικόν τοιοΟτον. 
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"Αρθρον 9. 

ΟΙ υπάλληλοι τοΟ Γραφείου Έβκάφ επιπροσθέτως τών Φασικών 
αύτων καθηκόντων θα ασκώσι κάΙ παν Ετερον καθήκον σχετιζόμενον 
μετά τοΟ Γραφείου β ήθελεν έκχωρηθή έΐς τούτους. 

"Αρθρον lib; 
Τηρουμένων τών δρων καΐ προϋποθέσεων αΐτινες δυνατόν νά έπι

βληθώσι δια Διατάγματος τό^ίΕκτελεστικοΟ καί νοουμένου ότι οι 
μισθοί ή άντιμισθίαι καί λοιπά Ιξόδα καταβάλλονται υπό τοΟ ταμείου 
τοΟ είρημένου Βακουφίου, τό Λ|[κτέλεο*τικόν Συμβ)ούλιον δύναται νά 
διορίση επαρκή αριθμόν υπαλλήλων καί λοιπόν προσωπικόν, διά τήν 
διαχείρισιν τών «μουλάκ» βακουφίων τών ύπό του Γραφείου Έβκάφ 
διοικούμενων. 

"Αρθρον 11. 
Τό προσωπικόν τοΟ Γραφείου τοΟ Μουφτή σύγκειται έξ ενός Μουφτή, 

ενός γραμματέως (μουζεβιτ) καί τηρουμένων τών δρων εργασίας 
οϋς ήθελε τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον διά διατάγματος επιβάλει, 
ουχί πλέον τών τριών θρησκευτικών λειτουργών. 

Οι παρά τω Γραφείω Έβκάφ γραφείς, θά βοηθώσι μέσω του Διευ
θυντοβ του Γραφείου Έβκάφ, τόν Γραμματέα (μουζεβιτ) είς τήν 
γραφικήν αυτού έργασίαν. 

"Αρθρον 12. 
Οι δροι εργασίας του Μουφτή καί του ΜουζεβΙτ θά είναι οίοι οι έν 

τω περί Τουρκικής θρησκευτικής "Αρχής (Μουφτή) Νόμω (Κεφ. 340) 
εκτιθέμενοι. 

"Αρθρον 13. 
Ό προϋπολογισμός του Τμήματος τών Βακουφιών και θρησκευ

τικών Ζητημάτων θά είναι κεχωρισμένος τοΟ προϋπολογισμού τής 
Συνελεύσεως; 

"Αρθρον 14. 
At πρόσοδοι του Τμήματος τών Βακουφίων καί θρησκευτικών Ζη

τημάτων συνίστανται είς τό έκ «μαζπούτ» βακουφίων είσόδημα, είς 
τά τέλη τά εισπραττόμενα άναφόρικώς προς τόν έλεγχον, έποπτείαν 
καί ετέρας υπηρεσίας παρεχομενας συμφώνως τοις άρμοδίοις νόμοις 
καί κανονισμοΐς, είς παν ποσόν καταβαλλόμενον ύπό τής Δημοκρα
τίας τής Κύπρου καί είς παν έτερον σύνηθες είσόδημα. 

Χρήματα ληφθέντα έκ τής απαλλοτριώσεως κινητής ή ακινήτου 
περιουσίας ανηκούσης είς οίονδήποτε «μαζπούτ» βακούφιον ή έκ τής 
απαλλοτριώσεως οίουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος επί ταύτης, 
θά κατατίθενται, συμφώνως ταίς διατάξεσι τοΟ άρθρου 16, έπ' ονόματι 
τοΟ Γραφείου καί έν χωριστφ λογαριασμέ καλουμένω «Ταμεΐον 
Ανταλλαγής», καί θά έζοδεύωνται μόνον προς τόν σκοπόν κτήσεως 
νέας περιουσίας διά τό είρημένον βακούφιον ή διά τήν βελτίωσιν περι
ουσίας ανηκούσης είς τοΟτο. 

