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(β) έν γνώσει qcOxoO κάμνει οίανδήποτε ψευδή έκθεσιν, 
είναι Ενοχος αδικήματος, καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον τους Εξ, μήνας ή είς χρήμα-
τικήν ποινήν μή υπερβαίνουσα^ τάς εκατόν λ(ρας, ή είς άμφοτέρας 
τάς ποινάς τής φυλακίσεως καΐ τής χρηματικής τοιαύτης. 

13. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς, Κανονισμοί, 
δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, δια τήν 
καλυτέραν έφαρμογήν τών σκοπών τοΟ παρόντος Νόμου, καΐ τόν 
καθορισμόν ποοτός όπερ δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νό
μου χρήζει ή εΐναι δεκτικόν καθορισμού ώς KOC! τών τυχόν πληρω
τέων δικαιωμάτων άναφορικώς προς οίονδήποτε τών έν τώ παρόντι 
Νόμω διαλαμβανομένων θεμάτων. 

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Καταβολής Αποζημιώσεως δια Ζημίαν Έπενεχθεΐ-
σαν είς Περιουσίαν Νόμος τοΰΓΤ962, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδε
ται υπό τοΟ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύ
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 57 τρΟ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΔΙΑ 

ΖΗΜΙΑΝ ΕΠΕΝΕΧΘΕΙΣΑΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 
Μέρος Ι. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. 

Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται ν" άναφέρηται ώς ό περί Καταβολής Συνοπτικός 
"Αποζημιώσεως δια Ζημίαν Έπενεχθεΐσαν είς Περιουσίαν Νόμος τοϋ τίτλος. 
1962. 

2. 'Εν Τώ παρόντι Ν ό μ ω — Ερμηνεία. 
«Δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον δικαστήριον 
«"Επαρχος» σημαίνει τόν "Επαρχον τής "Επαρχίας έν ή κείται ή 

ύποστάσα ζημίαν ή φθοράν περιουσία, ή έν ή έπενέχθη ή ζημία ή 
φθορά· 

«ζημία ή φθορά» περιλαμβάνει πάσαν ύπεξαίρεσιν, άπόσπασιν ή 
έκρίζωσιν περιουσίας, δυναμένης νά άποτελέση τό άντικείμενον 
υπεξαιρέσεως, αποσπάσεως ή έκριζώσεως* 

«ζώον» σημαίνει κάμηλον, Τππον, φορβάδα, οίονδήποτε ευ νου
χισμένον ζώον, ταΰρον, βοϋν, αγελάδα, δαμαλίδα, νεαρόν βοΟν, 
μόσχον, ήμίονον, δνον, χοΐρον 

«ίδιοκτήται προβάτων ή αίγών» σημαίνει πάντα κάτοικον κατέχοντα 
κατά κυριότητα πρόβατα ή αίγας, καΐ πάντα Ιδιοκτήτην προβάτων 
ή αίγών δστιςκατά τό διάστημα τών επτά προηγουμένων τής άνακα
λύψεως τής ζημίας ή φθοράς ήμερων, είναι γνωστόν 6τι έβοσκεν 
πρόβατα ή αίγας είτε προσωπικώς είτε διά ποιμένος έντόί τών ορίων 
τοΟ χωρίου, έν ω άνεκαλυφθη ή ώς είρηται ζημία ή φθορά' 

«κάτοικος» σημαίνα κάτοικον ηλικίας δεκαοκτώ τουλάχιστον ετών, 
ΚαΙ περιλαμβάνει τόν επιμελητή ν οίουδηποτε μοναστηρίου, μετοχίου fj 
fWfi, teel τόν κάτοχσν τσιφλικιού κείμενου εντός τών Ορίων &Ιουδήιτθ3;£5 
χωρίου* 
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«τταβών» j ισημ^Ινα τόν Ιδιοκ^ήτην § κάτο^ο,ν β τ&ν άντιττρόσωϊτον 
αύτρΟ, οΙασδήποτε περιουσίας έν ή έπενέχθη ζημία ή φθορά ύπό 
Αγνώστων προσώπων, ή ύττό μή άνακαλυφθέντων ζώων , fj ύπό μή 
άνακαλυφθέντων προβάτων i\ α ί γ ω ν 

«περιουσία» σημαίνει δένδρον, ψυτόν, αμπέλων, καρπόν, λαχανικά, 
σπαρτά (ήρτημένα καΐ μή) j \ παν Ετερον γεωργικον προϊόν ε*τε 
άκατέργαστον έϊτε μερικώς fj ολικώς έπεξεργασμένον ή ριομηχανό
ποιημένον* οίανδήποτε μανδραν, φράχτην, τοίχον ή όρόσημόν* 
οίάνοηποτε κυψέλην οίονδήποτε ύδρόφραγμα, φράγμα, Οδροφράκτην, 
ύδόαγωγεΐον, φρέαρ, μηχανή ν ή έτερον έργον, άντικεΐμενον ή" 
εξάρτημα κατεσκευασμένον ή χρησιμοποιούμενοι δι" οίκιακούς 
σκοπούς, αρδευσιν ή άποξήρανσιν ζώον ώ ς τοΟτο καθορίζεται έν 
τ ώ παρόντι αρθρω καΐ οίονδήποτε κριόν. πρόβατον ή αΐγαν* 

«χωρίον» περιλαμβάνει πασαν πόλιν ή συνοικίαν πόλεως, έφ* ής 
εφαρμόζεται ό παρών Νόμος, ή" οίαδήποτε τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, είτε μερικώς είτε ολικώς, δυνάμει Διατάγματος τοΟ Υ π ο υ ρ γ ι 
κοί} Συμβουλίου. 

