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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3932, 10.12.2004

Ν. 257(Ι)/2004

Ο περί Κοιµητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 257(Ι) του 2004
Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ
H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
45(Ι) του 2007.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Κοιµητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόµος του
2004.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερµηνεία.
Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001.

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµουֹ

“αρχή τοπικής διοίκησης” σηµαίνει δήµο ή κοινότητα ή σύµπλεγµα κοινοτήτων.
“δήµος” σηµαίνει δήµο που συστάθηκε µε βάση τον περί ∆ήµων Νόµοֹ
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119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(I) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003.

“∆ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών” σηµαίνει το ∆ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόνֹ
“Έπαρχος” σηµαίνει τον Έπαρχο της Επαρχίας µέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται η
κοινότηταֹ
“Καταργηθέντες Νόµοι” σηµαίνει τους νόµους που καταργούνται µε το άρθρο 31 του
παρόντος Νόµουֹ
“κάτοικος” σηµαίνει πολίτη της ∆ηµοκρατίας που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του και έχει τη µόνιµη διαµονή του στην κοινότητα, ο οποίος παύει να θεωρείται
κάτοικος της κοινότητας αν απέκτησε την ιδιότητα του κατοίκου άλλης κοινότηταςֹ

86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(I) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002.

“Κοινοτικό Συµβούλιο” σηµαίνει το Κοινοτικό Συµβούλιο οποιασδήποτε κοινότητας ή
συµπλέγµατος κοινοτήτων που συστάθηκε µε βάση τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων
Νόµουֹ

“οστεοφυλάκιο” σηµαίνει τον ειδικά κατασκευασµένο εντός του κοιµητηρίου χώρο στον
οποίο τοποθετούνται τα οστά των νεκρών µετά την εκταφή.
“σύµπλεγµα” σηµαίνει δύο ή περισσότερες κοινότητες που αποτελούν σύµπλεγµα για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου και η ένωση αυτή σε σύµπλεγµα γίνεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών µε Γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίαςֹ
“Υπουργός” σηµαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

∆ηµιουργία νέου ή
επέκταση υφιστάµενου
κοιµητηρίου.

772027611

3.—(1) Οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης δε διαθέτει χώρο για την ταφή των νεκρών, ή
αν το υφιστάµενο κοιµητήριο δεν είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες της ή είναι
επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, φροντίζει για τη δηµιουργία νέου κοιµητηρίου ή την
επέκταση του υφιστάµενου, ανάλογα µε την περίπτωση:
Νοείται ότι οι λεπτοµέρειες όσον αφορά την επιλογή της θέσεως του κοιµητηρίου, την
τοπική διάταξή του και γενικά κάθε σχετικό ζήτηµα ρυθµίζεται µε απόφαση της αρχής
τοπικής διοίκησης.
(2) Σε κάθε κοιµητήριο επιτρέπεται η ανέγερση παρεκκλησίου µε απόφαση της αρχής
τοπικής διοίκησης η οποία λαµβάνεται µετά από διαβούλευση µε την Εκκλησιαστική
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Αρχή.
∆ιάταγµα για
δηµιουργία ή επέκταση
κοιµητηρίου.

4. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, ο Έπαρχος στην
Επαρχία του οποίου βρίσκεται η κοινότητα ή σε περίπτωση δήµου ο Υπουργός, µε
διάταγµά τους, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εγκρίνει τη
δηµιουργία ή την επέκταση υφιστάµενου κοιµητηρίου, ανάλογα µε την περίπτωση.

Επιλογή χώρου εκτός
της διοικητικής
περιφέρειας αρχής
τοπικής διοίκησης.

5. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος µέσα στη διοικητική
περιφέρεια της επηρεαζόµενης αρχής τοπικής διοίκησης µε σκοπό την ίδρυση νέου ή την
επέκταση του υφιστάµενου κοιµητηρίου, η αρχή τοπικής διοίκησης δύναται, µε την
έγκριση του Υπουργού ή του Επάρχου, ανάλογα µε την περίπτωση και σε συνεννόηση µε
την επηρεαζόµενη αρχή τοπικής διοίκησης, να επιλέξει κατάλληλο χώρο εκτός της
διοικητικής της περιφέρειας.

