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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Έπιτάξεως Ιδ ιοκτησίας Νόμος του 1962, τό κείμε-
νον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου 
της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

"Αριθμός 21 τοΰ 1962. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ. 

Μέρος Ι. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Έπιτάξεως Συνθπτΐκός 
Ιδιοκτησίας Νόμος τοϋ 1962. τίτλος. 

2.—(Ι) Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ ερμηνεία. 
κειμένου  

«ακίνητος Ιδιοκτησία» κέκτηται την έννοιαν ην άπέδωκεν εις τον 
δρον τοΰτον το άρθρον 2 τοΟ περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, \\εφ. 224.' 
'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νόμου, και περιλαμβάνει τάς επί ακινήτου ^ τοϋ i«*f..<j. 
ιδιοκτησίας πραγματικός δουλείας, προνόμια και έτερα δικαιώματα, 
ώς και άπαντα τα ττεριορίζοντατήν χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δικαιώ
ματα, ατινα είτε υφίστανται νομίμως κατά τον χρόνον τής έπιτάξεως 
είτε, καίτοι δέν υφίστανται κατά τον τοιούτον χρόνον, αναγκαίους 
συνιστώνται διά τους σκοπούς τής έπιτάξεως· 

«αξία» άναφορικώς προς οιανδήποτε ϊδιοκτησίαν σημαίνει τό ττοσόν 
δπερ αναμένεται δτι ή τοιαύτη ιδιοκτησία θά άπέφερεν, εάν έπωλήτο 
εκουσίως έν τή ελευθέρα αγορά 

«άπαλλοτριοΰσα αρχή» σημαίνει άπαλλοτριοΰσαν αρχήν ώς αϋτη' 
καθορίζεται έν τώ περί "Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως διά Δήμο r, 10ϋΐ46.' 
σίαν Ώφέλειαν Νόμω τοΰ 1962, ή έν οίωδήποτε έτέρω τροποποιοϋντι 
ή άντικαθιστώντι τοΰτον, νόμω 

«γεωργική γαία» σημαίνει πάσαν γαϊαν χρησιμοποιουμένην διά 
καλλιέργειαν, νομήν, ή ώς λειμών. ώς και πάσαν γαϊαν χρησιμοποιου
μένην οιά φυτείας ή δάση ή διά τήν άνάπνυξιν εμπορευσίμων θάμνων, ή 
γαΐας χρησιμοποιούμενος διά πτηνοτροφίαν. καλλιέργειαν λαχανικών 
ή δπωρών, ή ώς φυτώρια, γεωργικούς κλήρους (;)lloinu.nts), περι
λαμβανομένων τών δι* άνάπτυξιν κήπων χρησιμοποιουμένων κλήρων 
(allotment gardens) τών καλλιεργούμενων εξ ολοκλήρου ή κυρίως 
υττό τοΟ κατόχου διά τήν παραγωγήν λαχανικών ή καρπών προορι
ζομένων διά κατανάλωσιν τοΟ ιδίου ή τής οίκογενείας αΰτοϋ 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου· 
«δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον Έπαρχιακόν Δικαστήριον. 
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Κεφ. 224. 
3τοΟ 1960. 

«ενδιαφερόμενος» περιλαμβάνει πάντα δστις προβάλλει οιανδήποτε 
άξίωσιν επί της αποζημιώσεως τής οφειλομένης λόγω τής δυνάμει 
του παρόντος Νόμου γενομένης έπιτάξεως, ώς και πάντα δστις δυνάμει 
τών διατάξεων των διαλαμβανομένων έν άρθροις 8, 9 καΐ 12 του πα
ρόντος Νόμου δικαιούται είς τοιαυτην άποζημίωσιν 

«έπίταξις» σημαίνει την άναγκαστικήν κτήσιν κατοχής έπι Ιδιοκτη
σίας, ή' τήν πράξιν δι' ής απαιτείται δ π ω ς Ιδιοκτησία τεθή είς τήν 
διάθεσιν της έπιτασσούσης αρχής δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου· 

«έηιτάσσουσα αρχή» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν ή Κοινοτικήν τίνα 
Συνέλευσιν δι' οίονδήποτε τών σκοπών τών είδικώς καθοριζομένων 
έν παραγράφω 8 τοΰ άρθρου 23 του Συντάγματος καΐ ύπό τους έν 
ταύτη) διαλαμβανόμενους δρους· 

«ιδιοκτησία» σημαίνει κινητήν καί άκίνητον ίδιοκτησίαν 
«κινητή ιδιοκτησία» σημαίνει τα πάσης φύσεως ενσώματα πράγματα, 

εξαιρουμένης τής ακινήτου ιδιοκτησίας, καί περιλαμβάνει άπαντα τά 
έπι τοιαύτης Ιδιοκτησίας δικαιώματα ή συμφέροντα 

«ολική απώλεια» κέκτηται τήν αυτήν εννοιαν ώς και δια τους σκο
πούς του εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου τοΰ άφορώντος είς τήν άσφάλισιν, 
καί θά έρμηνεύηται αναλόγως ώς περιλαμβάνων καί πλασματικήν 
όλικήν άπώλειαν 

«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα τής Δημοκρατίας· 
«φυσική φθορά», άναφορικώς προς οιανδήποτε Ιδιοκτησίαν έφ' ής 

έκτήθη κατοχή δυνάμει διατάγματος έπιτάξεως, σημαίνει τοιαυτην 
φυσικήν φθοράν οία δύναται να άναμένηται δτι θά έπήρχετο καί έάν 
ετι δέν έκτατο οϋτω κατοχή επί τής τοιαύτης Ιδιοκτησίας. 
(2) Οί έν τώ παρόντι Νόμω μή άλλως καθωρισθέντες δροι κέκτηνται, 

έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμένου, τήν gvvotav ην άπέδωκεν 
είς τους τοιούτους δρους τό Σύνταγμα καί ό περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διάκατοχή, 'Εγγραφή καϊ Έκτίμησις) Νόμος. 

Σκοποί δι' 
οΟς Ιδιοκτη
σία δύναται 
να έπιταχθίΐ. 

Μέρος II. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ—ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ. 
3.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Συντάγματος και τοΰ παρόντος 

Νόμου, πάσα Ίδιοκτησία δύναται νά έπιταχθή διά τίνα σκοπόν δημοσίας 
ωφελείας. 

(2) Σκοποί δημοσίας ωφελείας περιλαμβάνουσιν σκοπούς αφορώντας 
είς— 

(α) τήν άμυναν ή άσφάλειαν τής Δημοκρατίας· 
(β) τήν δημοσίαν άσφάλειαν ή τήν δημοσία ν τάξιν ή τήν δημοσίαν 

ύγείαν ή τά δημόσια ήθη· 
(γ) τήν έκπλήρωσιν διεθνών υποχρεώσεων 
(<5) τήν προμήθειαν ή διατήρησιν ή' άνάπτυξιν προμηθειών και υπη

ρεσιών, αϊτινες εϊναι αναγκαίοι είς τήν ζωην ή προάγουσι τήν 
εΰημερίαν ή τήν άναψυχήν τόΟ κοινού

(ε) τήν άγροτικήν μεταρρύθμισιν 
(στ) τήν προαγωγήν ή άνάπτυξιν τής γεωργίας ή βιομηχανίας ή 

εμπορίου ή τουρισμού' 
(ζ) τήν προαγωγήν ή άνάπτυξιν τής μεταλλευτικής ή οιασδήποτε 

ετέρας παρομοίας φύσεως βιομηχανίας· 
(η) άρχαιολογικάς άνασκαφάς ή τήν συντήρησιν ή άξιοποίησιν 

τών αρχαίων μνημείων ή αρχαιοτήτων ή τήν άνάπτυξιν τών 
πέριξ κειμένων χ ω ρ ώ ν 
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(0) τήν πολεοδομίαν, χωρονομίαν ή οίκιστικήν 
(/) την δημιουργίαν, συντήρησιν η άνάτττυξιν τών δια ξηράς, θα

