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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των Αντ ι 
προσώπων ψηφισθείς περί "Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμος του 1962, 
τό κείμενον τοϋ όπο(ου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντι
προέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε[ς τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 15 τοΰ 1962. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ! ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ 
ΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ. 

ΜΕΡΟΣ Ι. 
Προκαταρκτικά. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : -

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νο άναφέρηται ώς ό περί "Αναγκαστικής Συνοντ,κΛ. 
'Απαλλοτριώσεως Νόμος τοΰ 1962. τίτλος 

2.—(Ι) "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ ΐρι.ι,ν». 
κειμένου— 

«ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται τήν έννοιαν ήν άπέδωκεν είς τον 
ορον τοΟτον τό άρθρον 2 τοΰ περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακα ι .ψ . _> ι 
τοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) Νόμου, και περιλαμβάνει τάς επί " · " ' ' " 
ακινήτου Ιδιοκτησίας πραγματικός δουλείας, προνόμια και έτερα 
δικαιώματα ώς καΐ άπαντα τά περιορίζοντα τήν χρήσιν ακινήτου 
Ιδιοκτησίας δικαιώματα ατινα είτε υφίστανται νομίμως κατά τόν χρόνον 
τής απαλλοτριώσεως είτε. καίτοι δέν υφίστανται κατά τόν τοιούτον 
χρόνον, άναγκαίως συνιστώνται διά τους σκοπούς τής απαλλοτρι
ώσεως* 

«άΐταλλοτριοϋσα αρχή» σημαίνει— 
(α) τήν Δημοκρατίαν 
(β) δημοτική ν αρχήν 
(γ) Κοινοτικήν τίνα Συνέλευσιν δι' οιονδήποτε τών σκοπών τών 

καθοριζομένων έν παραγράφω 8 τοΰ άρθρου 23 τοΰ Συντάγμα
τος, καΐ οπό τους έν ταύτη διαλαμβανόμενους δρους 

(ό) γομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου εις δ εκχωρείται διά νόμου 
δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Ιδιοκτησίας 
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Κεφ. λΙΛ 
i του I960. 

Σκοποί 
ο»' οΟς 
Ιδιοκτησία 
δύναται 
νά άτιαλ
λοτριωθη. 

(Ε) όργανισμόν κοινής ωφελείας εις δν εκχωρείται διά νόμου δι
καίωμα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Ιδιοκτησίας (διά τους 
σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου ό τοιούτος δρος περιλαμβάνει 
οίρνδήποτε όργανισμόν εις δν έξεχωρήθη δικαίωμα αναγκα
στικής απαλλοτριώσεως Ιδιοκτησίας διά τινασκοπόν δημοσίας 
ωφελείας, ώς ούτοι εκτίθενται εν άρθρω 3 τοΰ παρόντος Νόμου, 
διά τίνος νόμου ισχύοντος αμέσως προ της ενάρξεως της 
ισχύος τοΰ Συντάγματος ή εις δν μετέπειτα διά νόμου εκχω
ρείται τοιούτον δικαίωμα). 

«άπαλλοτρίωσις» σημαίνει τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου γενο
μένην άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου

«δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον "Επαρχιακόν Δικαστήριον 
«ενδιαφερόμενος» περιλαμβάνει πάντα δστις προβάλλει οιανδήποτε 

άξίωσιν επί τής λόγω τής κηρύξεως τής αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου οφειλομένης αποζημιώσεως ώ ς καί 
πάντα δστις δυνάμει τοΰ άρθρου ί Ι του παρόντος Νόμου δικαιούται 
εις τοιαύτην άπρζημίωσιν 

«κινητή ιδιοκτησία» σημαίνει τά πάσης φύσεως ενσώματα πράγματα, 
εξαιρουμένης τής ακινήτου ιδιοκτησίας, και περιλαμβάνει άπαντα 
τά έπΐ τοιαύτης ιδιοκτησίας δικαιώματα ή συμφέροντα 

«ιδιοκτησία» σημαίνει κινητήν και άκίνητον ίδιοκτησίαν 
^«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα τής Δημοκρατίας

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθορισθέντες δροι κέκτηνται, 
εκτός εάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμένου, τήν εννοιαν ην άπέδωκεν 
εις τους τοιούτους δρους τό Σύνταγμα και ό περί "Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Δίακατοχή, 'Εγγραφή καί Έκτίμησις) Νόμος. 

ΜΕΡΟΣ II. 
Προϋποθέσεις "Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως. 

3.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων τοϋ Συντάγματος καί τοΰ παρόντος 
Νόμου πάσα Ιδιοκτησία δύναται ν* άπαλλοτριωθή άναγκαστικώς διά 
σκοπούς δημοσίας ωφελείας. 

(2) Σκοποί δημοσίας ωφελείας περιλαμβάνουσι σκοπούς αφορώντας 
εις— 

(α) τήν αμυναν ή άσφάλειαν τής Δημοκρατίας· 
(β) τ τ

1
ν δημοσίαν άσφάλειαν, τήν δημοσίαν τάξιν, τήν δημοσίαν 

ύγείαν, ή τά δημόσια ήθη· 
(γ)

 τ
ή

ν έκπλήρωσιν διεθνών υποχρεώσεων 
(δ) τήν προμήθειαν ή διατήρησιν ή άνάπτυξιν προμηθειών και υπη

ρεσιών αΐτινες εΐναι αναγκαίοι είς τήν ζωήν ή προάγουσι τήν 
εύημερίαν ή τήν άναψυχήν τοΰ κοινού· 

(α) 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 
Ι ετέρας, παρόμοιας φύσεως, βιομηχανίας· ν., 
(η) αρχαιολογικός άνασκαφάς ή τήν συντήρησιν ή άξιοποίησιν 

αρχαίων μνημείων ή αρχαιοτήτων ή τήν άνάπτυξιν των πέριξ 
κειμένων χ ώ ρ ω ν 

(θ) τήν πολεοδομίαν, χωρονομίαν ή οΐκιστικήν 
(ι) τήν δημιουργίαν ή συντήρησιν ή άνάπτυξιν των διά ξηράς, 

θαλάσσης ή αέρος συγκοινωνιών 
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(κ) τήν συντήρησιν τρΟ εδάφους ? ή' τήν αΜντηρησιν ή άνάτττιιξιν 

τών φγσικων πηγών ττλονΤΡW. ττεριλαμίβανρμένων τών/ δασών 
καΓ ύδάτών, καΐ τήν διανόμήν ϋδατος* 

(λ), τήν καλυτέραν διά τήν δημρσίαν ώφέλειαν χρησιμοποίησιν 
και άνάτττυξιν ιδιοκτησίας 

(μ) τήν δημιουργίαν ή συντήρησιν ή άνάτττυξιν τόπων αναψυχής· 
(\>) τήν ύπό της Δημοκρατίας δημιουργίαν fj συντήρησιν ή άνάτι τυξιν 

δημοσίων οικημάτων ή δημοσίων έργων* 
(ί)

 τ
ήν έπίτευξιν ή προαγωγήν των σκοπών τοϋ συνεργατισμού· 

(ο) τήν έπίτευξιν ή προαγωγήν των σκοπών ρίουδήποτε, έν τη 
άρμοδιότητι Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως εμπίπτοντος, εκ
παιδευτικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού ή αθλητικού 
Ιδρύματος, σώματος ή οργανώσεως* 

(π) τήν έπίτευξιν ή προαγωγήν τών σκοπών τών δημοτικών άρχων, 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή κοινής ωφελείας 
οργανισμών, είδϊκώς προβλεπομένων υπό τίνος νόμου* 

(p)
 τ

ή
ν δημιουργίαν ή συντήρησιν ή άνάτττυξιν τόπων ταφής. 

