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Ό περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Έκτέλεσις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως"εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 96 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΓΑΙΩΝ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ) ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Πωλήσεως Γαιών Συνοπτικός 
(Ειδική Έκτέλεσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 καΐ θα άνα τίτλος, 
γινώσκηται όμου μετά τοΟ περί Πωλήσεως Γαιών (Είδική Έκτέλε κεφ. 232. 
σις) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 50τοΰΐ970. 

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικοΰ νόμου δια τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποίησις 
ώς ακολούθως : τ°ΰ «ρθρου 2 

/ \ Α >  > ' „ , , , ~ , / 0 ν τοΰβασικοΟ 
(α) Δια τής αντικαταστάσεως τής ε ν τέλει τής παραγράφου (β) νόμου, 

αύτοΰ άνω τελείας δι* άνω και κάτω τελείας και τής ευθύς 
μετά ταύτην προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι ή τοιαύτη κατάθ'εσις αντιγράφου τής συμβά
σεως γίνεται άποδεικτή μόνον εάν υφίσταται έν τω μηίτρώω 
τοΰ Επαρχιακού Κτηιματολογί'κοΰ Γραφείου έγγραφη έπ' 
όνόιματι του πωλητού διά τήν διά τής συμβάσεως πωλου
μένην άκίνητον ίδιοκτησίαν, ή έάν ή δια τής συμβάσεως πω
λούμενη ακίνητος 'ιδιοκτησία καίτοι μή κεχωρισμένως εγγε
γραμμένη κατά τον χρόνον τής καταθέσεως τής συμβάσεως 
αποτελεί έν τούτοις τμήμα ακινήτου Ίίδιοίκτησίας δι' ην υφί
σταται έν τω ,μητρώω του 'Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου έγγραφη, έπ' ονόματι τοΰ' πωλητού· ή έάν ή διά τής 
συμβάσεως πωλούμενη ακίνητος ιδιοκτησία περιλαμβάνη τι 
'όπερ ό πωλητής μέλλει νά ο'ϋκο'δο'μήση ή φύτευση επί ακι
νήτου ιδιοκτησίας διά τήν οποίαν υφίσταται έν τω μητρώω 
τοΰ 'Επαρχιακού ΚτηίματολοΥΐ'κοΰ Γραφείου έγγραφη έπ' 
ονόματι τοΰ πωίλητοΰ.»" 

(β) διά τής έ ν τή επιφυλάξει τής παραγράφου (δ) αύτου ένθέ
σεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «προβλεπομένης» (ενάτη και δε. 
κάτη γραμμή), τών λέξεων «ή εξυπακουόμενης». 

3 . Τό άρθρον 3 του βασικού1 νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποίηση 
διά τής καταργήσεως τής επιφυλάξεως αύτοΰ και τής άντικαταστά τοΰαρθρου3 
σεως αυτής διά τής ακολούθου επιφυλάξεως : του βασικού 

«Νοείται δτι οσάκις ή διά τής συμβάσεως πωλούμενη ακίνητος 
ιδιοκτησία συνίσταται έκ τμήΐματος (άλλου ή έξ αδιαιρέτου μερι
δίου) ακινήτου ιδιοκτησίας τοΰ πωλητοΰ, διά τον όποιον τμήμα 
δέν υφίσταται ιδιαιτέρα έγγραφη, ή τοιαύτη σύμβασις δεν δύναται 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 4 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΰ δασικού 
νόμου. 

9 τοΰ 1 965 
51 τοΰ 1970. 

ε'ιδυκώς νά έκτελεσθή δυνάμει των διατάξεων τόΟ παρόντος Νόμου 
προτού ιληφθή πάσα υπό παντός έ'κάστοτε εν ίσχύϊ νόμου απαιτου
μένη άδεια η έγ'κρισις δια διενέργειαν έγγραφης έν τω μητρώω 
του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου δια την δια της συμ
βάσεως συμφωνηθεΐσαν δπως πωληθή άκίνητον ίδιοκτησίαν και 
προσαχθή ή άδεια και το πιστοποιητικόν εγκρίσεως ή αντίγραφα 
τούτων ε'ίς το Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον.». 

4. Τό άρθρον 4 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
δια της αντικαταστάσεως της έν τέλει αυτού τελείας δι' άνω και 
κάτω τελείας και της ευθύς μετά ταύτη ν προσθήκης της ακολούθου 
επιφυλάξεως : 

«Νοείται δ'τι τό Έπαρχιακόν Κ'τηματολογυκόν Γραφεΐον τό όποιον 
καλείται νά διενεργήση έγγραφήν ακινήτου ιδιοκτησίας συμφώνως 
Δικαστικού" Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, δύναται νά άποταθή εις τό Δικαστήριον δι' Οδη
γίας έν σχέσει προς οιονδήποτε κατά τήν διενέργειαν της τοιαύτης 
έγγραφης άναφυόμενον θέμα, τό δε Δικαστήριον δύναται νά έκ
Ιδώση τοιαύτας οδηγίας οίας ήθελε κρίνει αναγκαίας».1 

5. Τό άρθρον 7 του βασικουι νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
διά της καταργήσεως του εδαφίου (1) αυτού και της αντικαταστά
σεως του διά του ακολούθου : 