"Αρθρον 15. 
Ό μισθός ή επιδόματα τοΟ μέλους τοΟ ΈκτελεστικοΟ Συμβουλίου 

του διαπεπιστευμένου παρά τΦ Τμήματι τών Βακουφίων καί θρησκευ
τικών Ζητημάτων, οί μισθοί η τέλη τών υπαλλήλων καί λοιποΟ προ
σωπικού του Γραφείου Έβκάφ, τά επιδόματα, συντάξεις, χορηγήματα 
επί άφυπηρετήσει, φιλοδωρήματα καί έτερα χρήματα πληρωτέα δυ
νάμει του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου τής Τουρκικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως ή δυνάμει οίουδήποτε έτερου σχετικού νόμου, άπασαι 
at δαπάναι του Γραφείου του Μουφτή, περιλαμβανομένων μισθών 
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καΐ επιδομάτων χορηγουμένων είς τόν Μουφτή, τον Μουζεβίτ, καΐ 
των θρησκευτικών λειτουργών (Βάϊλερ) , καΐ άπασαι at παροχαί είς 
τάς "Επιτροπάς Τεμενών, θά περιλαμβάνωνται έν τφ κονδυλϊω τών 
δαπανών του Γραφείου Έβκάφ και θά δεικνύωνται έν τώ προϋπολο
γ ισμό αύτοΰ. 

"Αρθρον 16. 
Χρήματα είσπραχθέντα ή καθ* οιονδήποτε τρόπον ληφθέντα Οπό 

του Τμήματος τών θακουφίων και θρησκευτικών Ζητημάτων θά κατα
τίθενται εις τον λογαριασμών του Γραφείου έν τώ Παγίω Ταμείω της 
Συνελεύσεως. 

Αρθρον 17. 
Ιό Γραφεϊον Έβκάφ θά τηρή χωριστούς λογαριασμούς άναφορικώς 

προς τα ύπό του Γραφείου διοικούμενα μουλά κ ■■ βακούφια. 

"Αρθρον 18 
Πάσα δαπάνη γενομένη έκ του λογαριασμού του Τμήματος τών 

Βακουφιών και θρησκευτικών Ζητημάτων θά έξουσιοδοτήται υ·ά της 
ύιτογραφής του μέλους του "Εκτελεστικού Συμβουλίου τοΰ διαπεπι
στευμένου παρά τω Τμήματι τών Βακουφιών και θρησκευτικών Ζητη
μάτων και της υπογραφής του ΔιευθυντοΟ του Έβκάφ. καΐ άπασάι αϊ 
έπιταγαϊ θά φέρωσι τήν ύπογραφήν τοΰ Διευθυντού και του ΛογιστοΟ. 

"Αρθρον 19. 
Τό οίκονομικόν έτος τοΰ Τμήματος τών Βακουφιών καί θρησκευ

τικών Ζητημάτων θά άρχεται τήν Ιην ' Ιανουαρίου και θά λήγη τήν 
31 ην Δεκεμβρίου. 

"Αρθρον 20. 
ΟΙ προϋπολογισμοί τοΰ Τμήματος ιών Βακουφιών και θρησκευ

τικών Ζητημάτων θά υποβάλλονται είς τό Τμήμα Οίκονομικών τό 
βραδύτερον τρεις μήνας πρό της ενάρξεως τοΰ οίκονομικοΰ έτους, 
και άφοΰ έγκριθώοιν ύπό τοΰ Τμήματος τών Οίκονομικών θά παρου
σιάζωνται ύπό τοΰ Τμήματος τών Οίκονομικών είς τήν Συνέλευσιν 
όμοΰ μετά τών "προϋπολογισμών της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 21. 
Οί προϋπολογισμοί τοΰ Τμήματος τών Βακουφίων καΐ θρησκευ

τικών' Ζητημάτων θά εγκρίνονται ύπό της Συνελεύσεως πρό της 
ενάρξεως τοΰ επομένου οίκονομικοΰ έτους. 

"Αρθρον 22. 
Οί τελικοί λογαριασμοί τοΰ Τμήματος τών Βακουφίων κο:ί θρησ

κευτικών Ζητημάτων δι* οιονδήποτε οίκονομικόν έτος θά έλέγχωντάι 
ύπό τοΰ 'Ελεγκτικού Τμήματος της Συνελεύσεως καΐ ουχί Φραδύτερον 
τών τριών μηνών άπό της τελευταίας ημέρας τοΰ σίκονόμικόΟ έτους, 
θά υποβάλλονται είς τήν Συνέλευσιν όμοΰ μετά τής σχετικής εκθέ
σεως τοΰ 'Ελεγκτικού Τμήματος. 

