
E.E. Παρ. 1(1) 375 Ν. 120(Ι)/99 
Αρ. 3357,15.10.99 

Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές 
Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 120(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Συνοπτικός 

Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος τιτ ος' 
του 1999, που θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συγκάλυψης, Έρευνας και 6ΐ(ΐ)τουΐ996 
Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμους του 1996 έως ^[ί)™"1,^ 
1998 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης 
Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 έως 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην Τροποποίηση 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου ορισμού: του βασικού' 

«'έσοδο' σημαίνει οποιασδήποτε μορφής περιουσία, που προήλθε από v°n°«· 
τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος.». 
3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των Τροποποίηση 

, , ν , ο \ * ' , η , . , Ι*.* τουαρθρου4 
παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) αυτού, μετά τη φράση «Κάθε τθυ βασικού 
πρόσωπο το οποίο ενώ», πριν από την υποπαράγραφο (i), με την ακόλουθη νόμου. 
φράση, αφού διαγραφεί η παύλα: 

«...γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι οποιασδήποτε μορφής περιουσία 
αποτελεί έσοδο από τη' διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος, προβαίνει σε 
οποιαδήποτε από τις πίο κάτω ενέργειες:». 
4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από την Τροποποίηση 

παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «αποκτήθηκε από αυτόν ™υβασ«ωύ7 

ως πληρωμή ή αμοιβή σε σχέση με τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος», νόμου. 
και την αντικατάσταση ττίς με τη φράση «αποτελεί έσοδο», πληρωμή ή αμοιβή 
από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος». 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 62 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
/. / , Χ . , /χ _ του άρθρου 62 

αντικατάσταση απο την παράγραφο (γ) αυτού (τρίτη γραμμή) και την υποπα- ^βασ^υ 
ράγραφο (i) της παραγράφου (δ) αυτού (έκτη γραμμή) αντίστοιχα, των λέξεων νόμου. 
«δέκα χιλιάδων λιρών» μ"έ τις λέξεις «οκτώ χιλιάδων λιρών». 

6. Η παράγραφος (δ)' του εδαφίου (2) του άρθρου 65 του βασικού νόμου Τροποποίηση 
τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «δέκα χιλιάδων λιρών», ™υ βασικού 
(έκτη γραμμή), με τις λέξεις «οκτώ χιλιάδων λιρών». νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


