
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡβΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 832 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Διαθηκών και Διάδοχης (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 εκδί

δεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 75 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλ^· τώΛ/ Ά^ντιπ^οσώποο 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Διαθηκών καΐ Δια Συνοπτι 

δοχης (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1970 και θα άναγινώσκηται τίτλος. 
όμου μετά του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου (έν τοις εφεξής κεφ. ι 
αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2 . Τό εδάφιον (2) του άρθρου 41 του βασικού νόμου διά τοΟ πα
ρόντος τροποποιείται διά τής έν τέλει αύτου προσθήκης τη ς ακολού
θου επιφυλάξεως : 

κός 

ΤροποποΙησις 
τοΟ Αρθρου 41 
του βασικοΰ 
νόμου. 

«Νοείται δτι ουδεμία τοιοώτη μείωσις και περικοπή γίνεται οσά
κις πρόσωπον τι άποθνήσκη κοααλεΐπον σύζυγον, άλλ* οΟτε τέκνον 
ή κατιόντα τέκνου, ούτε ποπέρα, ούτε μητέρα, τό δέ διατεθέν διά 
διαθήκης υπέρ τήν διαθέσιμσν μοΐραν μέρος τής περιουσίας αύτου, 
τό όποιον δυνατόν νά άνέρχηται μέχρι του συνόλου τής νομίμου 
μοίρας, έκληροδοτήθη εις τόν επιζώντα σύζυγον.». 

3 . Τό άρθρον 42 τοΟ βασικού νόμου καταργείται καΐ αντικαθίστα
ται διά του ακολούθου : 

«Απόλυτος 42. ΑΙ περί διαθεσίμου μοίρας διατάξεις του άρθρου 41 
διαθέσεως εΐ ^ ν εφαρμόζονται είς τάς ακολούθους περιπτώσεις : 
ώριομένας (α) επί διαθήκης πάσης κινητής καΐ ακινήτου Ιδισκτη
περππώσεις. σίας προσώπου γεννηθέντος έ ν τώ Ήνωμένω Βασι

λείω ή του οποίου ό πατήρ έγε,ννήθη έν τω Ηνωμέ
νο Βασιλείω, ή έ ν οίωδήποτε κρατεί μέλει της Κοι

Κατάργησις 
τοΰ άρθρου 42 
τοϋ βασικοΰ 
νόμου καΐ 
άντικατά-

στασις διά 
νέου άρθρου. 
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νοπολιΐείας, ανεξαρτήτως του έάν το προσωιτον 
τούτο έχο τήν κατοικίαν αύτου (domicil) έ ν Κύπρω 
ή «χι ' · . . . * 

(S) έπι διαθήκης κινητής Ιδιοκτησίας αλλοδαποί) ανε
ξαρτήτως του έάν οδτος έ'χη τήν κατοικίαν αύτοΟ 
(domicil) έν Κύπρω ή δχι. 

Δια ιούς σκοπούς της παρούσης παραγράφου «άλ 4 
λοδαπός,·. σημαίνει μή πολίτην τής Δημοκρατίας 
άλλα δέν· περιλαμβάνει άλλοδαπόν δστις έγεννήθη 
έν Κύπρω καθ' δν χρόνον ol γονείς αύτου εΐχον τήν 
συνήθη αύτών διαμονήν έν Κύπρω ή τοο οποίου ό 
πατήρ έγεννήθη έν Κύπρω καθ' δν χρόνον οί γονείς 
αοχον είχον τήν συνήθη αύτών διαμονήν έν Κύπρω 
ουτέ τήν άλλοδαπήν σύζυγον παντός πολίτου της 
Δημοκρατίας μή τελούσαν έν χωρισμω άπό τοΟ συ
ζύγου της δυνάμει αποφάσεως αρμοδίου δικαστη
ρίου.». 

Έτυιτώθη έν xQ> TimoYpn^^.^ - ^is •■«ιίμιαινΓμ, Δί|μοκρατ(ας. έν ΛευκωσΙςι 
Ι » 