λάσσης ή αέρος συγκοινωνιών 
(ι α) την συντήρησιν τοΰ εδάφους ή την συντήρησιν ή άνάτττυξιν 

τών φυσικών πηγών πλούτου, περιλαμβανομένων τών δασών 
και υδάτων, και τήν διανομήν ϋδατος· 

(///) τήν καλυτέραν διά τήν δημοσίαν ώφέλειαν χρησιμοποίησιν ή 
άνάπτυξιν ιδιοκτησίας' 

(')') τ ή ν δημιουργίαν ή συντήρησιν ή άνάπτυξιν τόπων αναψυχής' 
(ιό) τήν υπό της Δημοκρατίας δημιουργίαν, ή" συντήρησιν ή άνά

πτυξιν δημοσίων οικημάτων ή δημοσίων έ ρ γ ω ν 
(//;) τήν έπίτευξιν ή προαγωγήν τών σκοπών τοΰ συνεργατισμού" 
(/στ) τήν έπίτευξιν ή προαγωγήν τών σκοπών οιουδήποτε, έν τη 

άρμοδιότητι Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως εμπίπτοντος, εκ
παιδευτικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού ή αθλητικού ιδρύ
ματος, σώματος ή οργανώσεως ' 

(ιζ) τήν έπίτευξιν ή προαγωγήν τών σκοπών τών δημοτικών 
αρχών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή κοινής ωφε
λείας οργανισμών, ειδικώς προβλεπομένων ύπό τίνος νόμου" 

(///) τήν δημιουργίαν ή συντήρησιν ή άνάπτυξιν τόπων ταφής. ^ 

4.—(Ι) Ό σ ά κ ι ς καθίσταται αναγκαία ή έπίταζις 'ιδιοκτησίας δια Δ ί ά τ αγμα 

σκοπον δημοσίας ωφέλειας, η επιτασσουσα αρχή δύναται, τηρουμένων 
τών διατάξεο.»ν τοΰ Συντάγματος και τοΰ παρόντος Νόμου, διά δια
τάγματος (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένου ώ ς «διάταγμα έπιτά
ξεως») δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά 
κηρύξη δτι ή τοιαύτη ιδιοκτησία κατέστη οϋτω αναγκαία, και νά διάταξη 
τήν έπίταξιν αυτής, καθορίζουσα σαφώς τον σκοπόν δι' δν αϋτη κατέστη 
οϋτω αναγκαία, τους λόγους της τοιαύτης έπιτάξεοχ, και τήν ήμερομη
νίαν άφ' ής άρχεται ή έπίταξις : 

Νοείται δτι οσάκις έπιτάσσουσα αρχή είναι Κοινοτική τις Συνέλευσις, 
δεν επιτρέπεται ή δημοσίευσις διατάγματος έπιτάξεως έκτος έάν ύπό 
της τοιαύτης αρχής δοθή εις τό Ύπουργικόν Συμβούλ'.ον δεκαπέντε 
ήμερων προειδοποίησις περί τήν σκοπουμένην δημοσίευσιν. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Συντάγματος, τό διάταγμα έπι

τάξεως εκδίδεται 

(α) οσάκις έπιτάσσουσα αρχή είναι ή Δημοκρατία, ύπό τοΰ 'Υπουρ

γικού Συμβουλίου' 
(//) οσάκις έπιτάσσουσα αρχή είναι Κοινοτική τις Συνέλευσις. 

δι' οιονδήποτε τών σκοπών τών ειδικώς καθοριζομένων έν 
παραγράφω 8 τοΰ άρθρου 23 τοΰ Συντάγματος, καΐ ύπό τους 
έν ταύτη διαλαμβανόμενους δρους, ύπό της τοιαύτης Κοινο
τικής Συνελεύσεως : 

(3) Τό διάταγμα έπιτάξεως ισχύει διά χρονικόν διάστημα ή διαστήματα 
μή υπερβαίνοντα έν συνόλω τά τρία έτη, καθοριζόμενα έν τώ τοιοϋτω 
διατάγματι ή, έάν ουδέν περί τούτου προβλέπεται, μέχρι τής παρόδου 
τριών ετών άφ' ής ήρξατο ή Ισχύς τής έπιτάξεως : 

Νοείται δτι καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής ισχύος διατάγ
ματος έττιτάξεως, ή έττιτάσσουσα αρχή δύναται διά του έττΐ τούτω δια
τάγματος, δημοσιευομένου έν τζ έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας— 

(α) ν* άνακαλέση τό διάταγμα έπιτάξεως ή. 

ί̂ν·: tJAS^.. 
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νά παρατείνη ιό χρονικόν διάσνημα τό καθοριζόμενον έν τω 
διατάγματι έπιτάξεως διά τοιούτον περαιτέρω διάστημα η δια
στήματα, μή έκτεινόμενα ηέραν τών τριών ετών άττό της ημερο
μηνίας κα& ην τό πρώτον ήρξατο ή Ισχύς της έπιτάξεως, ώς ή 
t ι ιπάσσουσα αρχή ήθελε κρίνει άναγκαΤον. 

ίό διάταγμα έππάξεως δύναται νά διαλαμβάνη τάς αναγκαίας 
ερευοόσας. συμπληρωματικός η επακόλουθους διατάξεις. 

5. (Ι) Πριν ή έκδοθη δυνάμει τοϋ άρθρου 4 οιονδήποτε διάταγμα 
άναφορικώς προς άκίνητον ίδιοκτηοίαν, ή έπιτάσσουσα αρχή δύναται, 
προς τον σκοιτόν όπως εξακρίβωση έάν ή τοιαύτη Ιδιοκτησία είναι 
κατάλληλος διά τον σκοτιόν δΓ δν κατέστη αναγκαία ή έπιταξις, νά δημο
σίευση γνωστοποίησιν περί τήν σκοπουμένην έπιταξιν έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας έμπεριέχουσαν πλήρη περιγραφήν ταύτης
άμα δέ τούτω πάς λειτουργός ή" υπηρέτης της τοιαύτης αρχής ή οιονδή
ποτε έτερον πρόσωπον δύναται, έάν έξουσιοδοτηθή δεόντως έπι τούτω 
ύno της έπιταοοούσης αρχής, νά είσέλθη, επισκόπηση και χωρομετρήοη 
την τοιαύτην ίδιοκτησίαν, καΐ νά προβή εις οιανδήποτε έτέραν ένέργειαν 
ήθελε κρίνει άναγκαίαν προς τούτο : 

Νοείται δτι απαγορεύεται ή ύφ' οιουδήποτε τοιούτου λειτουργού, 
ύπηρέτου ή έτερου προσώπου είσοδος ε ι ς  

(</) κατοικίαν άνευ πλήρως ήτιολογημένου δικαστικού εντάλματος

(//) οίκημα δπερ δέν συνιστά κατοικίαν, έάν δέν δώση προηγουμένως 
είς τόν κάτοχον οκτώ ήμερων προε ιδοποίησα περί τής προ
θέσεως του δ π ω ς πράξη τούτο 

()·) οιανδήποτε έτέραν άκίνητον ίδιοκτησίαν, έάν δέν δώση προηγου
μένως είς τυχόν κάτοχον αυτής μιας ημέρας προ/ιδοποίησιν 
περί τής προθέσεως του δ π ω ς πράξη τοϋτο, 

έκτος έάν ό κάτοχος συναινή εγγράφως είς τήν τοιαύτην εΐσοδρν. 

(2) Κατά τόν ταχύτερον πρόσφορον χρόνον άπό τής δυνάμει τοϋ εδα
φίου (Ι) γενομένης εισόδου, ή έπιτάσσουσα αρχή καταβάλλει άποζημίω
σιν διά πάσαν έπενεχθεΐσαν ζημίαν, και έν περιπτώσει διαφωνίας ώς 
προς τό καταβλητέον ποσόν, τούτο καθορίζεται ύπό τοϋ Δικαστηρίου. 