"Αρθρον 23. 
"Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τοΰ άρθρου 24, απαγορεύεται 

ή μίσθωσις οίκοδομών ανηκουσών είς ".μαζπούτ» βακούφια καΐ είς 
τά ύπό τοΰ Γραφείου Έβκάφ διοικούμενα «μουλάκ» βακούφια, διά 
διάστημα πλέον τοΰ έτους, και ή μίσθωσις ακινήτου περιουσίους πλην 
τών οίκοδομών διά διάστημα πλέον τών τριών ετών. 

"Απασαι αί συμβάσεις μισθώσεως θά υπογράφονται ύπό τοΟ Διευ
θυντού καΐ τοΰ "Επαρχιακού Λειτουργού. 
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"Αρθρον 24. 
Παρά τάς διατάξεις του άρθρου 23, ακίνητα ανήκοντα είς 

«μαζπούτ» βακούφια καί είς τα ύπό του Γραφείου τοΟ Έβκάφ διοι
κούμενα «μουλάκ» βακούφια δύνανται, τη έγκρίσει τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου, νά μισθωθώσι διά διάστημα υπερβαίνον τό έν άρθρω 23 
άναγραφόμενον τοιούτον. 

ΑΊ συμβάσεις μισθώσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου θά υπογρά
φω νται έκ μέρους τοΰ Γραφείου Έβκάφ υπό τοΟ παρά τω Τμήματι 
των Βακουφίων καΐ θρησκευτικών Ζητημάτων μέλους του Εκτελεστ ι 
κού Συμβουλίου καΐ υπό τοΰ Διευθυντού" τού Έβκάφ. 

"Αρθρον 25? 

Τηρουμένων των δρων τών έν οίωδήποτε έγγραφη των βακουφιών 
κα.1. οΙύ)δηϊΚ)Ί:ε νόμω ή κανονισμώ εμπεριεχομένων, μουτεβέλλι διά 
«μουλάκ» βακούφια θά διορίζηται ύπό του . 'Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

"Αρθρον 26. 
Οί μουτεβέλλι θά διαχειρίζωνται τά »μουλά κ > βακούφια δι" ά διω

ρίσθησαν μουτεβέλλις, συμφώνως τοΐς δροις του σχετικού βακουφικού 
έγγραφου, νόμου καί κανονισμού και ΰπό τόν ελεγχον καί έποπτείαν 
του Γραφείου Έβκάφ. 

"Αρθρον 27. 
Παρ' έκάστω νωρίω ή πόλει ένθα υπάρχει τέμενος f) τουρκικός 

πληθυσμός, θά ύπάρχη Επιτροπή Τεμένους έκλελεγμένη έν ώ τρόπω 
ορίζεται έν νόμω η" διατάγματι . 

"Αρθρον 28. 
Έκαστη Επιτροπή Τεμένους θά διοικά τά έν τη περιοχή αυτής 

τεμένη, ώς καί τά είς ταύτα ανήκοντα κινητά ή ακίνητα ή τά συμφέ
ροντα των οποίων άφιερώθησαν είς τά τεμένη ταύτα, διά τους σκοπούς 
τους ύπό τού άρθρου 2° προβλεπόμενους, συμφώνως προς τους σχε
τικούς νόμους και διατάγματα καί ύπό τόν έλεγχαν και έποπτείαν 
τοΰ Γραφείου Έβκάφ. 

Τεμένη, κινητή καί ακίνητος περιουσία ανήκουσα είς ταύτα ή ών 
τά συμφέροντα άφιερώθησαν είς ταύτα, κείμενα έν τόπω ένθα δέν 
υπάρχει Τουρκικός πληθυσμός, θά διοικώνται ύπό της Χωριτικής 
Επιτροπής οίουδήποτε χωρίου ή πόλεως της διορισθείσης ύπό τοΰ 
Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

"Αρθρον 29. 
Τηρουμένων τών σχετικών νόμων καί διαταγμάτων καί υπό τόν 

έλεγχον καί έποπτείαν τςΰ. Γραφείου Έβκάφ, αϊ ΈπιτροπαΙ Τεμενών 
θ|ά είναι υπεύθυνοι καί έμπεπιστευμέναι τήν άνέγερσιν τεμενών κάΙ 
τήν συγτήρησιν, έπι<σκευήν καί ^πίπλωσιν τών υφίσταμένον %ά\ 
νβώστί κτισθέντων τεμενών, καί τήν ιτληρώμήν μισθών καί επιδομάτων 
^ίς τους θρησκευτικούς λειτουργούς τους έν αυτόΐς ενασχολούμενους 
δυνάμει τών διατάξεων τοΟ άρθρου 30. 