Αποζηµίωση για
παραχωρηθείσα γη.
15 του 1962
25 του 1983
148 του 1985
84 του 1988
92(Ι) του 1992
63(Ι) του 1996
74(Ι) του 1996
30(Ι) του 1998
135(Ι) του 1999.

6. Για οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτήθηκε για τη δηµιουργία ή επέκταση
υφιστάµενου κοιµητηρίου, ανάλογα µε την περίπτωση, καταβάλλεται αποζηµίωση στον
ιδιοκτήτη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου.

Αποζηµίωση προσώπων
µε ανικανότητα ή
προσώπων που
διαµένουν στο
εξωτερικό.

7. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποζηµίωση µε βάση τις
πρόνοιες του Νόµου αυτού τελεί υπό ανικανότητα ή διαµένει στο εξωτερικό, το ποσό το
οποίο είναι δυνατό να δικαιούται δύναται να πληρωθεί στον κηδεµόνα του, ή σε δεόντως
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο αν υπάρχει ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κηδεµόνας ή
αντιπρόσωπος, στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η
ιδιοκτησία αναφορικά µε την οποία γίνεται η πληρωµή, για να διατεθεί όπως το
∆ικαστήριο ήθελε διατάξει προς όφελος του προσώπου που δικαιούται αυτή.

Εγγραφή κοιµητηρίου.

8. Όταν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία επιλεγεί ως κατάλληλη για τη δηµιουργία ή
επέκταση υφιστάµενου κοιµητηρίου, η αρχή τοπικής διοίκησης, µε τη σύµφωνη γνώµη των
Τµηµάτων Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας και Γεωλογικής
Επισκόπησης, προχωρεί στην απόκτηση αυτής σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στον περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµο.

∆ωρεάν παραχώρηση
γης.

9. Ο ιδιοκτήτης της γης που έχει επιλεγεί, δύναται, µε την κατάθεση γραπτής δήλωσης στο
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η γη, να
παραχωρήσει δωρεάν τη γη µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί ως κοιµητήριο από τη
θρησκευτική κοινότητα της αρχής τοπικής διοίκησης προς χρήση της οποία θα
δηµιουργηθεί το κοιµητήριο. Με την κατάθεση της γραπτής δήλωσης η γη εγγράφεται στα
βιβλία του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ως κοιµητήριο για τη χρήση της
θρησκευτικής αυτής κοινότητας.

Κατανοµή δαπανών
µεταξύ κατοίκων.

10.—(1) Η αρχή τοπικής διοίκησης µετά τον καθορισµό της αποζηµίωσης για την
αποκτηθείσα ακίνητη ιδιοκτησία προβαίνει στην κατανοµή του ποσού της αποζηµίωσης
για την αποκτηθείσα γη καθώς και της δαπάνης για την περίφραξη του υπό δηµιουργία
κοιµητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαµόρφωση του εσωτερικού χώρου,
µεταξύ των κατοίκων της κοινότητας ανά νοικοκυριό, ανάλογα µε την οικονοµική του
ικανότητα, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα προς χρήση της οποίας
δηµιουργήθηκε το κοιµητήριο. Αντίγραφο του καταλόγου, που δείχνει το ποσό που θα
πληρωθεί από κάθε νοικοκυριό, αποστέλλεται στον Υπουργό ή στον Έπαρχο, ανάλογα µε
την περίπτωση και ταυτόχρονα αναρτάται σε περίοπτο µέρος ή µέρη της κοινότητας. Για
τις δηµαρχούµενες περιοχές δηµοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση σε δύο ηµερήσιες
εφηµερίδες:

100035965

Νοείται ότι το κατανεµηθέν ποσό δύναται να εισπραχθεί σε καθορισµένες ετήσιες δόσεις.
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(2) Όταν η επιλεγείσα ακίνητη ιδιοκτησία εγγραφεί στα βιβλία του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ως κοιµητήριο και η αρχή τοπικής διοίκησης
παραλείψει, µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία της εγγραφής, να κατανέµει το ποσό
της αποζηµίωσης που πρέπει να πληρωθεί για την ακίνητη ιδιοκτησία και τη δαπάνη για τα
αναγκαία έργα, ο Υπουργός ή ο Έπαρχος, ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται να προβεί
στην κατανοµή του ποσού και της δαπάνης µεταξύ των κατοίκων σύµφωνα µε το εδάφιο
(1) του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα για χρήση της
οποίας δηµιουργήθηκε το κοιµητήριο.
Ένσταση εναντίον της
απόφασης κατανοµής
και υποβολή ιεραρχικής
προσφυγής στον
Υπουργό.

11. Κάθε κάτοικος ο οποίος έχει ένσταση για το ποσό που του έχει κατανεµηθεί, δύναται,
το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την ανάρτηση του καταλόγου, να υποβάλει
ένσταση στην αρχή τοπικής διοίκησης. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρχής τοπικής
διοίκησης δεν ικανοποιεί το ενιστάµενο πρόσωπο, αυτό δύναται, µέσα σε δεκαπέντε µέρες
από τη γνωστοποίηση της απόφασης, να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό ο
οποίος ερευνά το παράπονο και αποφασίζει για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί.

Εξουσία είσπραξης µε
επιβάρυνση.

12.—(1) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κάτοικος παραλείπει ή αρνείται να πληρώσει το
ποσό που οφείλει µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου, µέσα στην
καθορισθείσα προθεσµία, η αρχή τοπικής διοίκησης έχει εξουσία να το εισπράξει µαζί µε
επιβάρυνση είκοσι επί τοις εκατό (20%).
(2) Κάθε κάτοικος ο οποίος αρνείται να καταβάλει το επιβληθέν ποσό µαζί µε την
επιβάρυνση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται, πέραν από την πληρωµή του οφειλόµενου ποσού και της
επιβάρυνσης και σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

Τήρηση λογαριασµών
και εκτέλεση έργων.

13. Η αρχή τοπικής διοίκησης φροντίζει για την περίφραξη του υπό δηµιουργία
κοιµητηρίου, την υδροδότηση, ηλεκτροδότηση και διαµόρφωση του εσωτερικού χώρου και
τηρεί ειδικό µητρώο λογαριασµών για τα ποσά που εισπράττονται και δαπανούνται µε
βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου. Οι λογαριασµοί υπόκεινται στον έλεγχο του
Επάρχου, όσον αφορά τα κοινοτικά συµβούλια και στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της
∆ηµοκρατίας όσον αφορά τους δήµους:
Νοείται ότι η αρχή τοπικής διοίκησης δύναται, µε την έγκριση του Υπουργού, να συνάπτει
δάνειο µε σκοπό την αγορά και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων για τη δηµιουργία του
κοιµητηρίου.
19026041

Εξουσία Υπουργού και
Επάρχου να φροντίζουν
για περίφραξη του
κοιµητηρίου.

14. Όταν η αρχή τοπικής διοίκησης παραλείψει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την
ηµεροµηνία της εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στα βιβλία του Τµήµατος
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ως κοιµητηρίου να την περιφράξει, ο Υπουργός ή ο
Έπαρχος, ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται να µεριµνήσει ώστε να περιφραχθεί το
κοιµητήριο και να εισπράξει τα έξοδα περίφραξής του, κατά την έκταση που δεν έχουν
εισπραχθεί από την αρχή τοπικής διοίκησης, µεταξύ των κατοίκων, όπως καθορίζεται στο
εδάφιο (1) του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου, που ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα
για χρήση της οποίας παραχωρήθηκε το κοιµητήριο.

Ιδιαίτερο δικαίωµα.

15. Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής και στα οποία δύναται
να αποκτάται ιδιωτικό ιδιαίτερο δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα) σε ορισµένο χώρο ταφής:
Νοείται ότι η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα
της αρχής τοπικής διοίκησης.