Μέρος II. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 
3.—(Ι) "Οσάκις προκαλήται ζημία ή" φθορά είς περιουσίαν κειμένη ν 

εντός τών ορίων χωρίου τίνος ύττό άγνωστων προσώπων ή μή άνακα
λυφθέντων ζώων, οί κάτοικοι τοΰ τοιούτου χωρίου ενέχονται συλλο
γ ικώς είς καταβολή ν αποζημιώσεως τω παθόντι, ώς προνοείται έν τ ώ 
παρόντι Νόμω : 

Νοείται δτι οσάκις περιουσία κειμένη εντός τών ορίων χωρίου μετα
κινήται έσκεμμένως εις τίνα τόπον εντός τών ορίων ετέρου χωρίου, 
έπι τώ τέλει προκλήσεως ζημίας ή φθοράς είς αυτό εντός τών ορίων τοΰ 
τελευταίου τών προμνησθέντων χωρίων, τότε και έν πάση τοιαύτη 
περιπτώσει ή ζημία ή φθορά θά θεωρήται έπενεχθεϊσα εντός τών ορίων 
τοΰ χωρίου εξ ου ή τοιαύτη περιουσία μετεκινήθη: 

Νοείται περαιτέρω δτι δεν καταβάλλεται άποζημίωσις οσάκις ή είς 
τοιαύτη ν περιουσίαν έπενεχθεϊσα ζημία ή φθορά είναι μικρότερα της 
μιας λίρας κατ' άξίαν. 

(2) Ό σ ά κ ι ς προκαλήται ζημία ή φθορά είς δένδρα, καρπούς ή σιτηρά, 
ύττό μή άνακαλυφθέντων προβάτων ή αίγών. οί ιδιόκτητοι προβάτων καί 
αίγών τοΰ χωρίου εντός τών ορίων τοΰ οποίου έπηνέχθη ή ζημία ή κατα
στροφή ενέχονται ατομικώς καί συλλογικώς είς καταβολήν αποζημι
ώσεως τ φ παθόντι, ώς προνοείται έν τώ παρόντι Νόμω: 

Νοείται δτι δέν καταβάλλεται άποζημίωσις όσάκις ή είς τά τοιαύτα 
δένδρα, καρπούς ή σιτηρά έπενεχθεϊσα ζημία είναι μικρότερα τών 
πεντακοσίων μίλς κατ* άξίαν. 

4. 'Οσάκις προκαλήται ζημία ή φθορά είς τίνα περιουσίαν ύπό προ
σ ώ π ω ν άγνωστων ή μή άνακαλυφθέντων ζώων, ή έίς δένδρα, καρπούς ή* 
σιτηρά ύπό μή άνακαλυφθέντων προβάτων ή αίγών, καί 6 παθών επι
θυμεί νά λάβη άποζημίωσιν δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, ούτος ή 
ϊ τερός 4κ μέρους «ΟτοΟ, βά δίδη τό ταχύτερον δυνατόν ί γ γραφον ncpl 
τήν ζημίαν τ] φδόράν είδοποίησιν είς τόν Πρόεδρον τής Χωριτικής 
* Αρχής ή οίαδήποτε δύο έκ τών μελών τής 'Αρχής τοΟ χωρίου έν rote 
όρίοις τοΟ οποίου κείται ή περιουσία t ic ήν έπηνέχθη ή ζημία ή φθορά, και 
εις τήν άστυνοάίαν ή χώροφύλακήν *U> τ * ν πλησιέστερο ν άστυνομικδν 
σΥαΦμδν t| σταθμόν "χωροφυλακής» Ι ί ς περίπτωσιν προκλήσεως ζημίας 
f\ φθοράς «It περιουσίαν κειμένην εντός τών ορίων πλειόνων τοΟ βνός 
χωΛίων. ή είδοποίησις δίδεται είς τ6ν Πρόεδρον τής Χωριτικής Ά ρ χ ^ ς , 
η εις δύο εκ τών μελών έκαστης τών άρχων παντός τοιούτου χ ο ρ ί ο υ . 
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5. "Αμα τή λήψει τής ώς είρηται ειδοποιήσεως 6 Πρόεδρος τής Χωρι- Ό Πρόββ(χ>ς 
τικήε"Αρχής καΐ δυο έκ τών μελών τής'Αρχής. fj τό επί τούτω ύπ αυτών ^

ς
ί^

ρ ι
Γ" 

ύποοεικνυόμενον πρόσωπον ή πρόσωπα, όμοΟ μετά τοΟ παθόντος ττρο- κ α 1 6 „σβών 
βαίνουσιν αμελλητί είς αύτοψίαν τής ζημίας fj φθοράς. προ&αίνου-

σιν βίς αύτο
ψίαν τής 
ζημίας. 