4. 'Οσάκις καθίσταται αναγκαία ή άπαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας διά 
δημοσίαν ώφέλειαν, ή άπάλλοτριοϋσα αρχή προβαίνει εις τήν δημοσί
ευοιν γνωστοποιήσεως περί τήν σκοπόυμένην άπαλλοτρίωσιν (εν τω 
παρόντι Νόμω άναφερομένην ώς «γνωστοττόίησις απαλλοτριώσεως») 
έν τω τύπω τω έκτεθειμένω εις το Παράρτημα τοΰ παρόντος Νόμου, ήτις 
δημοσιεύεται έν τη. έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, διαλαμβάνει 
περιγραφήν τής άπαλλοτριωθησομένης ιδιοκτησίας, καθορίζει σαφώς 
τόν σκοπόν και τους λόγους τής απαλλοτριώσεως και καλεί άπαντα 
τά εις τήν τοιαύτην ΐδιοκτησίαν ενδιαφερόμενα πρόσωπα δπως ύπο
βάλωσιν εις τήν τοιαύτην αρχήν εντός του έν ταύτη ειδικώς καθοριζο
μένου χρόνου, δστις δεν δύναται νά είναι βραχύτερος τών δύο εβδομάδων 
άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως, οιανδήποτε ενστάσιν ήθελόν 
εγείρει περί τήν τοιαύτην άπαλλοτρίωσιν : 

Νοείται ότι οσάκις άπάλλοτριοϋσα αρχή είναι δημοτική αρχή ή Κοινο
τική Συνέλευσις, δέν επιτρέπεται ή δημοοίευσις γνωστοποιήσεως 
απαλλοτριώσεως, έκτος έάν υιτό τής τοιαύτης αρχής δοθή είς το 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δεκαπέντε ήμερων προειδοποίησις περί τήν 
σκοπόυμένην δημοσίευσιν. 

5,—(Ι) "Αμα ώς δημοσιευθή γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως ακι
νήτου Ιδιοκτησίας, πδς λειτουργός ή υπηρέτης της άπάλλοτριρύσης 
αρχής ή οίρνδήποτε έτερον πρόσωπον δύναται, έάν έξουσιρδοτηθή 
προς τοΰτο δεόντως υπό τής άπαλλοτριούσης αρχής, νά είσέλθη, επι
σκόπηση και χωρρμετρήση τήν τοιαύτην άκίνητον ΐδιοκτησίαν και νά 
προβή είς οιανδήποτε, έτέραν ένέργειάν ήθελε κρίνει άναγκαίαν δια 
νά έξάκριβωθή έάν αίΒτη είναι κατάλληλος διά τόν σκοπόν δι δν προώ
ρι,στάι διά νά έκτιμηθή ή άξίά αυτής : 

Νοείται δ.τι απαγορεύεται ή ύφ* ρίρυδήποτε τοιούτου λειτουργού, 
ΰπηρέτου ή έτερου προσώπου είσοδος ε.1ς— 

(α) κατοικίαν δνευ πλήρως ήτιολογήμένου δικαστικού εντάλματος' 
(β) οίκημα δπερ δέν συνιστφ κατοικίαν, έάν δέν δώση προηγου

μένως είς τόν κάτοχον οκτώ ήμερων προειδοποίησιν περί 
τής προθέσεως του δπως πράξη τοΰτο* 

(γ) οίανδήποτε έτέραν άκίνητον ίδιρκτησίαν πρίν ή δώση είς τόν 
κάτοχον μιας ημέρας προειδοποίησιν περί της προθέσεως του 
δπως πράξη τούτο, 

έκτος έάν 6 κάτοχος συναινή εγγράφως είς τήν τοιαύτην εΐσοδον, 



m 

Διάταγμα 
άπαλλο-
τρκόοί cue.. 

Άνώκλησις 
καί ίγκατα
ληψις Λτταλ
λοτριώσβως. 

ψ) Κατά ; τόν ταχύτερον πρόσφορων χρόνον
1 αττό Tff§f δυνάμει 

του εδαφίου ( Ι ) γενομένηςεΐσόδου, ή άπαλλοτριοϋσα αρχή καταβάλλει 
άποζημίωσιν διά πασαν έπενεχθεϊσαν ζημίαν, και έν περιπτώσει δια
φωνίας ώς προς τό καταβλητέον ποσόν, τοΟτο καθορίζεται. Οπό τοΟ 
δικαστηρίου. 

6.—(Ι) ~Αμα τή παρ6δω τής έν τη γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεις; 
καθοριζομένης προθεσμίας, ή άπαλλοτριοϋσα αρχή ή, οσάκις άπαλλο
τριόϋσα αρχή είναι ή Δημοκρατία, ό αρμόδιος Υπουργός, προβαίνει 
τό ταχύτερον δυνατόν είς τήν έξέτασιν οίωνδήποτε ενστάσεων κατά της 
απαλλοτριώσεως α'ίτινες ήθελον ύποβληθή διαρκούσης τής ώς εΐρηται 
προθεσμίας, καί, έκτος έάν ή τοιαύτη αρχή είναι δημοτική αρχή ή Κοινο
τική Συνέλευσις, τάς διαβιβάζει εις τό Ύττουργικόν Συμβούλιον όμοϋ 
μετά τοιούτων παρατηρήσεων και υποδείξεων ώς ή άπαλλοτριούσα 
αρχή ή. αναλόγως τής περιπτώσεως, ό αρμόδιος "Υπουργός, ήθελε 
κρίνει καταλλήλους. 

(2) "Οσάκις, λαμβανομένων υπ" όψιν άπασών έν γένει των περιστά
σεων, κρίνεται σκόπιμος ή άπαλλοτρίωσις τής Ιδιοκτησίας είς ήν άφορα 
ή γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως διά τους έν ταύτη καθωρισμένους 
σκοπούς, κηρύττεται, τηρουμένων των διατάξεων τοϋ Συντάγματος 
καί τοϋ παρόντος Νόμου, διά διατάγματος (έν τω τταρόντι Νόμω αναφε
ρομένου, ώς «διάταγμα απαλλοτριώσεως») δημοσιευομένου έν τη 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας: 

Νοείται δτι απαγορεύεται ή εκδοσις τοιούτου διατάγματος μετά τήν 
πάροδον δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας καθ" ήν έδημοσιεύθη ή 
οικεία γνωστοττοίησις απαλλοτριώσεως έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ Συντάγματος, τό διάταγμα απαλ
λοτριώσεως εκδίδεται— 

(α) οσάκις άπαλλοτριοϋσα αρχή είναι ή Δημοκρατία, ύπό τοϋ 
'Υπουργικού Συμβουλίου" 

(β) οσάκις άπαλλοτριοϋσα αρχή δέν είναι ή Δημοκρατία, υπό τής 
άπαλλοτριούσης αρχής : 

Νοείται δτι οσάκις άπαλλοτριοϋσα αρχή είναι νομικόν πρόσωπον 
δημοσίου δικαίου ή Οργανισμός κοινής ωφελείας, ή Εκδοσις Διατάγματος 
απαλλοτριώσεως ύπό τοιαύτης άπαλλοτριούσης αρχής δέν γίνεται, 
εΙμή τή προηγουμένη έγκρίσει του "Υπουργικού Συμβουλίου. 

(4) Τό διάταγμα απαλλοτριώσεως δύναται νά διαλαμβάνη τάς αναγ
καίας δευτερεύουσας συμπληρωματικός ή επακόλουθους διατάξεις. 

7.— ί\) Καθ" οίονδήποτε χρόνον μετά τήν δημοσίευσιν γνωστοποιή
σεως απαλλοτριώσεως και πρό τής πληρωμής ή καταθέσεως τής άπρ^ 
ζημιώσεως ώς προβλέπεται έν τώ παρόντι Νόμω, ή άπαλλοτριοϋσα αρχή 
ούναται διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας, ν' άνακαλέση τήν τοιαύτην γνωστοποίησιν καί ττδν 
δημοσιευθέν σχετικόν διάταγμα, είτε γενικώς είτε είδικώς· άναφορικώς 
προς τήν έν τούτω άναφερομένην ιδιοκτησίαν ή μέρος Ιδιοκτησίας· έπι 
τούτω ή επομένη τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως ή διατάγματος απαλλο
τριώσεως διαδικασία άτονεΤ, καί ή άπαλλοτρίωσις λογίζεται ώς έγκατα
λειφθεΐσα είτε γενικώς είτε αναλόγως τής περιπτώσεως, άναφορικώς 
προς τήν τοιαύτην είδικήν Ιδιοκτησίαν ή μέρος Ιδιοκτησίος. 