"Αρθρον 30. 
Τηρουμένων τών διατάξεων παντός σχετικού νόμου f\ διατάγματος, 

ol έν άρθρω 29 αναγραφόμενοι θρησκευτικοί λειτουργοί, θά διορί
ζονται οπό τού Μουφτή τηρουμένων τών αμοιβαίως συμπεφωνημένων 
μεταξύ τοΟ Μουφτή καί της έν λόγω 'Επιτροπής Τεμένους δρω ν 
εργασίας. 

"Αρθρον 31. 
Άναφορικώς προς τάς Έπιτροπάς Τεμενών τό οίκονομικόν Ετος 

άρχεται τήν Ιην Φεβρουαρίου καί λήγει .τήν τελευταίαν ήμέραν τοΟ 
' Ι ανουαρίου. 
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Αρθρον 32. 

At ΈπιτρόπάΙ Τεμενών θά ύποβάλλωσΓ τους υπολογισμούς των εϊς 
τό Γραφεϊον ΊΕβκάφ τουλάχιστον τεσσάρας μήνας προ της ενάρξεως 
του οΙκονομικοΟ έτους. 

ΟΙ είρημένοι υπολογισμοί θά εγκρίνονται ύπό τοΟ Εκτελεστ ικού 
Συμβουλίου πρό της ενάρξεως τοό οΙκονομικοΟ έτους. 

"Αρθρον 33. 
ΟΙ τελικοί λογαριασμοί τών Επιτροπών Τεμενών δΓ οίονδήποτε 

έτος, θά υποβάλλονται ουχί βραδύτερο ν τών δύο μηνών άπό τοΟ 
τέλους τοΟ οΙκονομικοΟ έτους, είς τό Γραφεϊον Έβκάφ όπερ θά ύπο
βάλλη τούτους δι* έγκρισιν είς τό Έκτελεσακόν Συμβούλιον. 

"Αρθρον 34. 
ΟΙ προϋπολογισμοί τών "Επιτροπών Τεμενών θά δεικνύοοοι χωρι

στά κονδύλια εισοδήματος συμφώνως τώ άρθρο 28 ή* έξ οίασδηποτε 
ετέρας πηγής καΐ κονδύλια δαπανών συμφώνως τοις άρθροις 
28 καΐ 29. 

"Οσάκις έν τοΐς είρημένοις προϋπολονιομυκ; ϋιιάρνει πλιόί/αομα 
αϊ είς τούτους συνημμέναι εκθέσεις θά δεικνύει ·σι τήν ^.νικην οίκονο
μικήν κατάστασιν τών μελών τής Τουρκικής κοινότητος τοΰ χωρίου 
ή πόλεως τής έν λόγω Επιτροπής Τεμένους καΐ ωσαύτως τό ποσόν 
του φόρου δ δύνανται νά καταβάλωσι διά νά καλυφθη τό έν λόγω 
πλεόνασμα. 

"Αρθρον 35. 
'Οσάκις ό προϋπολογισμός οίασδηποτε Επιτροπής Τεμένους ά ια 

φορικώς προς οιονδήποτε οικονομικών έ'τος δεικνύει έλλειμμα και 
βεβαιουται δτι ή έν λόγω 'Επιτροπή δέν δύναται νά καλόψη τύ έλλειμ
μα διά φόρων εισπραττομένων έκ τής Τουρκικής κοινότητος του 
χωρίου ή τής πόλεως δυνάμει του άρθρου 36, τότε τοιούτον ποσόν ώς 
ήθελεν έγκριθή ύπό τής Συνελεύσεως θά πσ.ρέχηται είς την Έπιτρο
πήν Τεμένους έκ του προϋπολογισμού τοΰ Τμήματος τών Βακουφιών 
καΐ θρησκευτικών Ζητημάτων. Ή τοιαύτη χορηγία θά άναγρά
φηται ώς εΙσόδημα έν τώ προϋπολογισμό τής έν λόγο Επιτροπής 
Τεμένους καΐ θά γίνεται άφοΟ ληφθώσιν ύπ* 5ψιν ή γενική οικονομική 
κατάστασις του Τμήματος τών Βακουφιών και θρησκευτικών Ζητη
μάτων, τό ποσόν δπερ έδαπανήθη ύπό τοΟ Τμήματος; διά φιλανθρω
πικούς σκοπούς καΐ έτεραι ανάλογοι παράγοντες. 

