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529 Ν. 45/72 

Ό ιτερί Κυβερνητικών Γαιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 45 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 
ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κυβερνητικών Γαιών Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 και θα άναγινώσκηται ομού μετά
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του περί Κυβερνητικών Γαιών Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου Κεφ. 221. 
ώς «ιό βασικός νόμος»). 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίησις 
(α) Δια της έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «δ Κυβερνήτης» ^ 0
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και «του Κυβερνήτου», οπουδήποτε αδται απαντώνται, και 
τής αντικαταστάσεως των δια τών λέξεων «το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον» και «του Υπουργικού' Συμβουλίου», αντιστοί
χως" 

(β) δια τής έξ αύτου διαγραφής τών λέξεων «εν τή Αποικία», 
οπουδήποτε αδται απαντώνται, και τής αντικαταστάσεως των 
δια τών λέξεων «εν τή Δημοκρατία». 

3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται δια τής έξ αυτού Τροποποίησις 
διαγραφής τών λέξεων «Οιονδήποτε πρόσωπον δπερ κατέχει, ή δπερ τοθάρθρού4 
» / / Μ * / * \ "\ * \ * \ * * « c * f «-» 9 Λ ** « / T O O QOC01KOU 

οργώνει, σπείρει η άλλως καλλιεργεί οιανδήποτε γην επι της οποίας νό 
ό παρών Νόμος εφαρμόζεται εκτός δυνάμει χορηγήσεως ή διαθέσεως 
γενομένης ύπό τοΰ Κυβερνήτου βάσει τώνδιοσάξεων τοΰ άρθρου 2» 
(πρώτη, δευτέρα, τρίτη και τετάρτη γραμμαι) και τής αντικαταστά
σεως των διά τών λέξεων «Οιονδήποτε πρόσωπον δπερ κατέχει, καλ
λιεργεί, νέμεται ή χρησιμοποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπον οιανδήποτε 
γήν επί τής οποίας ό παρών Νόμος εφαρμόζεται εκτός δυνάμει χορη
γήσεως ή διαθέσεως γενομένης βάσει τοΰ παρόντος Νόμου ή οιουδή
ποτε ετέρου εν ίσχύϊ, Νόμου». 