6.—(Ι) Ό σ ά κ ι ς δυνάμει τοϋ άρθρου 4 έκδίδηται διάταγμα έπιτάξεως 
ιδιοκτησίας, ή επί τής τοιαύτης Ιδιοκτησίας κατοχή δύναται νά κτηθή 
υπό τής έπιτασσούσης αρχής κατά τήν ήμερομηνίαν ήτις καθορίζεται 
έν τώ τοιούτω διατάγματι, ώς ημερομηνία ενάρξεως τής ισχύος τής έπι
τάξεως, ή καθ οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον, καΐ νά διατηρηθή μέχρις ου 
τερματισθή ή Ισχύς τοϋ τοιούτου διατάγματος ώ ς προβλέπεται έν τω 
νταρόντι Νόμω. 

(2) Ό σ ά κ ι ς δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου αποκτάται κατοχή έφ* 
οιασδήποτε Ιδιοκτησίας, ή τοιαύτη Ιδιοκτησία δύναται, ανεξαρτήτως 
παντός περιορισμού δστις ήθελεν έπιβληθή έπί τής χρήσεως αυτής 
(ύπό τίνος νόμου, διοικητικής πράξεως κατ* έξουσιοδότησιν νόμου 
γενομένης, ή άλλως ττως) καΐ ύπό τους δρους τους διαλαμβανόμενους 
έν ταϊς διατάξεσι τοϋ άρθρου 7, νά χρησιμοποιήται διαρκούσης τής 
περιόδου καθ" ήν διατηρείται κατοχή έπϊ ταύτης, κατά τοιοϋτον τρόπον 
ώ ς ή έπιτάσσουσα αρχή ήθελε κρίνει σκόπ ιμον διαρκούσης δέ τής 
προμνησθείσης περιόδου ή έπιτάσσουσα αρχή, ή αναλόγως τής περι
πτώσεως ή άπαλλοτριοϋσα αρχή είς ήν παρεχωρήθη προσωρινώς ή 
τοιαύτη Ιδιοκτησία ύπό τής έπιτασσούσης αρχής, δύναται νά πράξη πάν 
δτι οίονδήποτε πρόσωπον Εχον συμφέρον έπί τοιαύτης Ιδιοκτησίας 
θά έδικαιοΰτο νά πράξη δυνάμει τοϋ τοιούτου συμφέροντος. 
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7.—(Ι) Ιδιοκτησία έπιταχθεΐσα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου δύναται Σκοπός δι' 
να χρησιμοποιηθή μόνον διά τόν σκοπόν δι' δν ούτω έπετάχθη. δν δύναται 

(2) Άναφορικώς προς Ιδιοκτησίαν έπιταχθεΐσαν δι' είδικόν τίνα π ο ι ι θ 5 έ π ι " 
σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ουδέν τών εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβα o^L*l(°a 

νομένων εμποδίζει την έπιτάσσουσαν αρχήν να παραχώρηση προσωρι
νώς την τοιαύτην ίδιοκτησίαν εις άπαλλοτριοϋσαν αρχήν διά την έπί, 
τευξιν τοΰ τοιούτου σκοπού, υπό τοιούτους δρους και προϋποθέσεις, 
ώς ή έπιτάσσουσα αρχή ήθελε καθορίσει. 

Μέρος III. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΔΓ ΕΠΙΤΑΞΙΝ. 

8.—(Ι) Ή καταβλητέα άποζημίωσις άναφορικώς προς έπίταξιν άκι "Αποζημίωσις 
νήτου Ιδιοκτησίας δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου σύγκειται δι" έτίταζ,ιν 
έκ Τών ακολούθων ποσών, ήτοι— Λανήτου Ibi-

' οκτησισς. 
(α) έκ ποσού ίσου προς το μίσθωμα δπερ ευλόγως δύναται νά άνα

μένηται δτι θά κατεβάλλετο υπό τίνος, έν τη κατοχή τής τοιαύτης 
Ιδιοκτησίας τελούντος μισθωτού, διά περίοδον άρχομένην 
αμα τη ένάρξει τής Ισχύος τής έπιτάξεως και λήγουσαν 
άμα τη λήξει τοΰ οικείου διατάγματος έπιτάξεως, δυνάμει 
συμβάσεως μισθώσεως συναφθείσης αμέσως προ τής ενάρξεως 
τής ώς εΐρηται περιόδου, δυνάμει τής οποίας ό τοιούτος μι
σθωτής ανέλαβε τό βάρος τών εξόδων επισκευής και ασφαλί
σεως, ώς και τάς τυχόν λοιπάς δαπανάς, αΐτινες είναι αναγκαίοι 
διά τήν διατήρησιν τής Ιδιοκτησίας εις κατάστασιν τοιαύττ[ν 
ώστε νά δύναται νά άποδώση τό τοιούτο μίσθωμα· και 

(//) οσάκις κατά τήν ήμερομηνίαν καθ* ην έδημοσιεύθη τό διάταγμα 
έπιτάξεως, ή τοιαύτη Ιδιοκτησία έχρησιμοποιήτο και έάν ή 
έπίταξις" δέν ελάμβανε χώραν θά έξηκολούθει νά χρησιμο
ποιήται διά τήν ένάσκησιν επιχειρήσεως, εμπορίου, ελευθερίου 
ή άλλου τίνος επαγγέλματος, έκ ποσού ίσου προς τήν ζημίαν ην 
τυχόν ούτος ευθέως υπέστη ώς έκ τής έπιτάξεως· και 

(γ) έκ ποσού ίσου προς οιανδήποτε έλάττωσιν εϊς τήν άξίαν τής 
τοιαύτης Ιδιοκτησίας, ήτις ήθελεν έπέλθη είτε έκ τής παρουσίας 
έπί ή εντός ή υπεράνω τής τοιαύτης Ιδιοκτησίας οιασδήποτε 
οικοδομής ή ετέρου κτίσματος, έργου ή προσαρτήματος οίκο
δομηθέντος, κατασκευασθέντος ή προσαρτηθέντος ύπό τής 
έπιτασσούσης αρχής, είτε έξ' οιασδήποτε ζημίας έπενεχ
θείσης είς τήν τοιαύτην Ιδιοκτησίαν διαρκούσης τής περιόδου 
καθ" ην διατηρείται κατοχή έπί τής Ιδιοκτησίας δυνάμει τοΰ 
διατάγματος έπιτάξεως, μή λαμβανομένης ύπ* όψει τής φυσικής 
φθοράς ή οίασδήποτε ζημίας άνορθωθείσης ύπό τής έπιτασσού
σης αρχής· κα! 

(ό) οσάκις ή τοιαύτη Ιδιοκτησία είναι γεωργική γαία, έκ ποσού ίσου 
προς τό ποσόν δπερ ευλόγως δύναται νά άναμένηται δτι θά 
κατεβάλλετο ύπό τίνος επερχομένου μισθωτού έπί πλέον τοΰ 
μισθώματος, άναφορικώς προς τυχόν προηγούμενος πράξεις, 
αΐτινες έγένοντο έπί τώ τέλει καλλιέργειας τής Ιδιοκτησίας, 
καΐ άναφορικώς προς τυχόν σπόρους, όργωμα, ήρτημένους 
καρπούς καΐ λοιπά παρόμοια ζητήματα, δυνάμει συμβάσεως 
μισθώσεως τής Ιδιοκτησίας συναφθείσης αμέσως πρό τής 
ενάρξεως τής ίσχύο'ς του διατάγματος έπιτάξεως· και 
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(κ) έκ ποσού ίσου ττρός τάς εύλογους δαπανάς, αϊτινες έγένοντο, 
άλλως η έκ μέρους της εττιτασσούσης αρχής, επί τω τέλει συμ
μορφώσεως προς τό διάταγμα έττιτάξεως : * 
Νοείται δτι — 