2 του 45(Ι) του 2007.
Πώληση ή ανταλλαγή
κοιµητηρίου ή
τµήµατός του.

15Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο
δύναται, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
και µε τους όρους που ενδεχοµένως θα έκρινε σκόπιµο να επιβάλει, να επιτρέψει σε
οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης, όπως προβεί στην πώληση ή ανταλλαγή—
(α) Τµήµατος κοιµητηρίου, καθαγιασθέντος ή µη, όταν κατά την κρίση της αρχής τοπικής
διοίκησης τούτο δεν απαιτείται για τους σκοπούς του κοιµητηρίου, ή/και
(β) κοιµητηρίου ή τµήµατός του, καθαγιασθέντος ή µη, µε σκοπό τη διατήρησή του ως
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τέτοιου, υπό άλλη ιδιοκτησία.
(2) ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου, που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1),
αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση για το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας της
Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η επηρεαζόµενη γη, για να µεριµνήσει ώστε να γίνουν οι
οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε εγγραφή που επηρεάζεται από
το εν λόγω διάταγµα.
Φύση και χαρακτήρας
ιδιωτικού δικαιώµατος.

16. Η παραχώρηση από την αρχή τοπικής διοίκησης, ιδιαίτερου δικαιώµατος σε χώρο
ταφής, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως κοινοτικού πράγµατος
και ο χώρος για τον οποίο δίδεται το δικαίωµα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο
αυτού στον οποίο παραχωρήθηκε το δικαίωµα και ούτε επιδέχεται οποιασδήποτε
µεταβίβασης σε τρίτους.

Οικογενειακός τάφος.

17. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µέσα
σ’ αυτόν, του προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε, του ή της συζύγου του, των κατευθείαν
γραµµή ανιόντων και κατιόντων του περιλαµβανοµένων των συζύγων ή των συζύγων και
των απογόνων τους, τον πατέρα ή τη µητέρα της συζύγου ή του συζύγου του καθώς και
των αδελφών του οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια:
240510404

Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που το
πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωµα ταφής αποφασίσει γραπτώς
διαφορετικά.
Μνηµεία επί των
τάφων.

18. Τα µνηµεία επί των τάφων που είναι αφιερωµένα στη µνήµη των νεκρών και έχουν την
έννοια εκδήλωσης θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός
συναλλαγής και δεν επιτρέπεται η µετέπειτα εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσχεση τους
καθώς και η µεταβολή του προορισµού τους. Η νοµή που ασκείται πάνω σ’ αυτά είναι
θρησκευτικού περιεχοµένου και δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα.

∆ιάταγµα που
απαγορεύει ταφές σε
παλαιό κοιµητήριο.

19.—(1) Η αρχή τοπικής διοίκησης δύναται, αν το κρίνει ορθό και µε την προϋπόθεση ότι
η ιδιοκτησία που έχει επιλεγεί για τη δηµιουργία του νέου κοιµητηρίου έχει εγγραφεί και
δύναται να χρησιµοποιηθεί ως κοιµητήριο, να διατάξει όπως, από και µετά την ηµεροµηνία
που καθορίζεται στο διάταγµα αυτό, καµιά ταφή δε θα γίνεται σε οποιοδήποτε τόπο ή
τόπους ταφής σε αντικατάσταση των οποίων έχει παραχωρηθεί οποιοδήποτε νέο
κοιµητήριο.
(2) Από και µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία το διάταγµα τίθεται σε ισχύ, είναι
παράνοµο να διενεργείται ή να µεριµνάται ώστε να διενεργηθεί οποιαδήποτε ταφή σε
οποιοδήποτε χώρο στον οποίο απαγορεύθηκαν οι ταφές από το διάταγµα αυτό και
οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση του διατάγµατος αυτού υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες:
Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για ταφή προσώπων σε
υφιστάµενο οικογενειακό τάφο.

