
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Ά ρ . 67 της 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΊΊΚΜΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό κατωτέρω Νόμος της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσί-ως, otto-
γραφείς υπό του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας την ίΟην Μαρτίου, 
1961, δημοσιεύεται δυνάμει της παραγράφου (ι) του άρθρου Ί°< του 
Συντάγματος . 

'Αριθμός 6 του 1961. 

Ο ΠΕΡΙ Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ'ΚΙ

. ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

"Αρθρον 1 
Εις τόν παρόντα νόμον υπόκεινται άπαντα τ α σωματεία, σύλλογοι. 

και ε'τεροι οργανισμοί οί καθιδρυθέντες δια σκοπόν μή κερδοσκ.οπι
κόν και των οποίων μέλη δύνανται νά είναι μόνον πρόσωπα ανή
κοντα είς την Τουρκικήν Κοινότητα. 

Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος νόμου τά υποκαταστήματα σωμα
τείου, συλλόγου f\ έτερου όργανισμοΟ, θά λογ ί ζοντα ι χωριστά σωμα
τεία ή, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, σύλλογοι ή ε'τεροι οργανισμοί. 

"Αρθρον 2 
"Απαντα τά είς τό άρθρον 1 υποκείμενα σωματεία, σύλλογοι ή· 

Μτεροι οργανισμοί οΐτινες ύφίσταντο προηγουμένως f) καθιδρύθησαν 
κατά Ϋ\ μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ίσχύος του παρόντος 
νόμου, θά έγγράφωντα ι π α ρ ά τω Γραφείω Κοινωνικών καΐ Δημοτι
κών υποθέσεων διά νά έξακολουθΛσωσιν υφιστάμενοι, f] αναλόγως 
της περιπτώσεως, διά νά καθιδρυθωσιν, και ή τοιαύτη έ γ γ ρ α φ η θά 
άνανεοΟται ετησίως κατά ή μετά τήν Ίην ' Ιανουαρίου. 

"Η έ γ γ ρ α φ η δέον νά συμπληρωθή τό βραδύτερον εντός ενός μηνός. 

(79) 
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"Αρθρον 3 
Πάσα δυνάμει τοΟ άρθρου 2 αίτησις δι' έγγραφήν θά συνοδεύηται 

Οπό τριών δακτυλογραφημένων αντιγράφων του καταστατικού τοΟ 
σωματείου, συλλόγου ^ έ,τέρου όργάνισμοΟ, ύπό τριών αντιγράφων 
του καταλόγου τών παρόντων μελών ft, αναλόγως της περιπτώσεως, 
των Ιδρυτών, της διευθύνσεως τοΟ οίκηματος ή έάν δέν ϋπάρχη τοι
ούτον οίκημα, της διευθύνσεως του τόπου έξ οδ τούτο διοικείται 
και έξ αποδείξεως του Γραφείου ΟΙκονομικών της Τουρκικής Κοινο
τικής Συνελεύσεως, δεικνυούσης δτι τά δυνάμει του παρόντος νόμου 
πληρωτέα τέλη, κατεβλήθησαν δεόντως. 

"Αρθρον 4 
Πάν σωματεΐον, σύλλογος ή δτερος οργανισμός έχει καταστατικόν 

ή όργανισμόν. 
Έν τω τοιούτω Καταστατικω ft, όργανισμώ εμπεριέχονται τά 

ακόλουθα : — 
(1) 'Επωνυμία καΐ Μδρα ή ή διεύθυνσις τοΟ οίκήματος τοΟ σωμα

τείου, συλλόγου ή έτερου όργάνισμοΟ. 
(2) ΟΙ σκοποί του σωματείου, συλλόγου ή οιουδήποτε έτερου όρ

γάνισμοΟ, και τά μέσα επιτεύξεως του έν λόγω σκοπού. 
(3) "Ονομα καΐ έπώνυμον, επάγγελμα και διεύθυνσις παντός 

Ιδρυτού. 
(4) Οί δροι έίσόδου, αποχωρήσεως καΐ αποβολής μελών του σω

ματείου, συλλόγου ή έτερου οργανισμού. 
(5) Ό τρόπος καθιδρύσεως, διοικήσεως και αντιπροσωπεύσεως, 

υποκαταστημάτων, ώς και α! έξόυσίάι αυτών. ' 
(6) Τά καθήκοντα και έξουσίσι της Γενικής Συνελεύσεως, ό τρό

πος συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως και αποστολής προσκλήσεων, 
και διατάξεις άφορώσαι τήν κοινοποίησιν των ληφθεισών αποφάσεων. 