(i) κατά τον ύττολογισμόν, διά τους σκοπούς της παρα
γράφου (α), τοΰ μισθώματος δπερ ευλόγως δύναται 
ν' άναμένηται δτι θά κατεβάλλετο άναφορικώς προς * 
άκίνητον ίδιοκτησία'ν, διά ιούς σκοπούς της παρα
γράφου (//) οιασδήποτε ζημίας εις έπιχείρησιν, έμπό « 
ριον, έλευθέριον ή άλλο επάγγελμα, καΐ διά τους 
σκοπούς τής παραγράφου (<>) οιουδήποτε ποσοϋ 
δπερ ευλόγως δύναται ν ' άναμένηται ότι θά κατεβάλ
λετο επί πλέον τοΰ μισθώματος ύπό τίνος επερχομένου 
μισθωτού, τό γεγονός δτι ή κατοχή έπϊ τής ιδιοκτησίας 
κτάται δυνάμει διατάγματος έπιτάξεως, έκτος οσάκις 
ή τοιαύτη έπίταξις γίνεται διά μεταλλευτικούς σκοπούς, 
ώς και οίαδήιτοτε έπαύξησις ήτις ήθελεν επέλθει. εις 
τάς αξίας λόγω των συνθηκών ύφ' ας ή έπίταξις 
κατέστη αναγκαία, ουδόλως λαμβάνονται ύπ' όψιν 
και 

(ϋ) δεν καταβάλλεται δυνάμει τής παραγράφου (>') άναφο
ρικώς προς ζημίαν έπελθοϋσαν εις άκίνητον ϊδιοκτη
σίαν, ποσόν μείζον τής αξίας τής τοιαύτης ιδιοκτησίας 
κατά τόν χρόνον καθ' δν έκτήθη επί ταύτης κατοχή 
δυνάμει διατάγματος έπιτάξεως, μή λαμβανομένης 
ύπ' όψει οιασδήποτε έπαυξήσεως εις. τήν άξίαν ταύτης, 
επελθούσης λόγω τών ειδικών συνθηκών ύφ' ας ή 
έπίταξις τής τοιαύτης ιδιοκτησίας κατέστη αναγκαία. 

(2) Άποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (α) του εδα
φίου (Ι) λογίζεται καθισταμένη απαιτητή άπό ημέρας εις ήμέραν διαρκού
σης τής περιόδου ήτις άρχεται άμα τη ένάρξει τής Ισχύος έπιτάξεως 
και λήγει άμα τή λήξει τοΰ διατάγματος έπιτάξεως, και αναλόγως κατα
μερίζεται χρονικώς, και καταβάλλεται εϊς τό πρόσωπον δπερ εκάστοτε 
θά έδικαιοΰτο νά κατέχη τήν Ίδιοκτησίαν, εάν ή έπίταξις δέν έλάμβανεν 
χ ώ ρ α ν τό παρόν δμως εδάφιον δέν εφαρμόζεται κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε νά άπαιτήται ή καταβολή πληρωμών άνά διαστήματα ελάσσονα 
τοΰ ενός μηνός. 

(3) Άποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (β) τοΰ εδα
φίου (Ι), καθίσταται απαιτητή κατά τόν χρόνον καθ' δν έπηνέχθη ή ζημία 
άναφορικώς προς ην οφείλεται ή τοιαύτη άποζημίωσις, και καταβάλλεται 
εϊς τό ύποστάν τήν τοιαύτην ζημίαν πρόσωπον. 

(4) Άποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (γ) τοΰ εδα
φίου (Ι), καθίσταται απαιτητή κατά τό τέλος τής περιόδου καθ' ην διε
τηρεΐτο κατοχή επί τής Ιδιοκτησίας δυνάμει τοΰ διατάγματος έπιτάξεως, 
και καταβάλλεται εις τό πρόσωπον δπερ κατά τόν χρόνον τούτον ήτο 
'ιδιοκτήτης τής ιδιοκτησίας (ό τοιούτος δρος περιλαμβάνει και τό πρό
σωπον δπερ δικαιούται νά έγγραφη ώ ς ιδιοκτήτης ταύτης). 

(5) Άποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (S) τοΰ εδα
φίου (Ι), καθίσταται απαιτητή αμα ώς κτηθή κατοχή δυνάμει τοΰ δια ^ 
τάγματος έπιτάξεως και καταβάλλεται είς τό πρόσωπον δπερ αμέσως 
προ τοΰ ώς εΐρηται χρόνου, ήτο κάτοχος τής Ιδιοκτησίας. 

(6) Άποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (ε) τοΰ εδα
φίου (Ι), καθίσταται απαιτητή κατά τόν χρόνον καθ* δν διενεργούνται * 
αί δαπάναι άναφορικώς προς ας οφείλεται ή άποζημίωσις, και κατα
βάλλεται είς τό πρόσωπον ύφ' ου, ή έκ μέρους ούτινος, έγένοντο αί 
δαπάναι. 
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τή< IStp 
Αοϋθων 

Ή καταβλητέα άποζημίωσις άναφορικώς προς έπίταξιν κινη Αηοζημίωσις 
κτησίας ftuviuei τοΟ παρόντος Νόμου, σύγκειται έκ τφν άκο *»'*****£« 
ποσών, ήτοι— 

(α) οσάκις ή Ιδιοκτησία *Ιναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά συνιστά 
ύπο όμαλάς συνθήκος άντικείμενον μισθώσεως, έκ ττοσου 
ίσου προς το μίσθωμα δπερ ευλόγως δύναται νά άναμένηται 
ότι θά κατεβάλλετο ύττό τίνος, έν τη κατοχή της τοιαύτης Ιδιοκτη
σίας τελούντος, μισθωτού, διά περίοδον αρχομένην αμα τή 
ένάρξει της ισχύος της έπιτάξεως καΐ λήγουσαν &μα Tfj λήξει 
τοΰ οίκείου διατάγματος έπιτάξεως. δυνάμει συμβάσεως μισθώ
σεως συναφθείσης αμέσως πρό τής ενάρξεως τής ώ ς εΐρήται 
περιόδου, δυνάμει τής όττοίας τό τοιούτον πρόσωπον ανέλαβε 
τό βάρος των εξόδων επισκευής καΐ ασφαλίσεως καΐ τάς τυχόν 
λοιπάς δαπανάς, αΐτινες είναι άναγκαΐαι διά τήν διατήρήσιν 
τής Ιδιοκτησίας είς κατάστασιν τοιαύτην. ώστε νά δύναται νά 
άποδώση τό τοιούτον μίσθωμα, και. οσάκις ή τοιαύτη ιδιοκτησία 
είναι όχημα, πλοϊον η αεροσκάφος (ό τοιούτος όρος 'Α ο* 
γίζεται περιλαμβάνων οιανδήποτε πτητικήν μηχανήν, άνεμοι 
πλάνον, άερόπλοιον ή άερόστατον. προσηρτημένον ή έλεύ^ 
θερον) τά έξοδα λειτουργίας τού τοιούτου οχήματος, πλοίου 
ή αεροσκάφους" καΐ 

(//) οσάκις κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην έδημοσιεύθη τό διάταγμα 
έπιτάξεως, ή τοιαύτη ιδιοκτησία έχρησιμοποιήτο κα) έάν η 
έπίταξις οέν έλάμβανεν \ώραν θά έξηκολούθει νά χρησιμοττοίή
ται διά τήν ένάσκησιν επιχειρήσεως, εμπορίου, ελευθερίου ή 
άλλου επαγγέλματος; έκ ποσού Ισου προς τήν ζημίαν ή ν τυχόν 
ούτος ευθέως υπέστη ώ ς έκ της έπιτάξεως· καΐ ·̂  : ^ 

(γ) έ* ποσού ϊσου προς τά ίίξοδα άνορθώσεως οίασδήποτε ζημίας 
μή επαγόμενης όλικήν άπώλειαν της τοιαύτης Ιδιοκτησίας,, και 
γενομένης διαρκούσης της περιόδου τής έπί ταύτης κατοχής 
δυνάμει του διατάγματος έπιτάξεως, μή υπολογιζόμενης 
τής φυσικής φθοράς ή οίασδήποτε ζημίας άνορθωθέίσης ,ΰπό 
της έπιτασσούσης αρχής· ή οσάκις ή τοιαύτη ζημία επάγεται 
όλικήν άπώλειαν τής τοιαύτης Ιδιοκτησίας, έκ ποσοΟ ϊσού προς 
τήν άξίαν τής τοιαύτηι. Ιδιοκτησίας αμέσως πρό τοΟ χρόνου 
καθ" δν έττηνέχθη ή τοιαύτη ζημία και 