(2) Έάν τό διάταγμα απαλλοτριώσεως τό άφορων είς Ιδιοκτησίαν ή 
μέρος Ιδιοκτησίας αναφερομένης 2ν τινι γνωστοποιήσει Απαλλοτριώ
σεως, δέν δημοσιέυθή εντός δώδεκα μηνών άπό τής δημοσιεύσεως 
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τής τοιαύτης γνωστο^τόιήί^ως 4.Υ τή· έπισήμω εφημέριοι τή$ 4ημα
κρα^ίΐίς, ή ίττο(ίέν0,. r^q.ro\^^Tf^q γν<^#τοιτοίήσεως οιαδΐί<:άσία ατονεί, 
και η̂  ρκοτ^ύμΙνή ^τταλλοτρίωσις άναφορικώς προς τήν τοιαύτη ν 
ίδιοκ^σίαν ή μέρος Ιδ,ιοκτηςτίας λογίζεται ως έγκαταλειφθεΐσα, 

(3) ΕΙ'ς περιπτώσεις καθ* ας ή άπαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας η μέρους 
ιδιοκτησίας λογίζεται δυνάμει των διατάξεων τοϋ εδαφίου (I) ή (2) 
ώς έγκαταλειφθεΐσα, ή άτταλλοτριοΟσά αρχή καταβάλλεί έίς πάν πρό
σωπον ένδιαφερόμενον περί τήν τοιαύτην ίδιοκτησίαν άπαντα τά έξοδα, 
ατινα 6θτος υπέστη ευλόγως από της δημοσιεύσεως της γνωστοποιή
σεως απαλλοτριώσεως K'ctl συνεπεία.τής τοιαύτης; γνωστοποιήσεως, ή 
του τυχόν δημοσιευθέντος ρίκείόυ διατάγματος απαλλοτριώσεως. "Εν 
περιπτώσει διαφωνίας ώς π ρ ο ς τ ό φξ ανωτέρω καταβλητέον ποσόν, 
το τοιούτον πόσον καθορίζεται Οπό τοϋ δικαστηρίου. 

ΜΕΡΟΣ III. 
Άποζημίωσις δι* Άπαλλοτρίωσιν. 

β. Ή άπαλλοτριοΟσα αρχή δύναται, καθ* οίονδήποτε χρόνον μετά τήν 
δημρσίευσιν της γνωστοποιήσεως απαλλοτριώσεως, να £λθη εις δια
πραγματεύσεις διά τήν άπόκτησιν της ιδιοκτησίας εις ήν άφορα ή τοιαύτη 
γνωστοποίησις δι* ιδιωτικής συμβάσεως, και τον διά συμφωνίας καθο
ρισμόν της καταβλητέας αποζημιώσεως, ώς και τόν καταμερισμόν αυτής 
μεταξύ απάντων των είς ταύτην ενδιαφερομένων προσώπων. 

9. *Εάν εντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ διατάγματος απαλλο
τριώσεως δέν έπέλθη συμφωνία ώς έν τω αρθρω 8 προβλέπεται, ή, καίτοι 
ή προμνηοθεΐσα περίοδος τοϋ ενός μηνός δέν παρήλθεν, δέν προβλέπεται 
οτι θά έπέλθη συμφωνία Οπό τάς περιστάσεις, ή άπαλλοτριοΰσα αρχή ή 
παν ένδιαφερόμενον πρόσωπον δύναται δι* αϊτήσεως νά ζητήση άπό 
τό Δικαστήριον όπως προβή εις τόν καθορισμόν τής καταβλητέας διά 
τήν άπαλλοτρίωσιν αποζημιώσεως ή οσάκις τοϋτο ενδείκνυται, εϊς τόν 
καταμερισμόν τής τοιαύτης αποζημιώσεως μεταξύ των είς ταύτην ενδια
φερομένων προσώπων. 

10. Ή καταβλητέα άναφορικώς προς άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν 
άποζημίωσις υπολογίζεται συμφωνως προς τους έν τοις εφεξής κα
νόνας :— 

(α) τηρουμένων των έν τοίς εφεξής διατάξεων, ή αξία της ιδιοκτη
σίας λογίζεται ούσα ΐόη προς τό ποσόν φπερή τοιαύτη ιδιοκτη
σία θά άπέφερεν, έάν έπωλήτο εκουσίως έν τη ελευθέρα άγορα 
κατά τόν χρόνόν τής δημοσιεύσεως τής οικείας γνωστοποιή
σεως άτταΛλρτριώοχςός· 

(#') τ ο γεγονός δτι ή ά^ταλΧοτρίωσις είναι αναγκαστική ουδόλως 
λαμβάνεται ύπ* δψιν, ίκτός οσάκις ή τοιαύτη'άπαλλοτρίωσις 
γίνεται διά μεταλλευτικούς gκoπpύς^ ρϊ 

■(γ)- είς τήν περίτίτ^σιν ακινήτου Ιδιοκτησίας, ήτις κατά τς>ν χρόνον 
τής δημοσιεύσεως τής γγωάτοπόιήσεως απαλλοτριώσεως 
ε^ρίσκ,ετο•■έν τή κατοχή τής φπαλλοτριρύσής αρχής δυνάμει 
τφν διατάξεων οιουδήποτε, είς τήν έπίταξιν Ιδιοκτησίας άφο
ρ£»ντ©ς, νόμου;, ή άπρζημίωσις υπολογίζεται ιιή λαμβανομένης 
ϋττ* δψϊν όΙασδήποτε έττάυξήσεως, ήτις έπήλθεν εις τήν άξίάν 
Τής τοιαύτης ιδιοκτησίας, ώς έκ των έττΐ ταύτης τελεσθέντων 
έργων ή γενομένων προσθηκών ή τής αναπτύξεως ή βελτιώ
σεως ην υπέστη άΰτη, διαρκούσης τής περιόδου καθ' ην έτέλει 
έν τή κατοχή τής άπάλλότριοΰσης αρχής

οτίί.>ς· 
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(δ) τό γεγονός δτι ή ιδιοκτησία gTvai είδικώτερον κατάλληλος; §ιά 
τίνα σκοπόν δέν λαμβάνέίται^ύπ'δψιν, έάν δ σκοπός ούτος είναι 
σκοπός δι* δν ή τοιαύτη Ιδιοκτησία δύναται να χρησιμοποιηθώ 
μόνον τη ενασκήσει νομοθετικής εξουσίας, ή δι* δν δέν υπάρχει 
προσφορά, πλην λόγου τών ειδικών αναγκών ειδικού τίνος 
αγοραστού ή τών αναγκών τής άπαλλοτριούσης αρχής

(/:) οσάκις ή έπαύξησις εις τήν άξίαν ιδιοκτησίας οφείλεται εις τήν 
χρήσιν ταύτης κατά τρόπον όστις ήδύνατο να άπαγορευθή 
ύπό τοΰ δικαστηρίου, ή όστις είναι παράνομος ή επιβλαβής δια 
τήν ύγείαν τών κατόχων ή δια τήν δημοσίαν τοιαύτην, τό ποσόν 
τής τοιαύτης έπαυξήσεως δέν λαμβάνεται Οττ* όψιν 

(στ) εϊς περίπτωσιν καθ* ην άπαλλοτριοΰται, δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, μέρος μόνον ιδιοκτησίας, λαμβάνεται ύττ'όψιν και ή τυχόν 
επελθούσα λόγω τής τοιαύτης απαλλοτριώσεως έπαύξησις 
ή μείωσις είς τήν άξίαν ετέρας ιδιοκτησίας κατεχόμενης ύπό 
τοΰ ιδιοκτήτου όμοϋ μετά τοΰ ούτω άπαλλοτριωθέντος μέρους· 

(ς) υπολογίζεται ωσαύτως καί ή τυχόν ζημία ην υφίσταται ό Ιδιο
κτήτης ώς έκ τοϋ διαχωρισμού τής δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
άπαλλοτριωθείσης ιδιοκτησίας έξ ετέρας τοιαύτης ην, ό Ιδιο
κτήτης κατεϊχεν όμοϋ μετά τής άπαλλοτριωθείσης ιδιοκτησίας· 