Απαγόρευση ταφής
εκτός κοιµητηρίων.

20. Η ταφή εκτός της περιοχής κοιµητηρίων, µε εξαίρεση τα µοναστήρια και ησυχαστήρια,
απαγορεύεται:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την
ταφή σε χώρους εκτός της περιοχής των κοιµητηρίων.

Εξουσία αρχής τοπικής
διοίκησης να κλείνει
κοιµητήρια.

21. Όταν η αρχή τοπικής διοίκησης ικανοποιείται ότι περαιτέρω χρήση οποιουδήποτε
χώρου ως κοιµητηρίου είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία και κατέχει άλλο πρέποντα
και κατάλληλο χώρο για την ταφή των νεκρών, δύναται, να διατάξει όπως καµιά ταφή δε
θα γίνεται στο πρώτο ονοµαζόµενο κοιµητήριο και πρόσωπο που διενεργεί ή µεριµνά ώστε
να διενεργηθεί οποιαδήποτε ταφή κατά παράβαση του διατάγµατος είναι ένοχο αδικήµατος
και υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει της διακόσιες λίρες.

Έσοδα κοιµητηρίου.

22. Τα έσοδα από τα κοιµητήρια χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη συντήρηση και
γενικά τη λειτουργία τους.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2007. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use

Χώρος για την ταφή
των νεκρών.
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23. Οι αρχές τοπικής διοίκησης υποχρεούνται να παραχωρούν, στα κοιµητήρια που
ανήκουν σ’ αυτές, χώρο για την ταφή κάθε νεκρού µέλους της κοινότητας και κάθε άλλου
µέλους που απέθανε στη διοικητική τους περιφέρεια:

Νοείται ότι για την ταφή νεκρών που δεν ανήκουν στη θρησκευτική κοινότητα της αρχής
τοπικής διοίκησης προς χρήση της οποίας θα δηµιουργηθεί το κοιµητήριο, η αρχή τοπικής
διοίκησης δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σχετική απόφαση του
Υπουργού, να ορίζει συγκεκριµένο χώρο µέσα στο κοιµητήριο στον οποίο θα θάβεται ο
νεκρός:
Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός δύναται να προβαίνει στη δηµιουργία ή καθίδρυση
κοιµητηρίου ή κοιµητηρίων για την ταφή νεκρών θρησκείας ή δόγµατος για την οποία ή
για το οποίο δεν έχει δηµιουργηθεί, ή καθιδρυθεί κοιµητήριο, σε χώρο ή χώρους που θα
καθορίσει ως ήθελε κριθεί αναγκαίο.
Βάθος τάφων.

24. ∆εν επιτρέπεται η επιφάνεια οποιουδήποτε φέρετρου ή άλλης θήκης που περιέχει
πτώµα να βρίσκεται σε βάθος µικρότερο από τέσσερα πόδια κάτω από το ύψος της
επιφάνειας του εδάφους που εφάπτεται µε τον τάφο.

∆ιάταγµα εκταφής
πτώµατος.

25. ∆εν επιτρέπεται η εκταφή οποιουδήποτε πτώµατος ή λειψάνου χωρίς διάταγµα του
αρµοδίου δικαστηρίου µε το οποίο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αναφορικά µε
την εκταφή και επαναταφή. Το εν λόγω διάταγµα εκδίδεται έπειτα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου προς την αρχή τοπικής διοίκησης:
Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στο άρθρο 26 του
παρόντος Νόµου.

Οστεοφυλάκιο.

26. Στο οστεοφυλάκιο τοποθετούνται και παραµένουν για πάντα τα οστά νεκρών που δεν
έχουν οικογενειακό τάφο ή νεκρών που έχουν οικογενειακό τάφο αλλά οι συγγενείς τους
επιθυµούν όπως τα οστά τους τοποθετηθούν, µετά την εκταφή, στο οστεοφυλάκιο.

Αδικήµατα και ποινές.

27. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του
παρόντος Νόµου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που
δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσίες θανατικών
ανακριτών.
Κεφ. 153.