(δ) έκ ποσού ίσου προς τάς εύλογους δαττάνας αΐτινες έγένοντο, 
άλλως ή έκ μέρους τής έπιτασσούσης αρχής, έπι. τω τέλει 
συμμορφώσεως προς τό διάταγμα έπ ιτάξεως: 

Νοείται δτι— 
(i) κατά τόν ύπολογισμόν, διά τους σκοπούς τής ττάρα^ 

γράφου (α), τοΰ ποσού δπερ ευλόγως δύναται νά 
άναμένηται δτι θά κατεβάλλετο διά τήν χ ρή an ν οίασ
δήποτε ιδιοκτησίας, διά δέ τους σκοπούς τής παρα
γράφου (β), οίασδήποτε ζημίας έπενεχθείσης έΐς έπι
χείρησιν, έμπόριον. έλευθέριον ή άλλο επάγγελμα, τό 
γεγονός δτι ή κατοχή έπι τήε. Ιδιοκτησίας κτάται δυνάμει 
διατάγματος έπιτάξεως, ω ς καΐ οΙαδήποτε έπαύ
ξησις ήτις ήθελεν έπέλθη είς τάς αξίας λόγω τών 
συνθηκών ύφ" δς ή έπίταξις κατέστη αναγκαία» ουδό* 
λως λαμβάνονται υπ" δψει' 

(ii) δέν καταβάλλεται δυνάμει τής παραγράφου (γ), άναφο
ρικώς προς ζημίαν έπενεχθεΤσαν είς οίανδήποτε 
ίδιοκτησίαν καί μή επαγόμενη ν όλικήν άπώλειαν ταύτης, 
ποσόν μείζον τής αξίας τής τοιαύτης Ιδιοκτησίας 

κτησίας. 
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Διαπραγμα
τεύσεις διά 
τόν καθορι
σμών τής απο
ζημιώσεως. 

Καθορισμός 
αποζημιώ
σεως ύτιό τοΟ 
δικαστηρίου. 

Καταμερισμός 
Λποζημιώ

σβώς. 

κατά τόν χρόνον καθ" δν έκτήθη έπί ταύτης κατοχή 
δυνάμει του διατάγματος έπιτάξεως, μή λαμβανο
μένης ύπ" δψει οιασδήποτε έπαυξήσεως εις τήν 
άξίαν ταύτης, επελθούσης λόγω τών ειδικών συνθη
κών ύφ* ας ή έπίταξις της τοιαύτης Ιδιοκτησίας κα
τέστη αναγκαία. 

(2) "Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (α) τοΟ εδα
φίου (Ι) λογίζεται καθισταμένη απαιτητή άπό ημέρας είς ήμέραν διαρ
κούσης της περιόδου ήτις άρχεται άμα τή ένάρξει της ισχύος τής έπιτά
ξέως, και λήγει αμα τή λήξει του διατάγματος έπιτάξεως, καΐ αναλόγως 
καταμερίζεται χρονικώς, καί καταβάλλεται είς τό πρόσωπον δπερ εκά
στοτε θά έδικαιοϋτο νά κατέχη τήν Ιδιοκτησίαν, έάν ή έπίταξις δεν ελάμ
βανε χ ώ ρ α ν τό παρόν δμως εδάφιον δέν εφαρμόζεται κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε νά άπαιτήται ή καταβολή πληρωμών άνά διαστήματα 
ελάσσονα τοϋ ενός μηνός. 

(3) Άποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (β) τοΟ εδα
φίου (Ι), καθίσταται απαιτητή κατά τόν χρόνον καθ* δν έπηνέχθη ή ζημία 
άναφορικώς ττρός ην οφείλεται ή τοιαύτη άποζημίωσις, καί καταβάλλεται 
είς τό ύποστάν την ζημίαν πρόσωπον. 

(4) Άποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (γ) του εδα
φίου (Ι), καθίσταται απαιτητή κατά τό τέλος τής περιόδου καθ' ήν διε
τηρείτο κατοχή έπΐ τής Ιδιοκτησίας δυνάμει του διατάγματος έπιτάξεως, 
καί καταβάλλεται είς τό πρόσωπον δπερ κατά τόν χρόνον τούτον ήτο 
Ιδιοκτήτης τής Ιδιοκτησίας, αμα δέ τη καταβολή τής τοιαύτης αποζημιώ
σεως είς οιονδήποτε πρόσωπον, άναφορικώς προς ζημίαν έπαγομένην 
όλικήν άπώλειαν, ή έπιτάσσουσα αρχή κέκτηται τό αυτό δικαίωμα 
υποκαταστάσεως είς τά δικαιώματα έφ' ό,τιδήποτε ύπελείφθη έκ τής 
ιδιοκτησίας, καί τά αυτά δικαιώματα καί ένδικα μέσα άναφορικώς προς 
τήν Ιδιοκτησίαν, ώς έάν ή πληρωμή έγένετο ύπό τής έπιτασσούσης 
αρχής ώς άσφαλιστοΰ. δυνάμει συμβάσεως δι" ής καλύπτεται άσφαλι
στικώς τό πρόσωπον τούτο εναντίον Τής ζημίας. 

(5) "Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει τής παραγράφου (<ϊ.) τοϋ εδα
φίου (Ι) καθίσταται απαιτητή κατά τόν χρόνον καθ' δν διενεργούνται αϊ 
δαπάναι άναφορικώς προς άς οφείλεται ή άποζημίωσις, καί καταβάλλεται 
είς τό πρόσωπον ύφ" ου, ή έκ μέρους ούτινος, έγένοντο αι δαπάναι. 

10. Ή έπιτάσσουσα όρχή οφείλει, κατά τόν ταχύτερον πρόσφορον 
χρόνον άφ' ής ή άποζημίωσις διά τήν έπίταξιν κατέστη απαιτητή, νά £λθη 
είς διαπραγματεύσεις διά τόν συμβατικόν καθορισμόν καί τόν καταμε
ρισμόν αυτής μεταξύ τών ενδιαφερομένων προσώπων. 

11. "Εάν εντός τριών μηνών άφ" ής ή άποζημίωσις δι* έπίταξιν κατέστη 
απαιτητή, δέν έπέλθη συμφωνία ώ ς προβλέπεται έν τω δρθρω 10, ή 
καίτοι ή προμνησθεΐσα περίοδος τών τριών μηνών δέν παρήλθεν, δέν 
προβλέπεται οτι θά έπέλθη συμφωνία ύπό τάς περιστάσεις, ή έπιτάσσουσα 
αρχή, ή πας ενδιαφερόμενος δύναται νά ζητήση, παρά τοΟ δικαστη
ρίου δ π ω ς ττροβή είς τόν καθορισμόν τής τοιαύτης αποζημιώσεως ή 
οσάκις τοότο ενδείκνυται, είς τόν καταμερισμόν ταύτης μεταξύ τών είς 
ταύτην ενδιαφερομένων. | 

II.—(Ι) 'Οσάκις οφείλεται ποσόν τι ύπό μορφή ν αποζημιώσεως, 
δυνάμει τών διατάξεων τοΟ εδαφίου (4) τοϋ άρθρου θ ή τοΰ εδαφίου (4) 
τοΟ άρθρου 9. είς τόν Ιδιοκτήτην οίασδήττοτκ Ιδιοκτησίας έπιταχθείσης 
δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, θα έφαρμοζωνται αϊ ακόλουθοι διατάξεις, 
rJTOl— 

(α) έάν, δτε^ότοιοΟτΟτΓΓοσόν κατέίκτη άπαιτητόν^^ τοιαύτη Ιδιοκτησία 
υττέκειτο «1§ Ιν^χυρον f| έβαρύνετο διά τής πληρωμής οίου