(η) εις τήν περίπτωσιν ακινήτου ιδιοκτησίας, καί 'ίνα όποφευχθή ή 
καταβολή διπλής αποζημιώσεως, υπολογίζεται πάσα άποζημί
ωσις ήτις ήθελε καταβληθή δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
άρθρου 19 τοΰ περί Ελέγχου 'Ενοικίων Νόμου ή τοΰ άρθρου 11 
τοΰ περί 'Ελέγχου Ενοικίων ("Υποστατικά 'Εργασίας) Νόμου ( 
τοΰ 1961 ή οιουδήποτε ετέρου, τροποποιοϋντος ή άντικαθι
στώντος τούτους, νόμου" 

(0) εϊς τήν περίπτωσιν ακινήτου ιδιοκτησίας ήτις κατά τήν ήμερο
μηνίαν καθ* ην έδημοσιεύθη ή γνωστοποίησις απαλλοτριώσεως 
έχρησιμοποιεϊτο, και έάν ή ΰπαλλοτρίωσις δέν ελάμβανε ν χώραν 
θά έσυνέχιζε νά χρησιμοποιήται, διά σκοπόν τοιαύτης φύσεως 
δι* όν δέν υφίσταται συζήτησις ή αγορά δΓάκίνητον ιδιοκτησία ν 
τοιαύσης φύσεως, ή άποζημίωσις δύναται, έάν σκοπεΐται ή 
καλή τή πίστει άποκατάστασις εις έτερον χώρον, νά ύπολο
γισθή. επί τή βάσει τών ευλόγων δαπανών α'ίτινες απαιτούνται 
δι" Ισοδύναμον άποκατάστασιν 

(/) είς τήν περίπτωσιν εμπραγμάτου δουλείας, προνομίου ή εμπραγ
μάτου δικαιώματος επί ακινήτου Ιδιοκτησίας ή δικαιώματος 
τίνος περιορίζοντος τήν χρήσιν ακινήτου Ιδιοκτησίας λαμβάνεται 
ύπ* όψιν πάσα μείωσις τής αξίας τής ακινήτου Ιδιοκτησίας είς 
ήν ή τοιαύτη εμπράγματος δουλεία, πρρνόμιον, ή δικαίωμα 
άνήκεν, ή οσάκις ή τοιαύτη εμπράγματος δΟ"ολεία~τ^ρονόμιον ή 
δικαίωμα δέν ύφίστατο κατά τόν χρόνον τής απαλλοτριώσεως, 
πάσα Ιώείωσις είς τήν άξίαν τής ακινήτου Ιδιοκτησίας έφ" ής Ν 
αΟτη δέον νά ένασκηθή" . 

(κ) οσάκις κατά τήν ήμερομηνίαν καθ* ην έδημοσιεύθη ή γνωστο
ποίησις απαλλοτριώσεως, ή Ιδιοκτησία είς ήν αϋτη άφόρά' έχρη
σιμοποιήτο καί εάν ή άπαλλοτρίωσις δέν έλάμβανεν χώραν 
θά έσυνέχιζε νά χρησιμοποιήται δ;ά τήν ένάσκησιν έπιχειρή ν 
σεως, εμπορίου, ελευθερίου ή άλλου τινός επαγγέλματος, λαμ
βάνεται ύπ* όψιν ή ζημία ή ν ευθέως υπέστη τό ένδιαφερόμενον 
πρόσωπον, ώς έκ τοΰ δτι άπώλεσεν δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου τήν κατοχήν τής ώ ς είρηται ιδιοκτησίας· Λ. 

(λ) αϊ διατάξεις τής παραγράφου (α) ουδόλως έπηρεάζουσι τόν ύπο
λογισμόν τής αποζημιώσεως δι" οιονδήποτε έτερον ζήτημα 
δπερ δέν βασίζεται ευθέως έπ! τής αξίας τής άπαλλοτριουμένης 
ιδιοκτησίας. 



281 

II.—(I) To είς άποζημίωσιν δι* άπαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου δίκαιουμενον πρόσωπον είναι 
ό ιδιοκτήτης της τοιαύτης ιδιοκτησίας (ό τοιούτος δρος άναφορικώς 
προς άκίνητον ίδιοκτησίαν περιλαμβάνει και το πρόσωπον δπερ δικαι
ούται να έγγραφη ως Ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας ταύτης) : 

Νοείται δτι— 

(α) οσάκις ή Ιδιοκτησία δι' ην καταβάλληται άποζημίωσις δυνάμει 
τοϋ παρόντος Νόμου υπόκειται εις ένέχυρονή βαρύνεται διά της 
πληρωμής οιουδήποτε ποσοΰ ήσφαλισμένου δι* υποθήκης, 
έγγραφης δικαστικής αποφάσεως ή οιουδήποτε έτερου εμπραγ
μάτου βάρους ή εμπραγμάτου ασφαλείας, δυνάμει των διατά
ξεων τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, είς τον ένεχυροΰχον, ένυπό
θηκον ή έκ δικαστικής αποφάσεως δανειστήν ή, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, είς οιονδήποτε έτερον πρόσωπον προς όφελος 
ούτινος υφίσταται το τοιούτον έμπράγματον βάρος ή ασφάλεια, 
καταβάλλεται ή καταβλητέα άποζημίωοις ή μέρος επαρκές διά 
τήν όλικήν ή μερικήν άιτόσβεσιν τοϋ οφειλομένου χρέου.,, 
συμφώνως ττρός τήν ύφισταμένην προτεραιότητα τοϋ τοιούτου 
ενεχύρου, υποθήκης, έγγραφης δικαστικής αποφάσεως η 
έτερου εμπραγμάτου βάρους ή ασφαλείας· 

(//) οσάκις ή ιδιοκτησία δι* ην καταβάλλεται άποζημίωσις δυνάμει 
τοΰ παρόντος Νόμου υπόκειται είς σύμβασιν μισθώσεως ή 
ένοικιαγοράς, είς τον μισθωτήν καταβάλλεται μέρος τής αποζη
μιώσεως επαρκές διά νά αποζημίωση αυτόν διά πάσαν, έκ τοϋ 
τερματισμού τής μισθώσεως ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
ένοικιαγοράς προκύψασαν, ζημίαν. 

(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν έδαφίω (Ι) διαλαμβανομένου, άποζη
μίωσις καταβάλλεται ωσαύτως είς πάν πρόσωπον δπερ ήθελεν απο
δείξει, διά διατάγματος αρμοδίου δικαστηρίου, δικαίωμα ή συμφέρον 
έπί τής ίδ:οκτησίας άναφορικώς προς ην καταβάλλεται άποζημίωσις. 

(3) Είς περίπτωσιν διαφωνίας ώ _, 'ϊρός το πρόσωπον δπερ δικαιοϋται 
είς τήν άποζημίωσιν ή μέρος αυτής άναφορικώς προς ίδιοκτησίαν άπαλ
λοτριωθεΐσαν δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ή ώς ττρός 
τό ποσόν είς δ το τοιούτον πρόσωπον δικαιούται, τό Δικαστήριον απο
φαίνεται έπί τής τοιαύτης διαφωνίας τη αιτήσει τής άπαλλοτριούσης 
αρχής ή παντός ενδιαφερομένου διά τήν ίδιοκτησίαν προσώπου . 

12. —(Ι) "Άμα ώς ή καταβλητέα ά,τοζημίωσις συμφωνηθή ή καθορισθή ^ " · .* . . . . , , 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, αϋτη καταβάλλεται πάραυια '"'•', 

τοις μετρητοίς είς τους ενδιαφερομένους. ' 

(2) "Εάν οιοσδήποτε τών ενδιαφερομένων άρνηθή νό είσπραξη τήν είς 
αυτόν καταβλητέαν άποζημίωσιν ή έάν δέν είναι δυνατή ή καταβολή 
τής αποζημιώσεως λόγω άνικανότητος ή απουσίας αύτοϋ έκ τής νήσου 
Κύπρου, ή άπαλλοτριοΰσα αρχή δύναται, συμφώνως ταΐς όδηγίαις ας 
ήθελεν έκδώση τό δικαστήριον, νά κατάθεση τό ποσόν τής τοιαύτης 
αποζημιώσεως παρά τω Γενικω Λογιστή τής Δημοκρατίας. 

