
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)           Ν. 144(Ι)/2018 
Αρ. 4678, 18.12.2018                               

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 144(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) 
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2006 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

139 του 1991 
99(Ι) του 1992 
35(Ι) του 1994 

7(Ι) του 1996 
33(Ι) του 1998 
59(Ι) του 2003 

 56(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα 
Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται με τους περί 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 
1991 έως και 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα 
Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι του 1991 έως 2018. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

2.   Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

 (α) Με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου αυτού, σε εδάφιο (1)ˑ 
 

 (β)   με την προσθήκη αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
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Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

20.3.1992 
9.7.1999 

4.7.2003. 

«(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 (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροπο-
ποιητικού) 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: 
 

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 (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατά-
ξεις) Κανονισμούς 1992 έως 2003. 
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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 (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2018, περιλαμβανομένων και των ανακτη-
θεισών 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 (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές 
Διατάξεις) Κανονισμούς του 1992 έως 2003, κριτήρια.». 

 
 