"Αρθρον 36. 
Πάσα Επιτροπή Τεμένους ής δ προϋπολογισμός εγκριθείς ύπό του 

Εκτελεστικού καΐ περιλαμβάνων οίονδήποτε χρηματικόν ποσόν 
ληφθέν ύπό μορφήν χορηγίας δυνάμει του άρθρου 35, δεικνύει έλλειμ
μα, δύναται, προς τόν σκοπόν δπως κάλυψη τό έλλειμμα, και τηρου
μένων τών διατάξεων τών έν παραγράφω 8 του άρθρου 18 του Συν
τάγματος καΐ έν οίωδήποτε έτέρω σχετικώ νόμω ή κοχνονισμω εμπερι
εχομένων, νά έπιβάλη προσώπικάς είσφοράς έπί τον μελών τής Τουρ
κικής κοινότητος τών κεκτημένων συνήθη διαμονήν έν τω χώρίω ή 
πόλει ένθα ή 'Επιτροπή εδρεύει, άτινα συνεπλήρωσαν τό 18σν έτος 
της ηλικίας αυτών καΐ κέκτήνται Ιδιωτικούς πόρους ζωής, τών ύπάν^ 
δρων γυναικών εξαιρουμένων; 

"Αρθρον 37. 
Πΐναξ δεικνύων τό ποσόν τής ύπό τής 'Επιτροπής Τεμένους επιβλη

θείσης έφ* έκαστου φυσικού προσώπου, είσφοράς, δυνάμει του άρθρου 
36, υπογεγραμμένος ύπό τοΟ Προέδρου τοΟ Εκτελεστικού, θά έκτί
θηται, ουχί βραδύτερον τής 15ης Μαρτίου έκαστου έτους, διά δεκα
πέντε ημέρας είς εμφανές μέρος ή μέρη έν τώ χωρίο ή πάλει έν ή 
εδρεύει ή Επιτροπή, καΐ άντίγραφον αύτοΟ θά άποστέλληται είς τό 
Γραφεΐόν Έβκάφ. 
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Παν πρόσωπον 8περ ένίσταται είς τήν έπ* αύτου έπιβληθεϊσαν είσ

φοράν δύναται, εντός τών είρημένων 15 ήμερων νά ύποβάλη αΐτησιν 
είς τό Τουρκικόν Κοινοτικόν Δικαστήριον τό άσκοΟν αρμοδιότητα έν 
τη επαρχία έ*νθα τό πρόσωπον οΰτινος τά συμφέροντα προσεβλήθησαν 
συνήθως διαμένει. 

ΑΙ τοιαΰται αΐτήσεις θά έκδικάζωνται , ουχί βραδύτερον τών δύο 
μηνών άπό της ημερομηνίας της αΐτήσεως, ύπό του αρμοδίου Κοινο

τικού Δικαστηρίου. 
ΑΙ δυνάμει του παρόντος άρθρου: «αποφάσεις τών Κοινοτικών Δικα

στηρίων θα είναι τελεσίδικοι. ;:
; 

Τά Κοινοτικά Δικαστήρια, άφοϋ έκδικάσωσι πάσας τάς εγκριθε ίσας 
αιτήσεις, θά άποστέλλωσιν είς τήν„ άρμοδίαν Ε π ι τ ρ ο π ή ν Τεμένους 
καΐ είς τό Γραφεϊον Έ β κ ά φ Πίνακα δεικνύοντα τάς είρημένας απο
φάσεις. 