6.—(Ι) Κατά την τοιαύτη ν αύτοψίαν 6 Πρόεδρος της Χωριτικής "ο Πρόε&ρος 
'Αρχής καΐ δυο έκ τών μελών τής 'Αρχής, ή οί αντιπρόσωποι αυτών, ^ςΧωριτι
έκτιμώσι πάραυτα τήν καταβλητέαν άναφορικώς προς τήν έπενεχθεΐσαν " ? / ^ \ 
ζημίαν ή φθοράν. άποζημίωσιν. ^ έκτιμθσ1τήν 

(2) "Η τοιαύτη έκτίμησις διατυποΰται εγγράφως, υπογράφεται καΐ ζημίαν. 
σφραγίζεται υπό τοΟ Προέδρου τής Χωριτικής "Αρχής ή του αντιπρο
σώπου αύτοΰ, υπογράφεται δέ ωσαύτως καΐ ύπό τοϋ παθόντος έάν 
ούτος σύμφωνη είς τήν τοιαύτη ν έκτίμησιν. 

(3) "Αμα ώ ς ή τοιαύτη έκτίμησις υπογραφή ύπό τοΟ παθόντος ώς έν 
τοΐς ανωτέρω, αϋτη καθίσταται ανέκκλητος καΐ δεσμευτική έναντι του 
παθόντος. 

(4) Έάν ό παθών διαφωνή προς τήν τοιαύτην έκτίμησιν, ό Πρόεδρος 
τής Χωριτικής "Αρχής χορηγεί αμελλητί εις τόν παθόντα άντίγραφον 
της τοιαύτης εκτιμήσεως, Έν τοιαύτη περιπτώσει ό παθών δύναται νά 
άπευθυνθή δι* αιτήσεως εις τό.ν "Επαρχον, όστις προβαίνει είς ερευναν 
περί τό όλον ζήτημα, και έάν πεισθή δτι ή τοιαύτη έκτίμησις δεν είναι. 
ορθή, θά ύπολογίζη έκ νέου τήν άποζημίωσιν καΐ θα γνωστοποιή τοϋτο 
είς τόν Πρόεδρον τής Χωριτικής "Αρχής δστις θά άναθεωρή αναλόγως 
τήν τοιαύτην έκτίμησιν. 

(5) Έάν ό Πρόεδρος τής Χωριτικής "Αρχής καΐ δύο τών μελών τής 
"Αρχής ή αντιπρόσωποι αυτών άρνηθώσιν νά προβώσιν είς έκτίμησιν 
οιουδήποτε ποσού τής αποζημιώσεως συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΟ 
εδαφίου (Ι), έπ! τω λόγω δτι ή ζημία ήφθορά δεν προεκλήθη ύπό προ
σώπων αγνώστων, ή ύπό μή άνακαλυφθέντων ζώων, ή ύπό μή άνακα
λυφθέντων προβάτων ή αιγών, ό παθών δύναται επί τούτω νά άπευ
θυνθή δι" αίτήσεως είς τόν "Επαρχον, όστις προβαίνει είς ερευναν περί 
τό δλον ζήτημα καΐ έάν πεισθή δτι οϋτω προεκλήθη ή ζημία ή φθορά 
θά διάταξη τόν Πρόεδρον τής Χωριτικής "Αρχής και δύο έκ τών μελών 
τής "Αρχής δ π ω ς προβώσιν είς έκτίμησιν τής καταβλητέας αποζημιώσεως 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ παρόντος άρθρου. 

(6) "Εάν ό Πρόεδρος τής Χωριτικής 'Αρχής και δύο έκ τών μελών τής 
"Αρχής ή οί αντιπρόσωποι άύτών έκτιμήσωσιν τήν άποζημίωσιν ώ ς 
κειμένην έκτος τοϋ καθοριζομένου έν έδαφίω (Ι), ή αναλόγως τής περι
πτώσεως , έν έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος Νόμου, ορίου, ό 
παθών δύναται νά άπευθυνθή δι* αΐτήσεως προς τόν "Επαρχον. δστις 
προβαίνει είς Ερευναν περί τό δλον ζήτημα καΐ έάν πεισθή ότι ή ζημία 
ή φόορά ήτο δια ποσόν παρέχον τ ω παθόντι δικαίωμα αποζημιώσεως, 
6 "Επαρχος θά ύπολογίζη έκ νέου τήν άποζημίωσιν καΐ θά γνωστοποιή 
τοΟτο εις τόν Πρόεδρον τής Χωριτικής Αρχής δ σ η ς 6ά ά.ν<&0*χ>ρή 
Αναλόγως τήν προγενεστέρως γενομένην έκτίμησιν. 