(7) Διατάξεις άφορώσαι είς τήν άπαρτίαν έν Γενική τινι Συνελεύ
σει, και είς τάς Έκτακτους Συνελεύσεις τή αΐτήσει ουχί όλιγωτέρων 
του ενός πέμπτου μελών. 

(8) Σύστασις της Διοικούσης 'Επιτροπής, ώς και διατάξεις άφο
ρώσαι είς τά καθήκοντα καΐ τάς εξουσίας ταύτης. 

(9) Διατάξεις άφορώσαι είς τήν έξέτασιν καΐ £λεγχον τών λογα
ριασμών. 

(10) ΕΙς περίπτωσιν καθ' ήν υφίσταται, ή πρόκειται νά κτήθή, οίκη

μα, διάταξις φπαγορεύουσα τήν εϊσοδον είς μή μέλη. 
(11) Τό ποσόν τής ύπό τών μελών καταβλητέας συνδρομής. 
(12) Μέθοδος τροποποιήσεως τοΟ Καταστατικού. 
(13) Ό τρόπος έκκαθαρίρεως τής π£ρι;ουσ(σ;ς

 ε1
ζ περίπτωσιν δια

λύσεως το.Ο σωματείου, συλλόγου ,̂  έτέ.ίρου όργανισμοό. 

"Αρθρον 5 
Άπαγορεύετίχι ή σύστασις ή. Οπ^ξ ις σφματείόυ, συλλόγου ή έτε

ρου όργ<^ισμρΌ ο ϋ τ Λ ν ^ τό Σόντςχγμα ή είς 
τόν παρόντα νόμόν ή εις οΐόνδ^ήπότε Ετερον Τουρκικόν Κόινοτικόν 
νόμον. ' 

"Αρθρον 6 
θ ά τηρώνται ύπό παντός σωματείου, συλλόγου ή έτερου οργανι

σμού τά ακόλουθα βιβλία : — 
(1) Μήτρώον μελών. 
(2) Βιβλίόν πρακτικών έν ώ καταχωρώνται αϊ ύπό τής Γενικής 

Συνελεύσεως και της Διοικούσης 'Επιτροπής ληφθεΐσάι αποφάσεις. 



en 
(3) Καθολικόν δεικνδον έν λεπτομέρεια τά iaobec καΐ Εξοδα. 
(4) Βιβλίον της αποστελλόμενης και λαμβανομένης αλληλο

γραφίας. 
(5) Βιβλίον υπογραφών μελών συνοδευόντων προσκεκλημένους 

και των προσκεκλημένων αυτών. 

"Αρθρον 7 ■ 
"Η Διοικούσα 'Επιτροπή παντός σωματείου, συλλόγου ή έτερου 

όργανιαμου υποχρεούται όπως το βραδύτερον εντός δέκα ήμερων, 
γ»·'ωστοίτοιί'ΐ εγγράφως εις τό Γραφεΐον Κοινωνικών και Δημοτικών 
'Υποθέσεων πάσας τάς αποφάσεις τάς ληφθείσας ύπό Γενικής τίνος 
Συνελεύσεως ως και τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Διοι
κούσης Επιτροπής. 

"Αρθρον 8 
'Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Γραφείου Κοινωνικών και Δη

μοτικών Υποθέσεων, δια την ένάσκησιν της δυνάμει τοΰ παρόντος 
ή οιουδήποτε έτερου Τουρκικού Κοινοτικού νόμου επιθεωρήσεως, 
δύνανται νά έξετάζωσιν τά βιβλία και τα έγγραφα παντός σωμα
τείου, συλλόγου ή έτερου οργανισμού και νά έξετάζωσιν προς τόν 
σκοπόν τούτον τό οίκημα ή την £δραν αυτού. 

"Αρθρον 9 
Τό άρμόδιον δικαστήριον δύναται νά διάλυση προσωρινώς ή μονί

μως, αναλόγως της φύσεως τοΰ αδικήματος, παν σωματεΐον, όύλλο
γον ή έτερον όργανισμόν δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του παρόν
τος ή οίουδήποτε έτερου σχετικού Τουρκικού Κοινοτικού νόμου ώς 
και νά έπιβάλη πρόστιμον πεντήκοντα λιρών. 

Τά κατά τήν διάπραξιν του αδικήματος μέλη τοΰ σωματείου, συλ
λόγου ή έτερου όργανισμοΰ, θά ενέχονται δια την πληρωμή ν ιού 
είρημένου προστίμου. 

Τά δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου είσπραττόμενα ποσά θά κατατί
θενται παρά τω παγίω ταμείω της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως. 