"Αρθρον 38. 
Αϊ δυνάμει του άρθρου 36 έπιβληθεϊσαι είσφοραΐ δι' άς δέν έγένετο 

ένστασις δι* υποβολής αΐτήσεως είς Κοινοτικόν Δικαστήριον δυνάμει 
του άρθρου 37 ή αϊτινες έξεδικάσθησαν τελεσιδίκως ύπό του Κοινο
τικού Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 37, θά λογίζωνται είσφοραι 
έπιβληθεϊσαι ύπό της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 39. 
Είσφοραι αϊτινες δυνάμει του άρθρου 38 δύνανται νά λογίζωνται οκ; 

ι,ίσφοραϊ έπιβληθεϊσαι ύπό της Σ^υνελεύσεοκ;, θά δύνανται νά είσπρα
χθώσιν άπό της 1ης Ιουν ίου ύπό της αρμοδίας 'Επιτροπής Τεμένους 
ή έάν τούτο κριθή άρμόζον καί ούτω άποφασισθή ύπό της Συνελεύ
σεως, ύπό τών 'Αρχών της Δ η μ ο κ ρ ά τ ε ς δυνάμει της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 3 
τοΰ άρθρου 88 του Συντάγματος . 

"Αρθρον 40. 
"Απαντα τά χρηματικά ποσά άτινα είσεπράχθησαν ύπό της 'Επι

τροπής Τεμένους ή έκ μέρους ταύτης ή ελήφθησαν καθ' οιονδήποτε 
τρόπον ύπό ταύτης, θά κατατίθενται έν ονόματι τής αρμοδίας 'Επι
τροπής Τεμένους είς τόν λογαρ ιασμόν τόν τηρούμενον παρά Τραπέζη 
εγκεκριμένη ύπό τοΟ Εκτελεστ ικού . 

"Αρθρον 41. 
Αϊ έκ του* λογαριασμού οίασδήποτε Ε π ι τ ρ ο π ή ς Τεμένους ανα

λήψεις θά γίνωνται τη εμφανίσει εντολής φερούσης τάς ύπογραφάς 
του Προέδρου τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς καϊ έτερου μέλους ειδικώς επί τούτω 
επιλεγέντος. 

"Αρθρον 42. 
Ό Πρόεδρος ή ό Ταμίας έκ τών μελών τής Επιτροπής , δέν θά έχη 

καθ ' οίονδήποτε χρόνον έν τη κατοχή αύτοΟ πλέον τών δέκα λιρών ε ν 
τω μικρώ ταμείω νοουμένου οτι καί τό ποσόν τούτο είσεπράχθη συμ
φώνως τώ ανωτέρω αρθρω 41. 

"Αρθρον 43. 
"Απαντα τά χρηματικά ποσά άτινα δέν είναι άναγκα ΐά διά τάς 

δαπανάς Επ ι τροπής τίνος Τεμένους άναφορικώς προς οίονδήποτε 
οίκονομικόν έτος, θά κατατίθενται έπ' ονόματι τής 'Επιτροπής Τεμέ
νους, kv τινι Ταμείω 'Αναπτύξεως εντός τοϋ Παγίου Ταμείου τής 
Συνελεύσεως. 

ΑΙ έκ τοΰ είρημένου Ταμείου αναλήψεις θά γίνωνται τή έγκρίσει 
του Εκτελεστ ικού καί διά τίνα τών ύπ* αύτοΟ εγκριθέντων σκοπών. 
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"Αρθρον 44. 
Άναφορικώς προς τήν ύπό της 'Επιτροπής Τεμένους διαχειριζο

μένην άκίνητον περιουσίαν, απαγορεύεται ή μίσθωσις οικοδομών διά 
διάστημα πέραν του έ'τους καΐ ή μίσθωσις οιασδήποτε ετέρας ακινήτου 
περιουσίας διά διάστημα πέραν των τριών ετών. Μισθώσεις διά περί
οδον μεγαλυτέραν τών ανωτέρω μνησθεισών τοιούτων, δέον δπως 
έπικυρουνται ύπό τοΰ Εκτελεστικού. 

ΑΙ συμβάσεις μισθώσεως θά ύπογράφωνται ύπό του Προέδρου της 
αρμοδίας Επιτροπής καΐ, ύπό του μέλους τοΰ εξουσιοδοτημένου νά 
υπογραφή δυνάμει τοΰ άρθρου 41. 