28. Καµιά διάταξη που περιέχεται στον παρόντα Νόµο δεν περιορίζει ή ερµηνεύεται ότι
περιορίζει µε οποιοδήποτε τρόπο τις εξουσίες που παρέχονται στους θανατικούς ανακριτές
από τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόµο.

Τήρηση µητρώου
ταφής.

29. Σε κάθε αρχή τοπικής διοίκησης καταρτίζεται και τηρείται κατά τον καθορισµένο
τρόπο, γενικό µητρώο ταφής.

Κανονισµοί.

30.—(1) Κάθε αρχή τοπικής διοίκησης δύναται µε την έγκρισή του Υπουργικού
Συµβουλίου να εκδίδει κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας για τον καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο χρήζει καθορισµού δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου, κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εκτέλεση των
διατάξεων του παρόντος Νόµου καθώς και για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεών του.

746235430

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να
εκδίδει Κανονισµούς για όλους ή για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) Τη διάθεση των τάφων, τον καθορισµό των διαστάσεων και των κριτηρίων µε βάση τα
οποία θα καθορίζονται οι τιµές των χώρων ταφής:
Νοείται ότι οι χώροι ταφής θα παραχωρούνται µε σειρά, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία
θανάτου του νεκρού.
(β) Τη λειτουργία των κοιµητηρίων και την εκφορά των νεκρών.
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(γ) Τη λειτουργία των γραφείων κηδειών.
(δ) Την εξασφάλιση άδειας για ταφή, τον καθορισµό των δικαιωµάτων ταφής και τον
καταρτισµό και τήρηση του γενικού µητρώου ταφής.
(ε) Τη διάταξη των τάφων και τον τρόπο κατασκευής και φιλοτέχνησης κουβουκλίων, τα
υλικά και το µέγεθος των µνηµίων µε στόχο την καλαισθησία των κοιµητηρίων.
(στ) Τους όρους κατασκευής και λειτουργίας οστεοφυλακίων.
Καταργήσεις νόµων.
Κεφ. 247.
72 του 1982.
Κεφ. 257.
Επιφυλάξεις.
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31. (1) Με τον παρόντα Νόµο καταργούνται οι ακόλουθοι Νόµοι:
(α) Ο περί Ταφής Νόµος.
(β) Ο περί ∆ηµόσιας Υγείας (Ταφή και Εκταφή) Νόµος.
32. (1) Οποιοιδήποτε Κανονισµοί εκδόθηκαν µε βάση τις διατάξεις των Νόµων που
καταργούνται, µέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν ή τροποποιηθούν µε
κανονισµούς που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, εφαρµόζονται
ως εάν εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) Οποιοδήποτε διάταγµα εκδόθηκε µε βάση τις διατάξεις των Νόµων που καταργούνται,
µέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί µε διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου και θα εφαρµόζεται ως εάν εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(3) Οποιοσδήποτε διορισµός, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από αρχή
τοπικής διοίκησης µε βάση τις διατάξεις των Νόµων που καταργούνται ή των κανονισµών
που εκδόθηκαν µε βάση τους Νόµους αυτούς, θεωρείται ότι έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου αυτού.
(4) Οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε ή εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των Νόµων που
καταργούνται θεωρείται ότι χορηγήθηκε ή εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.

Έκταση εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος
Νόµου.

33. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν τυγχάνουν εφαρµογής για κοιµητήρια των
οποίων η διαχείριση ανήκει στις θρησκευτικές οµάδες των Μαρωνιτών, Αρµενίων και
Λατίνων. Για τη δηµιουργία, επέκταση, διατήρηση, διαχείριση και λειτουργία των
κοιµητηρίων καθώς και την ταφή των νεκρών που ανήκουν στις εν λόγω θρησκευτικές
οµάδες θέλει ειδικός νόµος ορίσει. Για την περίοδο µέχρι της θέσπισης του ειδικού αυτού
νόµου θα εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς των διευκολύνσεων που ίσχυε πριν από την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.
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