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E.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 96(Ι)/2020 
Αρ. 4772, 14.8.2020 

Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 96(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
178(Ι) του 2003. 

 

 
 
 

Τροποποίηση 
του προοιμίου 
του βασικού 
νόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις 
Περιουσίες των Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των Αγνοουμένων Νόμο του 2003 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των 
Αγνοουμένων Νόμοι του 2003 και 2020. 

 

2. To προοίμιο του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α)  Με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου, αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 

«Επειδή, λόγω των δικοινοτικών ταραχών της περιόδου 1963-1964 και 1967 όπως και της 

Τουρκικής εισβολής της 20
ής 

Ιουλίου 1974 και της συνεπεία αυτών δημιουργηθείσας 
κατάστασης, αριθμός πολιτών της Δημοκρατίας ελλείπει και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία κατά πόσο ευρίσκονται εν ζωή ή απεβίωσαν, και»· 

(β)  με την αντικατάσταση της τρίτης παραγράφου αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 

«Επειδή, ένεκα της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από τις δικοινοτικές ταραχές της 

περιόδου  1963-64 και 1967 όπως και της Τουρκικής εισβολής της 20
ής 

Ιουλίου 1974 και κατ’ 
ακολουθίαν της ενηλικιώσεως των τέκνων των αγνοουμένων, τα οποία λαμβανομένων 
υπόψη των επικρατουσών συνθηκών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πλήρως ή κυρίως 
εξαρτώμενα από τον αγνοούμενο, ώστε να μπορεί να τους καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό 
από την κινητή περιουσία του αγνοουμένου για σκοπούς επαγγελματικής ή οικογενειακής 
αποκατάστασης, και». 

 

3.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 
«αγνοούμενος», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

«ʺαγνοούμενοςʺ σημαίνει πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος λόγω των δικοινοτικών ταραχών 
της περιόδου 1963-1964 και 1967 όπως και της Τουρκικής εισβολής της  20

ής 
Ιουλίου 1974 και 

της συνεπεία αυτών δημιουργηθείσας κατάστασης ελλείπει και για τον οποίο η κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία κατά πόσο αυτός ζει ή απεβίωσε·». 