"Αρθρον 45. 
Έν παντί ζητήματι ή Επιτροπή Τεμένους θά ενεργή συμφώνως προς 

τάς αποφάσεις αϊτινες κατεγράφησαν δεόντως εις τά πρακτικά και 
υπεγράφησαν ύφ' απάντων τών παραστάντων είς τη ν Συνέλευσιν της 
'Επιτροπής μελών νοουμένου δτι είδοποίησις περί της συγκλήσεως 
ταύτης εδόθη είς άπαντα τά μέλη. 

Οιοσδήποτε αριθμός μελών παρισταμένων έν συνελεύσει τινι της 
Επιτροπής, πέραν τοΰ ήμίσεος του δλου αριθμού μελών, ουνιοτά 
άπαρτίαν. 

"Αρθρον 46. 
Το Γραφεΐον Έβκάφ, οι ψουτεβέλλο·· τών 'μουλάκ» βακουφιών και 

αί Έπιτροπαί Τεμενών δύνανται νά συνάπτωσι δάνεια διά τους 
σκοπούς τών καθηκόντων των, μέχρι δέκα χιλιάδων λιρών, τη έγκρίοει 
του 'Εκτελεστικού και μέχρι οιουδήποτε προσήκοντος ποσού τη έγκρί
οει της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 47. 
Απαγορεύεται ή ανταλλαγή ακινήτου περιουσίας διαχειριζόμενης 

ύπό τοΰ Γραφείου Έβκάφ τών «μουτεβέλλι» τών «μουλάκ» βακουφιών 
ή τών Επιτροπών Τεμενών έάν δέν έπικυρωθή αυτή ύπό της Συν
ελεύσεως. 

"Αρθρον 48. 
Πάσα κινητή ή ακίνητος περιουσία ανήκουσα είς «μαζπούτ.» βακού

φια, ή οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπ' αυτής, θά έγγράφηται έν 
Ονόματι του Γραφείου Έβκάφ, καΐ θά περιέρχεται είς τήν κατοχή ν 
αυτού. 

"Αρθρον 49. 
Πάσα Κινητή ή ακίνητος, περιουσία ανήκουσα εις «μουλάκ» βακού

φια, ή οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπ' αυτής, θά έγγράφηται έν 
ονόματι, και θά περιέρχεται ε'ις τήν κατοχήν του αρμοδίου βακουφίου. 

"Αρθρον 50. 
Εξαιρουμένων τών «μουλάκ» βακουφιών, πάσα κινητή ή ακίνητος 

περιουσία ανήκουσα εις τεμένη διοικούμενα ύπό τίνος Επιτροπής 
Τεμένους ή οίονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον έπ' αυτής, θά έγγρά
φηται έν ονόματι, και θά περιέρχεται είς τήν κατοχήν τού αρμοδίου 
τεμένους. 

"Αρθρον 51. 
Νοουμένου δτι ίγγραφον εξουσιοδοτήσεως τής τοιαύτης δικαιοπρα

ξίας παραχωρηθέν ύπό του 'Εκτελεστικού και ύπογραφέν ύπό του 
Προέδρου τού "Εκτελεστικού προσάγεται είς τό L.R.O., αϊ μετά τοΟ 
L.R.O. της Δημοκρατίας γενόμεναι δικαιοπραξίαι έν ονόματι τοΟ 
Γραφείου Έβκάφ, οιουδήποτε «μουλάκ» βακουφίου ή οίασδήποτε 
"Επιτροπής Τεμένους θά γίνηται αναλόγως τής περιπτώσεως ύπό τοΟ 
Διευθυντού τοΰ Έβκάφ, τοΰ «μουτεβέλλι» τοΰ αρμοδίου «μουλάκ» βα
κουφίου, ή του Διευθυντού έάν τό τοιούτον βακούφιον διοικήται ύπό 
τού Γραφείου Έ&κάφ, ή ύπό τοΟ Προέδρου τής αρμοδίας Επιτροπής 
Τεμένους. 
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"Αρθρον 52. 
Τό Γραφειον Έβκάφ εκπροσωπείται είς άπάσας τάς δικαστικ&ς 

διαδικασίας ύπό τοΟ ΔιευθυντοΟ, τό «μουλάκ» βακούφιον ύπό τοΟ 
«μουτεβέλλι» ή ύπό τοΟ ΔιευθυντοΟ εάν τοΟτο διοικήται Οπό τοΟ 
Γραφείου Έβκάφ, καΐ ή Επιτροπή Τεμένους υπό τοΟ Προέδρου αυτής, 
και αϊ άγωγαϊ θά έγείρωνται ύπό ή κατά των προμνησθέντων προ
σώπων είς α θά κοινοποιώνται καΐ άπαντα τά δικόγραφα. 