(3) "Η άπαλλοτριοΰσα αρχή πρίν ή προβή δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου 
e\& οίανδηττοτε πληρωμή ν, αφαιρεί έκ τοδ πληρωτέου ποσοΟ τους πάσης 
φάσεως φόρους, τέλη ή δασμούς οφειλόμενους άναφορικώς προς 
άπαλλοτριωθεϊσαν Ιδιοκτησίαν, και καταβάλλει τό οΟτω άφαιρεβέν ποσόν 
είς τήν αρχήν είς fjv οφείλεται ό τοιούτος φόρος, δασμός f) τέλος. 

Ι !μυΟι.>ίι..' 

ρις άττοζη

μίιοσιν. 
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σις της 
Ιδ ιοκτησίας. 

ΜΕΡΟΣ IV. 

Μετ.αβίβασις. Χρήσις και Διάθεσις της ΆπαΜότριωθείσης 
Ιδιοκτησίας. 

13. "Αμα τη καταβολή ή τη καταθέσει παρά τω Γενικώ Λογιστή τοΰ 
συμφωνηθέντος ή* επιδικασθέντος, ώς καταβλητέα άποζημίωσις δΓ 
αναγκαστική ν άπαλλοτρίωσιν, ποσοϋ, ή τοιαύτη ιδιοκτησία περιέρχεται 
εις τήν άπαλλοτριοϋσαν αρχήν ελευθέρα παντός εμπραγμάτου βάρους, 
καΐ εις τήν περίπτωσιν ακινήτου ιδιοκτησίας ή προσαγωγή επαρκούς 
αποδείξεως περί τήν τοιαύτην πληρωμήν ή κατάθεσιν. παρέχει επαρκή 
έπ! τούτω έξουσίαν εις τον Πρώτον Λειτουργόν Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικοϋ Τμήματος της Δημοκρατίας ίνα προβή εϊς τήν έγγρα
φήν της τοιαύτης ιδιοκτησίας έπ* ονόματι τής άπαλλοτριούσης αρχής, 
τή καταβολή τών τελών ατινα δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε έν 
Γσχύϊ νόμου επιβάλλονται έπι τής τοιαύτης έγγραφης. 

Σκοπός 
ί>ι' δν 
δύναται νό 
χρησιμο

ποιηθώ 
άπαλλότρι < 
θεϊσα 
Ιδ ιοκτησία. 

14. Ιδιοκτησία άπαλλοτριωθεϊσα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
δύναται νά χρησιμοποιηθή μόνον διά τόν σκοπόν δΓ δν έγένετο 
ή άτταλλοτρίωσις. 

Λ ι άθεο ι ο 
άπαλλοτριω

θείοης 
άκινήτοο 
Ιδιοκτησίας. 

!5.—(Ι) 'Οσάκις ακίνητος Ιδιοκτησία άπηλλοτριώθη μετά τήν έναρξιν 
της ισχύος τοΰ Συντάγματος, και εντός τριών ετών, άπό της ημερομηνίας 
καθ'ην ή ιδιοκτησία περιήλθεν εις τήν άπαλλοτριοϋσαν αρχήν, δέν επε
τεύχθη ό σκοπός δι* δν έγένετο ή άπαλλοτρίωσις ή ή έπίτευξις τοΰ τοι
ούτου σκοπού έγκατελείφθη ύτιό τής άπαλλοτριούσης αρχής, ή το όλον 
ή μέρος τής τοιαύτης ιδιοκτησίας απεδείχθη δτι υπερβαίνει τάς πραγμα
τικός άνάγκας της άπαλλοτριούσης αρχής, θά έφαρμόζωνται αϊ ακό
λουθοι διατάξεις, ήτοι 

(α) ή άπαλλοτριοΰσα αρχή δΓ έγγραφου αυτής γνωστοποιήσεως 
προσφέρει τήν ίδιοκτησίαν εις ήν τιμήν άπέκτησεν ταύτην, είς τό 
πρόσωπον είς δ αϋτη άνηκε πρό της απαλλοτριώσεως ή, 
έάν τοΰτο άπέθανεν, είς τους προσωπικούς αντιπροσώ
πους ή τους κληρονόμους αύτοϋ, οΐτινες υποχρεούνται δπι^ς 
εντός τριών μηνών άπό της τοιαύτης γνωστοποιήσεως άπρ
στείλωσιν είς τήν άπαλλοτριοϋσαν αρχήν εγγραφον αποδοχής ?ΐ 
μή αποδοχής τής γενομένης προσφοράς

 έάν εντός τής προ4 
μνησθείσης περιόδου δέν δοθή άπάντησις εις τήν γενομένην 
προσφοράν αϋτη λογίζεται ώς μή γενομένη αποδεκτή : 

Νοείται δτι έάν διαρκούσης τής κατοχής ακινήτου ιδιοκτη
σίας διά τόν σκοπόν δΓ δν έγένετο ή άπαλλοτρίωσις δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου, έγένετο επί ταύτης οιαδήποτε προσθήκη, άφαί
ρεσις η ετέρα τροποποίησις, ή έάν μέρος μόνον τής άπαλλοτριω
θείσης, δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ακινήτου ιδιοκτησίας προσ
φέρεται ύπό τής άπαλλοτριούσης αρχής δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου, ή άπαλλοτριοΰσα αρχή καθορίζει εϋλογόν τίνα τιμήν ην 
αναγράφει έν τη ανωτέρω άναφερθείση γνωστοποιήσει

 καΐ τό 
πρόσωπον είς δ εδόθη ή τοιαύτη γνωστοποίησις δύναται 
έν τω εγγράφω τής αποδοχής τής γενομένης προσφοράς τής 
ιδιοκτησίας ν* αμφισβήτηση τήν ώς ανωτέρω καθορισθεΐσαν 
και δηλωθεΐσαν τιμήν έάν δέν έπιτευχθή συμφωνία,; ή, τιμή 
καθορίζεται ύχιό,^αΰ, δικαστηρίου
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(ft) έάν τό πρόσωπον είς δ έγένετο ή γνώστοποίησις δυνάμει της 
παραγράφου/«>λ απεδέχθη· ώς έ ν τοις ανωτέρω την διά ταύτης 
γενομένην προσφοράν, τόϋτο υποχρεούται δπως , εντός τριών 
περαιτέρω μηνών άπό της τοιαύτης αποδοχής, ή, υπό τάς 
περιστάσεις τάς προβλεπόμενος είς την έν παραγράφω (α) δια
λαμβανομένην έπιφύλαξιν, εντός τριών μηνών αφ* ής ή τιμή, 
είς ην ή ιδιοκτησία αποδίδεται είς τοΰτο, συνεφωνήθη ή αναλό
γως της περιπτώσεως έπεδικάσθη ΰπό του Δικαστηρίου, 
καταβάλη είς τήν άπαλλοτριοΰσαν αρχήν τής ώς ανωτέρω 
όφειλομένην τιμήν διά τήν άπόδοσιν τής ιδιοκτησίας· επί 
τούτω ή άπαλλοτριοΰσα ap){f\ μεταβιβάζει πάραυτα είς αυτόν 
τήν κυριότητα της ιδιοκτησίας. 