7.—(!) "Εντός δέκα ήμερων άπό τής λήψεως τής έν αρθρω 4 άναφερο- Καβήκοντα 
μίνης ειδοποιήσεως, ό Πρόεδρος τής Χωριτικής "Αρχής— ι>οί&ρ©ο 

(α) παρασκευάζει κατάλογον (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενον ώς J^P
1
*

1
*^ 

«6 κατάλογος») απάντων τών κατοίκων τοϋ χωρίου, ή αναλόγως 
τής περιπτώσβωε. τών Ιδιοκτητών προβατ<*>ν ή αίγών 6ν 
υπογράφει καΐ σφραγίζει· 

($$'Κατανέμε* Yd όλικ6ν ττοσόν τής Αποζημιώσει*: δμΟΟ μετ& τών 
^νβ^ομένχι^ϊξδβω^ καΐ t # i A « # m p ^ f s u v 6ra|iw*Xw*vtofj&v 

βιοπτισθησομίνων δυνάμει τββ TTUOOVTOC Νόμ&&, τελών, 
μεταξύ (!) απάντων νών κατοίκων κ«τ Χαα μέρη» έάν ή ζημία· ή 
ιφ^ορώ προεκλήθη «Ιςντήν Tjcpiowcrlav δίτδ προσώπων άγνωστων 
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ή Οπό μή άνακαλυφθίντων ζώων, ή ({') απάντων τών Ιδιοκτητών 
προβάτων ft αίγών κα τ· άναλογίαν τοΟ άριθμοΟ τών προβάτων ^ 
ή αιγών των κατεχομένων κατά κυριότητα Οφ' έκαστου *ξ 
θυτών κατά τήν ήμερομηνίαν καθ* ή"ν άνεκαλύφθη ή ζημία ή 
φθορά, εάν αΟτη προεκλήθη είς δένδρα, καρπούς ή σιτηρά 
υπά μή άνακαλυφθέντων προβάτων ή αίγών. 

(2) Ό κατάλογος διαλαμβάνει έν τ ύ τέλει αΰτοΰ— * 
(α) περιγραφήν τής ζημιωθείσης ή φθαρείσης περιουσίας· 
(β) Μκθεσιν δεικνύουσαν δτι ή ζημία fl φθορά προεκλήθη υπά προ * 

σώπων, άγνωστων ή ύπά μή άνακαλυφθέντων ζώων , ή αναλόγως 
τής περιπτώσεως, ύπό μη άνακαλυφθέντων προβάτων ή α ί γ ώ ν 

(γ) ϋκθεσιν δεικνύουσαν το όλικόν ποσόν τής καταβλητέας απο
ζημιώσεως, καΐ έάν τό τοιοΟτον ποσόν καθωρίσθη κατόπιν 
συμφωνίας μετά τοΟ παθόντος, ή δχι 

(δ) ίκθεσιν δεικνύουσαν τά γενόμενα έξοδα καΐ τά καταβλητέα 
δυνάμει Κανονισμών θεσπισθησομένων δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, τέλη· 

(ε) εκθεσιν δεικνύουσαν δτι τό όλικόν ποσόν τής αποζημιώσεως 
όμοϋ μετά τών προμνησθέντων εξόδων καί τελών κατενεμήθη 
μεταξύ απάντων τών κατοίκων, η αναλόγως της περιπτώσεως, 
μεταξύ απάντων τών Ιδιοκτητών προβάτων ή αιγών συμφώνως 
ταϊς διατάξεσι της παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (Ι)" 

(στ) τό καταβλητέον παρ ' εκάστου κατοίκου, ή αναλόγως της περι
πτώσεως, Ιδιοκτήτου προβάτων ή αϊγών, ποσόν. 

(3) Ό Πρόεδρος τής Χωριτικής 'Αρχής εντός της ώ ς εΐρηται περιόδου ^ » 
τών δέκα ημερών— 

(α) τοιχοκολλά άντίτυπον τοΰ καταλόγου εις εμφανές μέρος έν τω 
χωρίω, και 

(β) διαβιβάζει τώ 'Επάρχω δύο αντίτυπα τοΰ καταλόγου όμοΰ μετά 
πιστοποιητικού υπογεγραμμένου και έσφραγισμένου ύπό τοΰ V 
Προέδρου της Χωρπικής 'Αρχής καθορίζοντος τήν ήμερομη
νίαν καί τον τόπον τής έν τώ χωρίω τοιχοκολλήσεως αντι
τύπου τοΰ καταλόγου, ωσαύτως δε άντίτυπον τής έν άρθρω 6 
αναφερομένης εκτιμήσεως, δεόντως πιστοποιημένον υπ" αυτού 
ώς ακριβώς άντίτυπον αΰτοΰ. 