"Αρθρον 10 
Ή δικαστική άντιπροσώπευσις τοΰ σωματείου, συλλόγου ή έτερου 

οργανισμού γίνεται ύπό τοΰ Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής 
ή ελλείψει τοΰ Προέδρου, ύπό τοΰ Γραμματέως και άπαντα τά ένδικα 
μέσα εγείρονται ύπό τοΰ Προέδρου καΐ εναντίον αύτοΰ, ή αναλόγως 
της περιπτώσεως, τοΰ Γραμματέως. 

"Αρθρον 11 
Τά εις τόν παρόντα νόμον υποκείμενα σωματεία, σύλλογοι, ή έτε

ροι οργανισμοί θά καταβάλλωσιν τά ακόλουθα τέλη έγγραφης καΐ 
ετησίας άδειας. 
Α. ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Τά πρό της ενάρξεως της Ισχύος τοΰ παρόντος νόμου υφιστάμενα 
σωματεία, σύλλογοι ή έτεροι οργανισμοί fi οί κατά Α μετά τήν ήμε> 
ρομηνίαν ταύτην καθιδρυόμενοι τοιοΰτοι, θά καταβάλλωσιν αμά τη 
έγγραφη αύτών^ 

(α) τρεις λίρας έάν ή δρασις αυτών περιορίζηται έΐς πόλιν* καΐ 
(β) μίαν,λίραν έάν ή δρασις αυτών περιορίζηται είς χωρίον. 
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Β: ΤΕΛΗ Ε Τ Η Σ Ι Α Σ Α Δ Ε Ι Α Σ 
Παν σωματεΐον, σύλλογος ή Μτερος οργανισμός §χων έ γ γ ε γ ρ α μ 

μένον οίκημα θά καταόάλλτ]— 
(α) οσάκις ή δράσις αύτου περιόρίζηται είς πόλιν— 

(ί) δύο λ(ρας έάν δ αριθμός των μελών αύτου δέν ύπερ
βαίνη τα εκατόν' 

(ϋ) τρεις λίρας έάν ό αριθμός των μελών ύπερβαίνη τά 
εκατόν ουχί δμως τα πεντακόσια" 

(ϋί) πέντε λίρας έάν ό αριθμός τών μελών ύπερδαίνη τά 
εκατόν ουχί όμως τα χίλια ' καΐ 

(ιν) δέκα λίρας έάν 6 αριθμός τών μελών ύπερΦαίνη τά 
χίλια, 

(β) έάν ή δρασις. αύτου περιόρίζηται. εις χωρίον— 
(i) ιτεν.τακόσια μίλς έάν ό αριθμός τών μελών δέν ύπερ

Φαίνη τά πεντήκοντα' και 
(ii) μίαν λίραν οσάκις ό αριθμός ύπερΦαίνή τά πεντή

κοντα. ■ ■]'■'  . ' ■ ' . ' · . . . 
2. Παν σωματείο ν, σύλλογος ή έτερος οργανισμός μή έχων έγγε 

γραμμένον οΐκημά, θά καταφάλλη

(α) Ό σ ά κ ι ς ή δρασις αύτου περιόρίζηται είς πόλιν— 
(ί) μίαν λίραν έάν ό αριθμός τών μελών είναι κατώτερος 

τών εκατόν" και 
(ίί) μίαν 'λίραν καί πεντακόσια μίλς έάν ούτος ύπερβαί

νη τους εκατόν. 
(6) πεντακόσια μίλς οσάκις ,ή δρασις αύτου περιόρίζηται είς 

χωρίον. 

"Αρθρον 12 
Άπαλλάττοντα ι του τέλους έγγραφης καί του τέλους ετησίας 

αδείας τά διά φιλανθρωπικόν σκοπόν συσταθέντα σωματεία, σύλλο
γο ι ή έτεροι οργανισμοί, νοουμένου οτι ή Εκτελεστ ική Ε π ι τ ρ ο π ή 
δέχεται δτι ταύτα συνέστησαν ή θά συσταθώσιν διά φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 

"Αρθρον 13 
Ή εφαρμογή τοΟ παρόντος νόμου, ανατίθεται είς τό Γραφεΐον Κοι

νωνικών και Δημοτικών Υποθέσεων της Τουρκικής Κοινοτικής Συνε
λεύσεως, ή δέ "Εκτελεστική 'Επιτροπή δύναται νά θεσπίση Κανονι
σμούς και νά έκδίδη δ ιατάγματα διά τήν καλήν έφαρμογήν αύτου. 

"Αρθρον 14 
"Η Ισχύς τοΟ παρόντος νόμου άρχεται τήν Την ' Ιανουαρίου, 1961. 

Ετιπτώθη έν τφ Ιυπογραφείφ τής Κ σηρικής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία-


