
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, 
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2003 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συγκάλυψης, 

΄Ερευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές 

Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Συγκάλυψης, ΄Ερευνας και Δήμευσης 

Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμους του 

1996 έως 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Συγκάλυψης, ΄Ερευνας και 

Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις 

Νόμοι του 1996 έως 2004. 

 

Συνοπτικός  
Τίτλος. 

 

61(Ι) του 1996 

25(Ι) του 1997 

41 (Ι) του 1998 

120 (Ι) του 1999 

152 (Ι)  του 2000 

118(Ι) του 2003. 

2.  Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (δ): 

 

       “(δ)  επιδίδεται μόνον στο πρόσωπο το οποίο έχει στην 

κατοχή του την πληροφορία που αναφέρεται στην 

αίτηση.” 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 46 του 

βασικού νόμου. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 

59 και την αναρίθμηση των άρθρων που έπονται.  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με τη 

διαγραφή του 

άρθρου 59. 

 

4.  Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτό των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 

 

(17) Οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες, που καθορίζονται 

Τροποποίηση του 

άρθρου 61 του 

βασικού νόμου.  
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στο Μέρος Ι και ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος των 

περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 έως 2003, 

ως εκάστοτε ισχύουν και που παρέχονται σε σχέση 

με τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία 

απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙ του ιδίου 

Παραρτήματος. 

 

(18) Κτηματικές συναλλαγές εκ μέρους κτηματομεσιτών, 

δυνάμει των προνοιών των περί Κτηματομεσιτών 

Νόμων, ως εκάστοτε ισχύουν. 

 

 

 

(19) Εμπόριο πολύτιμων λίθων και μετάλλων, όταν η 

πληρωμή διενεργείται σε μετρητά και για ποσό 

15.000 ευρώ ή μεγαλύτερο. 

 

Ν. 214(Ι) του 2002 

Ν. 6(Ι) του 2003 

Ν. 86(Ι) του 2003 

Ν. 194(Ι) του 2003 

Ν. 195(Ι) του 2003. 

 

 
 

 

Ν. 66 του  1987 

Ν. 44 του 1988 

Ν. 160 του 1988 

Ν. 216 του 1988 

Ν. 198 του 1989 

Ν. 42(Ι) του 1994 

Ν. 134(Ι) του 2003. 

5.  Το άρθρο 64 του βασικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Νόμο αρ. 118(Ι)/2003, τροποποιείται με την διαγραφή των 

αριθμών 63 και 64 και την αντικατάσταση τους με τους 

αριθμούς 62 και 63. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 64 του 

βασικού νόμου. 

6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 

68 και την αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

      “68.  Κατά την έκδοση οποιωνδήποτε διαταγμάτων, 

δυνάμει του   παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις όπου 

δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο, 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι σχετικές διατάξεις του 

περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των Θεσμών 

Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των διατάξεων του 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την αντικατάσταση 

του άρθρου 68. 
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άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, που 

αφορά την έκδοση διαταγμάτων χωρίς ειδοποίηση. 

 

                  Νοείται ότι Δικαστήριο που επιλαμβάνεται αιτήσεων 

για την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, που 

προβλέπεται στο παρόντα Νόμο, εφαρμόζει το μέτρο 

απόδειξης που εφαρμόζεται σε πολιτική διαδικασία.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.1.04 
50/1995/Ν25/5 
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