ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩ ΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
ύπ/Αρ. 736 της 11 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1969
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

.ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Κτ ήσεως 'Ακινήτ ου 'Ιδιοκτ ησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητ ικός)
Νόμος τ ου 1969 εκδίδετ αι δια δημοσιεύσεως είς τ ήν έπίσημον εφημερίδα τ ης
Κυπριακής Δημοκρατ ίας συμφώνως τ ω "Αρθρω 52 τ ου Συν τ άγματος.
:
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· "Αριθμός 52 του 1969

ΝΟΜΟΣ; ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ,ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙ ΝΗΤΟΥ
^ Ί Α Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ " (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ )ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 109)
"Η Βουλή τ ων 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρητ αι ώς ό. περί Κτ ήσεως 'Ακινήτ ου Συνοπτ ικός
'Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) (Τροποποιητ ικός) Νόμος τ ου 1969 και τ 1τ λος.
θα άνα^'ΐνωσκηται δμου μετά του περί Κτήσεως 'Ακινήτου 'Ιδιοκτη
σίας (Αλλοδαποί) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασι Κεφ. 109.
κός νόμος»).
. .
2 . 01 έν τω αρθρω 2 του βασικού νόμου ορισμοί «αλλοδαπός» και Τροποποίηση
«αλλοδαπός Ιθαγενής της Κύπρου» αντικαθίστανται αντιστοίχως δια τ οϋ άρθρου 2
των ακολούθων ορισμών
:
τοοβασικοϋ
1
.

υ
νόμο .

«* αλλοδαπός' σημαίνει μή πολίτην της Δημοκρατίας καΐ περι
λαμβάνει έταίρείαν ελεγχομένη ν υπό αλλοδαπών άλλα δέν περι
λαμβάνει—
(α) άλλόδαπόν Κύπριον'
(β) άλλοδοατήν σύζυγρν πολίτου της Δημοκρατίας, μή τελούσαν

έν.χωρισμω. άπό του συζύγου χης δυνάμει αποφάσεως αρμο
δίου δικαστηρίου*
.'αλλοδαπός Κύπριος* σημαίνει πρόσωπον, μήπολίτην της Δημο
κροττίάς, τό Οποιον έγεννήθη έν Κύπρω καθ' δν χρόνον ot γονείς
αύτοΟ είχον τήν συνήθη αυτών .διαμονήν έν. Κύπρω ή του οποίου
ό πατήρ έγεννήθη έν Κύπρω καθ* (.ον χρόνον ;oUγονείς του ρηθέντος
. πατρός έΐχον. τήν συνήθη, αυτών διαμονήν έν Κύπρω καΐ περιλαμ
βάνει αλλοδαπή ν νσύζυγο ν αλλοδαπού Κυπρίου μή τελούσαν έν χω
ρισμώ άπό του συζύγου της δυνάμει αποφάσεως αρμοδίου δικα
στηρίου.*.'
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Άντικατάστασις του
άρθρου 3
τοΰβασικοΟ
νόμου.

3 . Τό άρθρον 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται δια του ακο
λούθου—
«Περιορισμοί
3.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν
κτήσεως
δπως, δια διατάγματος δημοσιευομένου εις την έπίσημον
ακινήτου
εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγόρευση από τής ημερο
Ιδιοκτησίας
ύπό αλλο
μηνίας της εκδόσεως του διατάγματος, την ύπό αλλοδα
δαπού 6ΐς
πού κτήσιν, .άλλως ή αίτία θανάτου, ακινήτου ιδιοκτησίας,
ώρισμένας
περιπτώσεις. κειμένης εντός περιοχής περιγραφόμενης έν τω διατά
■yμάτι,.άνευ προηγουμένης αδείας τοΰ ; Υπουργικού Συμ
βουλίου.
(2) Έπι τη υποβολή αιτήσεως ύφ' οιουδήποτε προσ&>
που, αλλοδαπού ή μή, προς χορήγησιν αδείας διά τήν όπό
συγκεκριμένου αλλοδαπού ή ύφ* οίουδήποτε αλλοδαπού
κτήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης εντός περιοχής περι
γραφόμενης έν διατάγματι έκδοθέντι επί τή βάσει του πα
ρόντος άρθρου—
(α) τό Ύπουργικόν Συμβούλιον επιλαμβάνεται της αΐ
τήσεως ταύτης, αποφασίζει έπ* αυτής καΐ γνωστο
ποιεί εγγράφως την. άπόφασιν αύτοΟ είς τόν ύποβα
λόντα τήν αΐτησιν μετά πάσης δυνατής ταχύτητος,
έν περιπτώσει δέ αίτήσεως διά τήν κτήσιν ακινήτου
Ιδιοκτησίας σκοπούμενης δπως χρησιμοποιηθή ώς
ιδιωτική κατοικία εντός προθεσμίας μή ύπερβαινού.
σης τους τρεις μήνας"
(β) ή τυχόν χορηγούμενη άδεια δύναται νά πρόβλεψη
δτι ουδεμία περαιτέρω άδεια απαιτείται διά τήν ύφ"
έτερου αλλοδαπού κτήσιν, ύπό τοιούτους δρους οΐοι
ήθελον έπιβληθή έν τή χορηγούμενη αδεία, τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας διά τήν κτήσιν τής οποίας αύτη
χορηγείται, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει και παρά τάς
διατάξεις του ρηθέντος διατάγματος ουδεμία τοιαύ
τη περαιτέρω. $δεια απαιτείται.