305 

δήττοτε ποσοΰ ήσφαλιαμένου 6Γ ύαοβήκης. έγγραφης δικαστι

κής άίΐρφάσβαις, fj oto^ij|WOTC ixipav Ιμιτραγμάτου βάρους ή 
εμπραγμάτου Ασφαλείας δυνάμει RS» &«ατ&ξεων τοφ £κ6σ?οτβ 
έν Ισχυΐ νόμου, είς τόν «νιτίοτοιχον ενε^υροδχον, ενυπόθηκον ή 
έκ δικαστικής αποφάσεως δανεΜΡτήν. {| Αναλόγως τής περι

πτώσεως, εις οίονδήηοτε Ετερον πρόσωπον προς όφελος 
ούτινος υφίσταται τό τοκοϋτον έμπράγματον βάρος ή ασφάλεια, 
καταβάλλεται τό ώς εΐρηται καταβλητέον ποσόν, fj μέρος 
επαρκές διά τήν όλικήν ή μερικήν απόσβεοτν τοΰ οφειλομένου 
χρέους, συμφώνως προς τήν ύφισταμένην προτεραιότητα 
τοϋ τοιούτου ενεχύρου, υποθήκης, έγγραφης δικαστικής απο

φάσεως, η" έτερου έμπραγ|ΐατ©υ βάρους ή ασφαλείας

(//) εάν, δτε τό τοιοΰΤο ποσόν κατέστη απαιτητό ν. ή τοιαύτη ιδιοκτησία 
ύπέκειτο εις σύμβασ&ν ενοβκιαγορας, εις τον μισθωτήν κατα

βάλλεται μέρος της καταβλητέας αποζημιώσεως επαρκές διά 
την Ικανοποίησιν οιασδήποτε απαιτήσεως ή ν ήθελεν ούτος 
προβάλει δυνάμει της περί ένοικικΗγοράς συ§ιβάσεως. άναφο

ρικώς προς τό ζήτημα 6V δ ή τοιαύτη άποζημίωσις καταβάλλε

ται. 
(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παράντι Νόμω διαλαμβανομένου, άπο

Γημίώσις καταβάλλεται ωσαύτως ε!ς παν πρόσωπον όπερ ήθελεν απο

δείξει, διά διατάγματος αρμοδίου δικαστηρίου, δικαίωμα ή συμφέρον 
έπί τής Ιδιοκτησίας άναφορικώς προς ήν καταβάλλεται άποζημίωσις. 

(3) Εις περίπτωσιν διαφωνίας ώς προς τό πρόσωπον δπερ δικαιούται 
είς τήν αποζη$ιΙωσιν ή μέρος αυτής, αναφορικώς τη>ός ίδιόκτησίαν έπι

ταχθείσαν δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ή ώς προς τό 
ποσόν εις & τ%τριοΰτον πρόσωπον οικαιοϋται. τό δικαστήριο ν αποφαί

νεται έπί ττ|^=^>αύτης διαφωνίας τϊ| αιτήσει της έπιτασσουσης αρχής, ' 
ή παντός ενδιαφερομένου εις τήν ϊδιοκτηοΐάν προσώπου. 

13.   ( Ι ) "Αμα ώς ή καταβληθείσα άποζημίωσις. καταττάαα απαιτητή Καταβολή 
συμφοονηθή ή καθορισ£ή δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου,

 τ
ήςΛι»ο

αυτη καταβάλλεται πάραυτα το»*; ΐ3ετρητ©ΐς είς τους ενδιαφερομένους 
με έτήσιον τόκον ττρός τέσσερα ε 1 τοϊς εκατόν άπό της ημερομηνίας 
καθ* ήν ή τοιαύτη άποζημίωσις κατέστη απαιτητή, μέχρι της ημερομηνίας 
πληρωμής : 

Νοείται ότι διά τον ύπολογισρόν τοΰ τάκου δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου, άποζημίωσις πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων τής παραγρά

φου (α) τοϋ εδαφίου ( Ι ) τοΰ άρθρου 3 ή τής παραγράφου (α) τοΰ εδαφίου 
( Ι ) τοϋ άρθρου 9 λογίζεται καθοσταρένη απαιτητή ανά μηνιαία διαστή

ματα υπολογιζόμενα άττό τής ημερομηνίας καβ" ην ήρζατο ή Ισχύς τής 
επιτάξεως. 

(2) Ή έπιτάσσουσα αρχή. καθ* οιονδήποτε χρόνον πριν ή ή πληρωτέα 
άποζημίωσις συμφωνηθή ή καθοροσθη δικαστικώς, τη απαιτήσει παντός 
εις τήν τοιαύτην αποζημίωσαν ενδιαφερομένου προσώπου, θά κατα

βάλλη τώ τοιούτω προσώπω τά τρία τέταρτα οιονδήποτε ποσοΰ δπερ 
ήθελε προσφερθή ύπό τής έπιτασσούσης αρχής άναφορικώς τϊρός τήν 
καταστάσαν ήδη άπαιτητήν τοιαώνην άποζημίωοτν παν ούτω κατα

βληθέν ποσόν υπολογίζεται κατά τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως ώς 
προβλέπεται έν τω παρόντι άρθρω. Οψα ώς αΟτη συμφωνηθή ή καθορισθή 
δικαστικώς. 

(3) 'Εάν οίοσδήποτε των ενδιαφερομένων αρνηθή νά είσπραξη τήν 
είς αυτόν καταβλητέαν άποζημίωσιν ή εάν δεν είναι δυνατή ή καταβολή 
τής αποζημιώσεως λόγω άνικανδτητος % απουσίας αυτού έκ τής νήσου 

ζημιώσεος. 
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ϊ^ριορισμοί 
*«1 της 
εφαρμογής 
τοΟ τταρόντος 
Νόμου. 

Γνωστο

ποιήσεις. 

Κύπρου, ή έπιτάσσουσα αρχή δύναται, συμφώνως ταΐς όδηγίαις ας 
ήθελεν εκδώσει τό δικαστήριον, νά κατάθεση το ποσόν της τοιαύτης 
αποζημιώσεως τταρά τω Γενικω Λογιστή τής Δημοκρατίας. 

(4) Ή έπιτάσσουσα αρχή πριν ή προβή, δυνάμει τοΟ τταρόντος άρθρου 
είς τήν καταβολήν οιασδήποτε αποζημιώσεως οφειλομένης είς τον Ιδιο
κτήτην οιασδήποτε Ιδιοκτησίας, αφαιρεί έκ του πληρωτέου ποσοΟ τους 
πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή δασμούς τους οφειλόμενους άναφόρικώς 
προς έπιταχθεΐσαν Ιδιοκτησίαν, καΐ καταβάλλει τό οίίτώ άφαιρέθέν 
ποσόν έίς την αρχήν είς ήν οφείλεται ό τοιούτος φόρος ή δασμός. 

Μέρος IV. 

ΠΟίΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
14; Αί διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου— 

(α) υπόκεινται είς τάς σχετικός διατάξεις τής Συνθήκης Της άφο
ρώσης είς την "Εγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, 
ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία, τήν Ι6ην Αυγούστου I960, και 
των Διακοινώσεων αΐτινες άφορώσιν είς τάς Περιοχάς Δια
κατοχής Πολύ Μικράς Διαρκείας (Very Short Term Sites) 
αϊτινές υπεγράφησαν έν Λευκωσία, και αντηλλάγησαν κατά τήν 
αυτήν ήμερομηνίαν 

(β) έν περιπτώσει εφαρμογής αυτών επί έπιτάξεως γενομένης ύπό 
Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως, υπόκεινται είς τάς διατάξεις τής 
παραγράφου 8 του άρθρου 23 τοϋ Συντάγματος· 

(γ) έν περιπτώσει εφαρμογής αυτών επί έπιτάξεως οιασδήποτε 
ιδιοκτησίας περιγραφόμενης έν τή παραγράφω 9 ή 10 τοϋ 
άρθρου 23 τοϋ Συντάγματος, υπόκεινται είς τάς διατάξεις τής 
ώς εΤρηται παραγράφου (9) ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τής 
παραγράφου (10)" 

(δ) δέν έφαρμόζοντοι επί έπιτάξεως ·
(ί) ιδιοκτησίας ανηκούσης κατά κυριότητα είς τήν Δημοκρατίαν 

f| κατεχόμενης ύπό τής Δημοκρατίας διά δημοσίαν χρήσιν ή 
(ii) οικήματος Ενθα συνήθως ενασκείται ή δημοσία λατρεία. 