Ενστάσεις. g.—(|) Τηρουμένου τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 6, ό παθών ή πάν 
πρόσωπον ούτινος τό όνομα εμφαίνεται έν τώ οΰτω τοιχοκολληθέντι 
ύπό τοΰ Προέδρου τής Χωριτικής 'Αρχής ώς προνοείται έν άρθρω 7 
καταλόγω, δύναται εντός δέκα ήμερων από τής τοιχοκολλήσεως τοΰ 
τοιούτου καταλόγου νά καταχώρηση παρά τώ γραφείω του Έπαρχου 
£γγραφον £νστασιν, δεόντως ύπογεγραμμένην παρ* αύτοϋ, έκθέτουσαν 
τους λόγους εφ* ων βασίζεται ή τοιαύτη £νστασις. 

(2) Ουδεμία Ενστασις γίνεται δεκτή έκτος έάν καταχωρηθή παρά τ ω 
"Επάρχω εντός δέκα ήμερων άπό τής τοιχοκολλήσεως τοΰ καταλόγου : 

Νοείται δτι ό "Επαρχος κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν δπως , διά 
καταδειχθεΐσαν εΰλογον αΐτίαν, παρατείνη τήν προθεσμίαν καταχωρήσεως 
τής τοιαύτης ενστάσεως. 

(3) "Ο "Επαρχος οφείλει δ π ω ς τό ταχύτερον δυνατόν προβή εις τήν * 
έξέτασιν καί λήψιν αποφάσεως επί τής τοιαύτης ενστάσεως. * 

(4) "Αμα ώ ς ό "Επαρχος έπιληφθή απάντων τών ενστάσεων, ούτος 
προβαίνει είς τάς μεταβολάς καί τροποποιήσεις τοΰ καταλόγου αΤτινες 
κατέστησαν άναγκαΐαι ώ ς αποτέλεσμα τής επί τής ενστάσεως ληφθείσης 
αποφάσεως αύτοϋ, ή υπογράφει τόν ούτω μεταβληθέντα ή τροποποι £ 
ηθέντα κατάλογον καί τόν διαβιβάζει είς τόν Πρόεδρον τής Χωριτικής 
"Αβχής δστις τοιχοκολλά τούτον είς εμφανές μέρος έν τώ- χωρίω ό 
Πρόεδρος τής Χωριτικής 'Αρχής πιστοποιεί εγγράφως τ ώ "Επάρχω 
τήν ήμερομηνίαν καί τόν τόπον τοιχοκολλήσεως τοΟ καταλόγου. 
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(5) 'Εάν ουδεμία ϊνστασις καταχωρηθή ώ ς προνοείται έν τώ παρόντι 
αρθρω εντός τής νενομισμένης προθεσμίας, 6 "Επαρχος έπικυροΐ καΐ 
υπογράφει τ6ν κατάλογον δστις επί τούτω καθίσταται ανέκκλητος. 
Πάς τοιούτος κατάλογος διαβιβάζεται αμελλητί είς τόν Πράεδρον τής 
Χωριτικής "Αρχής: 

Νοείται δτι εάν ό "Επαρχος έξεύρη δτι τά έν τ φ καταλογή έμφαινόμενα 
έξοδα ή τέλη δέν είναι σύμφωνα προς τά έν Κανονισμοϊς θεσπισθησο
μένοις Ουνάμει τοΟ παρόντος Νόμου έμφαινόμενα τοιαΰτα. δυνατά; νά 
αναθεώρηση αναλόγως τόν κατάλογον καΐ νά επικύρωση τούτον συμ
φ ώ ν ω ς τη" γενομένη αναθεωρήσει. 

?.—(Ι) Παν πρόσωπον ούτινος τά νόμιμα συμφέροντα προσβάλλονται Αίτηση *$ 
διά τίνος αποφάσεως τοΟ "Επαρχου δυνάμει του παρόντος Νόμου* Λ<κ«στη ρ !*,.; 
δύναται εντός δέκα ήμερων Από τής ημερομηνίας της τοιχοκολλήσεων τοΟ 
καταλόγου ώ ς προνοείται έν έδαφίω (4) του άρθρου 8 νά ύποράλη 
τω δικαστηρίω αΐτησιν άνακουφίσεως έκθέτουσαν τους λόγους έφ" ών 
βασίζεται ή αίτησις, τό δέ δικαστή ρ ι ο ν θ ά αποφαίνεται επί πάσης τοι
αύτης αιτήσεως διά τής εκδόσεως τών αναγκαίων οδηγιών περί τήν 
μεταβολήν ή τροποποίησιν τοΟ καταλόγου. 

(2) Τό "Ανώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώση Διαδικαστικόν 
Κανονισμόν καθορίζοντα τά τής πρακτικής καΐ δικονομίας της διεπούοης 
τήν έκδίκασιν οιασδήποτε αιτήσεως υποβαλλομένης δυνάμει τοΰ 
παρόντος άρθρου, μέχρις ου δέ έκδοθή ό τοιούτος Διαδικαστικός Κανο
νισμός θά έφαρμόζηται. τηρουμένων ι ώ ν αναλογιών, ό Διαδικαστικός 
Κανονισμός Πολιτικής Δικονομίας. 