"Απαντα τά ένδικα μέσα τά έν τη πάρούση παραγράφω αναγραφό
μενα θά γνωστοποιώνται εις τό Τμήμα του Προέδρου τοΟ Εκτελε
στικού και θά λαμβάνηται ή κύρωσις αύτοΟ άναφορικώς προς ταΟτα. 

"Αρθρον 53. 
Πάσα έτερα σύμβασις, μή αναφερομένη είδικώς έν τω παρόντι νόμω 

θά ύπογράφηται, τηρουμένου παντός σχετικοΟ νόμου, κανονισμού η 
διατάγματος του 'Εκτελεστικοί) Συμβουλίου, ύπό τοΟ ΔιευθυντοΟ καϊ 
του ΛογιστοΟ είς τήν περίπτωσιν του Γραφείου Έβκάφ, ύπό τοΟ «μου
τεβέλλι» ή του ΔιευθυντοΟ καϊ του ΛογιστοΟ έάν τόυτο διοικήται ύπό 
τοΟ Γραφείου Έβκάφ, είς τήν περίπτωσιν τών «μουλάκ* βακουφίων 
καϊ ύπό του Προέδρου καϊ τοΟ δυνάμει τοΟ άρθρου 41 εξουσιοδοτη
μένου μέλους είς τήν περίπτωσιν τών Επιτροπών Τεμένους. 

"Αρθρον 54. 
Τό Τμήμα τών Βακουφιών καϊ θρησκευτικών Ζητημάτων θά έπι

θεωρήται και έλέγχηται ύπό του 'Ελεγκτικού Τμήματος της Συνελεύ
σεως. 

"Αρθρον 55. 
Διά τοΰ παρόντος νόμου καταργούνται αϊ διατάξεις του περϊ 

Έβκάφ και Βακουφίων Νόμου (Κεφ. 337) καϊ τοΟ περϊ Τουρκικής 
θρησκευτικής 'Αρχής (Μουφτή) Νόμου (Κεφ. 340) ή οίωνδήποτε 
κανονισμών δυνάμει τούτων θεσπισθέντων, οϊτινες ένεσωματώθησαν. 
έν τω παρόντι νόμω ή αντίκεινται ή είναι ασυμβίβαστοι προς τόν 
παρόντα νόμον, αϊ λοιπαϊ διατάξεις ερμηνεύονται καϊ εφαρμόζονται 
μετά τών αναγκαίων διά νά συνάδωσι τω παρόντι νόμω, τροποποι
ήσεων. 

Τά καθήκοντα καϊ αϊ έξουσίαι τοΟ 'Ανωτάτου Συμβουλίου αΐτινες 
δέν μεταβιβάζονται είδικώς διά τοΟ παρόντος νόμου εις τίνα έτέραν 
αρχήν ή δργανον, θά ενασκώνται ύπό τοΟ ΈκτελεστικοΟ Συμβουλίου. 

"Αρθρον 56. 
Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίση τους αναγκαίους 

κανονισμούς καϊ οδηγίας, καϊ νά έκδώση διατάγματα διά τήν καλήν 
έφαρμογήν τοΟ παρόντος νόμου. 

"Αρθρον 57. 
Ή Ισχύς τοΟ παρόντος νόμου άρχεται τήν 25ην Νοεμβρίου, 1960. 

"Αρθρον 58. 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΟΙ δημόσιοι υπάλληλοι οίτινες αμέσως πρό τής ενάρξεως τής Ισχύος 
τοΟ παρόντος νόμου είργάζοντο παρά τώ Γραφείο Έβκάφ, θά συνε
χίσουν εργαζόμενοι ύπό τους αυτούς ορούς υπηρεσίας μέχρις οδ 
διόρισθώσι δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου. 

Έτυπώθη 4ν ιφ ΤυπογραφεΙψ τής Κυπριακής Λι̂ μοκρατΙας. *ν ΛευκωσΙφ. 