«(1) Κατάθεσις αντιγράφου συμβάσεως διά τήν πώλησιν ακινή
του ιδιοκτησίας παρά τω Έπαρχιακώ Κτηματολογικά) Γραφείω 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου επενεργεί ως 
έμπράγματον βάρος (ύπό τήν άποδιδομένην εις τόν δρον τούτον 
εΎ/νοιαν ύπό τών περί Μεταβιβάσεως καΐ Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων 
Νόμων του 1965 και 1970) έπι της τοιαύτης ιδιοκτησίας από της 
τοιαύτης καταθέσεως αύτου— 

(α) μέχρι της εκπνοής τών έν τη παραγράφω (δ) του άρθρου 2 
προβλεπομένων προθεσμιών έφ' δσον δεν ήθελεν έγερθή άγω. 
γή εντός τών ρηθεισών προθεσμιών προς είδικήν έκτέλεσιν 
της συμβάσεως' ή 

(β) εάν τό δικαστήριον, επί τη εκδικάσει αγωγής έγερθείσης 
εντός τών έν τη παραγράφω (α) αναφερομένων προθεσμιών, 
διά της αποφάσεως του άρνηθή νά διάταξη είδικήν έκτέλε
σιν της συμβάσεως, μέχρι της εκπνοής της νενομισμένης προ
θεσμίας προς ύποβολήν εφέσεως έκ τής αποφάσεως ταύτης 
καί έφ' δσον δέν ήθελεν ύποβληθή τοιαύτη εφεσις' ή 

(γ) έάν ύποβληθή εφεσις ως έν τή παραγράφω (β), μέχρι τής 
εκδόσεως τής έπ' αυτής αποφάσεως καί έφ' δσον αυτή έπι. 
κυροΐ τήν άπόφασιν του πρωτοδίκου δικαστηρίου' ή 

(δ) μέχρι τής εκπνοής τής έν τω άρθρω 4 προβλεπομένης προ
θεσμίας έάν τό πρόσωπον υπέρ οδ εξεδόθη διάταγμα προς 
είδικήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως άμελήση ή παράλειψη νά 
συμμορφωθή προς τάς διατάξεις ρηθέντος άρθρου, 

παρά παν δε μεταγενέστερον τής τοιαύτης καταθέσεως έτερον έμ
πράγματον βάρος έπ' αυτής, αλλ' άνευ επηρεασμού παντός προηγου
μένου αυτής έτερου εμπραγμάτου βάρους έπ' αυτής, ή διά τής συμ
βάσεως συμφωνηθείσα δπως πωληθή ακίνητος ιδιοκτησία δύναται νά 
έγγραφη έπ' ονόματι του αγοραστού συμφώνως προς τό άρθρον 4 καί 
τηρουμένων τών διατάξεων αύτοΰ : 

Νοείται δτι, οσάκις ή διά τής συμβάσεως συμφωνηθείσα δπως πω
ληθή ακίνητος ιδιοκτησία άποτελή τμήμα (άλλο ή εξ αδιαιρέτου με
ρίδιον) ακινήτου Ιδιοκτησίας εγγεγραμμένης έπ' όνόμαίτι τοΰ πω
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λητου, ή κατάθέσις αντιγράφου της συμβάσεως δυνάμει του παρόν
τος άρθρου επενεργεί ώς έμπράγ'ματον βάρος, ώς ανωτέρω— 

(α) μέχρι μεν της διενεργείας, κατόπιν διαχωρισμού, Ιδιαιτέρας 
έγγραφης δια το ε'ιρημένον τμήμα εν τω μητρώω του· 'Επαρ
χιακού Κτηματολογικού Γραφείου, έφ' ολοκλήρου της ακινή
του ιδιοκτησίας ή οποία περιλαμβάνεται εν τη υφισταμένη έπ' 
ονόματι του πωλητού έγγραφη, νοουμένου δτι κατόπιν της 
τοιαύτης καταθέσεως της συμβάσεως αϊ διατάξεις του εδα
φίου (1) του άρθρου 29 τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 31 καΐ 
αϊ αναφερόμενοι εις «προγενεστέραν ύποθήκην» διατάξεις τοΰ 
εδαφίου (6) του άρθρου 41 τών περί Μεταβιβάσεως και Ύπο. 9τοΰΐ965 
θηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμων του 1965 και 1970 θα έφαρμό

 5 1 τ ο υ 1 9 7 0 

ζωνται ώς εάν ή κατάθεσις αϋτη είχε συστήσει, τηρουμένων 
τών αναλογιών, ύποθήκην δυνάμει τών προαναφερθέντων Νό_ 
μων αντί έμπράγματον βάρος δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(β) έπί δε τη διενέργεια, κατόπιν διαχωρισμού, 'ιδιαιτέρας έγ
γραφης διά τό ε'ιρημένον τμήμα εν τω μητρώω του Επαρχια
κού Κτηματολογικοί) Γραφείου, έπί μόνου του τμήματος τού
του, παύουσα έπ! τούτω να έπενεργή ώς έμπράγματον βάρος 
έπί του υπολοίπου της ακινήτου Ιδιοκτησίας του πωλητού τό 
όποΐον προηγουμένως περιελαμβάνετο έν τή αυτή έπ' ονόματι 
του έγγραφη.». 