(3) *Εάν ουδεμία αίτησις υποβληθή τ ω δικαστηρίω δυνάμει του 
παρόντος άρθρου εντός τής νενομισμένης προθεσμίας, ό κατάλογος 
καθίσταται ανέκκλητος. 

10.—(Ι) "Αμα ώ ς ό κατάλογος καταστή ανέκκλητος ώ ς προνοείται Καταβολή 
έν τ ω παρόντι Νόμω. πάν πρόσωπον ούτινος τό όνομα εμφαίνεται έν <*"οζηι»ώ· 
τ ώ τοιούτω καταλόγω οφείλει δ π ω ς εντός έξήκοντά ήμερων άφ* ής °6<ος· 
ό κατάλογος κατέστη ανέκκλητος, νά καταβάλη είς τόν Πρόεδρον τής 
Χωριτικής Αρχής τό έν τ φ καταλόγω ϊναντι τοΟ ονόματος αύτοΰ, 
δεικνυόμενον ποσόν. 

(2) "Αμα τή παρύδ^ τής έν έδαφίω (!) καθοριζομένης προθεσμίας, 
ό Πρόεδρος τής Χωριτικής "Αρχής παρασκευάζει κατάλογον τών προ
σ ώ π ω ν ατινα παρέλειψαν νά πληρώσωσιν ώ ς προνοείται εν τω έδαφίω 
τούτω (έν τοις εφεξής έν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ώ ς «κατά
λογος τών έν υπερημερία προσώπων») ον υπογράφει καΐ πιστοποιεί ώ ς 
ακριβή! 

(3) "Ο Πρόεδρος τής Χωριτικής "Αρχής καταχωρεί τότε παρά τ φ 
Πρωτοκολλητή" τοΟ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου τής 'Επαρχίας έν ή κείται 
τό χωρίον, κατάλογον τών έν υπερημερία προσώπων προσηκόντως 
ύπογεγραμμένον καΐ πιστοποιημένο ν ύπ* αυτοΟ ώς npovoeira; &ν 
έδαφίν (2) καΐ επί τούτφ δύναται νά χωρήση έκτέλεσις εναντίον ενός 
έκαστου τών υπερήμερων π ρ ο σ ώ π ω ν ω ς έάν τό ύπ" αυτών όφειλόμενον 
ποσόν ήτο χρέος έκ δικαστικής αποφάσεως. 

I I . Παν ποσόν καταβληθέν δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου είτε Οπό AKWBBK 
τοβ Προέδρου τής Χωραικής "Αρχής, εϊτβ ύπό τοΟ δικαστηρίου, βιατί κ«τα·λιν_ 
θεται ύπό τοΟ Προέδρου τής Χωοντικής 'Αρχής ώ ς ακολούθως :— ? 1 < Χ ^ β " 

(β) καταβάλλεται *1ς τόν παθόντα τό ποσόν τήε; άτΥΰζν}μιώ«ε<*»ς ΐξό&«ν 
όμοδ \terk τών τυχόν οφειλομένων ούτω ε ξ ό δ ω ν και τ«}Μ. 

(β) καταβάλλονται είς παν δικαΐοΟμίνον πρόσωπον άπαντα τ& 
οφειλόμενα αύτώ Εξοδα καΐ τέλη* 

file:///terk
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Περιορισμός 
τοΟ ποσοΟ 
τΓ|ς κατα
βλητέας &πο· 
ζημιώσεως. 

Προσαρμογή 
τβν κατανβ
μηθέντων 
τιοοών όσακις 
ταΟτα δέν 
τταριστώνται 
δια τίνος 
κυκλοφορούν
τος ί,ν τί} 
Δημοκρατία 
νομίσματος. 

Διαδικασία 
εις περιπτώ
σεις καθ' ας 
τά πρόσωπα, 
κ.λ.π., τά 
προκαλέ
σαντα τήν 
ζημίαν f\ 
ς>θοράν ανα
καλυφθώσι. 

"Ελλην καΐ 
ΤοΟρκος 
Πρόεδρος 
Χοριτικής 
•Αρχής 
Εν τινι χωρ(φ 
ή συνοικία. 

Πρόεδρος 
Χωριτικ?)ς 

καΐ μέλη τής 
Χωριτικής 
'Αρχής 4ν 
τπταΐσματι 
περί τά 
καθήκοντα 
αύτδν. 

Yy/V^tQkpaYoOvYat δι* fcu*6V 8πβντΛ τά?Βξοβο k<A *4X*f «!ς &*©3τ*>ς 
δυνατόν νά δικαιούται· 

(δ) κατακρατείται είς χωριστδν λογαριασμών πάν ποσόν επιβληθέν 
δυνάμει τών διατάξεων τοΟ Αρθρου 13 Τνα διατεθώ ώ ς προνο
είται έν τ ώ δρθρω τούτω. 

