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ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρον 5 ( 1 ) . ) 
1. Ό περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος. Κεφ. $. 

11 τοόΐ'9'63 
2. Ό περί Μεταβιβάσεως καΐ "Υιχοθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμος τοϋ 9τοθ 1965. 

1965. 
3. Ό περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, "Εγγραφή καΐ Έ κ - κ εφ. 224^ 

τίμησις) Νόμος. 3τοΰΐ960 
r ' ' r 78το0 1965 

1 Οτου 1966. 
4. Ό περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος του 1962. 3ΐτοθΐ962. 
5. Ό περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος. Κεφ. 155. 
6. Ό περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος του 1962. 67τοθΐ962. 
7. Ό περί Ανακοΰφίσεως 'Αγροτών 'Οφειλετών Νόμος τοΟ 1962. 29 τοϋ 1962. 

Ό περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Έκτέλεσ ις ) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 50 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Σ ΓΑ ΙΩΝ 
( Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ. 232 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Πωλήσεως Γαιών Συνοπτκος 
(Ειδική Έκτέλεσις ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 και θα άνα τίτλος. 
γινώσκηται δμοΰ μετά του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Έκτέλε 

σις) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»), «εφ. 232. 

2.—(1) Ή παράγραφος (β) του άρθρου 2 του βασικού νόμου διά Τροποποίηση 
τοΟ παρόντος τροποποιείται δια της δ ιαγραφής τών έν αύτη λέξεων τοϋ άρθρου ι 
«είκοσι και μιας ημερώνε (πρώτη γ ρ α μ μ ή ) , και τής άντικαταστά τοϋ βασικού 
σεως α ύ τ ώ ν διά τών λέξεων «δύο μηνών». νόμου. 

(2) Ή παράγραφος (δ) του άρθρου 2 του βασικού νόμου διά τοΟ 
παρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) διά τής δ ιαγραφής τής έν αυτή λέξεως «δύο» (πρώτη γραμ

μή) και τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «έξ»' 
(β) διά τής αντικαταστάσεως τής έν τέλει αυτής τελείας δι' άνω 

και κάτω τελείας και τής ευθύς μετά ταύτην προσθήκης τής 
ακολούθου επιφυλάξεως : 

Νοείται ότι οσάκις έν τή συμβάσει προβλέπηται ή έξυπα 
κούηται μεταγενέστερα τις ημερομηνία διά τήν δήλωσιν με 
ταβι βάσεως τής έν αυτή αναφερομένης ακινήτου Ιδιοκτησί
ας, ή διά τήν καταβολήν τής αντιπαροχής, ή διά τήν καταβο
λήν τής τελευταίας δόσεως αντιπαροχής συμφωνηθείσης 
δπως άποπληρωθή διά δόσεων (περιλαμβανομένης και 
τής περιπτώσεως συμβάσεως ένοικ ιαγορας) , ή ύπό τής πα
ρούσης παρανράφου προβλεπομένη εξάμηνος προθεσμία άρ
χεται υπολογιζόμενη άπό τής έν τή συμβάσει προβλεπομέ
νης μετάγενεοτέρας ταύτης ήμερομηνίάο. 
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Κατάργησ ις 
τοΟ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου κσ ϊ 
Απικατάστα 

σις αύτοΰ 
δια νέου 
άρθρου. 

«ΣυνέτϊΕΐαι 
καταθέσεως 
αντ ιγράφου 
συμβάσεως 
,αρα τφ 
Έπαρχιοκ/Τι 
Κτηματο

λογική) 
Γράφε (φ. 
9 τοΟ 1965. 

3. Τό άρθρον 7 του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου άρθρου : 

7. (1) Κατάθεσις αντιγράφου συμβάσεως διά τήν πώ
λησιν ακινήτου Ιδιοκτησίας παρά τω Έπαρχιακφ Κτημα
τολογικό Γραφέίω συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ πα
ρόντος Νόμου επενεργεί ώς έμπράγμάτον ^άρος (υπό τήν 
αποδιδομένη ν είς τόν δρον τούτον Ιννοιαν υπό τοΟ περί 
Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου τοΟ 
1965) έπι της τοιαύτης Ιδιοκτησίας άπό της τοιαύτης κατα
θέσεως αύτου— 

(α) μέχρι της εκπνοής των έν τη παραγράφω (δ) τοΟ 
άρθρου 2 προβλεπομένων προθεσμιών έφ' δσον δέν 
ήθελεν έγερθή αγωγή εντός των ρηθεισών προθε
σμιών προς είδικήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως' ή : 

(β) έάν τό δικαστήριον, έπί τη εκδικάσει αγωγής έγερ
θείσης εντός των έν τή παραγράφφ (α) αναφερο
μένων προθεσμιών, διά της αποφάσεως του άρνηθή 
νά διατ.άξη είδικήν. έκτέλεσιν τής συμβάσεως, μέχρι 
της εκπνοής τής νενομισμένης προθεσμίας προς 
ύποβολήν εφέσεως έκ τής αποφάσεως ταύτης και 
έφ' δσον δέν ήθελεν ύποβληθή τοιαύτη έφεσις" ή 

(γ) έάν ύποβληθή έφεσίς ώς έν τή παραγράφω (β) , 
μέχρι τής εκδόσεως τής έπ* αυτής αποφάσεως καΐ 
έφ' δσον αυτή έπικυροΐ τήν άπόφασιν του πρωτοδί
κου δικαστηρίου' ή 

(δ) μέχρι τής εκπνοής της έν τω άρθρω 4 προβλεπομέ
νης προθεσμίας έάν τό πρόσωπον υπέρ οδ εξεδόθη 
διάταγμα προς είδικήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως 
άμελήση ή παραλείψη νά συμμορφωθή προς τάς 
διατάξεις τοΟ ρηθέντος άρθρου. 

(2) Ή κατάθεσις αντιγράφου συμβάσεως διά τήν πώ
λησίν ακινήτου Ιδιοκτησίας παρά τω Έπαρχιακώ Κτημα
τολογικά) Γραφείω συμφώνως προς τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου δέν επενεργεί οΰτως ώστε νά ματαίωση ή 
καθυστέρηση τήν πώλησιν τής ακινήτου ταύτης Ιδιοκτη
σίας ή Οποία δυνατόν νά είχε διαταχθή ύπό δικαστηρίου 
πρό τής ημερομηνίας τής τοιαύτης καταθέσεως.». 


