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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Forest Cyprus Corporation (Άναζήτησις Πετρελαιοει

δών) (Συμπληρωματ ικά! Διατάξεις) Νόμος του 1963, το κείμενον τοΟ όποιου 
ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρα

τ ίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας . 

'Αριθμός 26 τοϋ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ Π Ε Ρ Α Ι Τ Ε Ρ Ω Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΕΝ ΣΧΕ

Σ Ε Ι Π Ρ Ο Σ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Ε Ι Δ Ω Ν ΥΠΟ 
TOY FOREST CYPRUS CORPORATION. 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ήγέρθησαν άμφιβολιαι περί την έρμηνείαν της 
Συμφωνίας ήτις περιλαμβάνεται εν τω Πίνακι του περί Συμφωνίας 
μετά τοϋ Forest Cyprus Corporation (Επ ικυρωτ ικού) Νόμου του 1962, 
εν αναφορά προς τα δικαιώματα τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς δπως είσέρχηται και 
δ ιεξάγη έρευνας δι' άναζήτησιν πετρελαιοειδών έπί ιδιωτικής Ιδιο
κτησίας' και 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι κρίνεται εύκταΐον δπως διευκρινισθή ή κατάστα-
σις και ληφθή προσωρινή πρόνοια δια τήν άκολουθητέαν διαδικα-
σίαν διαρκούσης τής τοιαύτης αναζητήσεως : 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Forest Συνοπτικός 
Cyprus Corporation (Άναζήτησις Πετρελαιοειδών) (Συμπληρωματι - τίτλος. 
και Διατάξεις) Νόμος του 1963, θα άναγινώσκηται δε όμου μετά του 
περί Συμφωνίας μετά του Forest Cyprus Corporation (Επικυρωτικού) 
Νόμου του 1962. 77τοΰΐ962. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ του ερμηνεία, 
κειμένου— 

«Εταιρε ία» σημαίνει το Forest Cyprus Corporation ώς καθορίζε
ται έν τω άρθρω 2 του Νόμου' 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Συμφωνίας μετά του Forest Cyprus 
Corporation (Έπικυρωτικόν) Νόμον του 1962' 77τοθΐ962. 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εμπορίου και Βιομηχανίας 
και περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον πρόσωπον του Υπουργείου 
του έξουσιοδοτημένον ύπ' αύτου διά τον σκοπόν τούτον. 
(2) Οι έν τω παρόντι Νόμω μή ά λ λ ω ς καθοριζόμενοι δροι κέκτην

ται, έκτος έάν ά λ λ ω ς προκύπτη έκ του κειμένου, τήν εννοιαν ην άπέ

δωκεν είς τους δρους τούτους ό Νόμος και ή έν τω Πίνακι αύτου πε

ριλαμβανομένη Συμφωνία. 
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Δικαιώματα 
και υποχρε
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Κεφ. 148. 

3.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός εν οίωδήποτε έτέρω Νόμω διαλαμ
βανομένου, είδικώτερον δε ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί 
'Αστικών 'Αδικημάτων Νόμου αΐτινες άφορώσι την παράνομον έπέμ
βασιν εις ξένην ίδιοκτησίαν (trespass), ή Εταιρεία κατά την άναζή
τησιν Πετρελαίου την διενεργουμένην συμφώνως προς τάς διατάξεις 
της περιλαμβανομένης εν τω Πίνακι του Νόμου Συμφωνίας, και τη
ρουμένων των έν αύτη διαλαμβανομένων δρων οΐτινες δεν αντίκεινται 
προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, θά εχη το δικαίωμα δπως, 
επιφυλασσομένου του εδαφίου (2) — 

(α) ε'ισέρχηται ε'ις πάσαν γαΐαν εντός της 'Αδειούχου Περιοχής 
μετά των αντιπροσώπων, υπηρετών και εργατών αυτής, και 
διενεργή τοιαύτας γεωλογικάς και γεωφυσικάς επισκοπή
σεις και εξετάσεις, και προβαίνη εις τοιαύτας δοκιμάς, 
διατρήσεις φρεάτων ή δοκιμαστικός γεωτρήσεις, ως ήθελον 
ευλόγως κριθή άναγκαΐαι έπί τω σκοπώ πραγματώσεως 
τών σχεδίων αυτής προς παραγωγήν πετρελαίου έπί της 
γαίας : 

Νοείται δτι— 
(i) ή Εταιρεία θά επιδεικνύει τήν προσήκουσαν έπιμέλειαν 

άναφορικώς προς ύφισταμένας ο'ικοδομάς και ευκολίας' 
(Π) τά διατρήματα, αϊ θέσεις δονήσεως, και οί σταθμοί δονη

τών δεν δύνανται νά ει ναι πλησιέστερον τών εκατόν πεν
τήκοντα ποδών ε'ις οίκοδομήν, μάνδραν ή περιπεφραγμέ
νον χώρον διά κτήνη ή εις όρνιθώνα, ή εις φρέαρ ύδατος, 
άνευ της εγγράφου αδείας του ιδιοκτήτου ή κατόχου 
αύτου' 

(iii) έάν ή Εταιρεία κρίνη σκόπιμον τήν χρήσιν διατρητικού 
εξοπλισμού διά τά διατρήματα άπασαι αί ενδείξεις περί 
υπογείων υδατίνων ζωνών δέον νά άναφέρωνται εις τον 
Ύπουργόν' 

(β) έκμισθώνη διά τήν έπί τοιαύτης γαίας άναζήτησιν πετρε
λαιοειδών οιονδήποτε αριθμόν προσώπων μη υποχρεουμένων 
νά κατέχωσιν οιανδήποτε άδειαν αναζητήσεως πετρελαιοει
δών διά τήν διενέργειαν της τοιαύτης αναζητήσεως' 

(γ) χρησιμοποιή τά αναγκαία διά τήν τοιαύτην άναζήτησιν, ή 
αναγκαία έν σχέσει προς ταύτην, μηχανήματα και εγκατα
στάσεις. 

(2) Κατά τήν ένάσκησιν οιουδήποτε τών δικαιωμάτων αυτής δυ
νάμει του εδαφίου (1), οσάκις ή γαία είναι ιδιωτική, ή Εταιρεία 
οφείλει— 

(α) νά λαμβάνη τήν προηγουμένην άδειαν του Υπουργού : 
Νοείται δτι ό Υπουργός πριν ή χορήγηση τήν τοιαύτην άδειαν 

οφείλει νά μεριμνήση διά τήν δαπάναις τής Εταιρείας δημοσίευ
σιν γνωστοποιήσεως εις δύο τουλάχιστον εφημερίδας κυκλοφο
ρούσας έν Κύπρω, τής μιας εκδιδομένης ε'ις τήν Έλληνικήν, τής 
δέ ετέρας εις την Τουρκικήν γλώσσαν, περί της προθέσεως αύτου 
δπως πράξη ούτω, δύο τουλάχιστον εβδομάδας προ τής χορη
γήσεως τής τοιαύτης αδείας" 
(β) νά παρέχη άσφάλειαν κατ' άπαίτησιν του Υπουργού, διά 

τής καταθέσεως παρά τω Γενικώ Λογιστή ποσού* τίνος καθο
ριζομένου ύπό του Υπουργού, διά τήν καταδολήν αποζημι
ώσεως διά τήν διοσάραξιν τών δικαιωμάτων επιφανείας και 
διά πασαν ζημίαν έπενεχθεΐσαν εις τήν γαΐαν ή εις παν δ,τι 
άνηγέρθη, έφυτεύθη, ή δ,τι φύεται ή υφίσταται έπ' αυτής' 