(2) Είς οιανδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων, ήτοι 
(η) έάν τό πρόσωπον εις δ έγένετο ή γνωστοποίησις δυνάμει τής 

παραγράφου (α) του εδαφίου (Ι) δεν άποδεχθή τήν προσφοράν 
τής έν ταύτη αναγραφομένης ακινήτου ιδιοκτησίας, ή, 

(//) έάν άιτοδεχθέν τήν προσφοράν ακινήτου ιδιοκτησίας ώς έν 
παραγράφου (α) τοϋ εδαφίου (Ι) δέν καταβάλη τό τίμημα αυτής 
εντός τής έν τή παραγράφω (fi) τοΰ αύτοϋ εδαφίου ειδικώς 
καθοριζομένης περιόδου, ή 

()■) έάν άπαλλοτριωθεΐσα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ακίνητος 
ιδιοκτησία κριθή υπό τής άπαλλοτριούσης αρχής καθ* οιονδή
ποτε χρόνον μετά τήν έπίτευξιν τοΰ σκοπού δι* όν έγένετο ή 
άπαλλοτρίωσις, έν δλω ή έν μέρει ώς μή ούσα πλέον αναγκαία 
διά τον τοιούτον σκοπόν, 

ή άπαλλοτριοΰσα αρχή πωλεί, τηρουμένων τών διατάξεων τών θεσπι
σθέντων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου κανονισμών, τήντοιαύτην περιου
σίαν διά δημοσίου πλειστηριασμού. 

(3) Αϊ διατάξεις τοΰ εδαφίου (2) δέν εφαρμόζονται, έάν ή ακίνητος 
ιδιοκτησία καταστή αναγκαία έν δλω ή έν μέρει δι* έτερον σκοπόν τής 
άπαλλοτριούσης αρχής έφ* όσον ό τοιούτος σκοπός είναι σκοπός δημο
σίας ωφελείας ώς προβλέπεται έντώ παρόντι Νόμω, και ή άπαλλοτριοΰσα 
αρχή έκδώση διάταγμα (έν τω παρόντι Νόμω, καλούμενον «διάταγμα 
έπισχέσεως») δημοσιευόμενον εν τή έπισήμω εφημέριοι τής Δημοκρα
τίας, διαλαμβάνον περιγραφήν τής περιουσίας ής σκοπεΐται. ή έπίσχεσις, 
καθορίζον τον σκοπόν δι' δν κατέστη αναγκαία ή έπίσχεσις ώς και τους 
λόγους τής έπισχέσεως, και παρέχον τήν άναγκαίαν διά τήν τοιαύτην 
έπίσχεσιν έξουσιοδότησιν : 

Νοείται δτι οσάκις άπαλλοτριοΰσα αρχή είναι νομικόν πρόσωπον 
δημοσίου δικαίου ή οργανισμός κοινής ωφελείας, απαγορεύεται ή ύπό 
ταύτης έκδοσις διατάγματος έπισχέσεως πριν ή ληφθή ή προηγουμένη 
έγκρισις τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

ΜΕΡΟΣ V. 

Ποικίλαι Διατάξεις. 

16. Αί διατάξεις του παρόντος Νόμου— ιΐΕμιορίσμοί 
(α) υπόκεινται εις τάς σχετικάς διατάξεις τής Συνθήκης τής άφο ^ρ^ογής 

ρώσης είς τήν Έγκαθίδρυσιν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου, τοΟπαρόν
ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τήν Ι6ην Αυγούστου I960, και τών τ°ς Νδμου. 
Διακοινώσεων αΐτινες άφορώσιν είς τάς περιοχάς Διακατοχής 
Πολύ Μικρας Διαρκείας (Very ShortTerm Sites) αΐτινες υπε
γράφησαν έν Λευκωσία και αντηλλάγησαν κατά τήν αυτήν 
ήμερομηνίαν 
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(//) έν περιπτώσει εφαρμογής αυτών επί απαλλοτριώσεως γενομένης 
ύπό Κοινοτικής τίνος Συνελεύσεως, υπόκεινται εις τάς διατά
ξεις τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 23 τοϋ Συντάγματος· 

(γ) έν περιπτώσει εφαρμογής αυτών έπί απαλλοτριώσεως οιασδή
ποτε Ιδιοκτησίας περιγραφόμενης έν τή παραγράφω (9) ή (10) 
τοϋ άρθρου 23 τοϋ Συντάγματος, υπόκεινται είς τάς διατάξεις 
τής ώς εΐρηται παραγράφου (9) ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
τής παραγράφου (10)· 

(<)') δεν εφαρμόζονται έπί απαλλοτριώσεως— 
(i) ιδιοκτησίας ανηκούσης κατά κυριότητα είς τήν Δημο

κρατίαν ή κατεχόμενης υπό τής Δημοκρατίας διά 
δήμοσίαν χρήσιν, ή 

(ii) οικήματος ένθα συνήθως ενασκείται δημοσία λατρεία. . 

ι νωιπυποιή 17.—(Ι) Αί δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου γενόμενοι 
σεκ ; γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις κοινοποιούνται είτε διά προσωπικής 

επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής αποστελλόμενης είς τήν 
τελευταίαν γνωστήν διαμονήν τοϋ προσώπου δι' δ προορίζεται ή 
γνωστοποίησις ή ή άνακοίνωσις : 

Νοείται δτι δταν το πρόσωπον, δΓ δ προορίζεται γνωστοποίησις ή 
άνακοίνωσις 

(α) είναι άνήλικον, διανοητικώς ασθενές, ή δικαστικώς άπηγορευ
μένον ύπό αρμοδίου Δικαστηρίου έκ τής διαχειρίσεως τών 
υποθέσεων αυτοϋ, ή γνωστοποίησις ή άνακοίνωσις κοινοποι
είται εις τον κηδεμόνα αυτοϋ, έάν δέ δέν εχη κηδεμόνα ε'ις υπό 
τοϋ δικαστηρίου ΰποδεικνυόμενον πρόσωπον, είτε διά προσω
πικής επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής αποστελλό
μενης είς τήν τελευταίαν αυτοϋ γνωστήν διαμονήν 

(/>') άπουσιάζη έκ τής νήσου τής Κύπρου, επιπροσθέτως τής διά 
συστημένης επιστολής αποστολής τής γνωστοποιήσεως ή 
ανακοινώσεως εις τήν τελευταίαν γνωστήν αυτοϋ έν Κύπρω 
διαμονήν, δημοσιεύεται άντίγραφον τής τοιαύτης γνωστοποιή
σεως ή ανακοινώσεως έν έφημερίδι κυκλοφορούση έν Κύπρω 
και έπί πλέον τοιχοκολλείται είς εμφανές μέρος έν τή πόλει ή 
τω χωρίω έν ω το πρόσωπον είς δ αϋτη απευθύνεται είχε τήν 
τελευταίαν αύτοϋ γνωστήν έν τή νήσω Κύπρω, διαμονήν. 

(2) 'Οσάκις ή γνωστοποίησις ή άνακοίνωσις γίνεται διά προσωπικής 
επιδόσεως δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, πιστοποιητικόν 
έκδιδόμενον υπό τοϋ προσώπου δπερ προέβη είς τήν έπίδοσιν και 
άναγράφον τήν ήμερομηνίαν τής επιδόσεως συνιστά έκ πρώτης όψεως 
άπόδειξιν τής τοιαύτης επιδόσεως. 

(3) 'Οσάκις ή γνωστοποίησις ή άνακοίνωσις δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου τοιχοκολλείται δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, 
πιστοποιητικόν έκδιδόμενον ΰπό τοϋ προσώπου δπερ προέβη είς τήν 
τοιχοκόλλησιν και άναγράφον τήν ήμερομηνίαν τής τοιχοκολλήσεως 
συνιστά έκ πρώτης όψεως άπόδειξιν τής τοιαύτης τοιχοκολλήσεως. 

