Ν. 7(Ι)/96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3041 της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα θέματα) (Προσωρινές
διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφ ημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφ ωνά με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 7(1) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ)
( Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Έ ς ΔΙΑΤΆΞΕΙς) ΝΟΜΟΎς ΤΟΥ Ι 99 Ι Ε Ω ς 1994

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τουρκοκυπριακών Περιου- Συνοπτικός
σιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατά ξεις) (Τροποποιη- τίτλ°ζ·
τικός) Νόμος του 1996 και θα διαβά ζεται μαζί με τους περί Τουρκοκυ- ΐ39τουΐ99ΐ
πριακών Περιουσιών (Διαχείρισ η και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) 99(Ι) του 1992
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35(1)του 1994.

Νομούς του 1991 εως 1994 (που σ το έξης θα αναφέρονται ως «ο βασ ικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Τουρκοκυπριακών Περιουσ ιών (Διαχείρισ η και Άλλα Θέματα) (Προσω
ρινές Διατάξεις) Νόμοι του 1991 έως 1996.
2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το Τροποποίηση
του
εδάφιο (2) αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων:
*&ο°ν 15
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του βασικού
νόμου.

«(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα οποία θα ληφθούν
εναντίον προσώπου που αποκτά κατοχή ή χρήση τουρκοκυπριακής περιου
σίας κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, ο
Κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσ ωπος του μπορεί να προβεί, με
τη βοήθεια της Αστυνομίας, αν χρειασθεί, σ την ανάκτηση της κατοχής της
τουρκοκυπριακής περιουσ ίας και στη μετακίνηση ή και απομάκρυνση από
αυτή οποιουδήποτε αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασ κευάσ ματος ή
υλικού και ο Κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσ ωπος του οφείλει
να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη τους:
(23)
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Νοείται ότι πριν από τη λήψη των ως άνω αναφερόμενων μέτρων ο
Κηδεμόνας ή ο εξουσ ιοδοτημένος αντιπρόσ ωπος του θα επιδίδει γραπτή
ειδοποίηση προς τον παραβάτη ή το πρόσ ωπο που έχει την ευθύνη ή τον
έλεγχο του αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού, σε
περίπτωση που είναι γνωστός, όπως, μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη της,
παραδώσει την κατοχή της τουρκοκυπριακής περιουσ ίας ή μετακινήσ ει ή
και απομακρύνει από αυτή οποιοδήποτε αντικείμενο, είδος, όργανο, κατα
σκεύασμα ή υλικό. Αν η προσωπική επίδοση της γραπτής ειδοποίησης δεν
καταστεί δυνατή ή αν ο παραβάτης ή το πρόσ ωπο που έχει την ευθύνη ή
τον έλεγχο του αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκεύαματος ή υλικού
δεν είναι γνωσ τός, αυτή τοιχοκολλάται σ ε περίοπτο μέρος κατά την κρίση
του Κηδεμόνα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
Νοείται περαιτέρω ότι ο παραβάτης, από τη λήψη της ως άνω γραπτής
ειδοποίησης, δικαιούται να υποβάλει αίτησ η η οποία εξετάζεται εντός της
ως άνω τρίμηνης προθεσ μίας και η αιτούμενη τουρκοκυπριακή περιουσ ία
παραχωρείται σ' αυτόν κατά προτεραιότητα, εφόσον πληρεί τα κριτήρια.
Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Κηδεμόνας θα γνωστοποιεί σ τη Βουλή από
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, τα ονόματα των
παρανόμως κατεχόντων ή χρησιμοποιούντων τουρκοκυπριακή περιουσ ία,
των ειδοποιουμένων να παραδώσουν την κατοχή ή χρήση και εκείνων από
τους οποίους έγινε ανάκτησ η της κατοχής ή χρήσ ης τουρκοκυπριακής
περιουσίας.
(4) (α) Όλες οι δαπάνες που θα γίνουν από τον Κηδεμόνα ή τον εξου
σιοδοτημένο αντιπρόσ ωπο του για την ανάκτηση της κατοχής της τουρκο
κυπριακής περιουσ ίας και τη μετακίνησ η, απομάκρυνσ η και φύλαξη
οποιουδήποτε αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού,
καταβάλλονται σ τον Κηδεμόνα ή τον εξουσ ιοδοτημένο αντιπρόσ ωπο του
από τον παραβάτη ή το πρόσ ωπο που έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο του
αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος ή υλικού.
(β) Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός στον Κηδεμόνα ή στον εξουσιο
δοτημένο αντιπρόσ ωπο του ο παραβάτης ή το πρόσ ωπο που έχει την
ευθύνη ή τον έλεγχο του αντικειμένου, είδους, οργάνου, κατασκευάσματος
ή υλικού που είναι υπό τη φύλαξη του Κηδεμόνα ή του εξουσ ιοδοτημένου
αντιπροσώπου του, αυτός οφείλει να προβεί σ ε γνωσ τοποίησ η που θα
δημοσιευθεί σ την Επίσ ημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με την οποία
θα περιγράφει το αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα, ή υλικό και
θα καλεί κάθε πρόσ ωπο που το διεκδικεί να υποβάλει την απαίτησ η του
στον Κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του μέσα σε ένα μήνα
από τη δημοσίευση αυτή.
(γ) Κάθε αντικείμενο, είδος, όργανο, κατασκεύασμα, ή υλικό που φυλάσ
σεται από τον Κηδεμόνα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσ ωπο του και το
οποίο δε διεκδικηθεί μέσ α σ ε ένα μήνα από τη δημοσ ίευσ η της γνωσ το
ποίησης που αναφέρεται σ την υποπαράγραφο (β) πιο πάνω ή δεν παραλη
φθεί από τον ιδιοκτήτη του κατόπιν ειδοποίησ ης μέσ α σε ένα μήνα από
την ημέρα της ειδοποίησ ης, μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί κατά τρόπο
άλλο ή να κατασ τραφεί, όπως θα καθορισ θεί από τον Κηδεμόνα ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.».