(3) Οιαδήποτε κτήσις ακινήτου Ιδιοκτησίας γενομένη
κατά παράβασιν οίουδήποτε διατάγματος εκδοθέντος έπ!
τή βάσει του παρόντος άρθρου ώς και πάσα σχετική εγ
γραφή'τοιαύτης ακινήτου Ιδιοκτησίας εΐναι άκυρος.
(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ό δρος
«κτήσις ακινήτου Ιδιοκτησίας» περιλαμβάνει ωσαύτως—
(α) τήν μίσθωσιν ακινήτου Ιδιοκτησίας διά  περίοδον
ήτις υπερβαίνει τά τριάκοντα τρία ?τη ή . δύναται,
όμοΟ μεθ' οιωνδήποτε περαιτέρω περιόδων δι* άς
παρέχεται μονομερές έκλεκτικόν δικαίωμα παρατά,
σεως ή ανανεώσεως τής μισθώσεως, νά ύπερβή τά
τριάκοντα τρία £ττ\'
(6) τήν κτήσιν μετοχής εταιρείας μή ελεγχομένης ύπό
\\ αλλοδαπών κά! κεκτημένης άκίνητον Ιδιοκτησίάν έν
■<■' περιοχή περιγραφόμενη έν διατάγματι έκδοθέντι επί
τή βάσει του παρόντος άρθρου βταν, λαμβανομένων
ύπ' δψιν κα! οΐώνδήποτε έτερων μετοχών τής αύτης
εταιρείας τυχόν ανηκουσών κατά κυριότητα είς αλ
λοδαπούς, Λ ύπό αλλοδαπού κτησις τής μετοχής ταύ
της θά καθίστα τήν έν λόγω έταιρείαν έλε^'χομένην
ύπό αλλοδαπών ύπό τήν fwoiav της παραγράφου
(β) του ορισμού* τοΟ δρόυ τούτου έν τ φ άρθρω 2.».
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4 . Τό άρθρον 4 τοΟ βασίκοΟ νόμου διό: του παρόντος τροποποιείται
διό: της διαγραφής των έν τέλει τοΟ εδαφίου (3) αύτοϋ λέξεων καί
άριθμοΟ «και της επιφυλάξεως τοΟ άρθρου 5».

Τροτιότίοίηοίς
τοΰ Αρθρου 4
του βασικοϋ
νόμου.

5. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου δια του παρόντος καταργείται.

ΚατάρΥησις
τοΰ άρθρου 5
τοΟ βασικού
νόμου.

6.—(1) Παν διάταγμα εκδοθέν έπί τη βάσει του άρθρου 3, ώς τού
το ίσχυε προ της δια του παρόντος Νόμου καταργήσεως αύτου, καί
τελούν έν ίσχύϊ κατά την ήμέραν της ενάρξεως της Ισχύος του πα
ρόντος Νόμου θεωρείται ώς διάταγμα εκδοθέν έπί τη βάσει του διά
του παρόντος Νόμου ύποκαθισταμένου νέου άρθρου 3 του βασικού
νόμου καί ώς έφαρμοζόμενον καί έπί μισθώσεως ακινήτου Ιδιοκτη
σίας καί κτήσεως μετοχής εταιρείας έμπιπτούσης, έν έκατέρα περι
πτώσει εντός του έν τω έδαφίω (3) του ρηθέντος νέου άρθρου 3 ορι
σμού καί εξακολουθεί ισχύον μέχρι τής διά νεωτέρου διατάγματος
ανακλήσεως ή τροποποιήσεως αύτοΟ.
(2) Πάσα συγκστάθεσις δοθείσα εις τήν κτήσιν ακινήτου Ιδιοκτη
σίας συμφώνως προς διάταγμα ώς τό έν τω έδαφίω (1) άναφερόμε
νον θεωρείται ώς άδεια χορηγηθείσα δυνάμει του διά του παρόντος
Νόμου ύποκαθισταμένου νέου άρθρου 3 του βασικοΟ νόμου καί εξα
κολουθεί ισχύουσα καί μετά τήν λήξιν έτι τής ισχύος τοΟ τοιούτου
διατάγματος.
(3) Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων εφαρμόζε
ται έπί μισθώσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας ή κτήσεως μετοχής εταιρείας
έμπιπτούσης, έν έκατέρα περιπτώσει, εντός του έν τω έδαφίω (3) του
διά του παρόντος Νόμου ύποκαθισταμένου νέου άρθρου 3 ορισμού,
έάν ή τοιαύτη μίσθωσις ή κτήσις συνεφωνήθη δυνάμει συμβάσεως
συναφθείσης πρό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος
Νόμου, νοουμένου δτι ή τοιαύτη σύμβασις θά προσαχθή είς τόν Ύπουρ.
γόν Εσωτερικών, εντός δύο μηνών άπό τής ημερομηνίας τής ένάρ.
ξεως τής ισχύος του παρόντος Νόμου, ύφ* οιουδήποτε των συμβαλλο.
μένων μερών ίνα σημειωθή έπ' αυτής ή ημερομηνία τής προσαγωγής
αυτής, ή δε τοιαύτη σημείωσις τής ημερομηνίας συνιστά αναμφισβή
τητοι' άπόδειξιν τής ώς έν τοΐς ανωτέρω προσαγωγής τής συμβάσεως.

Μεταβατικά!
διατάζεις.
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ΜοςκΗ.» τί'ις Κτιριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