(4) Γνωστοποίησις ή άνακοίνωσις κοινοποιηθείσα δυνάμει τών δια
τάξεων τοϋ παρόντος άρθρου διά συστημένης επιστολής, λογίζεται 
έπιδοθεΐσα είς τό πρόσωπον.εϊς δ αϋτη απευθύνεται ουχί βραδύτερον 
τής έβδομης ημέρας άπό τής ημέρας καθ' ήν αΟτη έταχυδρομήθη : 

Νοείται δτι οσάκις το πρόσωπον είς δ ή τοιαύτη γνΛ*κΓΓοικ*^σις ή* άνα
κοίνωσις απεστάλη, άπουσιάζη έκ τής νήσου Κύπρου, teat' επιπρο
σθέτως τής διά συστημένης επιστολές κοινοποιήσεως τής γνωστοποιή
σεως fj ανακοινώσεως, Αντίγραφον rxxUJii^iSa^uj^nz^mcuiSsv Τ3Μ«̂ φημερΜ>ί 
καΐ τοιχοκολλείται ωσαύτως ώς προβλέπεται έν τφ τκφαηρ&$ω(β) τήςέν 



285 

έδαφίω (Ι) διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, ή γνωστοποίησις ή άνα
κοίνωσις λογίζεται έπιδοθεΐσα εις το τοιούτον πρόσωπον εντός πεν
τήκοντα ήμερων, της προθεσμίας αρχομένης άπό της τελευταίας τών 
κάτωθι ήμερων, ήτοι τής ημέρας καθ" ήν αϋτη έταχυδρομήθη ή το άντί
γραφον έδημοσιεύθη ή έτοιχοκολλήθη ώς έν τοις ανωτέρω. 

18. 'Οσάκις ό παρών Νόμος προβλέπη την ύπό τίνος προσώπου πάρα Λντπ.μο 
λαβήν ή έπίδοσιν γνωστοποιήσεως ή τήν διενέργειαν οιασδήποτε πρά <"■"""■ 
ξεως, έκτος εάν άλλως προκύτττη έκ τοΰ κειμένου, τοϋτο δύναται νά γίνη 
διά προσηκόντως διορισθέντος πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου. 

19. (Ι) "Απαγορεύεται ή καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ τής δήμο Λ Μ .  Ι . Ι ( > ; | < > .; 
σιεύσεως τής γνωστοποιήσεως απαλλοτριώσεως και τής περατώσεως <ό<: Ι^ΟΜΜ 
ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τής εγκαταλείψεως τής απαλλοτριώσεως ο ι α ς Af" 
εις ήν άφορα η τοιαύτη γνωστοποιησις, καταστροφή ή επαγωγή ζημίας Κυρ(;,,Ί(κ 
ή εις τήν περίπτωσιν κινητής ιδιοκτησίας, κατανάλωσις ή εξαγωγή 
εκ τής Δημοκρατίας τής έν τή γνωστοποιήσει απαλλοτριώσεως αναφε
ρομένης ιδιοκτησίας. 

(2) Πάς όστις παραβαίνει, ή επιτρέπει εις έτερον νά παραβή τάς δια
τάξεις τοΰ εδαφίου (Ι), είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος 
Νόμου καί έν περιπτώσει καταδίκη<:, υπόκειται εις φυλάκισιν διά διά
στημα μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλα
κίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

20. (Ι) Το Άνώιατον Δικαστήριον Οά έκδίδη διαδικαοτικόν κανόνι ΛΜ ,̂,ΜΚΠΙ 
ομόν ρυθμίζοντα τήν πρακτικήν καί δικονομϊαν τών δικαστηρίων δυνάμει Κ(^ 
τοΰ παρόντος Νόμοι·, καί επί τούτω, ή ενώπιον τούτων ακολουθητέα 
διαδικασία εις οιανδήποτε ύπόθεσιν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ώς ]ίΚι) 
καί τά έπιβΛητέά τέλη, καθορίζονται συ«;φώνως τώ τοιούτω διαδικαοτι
κώ κανονισμώ : 

Νοείται δτι μέχρις ού έκδ^θή ό τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός 
άπαντα τά ζητήματα, ή δικονομία καί ή καταβολή τών τελών διέπονται, 
τηρουμένων τών αναλογιών, υπό τών Κανονισμών περί του Είδικοϋ Λ.11 
διά τον Καθορισμόν 'Αποζημιώσεων Δικαστηρίου τοΰ 1956, ή έάν ουδέν ' ι ·'> ι/>'■>· 
προβλέπεται περί τούτων έν τοις ώς εΐρηται Κανονιομοΐς, τά τοιαύτα 
ζητήματα, ή δικονομία καί τά τέλη διέπονται, τηρουμένων τών αναλογιών, 
ύπό του Διαδικαστικού Κανονισμού Πολιτκής Δικονομίας και τοΰ Διατάγ ς .Ν . 
ματος περί Δικαστικών Τελών, έφ* δσον είναι δυνατή ή εφαρμογή αυτών. Γόμος 11 

σελίς 120 
(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τοΰ εδαφίου (Ι), ό έν αύτώ £π. αύιΛβι 

αναφερόμενος διαδικαστικός κανονισμός δύναται νά προβλέπη, ' σελΐς323. 
(«) περί τής συνοπτικής εκδικάσεως οιουδήποτε ζητήματος επει

γούσης φύσεως δπερ χρήζει τοιαύτης εκδικάσεως· 
(//) περί του καθορισμού τών τύπων καί τελών άναφορικώς προς 

τάς ενώπιον δικαστηρίου προσαγομένας υποθέσεις δυνάμει 
τοΰ παρόντος Νόμου, ώς καί τών σχετικών προς ταύτας ε ξ ό δ ω ν 

(ι) περί τής ρυθμίσεως οιουδήποτε ζητήματος άφορώντος εις 
εφέσεις γενομένας έν σχέσει προς τάς έκ τοΰ παρόντος 
Νόμου προκύπτουσας δικαστικός υποθέσεις· 

(ό) περί τοΰ καθορισμού, τηρουμένου τοΰ Συντάγματος, τής συνθέ
σεως οίουδήποτε δικαστηρίου δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

(3) Τό δικαστήριον δύναται νά δίδη οδηγίας άναφορικώς προς οιον
δήποτε ζήτημα άφορων εις τήν έπίδοσιν γνωστοποιήσεως δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου, ή είς τήν άντιπροσώπευσιν διά τους σκοπούς τοΰ 
παρόντος Νόμου οίουδήποτε ενδιαφερομένου δστις είναι ανίκανος ή 

έπ. 
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' Η έκουοία 
άπαλλοτρίω
σίΓ, κ . λ . π . 
bf.v επάγει ο ι 
ΛκΟρωσιν 
ιής δλης 
διαδικασίας 

απουσιάζει εκ της νήσου Κύπρου ή ούτινος ή κατοικία εΐναι 
άγνωστος, ώς καΐ άναφορικώς προς οίονδήποτε έτερον ζήτημα δπερ 
είναι άναγκαΐον δια την υπό τοϋ δικαστηρίου έκδίκασιν της υποθέσεως ή 
τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου. 

κανονιομοί. 21.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θέσπιση Κανο

νισμούς δημοσιευόμενους έν τη Έπισήμω Έφημερίδι της Δημοκρα
τίας, δια τήν καλυτέραν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος τοϋ εδαφίου (Ι), οί έν αύτώ 
αναφερόμενοι Κανονισμοί δύνανται νά προνοώσι— 

(ο) περί τοϋ τρόπου και τών δρων διενεργείας προκαταρκτικής 
έρεύνης περί τήν καταλληλότητα τής άπαλλοτριωθησομένης 
περιουσίας και τής ύφ' οιασδήποτε αρχής, ή λειτουργού άπαλ
λοτριούσης αρχής, διενεργείας πράξεως τίνος· 

(//) περί τής ακολουθητέας διαδικασίας κατά τήν έξέτασιν τών 
ενστάσεων αΐτινες υπεβλήθησαν εναντίον σκοπούμενης απαλλο
τριώσεως. 