Μέρος III. 
ΓΕΝΙΚΑ» ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

12. Το ολικόν ποσόν τής δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου καταβλητέας 
αποζημιώσεως δέν υπερβαίνει τάς πεντακόσιας λίρας διό ζημίαν ή 
φθοράν έπενεχθεΐσαν είς περιουσίαν ύπό π ρ ο σ ώ π ω ν άγνωστων ή μή 
ανακαλυφθέντων ζώων, καΐ τάς διακοσίας λίρας διά ζημίαν ή φθοράν 
έπενεχθεΐσαν είς δένδρα, καρπούς Γ] σιτηρά ύπό μή ανακαλυφθέντων 
προβάτων ή αίγών. 

13. "Οσάκις κατά τήν γενομένη ν κατανομή ν τοϋ ποσοΟ τής αποζημι
ώσεως, εξόδων καΐ τελών μεταξύ απάντων τών κατοίκων, ή αναλόγως 
τής περιπτώσεως, απάντων τών Ιδιοκτητών προβάτων ή αίγών, 
καθίσταται δήλον δτι το ύφ" οίουδήποτε κατοίκου ή Ιδιοκτήτου προβάτων 
ή αίγών καταβλητέον ποσόν δέν παρίσταται διά τίνος κυκλοφορούντος 
έν τη Δημοκρατία νομίσματος, ό Πρόεδρος τής Χωριτικής "Αρχής, ή 
αναλόγως τής περιπτώσεως, ό Έπαρχος , θά αύξάνωσιν τό καταβλητέον 
ύφ* έκαστου τοιούτου κατοίκου ή Ιδιοκτήτου προβάτων ή αιγών, ποσόν, 
διά τής προσθήκης έπι τούτου τών αναγκαίων μιλς ίνα τούτο άνέλθη 
εις ποσόν παριστώμενον διά νομίσματος κυκλοφορούντος έν τη Δημο
κρατία, καΐ τό ποσόν όπερ ούτω εξευρίσκεται δτι υπερβαίνει τό ολικό ν 
ποσόν τής καταβλητέας ύπό τών κατοίκων ή Ιδιοκτητών προβάτων ή 
αίγών, αποζημιώσεως, θά διατίθεται ύπό τοΟ Προέδρου τής Χωριτικής 
Α ρ χ ή ς διά τίνα σκοπόν έν τω χωρίω, όστις ήθελε τύχει τής εγκρίσεως 
τοϋ Έπαρχου. 

14. *Εάν καθ* οιονδήποτε χρόνον αφ" ής ό κατάλογος κατέστη ανέκ
κλητος δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, τά πρόσωπα ατινα, ή τά .πρόσωπα 
ων τά ζώα ή πρόβατα ή αίγες, προεκάλεσαν τήν ζημίαν ή φθοράν όνακα
λυφθώσιν, τό ύπό τών κατοίκων, ή αναλόγως τής περιπτώσεως, τών 
Ιδιοκτητών προβάτων ή αίγών καταβλητέον δυνάμει του τοιούτου κατα
λόγου ποσόν (εϊτε τούτο ή οίονδήποτε μέρος αύτοϋ κατεβλήθη έν τή 
πραγματικότητι ή δχι) δύναται νά άνακτηθή έκ τών τοιούτων π ρ ο σ ώ π ω ν 
ύπό τής Χωριτικής Α ρ χ ή ς δι" αγωγής έγειρομένης ενώπιον τοϋ δικα
στηρίου, καΐ άμα ώ ς άνακτηθή θά καταβάλλεται είς τους κατοίκους ή 
ίδιοκτήτας προβάτων ή αίγών, ο'ίτινες κατέβαλον ή ενέχονται διά τήν 
καταβολήν αύτοϋ. 

15. "Οσάκις £ν τινι χωρ ίω ή συνοικία χωρίου υφίσταται τόσον 
Έλλην δσον καΐ Τούρκος Πρόεδρος Χωριτικής "Αρχής, αρμόδιος διά 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων ή τήν διενέργειαν πράξεων έμπεπι
στευμένων τω Προέδρω Χωριτικής "Αρχής δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου, καΐ διά τήν λήψιν τελών καθοριζομένων ύπό Κανονισμών γενο
μένων δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου είναι ό Πρόεδρος τής Χωριτικής 
"Αρχής τής κοινότητος είς ην ανήκει ό παθών. 

16. "Οσάκις ό Πρόεδρος τής Χωριτικής "Αρχής ή μέλος τι τής Χωρι
τικής "Αρχής δέν είναι Ικανός ή πρόθυμος, ή παραμελή ή άρνήται νά 
εκτέλεση οιονδήποτε τών καθηκόντων αύτοϋ ή νά διενεργήση πραξιν 
τινά έμπεπιστευμένην είς τους Προέδρους τών Χωριτικών "Αρχών, ή 
αναλόγως τής περιπτώσεως, τά μέλη τής Χωριτικής "Αρχής, δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου, ό "Επαρχος δύναται .κατά ττάντα χρόνον δι* έγγραφου 
υπογεγραμμένου ύπ" αύτοϋ νά διορίση £ν κατάλληλον πρόσωπον διά τήν 
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έκτίλ,εσιν των ώ ς «ϊρηται καθηκόντων ή τήν διενέργειαν των ώ ς εϊρητα^ 
ττράξεων, καΐ τά οϋτω δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου εκτελεσθέντα καθήκο
ντα η διενεργηθείσας πράξειςύττό τοΟ διορισθέντος ώς έν τοΤς Ανωτέρω 
προσώπου, θά εϊνοι έγκυρα καΐ αποτελεσματικά ώ ς έάν έξετελοΰντο ή διβ
νεργοΟντο ύπό τοΟ Προέδρου τής Χωριτικής 'Αρχής, η* αναλόγως τής 
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , . Οπό τίνος μέλους τής Χωριτικής "Αρχή/:. 