15.—(Ι) Αϊ δυνάμει των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου γενόμενοι 
γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις, κοινοποιούνται είτε διά προσωπικής 
επιδόσεως εΐτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης είς τήν 
τελευταίαν γνωστήν διαμονήν του προσώπου, δΓ δ προορίζεται ή γνωστο
ποίησις ή άνακοίνωσις : 

Νοείται 6τι δταν τό πρόσωπον δι* δ προορίζεται γνωστοποίησις ή 
άνακόίνωσις— 

'(a). είναι άνήλικον, διανοητικώς ασθενές ή δικαστικώς άπηγορευ
μένόν ύπό αρμοδίου δικαστηρίου έκ τής διαχειρίσεως των 
υποθέσεων αυτού, ή γνωστοποίησις fj άνάκοίνωσις κόινοποί'· 
είται εις τόν κηδεμόνα, ή εις ύπό του δικαστηρίου υποδεικνυό
μενο ν πρόσωπον, είτε διά προσωπικής επιδόσεως είτε διά 
συστημένης επιστολής αποστελλόμενης είς τήν τελευταίαν 
αύτου γνωστήν διαμονήν 

(β) άπουσιάζη έκ τής νήσου Κύπρου επιπροσθέτως τής διά συστη
μένης επιστολής αποστολής τής γνωστοποιήσεως ή άνοκοινώ
σ ί ώ ς «1ς τήν τελευταίαν γνωστήν αύτοΟ έν Κύπρω διαμονήν, 
δημοσιεύεται άντίγραφον τής τοιούτης γνωστοποιήσεως fiv 
ΙφημέρΊδι κυκλοφορούση Ιν Κόττρω, καΐ έτη ττλέον τοίχοtfd$W3hf# 
«Ις εμφανέ< μέρος έν ττ) ττόλει ή τώ χ ω ρ ί ω έν ώ τό πρόσωπον 
«1$ & «Λττ| αττ6Μθ6ν€ται είχε τήν τελευταίαν αύτοβ> γνωστήν £ν τ§ 
νήσψ Κύττρω,, διαμονήν. 



367 

(λ) 'Οσάκις ή γνωστοποίησις f) άνοκοίνώοτς γίνεται διά προσωπικής 
επιδόσεως δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πιστοποαγηκόν 
εκδίδομενον υπό του προσώπου δπερ ττροέβη είς τήν έπίδοσιν καϊ άνα
γράφον τήν ήμερομηνίαν τής επιδόσεως, συνιστά εκ πρώτης όψεως 
άπόδειξιν της τοιαύτης επιδόσεως. 

(3) "Οσάκις ή γνωστοποίησιςή άνακοίνωσις τοιχοκολλάταιδυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πιστοποιητικόν έκδιδόμενον ύπό τοϋ 
προσώιτου διτερ προβαίνει εις τήν τοιχοκόλλησιν. και άναγράφον την · 
ήμερομηνίαν της τοιχοκολλήοεως, συνιστά έκ πρώτης όψεως άπόδειξιν 
ιής τοιαύτης τοιχοκολλήσεως. 

(.4) Γνωστοποίησις ή άνακοίνωσις κοινοποιηθείσα δυνάμει τών δια
τάξεων τοΰ παρόντος άρθρου διά συστημένης επιστολής. λογίζεται έπι
δοθεΐσα εις το πρόσωπον εις ό αίΐτη απευθύνεται οΰχΐ βραδύτερον της 
εβδόμης ημέρας άπό της ημέρας καθ* ην αϋτη έταχυδρομήθη : 

Νοείται δτι οσάκις το πρόσωπον είς δ ή τοιαύτη γνωστοποίησις ή 
άνακοίνωσις απεστάλη άπουσιάζη έκ της νήσου Κύπρου, και επι
προσθέτως της διά συστημένης επιστολής κοινοποιήσεως της γνωστο 
π ο ι ή σ ε ω ς η ανακοινώσεως άντίγραφον ταύτης δημοσιεύηται εν τινι 
έφημέρίδν, καΙνΧόίχ'όκολλδται ωσαύτως ώ ς προβλέπεται έν παραγράψω 
(β) τήξ/'Μ'̂ 'δόφ·ί<*>':.('')'■ διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, ή γνωστοποίησις 
ή άνακ4ίν^^§^ό^ί^εται .έπιδοθεΐ·σάτω τοιουτω προσώπω εντός πεντή
κοντα ήμεό^ν> Ιης^ΐτρρθεσμίας αρχομένης άπό της τελευταίας τών κάτωθι 
ήμε:ρΟό ,̂/̂ Τ'0ϊί>ί̂ .̂ "»ΐΐ̂ έ'ρ''̂ ζ κα® ή ν αϋτη έταχυδρομηθη. ή τό άντίγραφον 
έδημοσϊε^θ^Ι^ΙέΙοιχοκολλήθη ώ ς έν τοις ανωτέρω. 

16. '*φφ&ί5ΐ<*<: 9^ττάρών Νόμος προβλέπη τήν ύπό τίνος προσώπου Λντα.ρ<γ
παραλαβήfv η3;επίδόσιν γνωστοποιήσεως ή τήν διενέργειαν οιασδήποτε «οποί 
πράξεώ^ς\"'^\κτ^ν^άνΙ)''Ηλλως προκύπτη έκ τοϋ κειμένου, τοΰτο δύναται 
νά γίνηι*&ί&^ι^ί^όό^ηκόντωςδιορισθέντος πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου. 

17.^^(1) Τό,'^νώτάτον Δικαστήριον θα έκδώση διιαδικαοτικόν κανό Διο<6ικσοτ<
νισμόν Γρυθμίξρ^τά^τίήν· πρακτικήν και δικονομίαν τών δικαστηρίων **<; κανονι
δυνάμει τοΰΜαρόντρς Νόμου, και έπϊ τούτω ή ενώπιον τούτων άκολου

 pw0^· δ ι°*1 ' 
θητέα διαδικασία· είς· οίανδήποτε ύπόθεσιν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. '' 
ώς και ταέτ^βλητ^τέλη καθορίζ ται συ μφώνως τω τοιουτω Κανονισμώ: 

ΝοεϊταΛ.δτϊ'^έχριςνρύ έκδοθή ο τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός. 
άπαντα τά, ζητή^μάτρ^η: δικονομία και ή καταβολή τών τελών διέπονται. 
τηρουμένου ί τών;αναλογιών, ύπό τών περί Γνωστοποιήσεως "Απαιτή χ Μ. 
σεως ΐ ^πόζημ ίωσέώς διά Σκοπούς "Αμύνης Κανονισμών καϊ τών περί Τόμος ι, 
Γενικού 'Δικαστηρίου ' 'Αποζημιώσεων διά Σκοπούς Αμύνης Κανονισμών, <>εΧΐς 521 έπ. 
ή\ ίά^^p^tsjtn^^^cr^i περί τούτων έν τοΐς ω ς εΐρηται Κανονισμοϊς, ψ,

Ν
· 

τά ·τοιά
:
0^'§ή^"'^άτ^|ή^δικο.νομία και τά τέλη διέπονται, τηρουμένων τών 0 ^ 1 ς 46,' έ π 