22. Έάν καθ' οίονδήποτε χρόνον μετά τήν δημοσίευσιν γνωστοποιή
σεως απαλλοτριώσεως ή ιδιοκτησία εις ην ή τοιαύτη γνωστοποίησις 
άφορα άπαλλοτριωθή εκουσίως, μισθωθή, ή ύπαχθή εις τι εμπράγματον 
βάρος διασφαλίζον τήν πληρωμήν χρηματικού τίνος ποσού, ή ώς εΐρηται 
έκουσία άπαλλοτρίωσις, μίσθωσις, ή εμπράγματον βάρος δεν επάγεται 
παράτασιν οιασδήποτε προθεσμίας προβλεπομένης ύπό τοΰ παρόντος 
Νόμου ή ειδικώς καθοριζομένης έν οιαδήποτε γνωστοποιήσει δυνάμει 
αϋτοϋ γενομένη, ουδέ άκύρωσιν ή άναβολήν τής διαδικασίας τής οικείας 
αναγκαστικής άπαλλοτριώσεο.»ς ή οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας 
γενομένης δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

23.—(Ι) Έάν ή διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου 
ιδιοκτησίας ήρξατο προ τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου, δυνάμει τών διατάξεων τής τότε έν ίσχύϊ νομοθεσίας, 
εφαρμόζονται άί ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι — 

(α) έάν ή άπαλλοτρίωσις δεν έτυχε τής σχετικής εγκρίσεως ή έάν 
ή ιδιοκτησία δεν περιήλθε κατά κυριότητα εις τήν άπαλλοτριοΰ
σαν αρχήν, ή διαδικασία ήτις έλαβε χώραν προ τής ενάρξεως 
τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου λογίζεται, τηρουμένων τών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 16, γενομένη δυνάμει τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος Νόμου, και αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου αϊ 
άφορώσαι εϊς τήν κήρυξιν τής απαλλοτριώσεως, τόν ύπολο
γισμόν, καθορισμόν και πληρωμήν τής αποζημιώσεως και τήν 
μεταβίβασιν τής κυριότητος εφαρμόζονται, τηρουμένων τών 
αναλογιών, επί τής τοιαύτης απαλλοτριώσεως, ή περίοδος 
όμως τών δώδεκα μηνών ή αναφερομένη έν τη επιφυλάξει τη 
διαλαμβανομένη έν έδαφίω (2) τοϋ δρθρου 6. και έν έδαφίω (2) 
τοϋ δρθρου 7 λογίζεται αρχομένη κατά τήν ήμερομηνίαν 
ενάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου· 

(β) έάν ή άπαλλοτρίωσις έτυχε τής σχετικής εγκρίσεως και ή ιδιο
κτησία περιήλθε κατά κυριότητα εις τήν άπαλλοτριοϋσαν 
αρχήν άλλ' ή διά ταύτην οφειλομένη αποζημίωσις δέν συνε
φωνήθη ουδέ καθωρίσθη δικαστικώς, 6 υπολογισμός τής 
τοιαύτης αποζημιώσεως γίνεται συμφώνως προς τους κανόνας 
υπολογισμού, ώς ούτοι προβλέπονται έν τω ττερί Άπαλλοτριώ

κ
ε<ρ ^6 σεως Γαιών Νόμω τώ καταργηθέντι διά του παρόντος Νόμου, 

ώς έάν δέν έθεστί'ίζετο ό παρών Νόμος καΐ τό ποσόνTJJCTOI
αύτης αποζημιώσεως καταβάλλεται, αμα ώς σϋμφώνί|6φ f} 

διατάξεις. 
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καθορισθή δικαστικώς μέ έτήσιον τόκον προς τέσσαρα έπί 
τοϊς εκατόν άττό τής ημερομηνίας καθ* fjv ή κυριότης τής ίο ιοκτή
σίας μετεβιβάσθη μέχρι της ημερομηνίας καθ* ήν ή άττοζημίωσις 
κατεβλήθη. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (Ι) τοϋ άρθρου 14, 
ανεξαρτήτως δμως πάσης ετέρας διατάξεως τοϋ παρόντος Νόμου, 
ακίνητος Ιδιοκτησία άπαλλοτριωθεΐσα πρό της ενάρξεως τής ισχύος 
τοϋ παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων της τότε έν ίσχύϊ νομοθε
σίας, ήτις ε'ίτε αποδεικνύεται δτι υπερβαίνει τάς πραγματικός άνάγκσς, 
ή μή ούσα περαιτέρω αναγκαία, διά τόν σκοπόν δι" δν έγένετο ή άπαλλο
τρίωσις, δύναται νά διατεθή καθ' δν τρόπον προβλέπεται έν τω περί 
'Απαλλοτριώσεως Γαιών Νόμω τω καταργηθέντι διά τοϋ παρόντος 
Νόμου, ώς έάν ό παρών Νόμος δέν έθεσπίζετο. 

(3) Πάσα διαδικασία εκκρεμούσα έ ν τω Δικαστή ρ ίω Καθορισμού 
'Αποζημιώσεων ή ενώπιον τούτου κατά τήν ημερομηνία ν της ενάρξεως 
της Ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου εκδικάζεται καΐ εκδίδεται έπ* αυτής 
άπόφασις ύπό Δικαστηρίου έχοντος δικαιοδοσίαν όπως δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου έκδικάζη και άποφασίζη έπί ταύτης. 

24. (Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 23. ό περί 'Απαλλο
τριώσεως Γαιών Νόμος και ό περί Ειδικού διά τόν Καθορισμόν 'Απο
ζημιώσεων Δικαστηρίου Νόμος διά τοϋ παρόντος καταργούνται : 

Νοείται δτι ή κατάργησις αυτή ουδόλως επηρεάζει τό έγκυρον τών 
Κανονισμών περί του Είδικοϋ διά τον Καθορισμόν Αποζημιώσεων 
Δικαστηρίου, τών θεσπισθέντων δυνάμει τοϋ περί τοϋ Είδικοϋ διά τόν 
Καθορισμόν 'Αποζημιώσεων Δικαστηρίου Νόμου, καταργηθέντος διά 
τοϋ παρόντος Νόμου, καΐ τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ Συντάγματος 
και τοϋ παρόντος Νόμου, αί διατάξεις τών τοιούτων κανονισμών έξα
κολουθώσιν ουσαι έν Ισχυι μέχρις ου τό "Ανώτατον Δικαστήριον έκδώση 
διαδικαστικόν κανονισμόν ώς προβλέπεται έν τω άρθρω 20. Έπί τούτω 
οί Κανονισμοί περί τοϋ Είδικοϋ διά τόν Καθορισμόν Αποζημ ιώσεων 
Δικαστηρίου θά λογίζωνται άνακληθέντες. 

(2) Πάσα παραπομπή οιουδήποτε έτερου νόμου εϊς τόν διά τοϋ πα Κεφ. 226. 
ρόντος καταργηθέντα περί 'Απαλλοτριώσεως Γαιών Νόμον, λογίζεται 
παραπομπή είς τόν παρόν ία Νόμ. > και αί διατάξεις οιουδήποτε τοιούτου 
νόμου θά ίτροσαρμόζωνται αναλόγως προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
Νόμου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

("Αρθρον 4.) 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ! ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ. 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως. 

Διά τοϋ παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τ ω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη Ιδιοκτησία είναι αναγκαία διά σκοπόν δημοσίας ωφε

λείας, ήτοι 

καΐ ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους λόγους : 

Κεψ.226. 

Κεφ. 216 . 

Κατάργησις. 
Ι ροποιιοίη

οις. 
Κεψ. 226. 
Κεφ. 216 . 
Δ. Π. 
113 1 /56 . 
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Πάς δστις ισχυρίζεται ότι κέκτηται οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον 
έπ! της ώς εΐρηται Ιδιοκτησίας και ένίστατάι εϊς τήν σκοπουμένην άπαλ
λοτρίωσιν ταύτης, καλείται δττως έντδς άττό της ημερο
μηνίας τής γνωστοποιήσεως ταύτης άττοσΐείλη εις έμέ λεπτομερή στοι
χεία περί τό δικαίωμα ή συμφέρον αύτοΟ, αποδείξεις τούτων, ώς και 
πλήρως ήτιολογήμένην έκθεσιν περί των λόγων της ενστάσεως αύτοΰ. 

ΓΊΙΝΑΞ 
(Περιγραφή τής Ιδιοκτησίας ήτις, εϊς τήν περίπτωσιν ακινήτου Ιδιο

κτησίας, δύναται νά γίνη δι* αναφοράς είς σχέδιον όπερ διατίθεται 
εις καθωρισμένόν τόπον δι* έπιθεωρησιν υπό παντός ενδιαφερομένου 
πρόσωπου.) 

ΐή
(Άπαλλοτριόΰσα Αρχή) 

Έιυιτώθη βν τφ Timoypa$el<p τής Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λβυκωσία 