17.—(Ι) Ό Πρόεδρος τής Χωριτικής "Αρχής ή1 τό διορισθέν συμ Αδικήματα. 
φώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 16 πρόσωπον, δπερ αρνείται ή rrapcx*· 
μελεΤ άνευ ευλόγου αΐτίας τήν έκτέλεσιν οίουδήποτε καθήκοντος, ή τήν 
διενέργειαν πράξεως τίνος επιβαλλομένης Οπό τοΟ παρόντος Νόμου, ή 
δστις έν γνώσει αύτοϋ προβαίνει εις ψευδή έκτίμησιν ζημίας ή φθοράς, ή 
δστις τοιχοκολλά έν τ ώ χωρ ίω ή διαβιβάζει τώ 'Επάρχω ψευδή κατάλογον 
£ν τινι οΰσιώδει στοιχείω  ή 

(2) Πας όστις παρακωλύει ή εμποδίζει τον Πρόεδρον τής Χωριτικής 
"Αρχής ή τό διορισθέν συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΟ άρθρου 16, πρό
σωπον, εν τή εκτελέσει τών καθηκόντων των ή κατά τήν διενέργειαν 
πράξεως τίνος επιβαλλομένης ΰπό του παρόντος Νόμου  ή 

(3) Πάς δστϊς παρακωλύει ή εμποδίζει τόν "Επαρχον ή τό διορισθέν 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ άρθρου 16, πρόσωπον έν τή ενασκήσει 
εξουσίας, ή εκτελέσει καθήκοντος ή κατά τήν διενέργειαν πράξεως τίνος 
επιβαλλομένης ύπό του παρόντος Νόμου· ή 

(4) Πάς όστις παραβαίνει, ή δέν συμμορφοΰται προς οιανδήποτε 
τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, ή τους δυνάμει του παρόντος 
Νόμου γενομένους Κανονισμούς, είναι ένοχος αδικήματος και έν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς είκοσι 
λίρας, ή είς φυλάιασιν μή ΰπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας, ή εις άμφο
τέρας τάς ποινάς. 

!8.—(Ι) Τό "Υπουργικόν Συμβοΰλιον δύναται νά θεσπίση Κανό Κανονισμοί, 
νισμούς δημοσιευόμενους έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, 
διά τήν έφαρμογήν τών σκοπών τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Είδικώτερον και άνευ επηρεασμού τής γενικότητος τής ανωτέρω 
εξουσίας, οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται— 

(α) νά καθορίσωσι τά έξοδα καΐ τέλη ατινα καταβάλλονται άναφο

ρικώς προς οίανδήποτε πραξιν, ζήτημα ή πράγμα γενόμενον 
δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

(β) νά καθορίση τους χρησιμοποιούμενους δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου, τύπους . 

ί9. Ό παρών Νόμος δέν εφαρμόζεται έπ! περιουσίας κειμένης, ή 
υπόστασης ζημίαν ή φθόράν εντός τοΰ εδάφους τών ακολούθων πόλεων: 

Λευκωσίας, 
Λεμεσού, 
Κτήματος, περιλαμβανομένης τής Κάτω Πάφου, 
Λάρνακος, περιλαμβανομένης τής Σκάλας, 
"Αμμοχώστου, περιλαμβανομένων τών Βαρωσίων, 
Κυρηνείας : 

Νοείται δτι τό Υπουργ ικόν Συμβοΰλιον δύναται νά όρίση διά δια
τάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας 
δτι ό παρών Νόμος ή οίαδήποτε τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, 
θά έφαρμόζηται έξ ολοκλήρου ή μερικώς, επί περιουσίας κειμένης, ή 
περιουσίας υπόστασης ζημίαν ή ψθοράν, εντός τοΰ εδάφους οΙασδήποτε 
τών είρημένων πόλεων ή οΙασδήποτε τών συνοικιών τών είρημένων 
πόλεων, άπό τής δημοσιεύσεως δέ τοΰ τοιούτου διατάγματος καΐ 

Ν ό μ ο ς ο έ ν 
έψαρμόζβτοΗ 
οίς -πολβις. 
" Εξουσία 
'ΥττουογικοΟ-

Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 
Οπως ίκ -

TSIVJ) TV(V 
έ φ α ρ μ ο γ ή ν 
αϋτοΟ επί 
ττόλβων fj 
συνοικίας 
πόλβων. 