άναλογ ιω^^π |^ | ί> | ) Δΐαδικαστικοΰ: Κανονισμού Πολιτικής Δικονομίας χ fi 
και του ^ ώ τ ά ^ μ ^ ό ξ ; ττερι Δικαστικών Τελών έ^* δσον είναι δυνατή ή Τόμοςίι, 
έ ψ α ό μ ό ν η ^ ό ΐ ί ^ ί ^ ' " · . ^  οελΙς120έπ. 
Λ ':"^:tlba:;:l«^Sifi^' ■ r ' ■· ■■ "  αυτόθι, 

(2) ;ΓΑ^ί |^ρή"|^ασ^00 της γενικότητος τοΰ εδαφίου (Ι) δ έν τούτω σ£λΐς323έπ. 
άναφέρό^με^^^^ κανονισμός δύναται νά προβλέπη— 

(α). ^^ΐ^(|;ΐν^υν9τττι«ή*ς εκδικάσεως οιουδήποτε ζητήματος έπει

'■-■' ^βφρ0^σΜ<^ζ δπερ χρήζει τοιαύτης εκδικάσεως' 
(jf) ^ ^ ί ί ι ^ ^ α θ ο ρ ι σ μ ο ϋ τών τύπων και τελών άναψορικώς προς τάς 

c^i^TTioS"δικαστηρίου ττροσάγομένας υποθέσεις δυνάμει τοΰ 
τταρΟΜΐό| Νόμου, ώς καϊ τών σχετικών προς ταύτας ε ξ ό δ ω ν 

(γ) περί τής ρυθμίσεως οίουδήποτε ζητήματος άφορώντος είς 
εφέσεις γενόμενος έν σχέσει προς τάς έκ τοΰ παρόντος Νόμου 
προκύπτουσας δικαστικός υποθέσεις

(δ) περί τρΌ καθορισμού, τηρουμένου τοΰ Συντάγματος, της συν

θέσεως οιουδήποτε δικαστηρίου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 
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Κανονισμοί. 

ΜεταβατικαΙ 

Κεφ. 173. 

Κατφργησις. 
Κεφ. 173. 

'1ΓΑμρς'Ι.(ι<. 
ίόιΑ1ς'5Ζ;ΐ;.4π. 
.vafcif·.. "■ "· 

σεΧί«;ΐ46Λ' έπ. 
Κεφ.173, 

(3). Τό Δικαστηριρν δύναται ν4δίδη ρδηγίας άν.αφρρικώςϊΤτρόςοιον
δήποτε ζήτημα άφορων είς τήν έπίδοσιν γνωστοποιήσεως δυνφμε* τοί* 
παρ.ρντρς Νόμου, ή εις τήν q\^iTTppgumuo:iv :bi§::%Qi)$..t$$$m^*®g 
ττα;ρρντος Νόμου οιουδήποτε ενδιαφερομένου όστις, είναι αν(κ^,Ρ§, fj' 
απουσιάζει εκ της νήσου Κύπρου ή ούτινος ή κατρικία είναι ρίγν^στρς, 
ώς και άναφορικώς προς οιονδήποτε έτερον ζήτημα ρπέρ είναι ά^α^Ρ|ρν 
δια τήν ύπό δικαστηρίου έκδίκάσιν τής υποθέσεως ή τήν έφαρ'μογήν τφν 
διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου. 

|&.—(!). Τό Ύπρυργικρν Συμβούλιον δύναται· να θεσπίοη Κανονισμούς 
δημοσιευόμενους εν τή έπιόημω έφημερίδι τής Δήμρκρατίας* -$\α τή.ν 
κ,α,λυτέραν £φαρμργή\ν %&Μ ^ιατάξέων τοΰ παρόντος Νόμρυ. 

(2) Άνευ έπηρερσμρΜ της γενικότητρς τοΟ εδαφίου (\). pi έν τούτω 
αναφερόμενοι Κανρνισμρί δυΛ?άν,τα,ινά; τ^ρονοωσι—

(α) περί τοΰ τρόπου καΐ ^των δρω/ν διενεργείας προκαταρκτικής 
έρέύνης. nejpfc τήν: καταλΛήλότητα τής έπιτ αχθήσρμένης φιρ,κτή
σίας, κ^αΐτήςύφ* ρίαρδήπότε αρχής,, ήλειτουργού έπιταααούσής 
αρχής, διενεργείας. πρ;4ξεώς/τΓνος· 

(β) περί τού τρόπου καθ* ρν ;δύνάμει τοΰ παρόντος Νόμου έπιταχ» 
θεΐσα Ιδιοκτησία δύναται νά^

 π
αραχωρηθ§ προσωρινώς είς 

άπαλλοτριού^άν αρχήν, ύπό τής έπιτασσούσης αρχής, ώς καί. 
περί των δρων παραχωρήσεως της τοιαύτης Ιδιοκτησίας. 

19. *Εάν ή διαδικασία έπιτάξέως ιδιοκτησίας ήρξατο πρό της 
ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμο*», δυνάμει τών 
Πατάξεων της τότε έν ισχύϊ νομοθεσίας, εφαρμόζονται αϊ ακόλουθοι δια τ 
τάξεις, ήτοι— 

(ύ) ή ώς εϊρΐ)ται διαδικασία θά τυγχάνη εφαρμογής ώς εάν έγένετο 
δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου



({)) ή άποζημίωσις θά ύποΑογΙζηται κάί,αμα ώς συμφωνηθή ή κάθο
ριρθή, θά καταβάλληται συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ διά τοΰ 
παρόντος Νόμου καταργηθέντρς περί "Αποζημιώσεως διά 
Σκοπούς Αμύνης Νόμου, ώς έάν ό παρών Νόμος δέν είχε 
θεοτκσθη. 

(γ) πάσα διαδικασία άφορώσα είς τήν έπίταξιν ιδιοκτησίας καΐ 
εκκρεμούσα έν οίωδήποτε Δικαστηρίω, ή ενώπιον.τούτου κατά 
τήν ήμερόμηνίαν ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος Νόμου; 
εκδικάζεται και εκδίδεται έπ' αυτής άπόφασις ΰπό Δικαστηρίου 
έχοντος δικαιρδοσίαν δπως δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
έκδικάζη καί άπρφασίζπ, έπί ταύτης, 

2Q. Τηρουμένων των διατάξ§ων τοΰ άρθρου 19, ό περί 'Απρζημι:; 
ώρεως διά Σκοπούς 'Αμύνης» Νόμρς διά ΤΌ$νπαρόντοςκαταργείται:"'" 

Νοείται δ τ ι ή . κατάργ,ησις. ;α^τη.Ι.ό,ν.^^ς_:^ρτ^'βξάζει τό ίγκυρρν τών 
περί; {^ώοττοποιήσεως^ 'Απαϊ^σ.εώξ^ l/k^ffay^9*u>£ δια* £κρττοψ§ 
'Αμύνης Κανονισμών» *
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ώσεών διά Σ)φπο%ν^μυνης^ ρϊτίνεςΓέθεσπ(ό^θησαν δυνάμει 
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διά ψοΰ παρόντος Νομού, καί Τηρουμένων τώ,ν οίατάίέων τόϋ i u ντάνί 
ματος και του παρόντος Νόμου, α.1 διατάζεις των τοιούτων Κανονισμών 
,έ|ακόλουθρΟσιν ρδραι έν ίσχύϊ μέχρις οδ τό Άνώτατον Δικάστήριον 
έκδώση; 8m§ti^o#«oV κάνόνίσμόν ώς αρθρώ 17. Έπί 
τούτω δέ οί ττερΓ Γνωστοποιήσεως 'Απαιτήσεως 'Αποζημιώσεως διά 
Σκρπρύς 'Αμύνης Κανονισμοί καί οί περί ΓενικοΟ Δικαστηρίου Άποζη
|1ιώσεων διά λκοπΡυς "Αμύνης ΚανΡνισμρΙ θά λργίζωνται άνακλή

■'̂ τιίΛφβήΚΐΐ''*φ. Ίνν&γραφέϊφ τής Κ^πβίάκίίς Δημοκρατίας, έν ΛευκωσΙφ. 


