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Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

139 του 1991 
99(1) του 1992. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 35(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ) 

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(Διαχείριση και Ά λ λ α Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νομός του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τουρκοκυπριακών 
Περιουσιών (Διαχείριση και Ά λ λ α Θέματα) Νόμους του 1991 και 1992 (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 1994. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 
6 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Εκχώρηση 6Α. Ο Κηδεμόνας μπορεί, εφόσον και όταν το θεωρεί σκόπιμο, 
αρμοδιοτήτων ν α ε ν ε ρ γ ε [ μέσω άλλων αρμόδιων λειτουργών ή οργάνων κατόπιν 
απο τον , , , ■ < , , 
Κηδεμόνα. γραπτής εκχώρησης προς αυτούς οποιασδήποτε απο τις αρμο

διότητες του παρέχει ο βασικός νόμος.». 
3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθωννέων εδαφίων: 
«(3) Το Ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε 

χρόνο από τον Κηδεμόνα και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(4) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου 
για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου.». 


