
Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 284 Ν. 63(Ι)/96 
Αρ. 3056, 3.5.96 

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 63(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1992 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός ι . Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώ

σ ι μ ο υ 1962 σεα)ζ (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
25 του 1983 Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμους του 1962 έως 1992 (που στο εξής θα 

!84του 1988 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
92(ΐ) του 1992. θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμοι του 

1962 έως 1996. 
τροποποίηση 2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 
του άρθρου 4 
του βασικού (α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου εδαφίου : 
νόμου. 

«(2)(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), όταν κατά τη διάρκεια 
της έκρυθμης κατάστασης σκοπείται η απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας για 
σκοπούς άμυνας, η γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης δε δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά αντίγραφο της 
κοινοποιείται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή που αποστέλ

λεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιο

κτητών της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας. 
(β) Αν η εν λόγω επιστολή δεν παραληφθεί από τον ιδιοκτήτη ή 

τους ιδιοκτήτες της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας, διεξάγεται 
περαιτέρω έρευνα προς εξακρίβωση των λόγων της μη παραλαβής της 
επιστολής και αν εξευρεθεί νέα διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιο

κτητών, η γνωστοποίηση επιδίδεται σ' αυτόν ή σ' αυτούς προσωπικά. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιο

κτήτες διαμένουν εκτός Κύπρου, η γνωστοποίηση λογίζεται ότι επιδό

θηκε στα πρόσωπα αυτά μέσα σε πενήντα ημέρες από την ταχυδρόμηση 
της συστημένης επιστολής που αναφέρεται στην παράγραφο (α). 

(γ) Η κοινοποίηση της γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης που 
γίνεται ταχυδρομικώς δυνάμει της παραγράφου (α) λογίζεται ως 
δημοσίευση για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και ως ημερο

μηνία δημοσίευσης της λογίζεται η έβδομη ημέρα από την ημερο

μηνία ταχυδρόμησης της. 
(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 'έκρυθμη κατά

σταση' σημαίνει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί συνεπεία της 
τουρκικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την 
ημερομηνία την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα ορίσει ως ήμερο
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μηνία λήξης της έκρυθμης αυτής κατάστασης με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.»· και 

(β) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (2) σε εδάφιο (3). 
3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : τροποποίηση 

του άρθρου 6 
(α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου του βασικού 

εδαφίου: νόμου· 
«(3)(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2), διάταγμα απαλλο

τρίωσης ιδιοκτησίας που εκδίδεται για σκοπούς της άμυνας ή της 
ασφάλειας της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατά

στασης δε δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
(β) Αντίγραφο του διατάγματος απαλλοτρίωσης κοινοποιείται 

ταχυδρομικώς στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των 
ιδιοκτητών της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας. 

(γ) Η κοινοποίηση του διατάγματος απαλλοτρίωσης που γίνεται 
ταχυδρομικώς δυνάμει της παραγράφου (β) λογίζεται ως δημοσίευση 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και η ημερομηνία ταχυδρό

μησης του διατάγματος λογίζεται ως η ημερομηνία δημοσίευσης του 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 'έκρυθμη κατάσταση' 
σημαίνει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί συνεπεία της τουρ

κικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την 
ημερομηνία την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα ορίσει ως ημερο

μηνία λήξης της έκρυθμης αυτής κατάστασης με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.»· και 

(β) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (3) και (4) σε εδάφια (4) 
και (5), αντίστοιχα. 


