
E.E., Παρ. 1, 589 Ν. 16 80 
*Αρ. 1594, 31.3.80 

Ό περί Ακινήτου Ιδ ιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) 
(Τροποποιητικός) Νόιμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

Ά ρυθμός 16 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΤΝΗΤΟΥ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ 
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ιΚ ΑΙ Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ι Σ ) : ΝΟΜΟίΝ 

(ΚΕΦ. 224 ίΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ 3 ΤΟΥ 1960, 78 ΤΟΥ 1965, 
10 ΤΟΥ 1966, 75 ΤΟΥ 1968, 51 ΤΟΥ 1971 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ 1978)1 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ακινήτου Ίδιοίκτη Συνοπτικός 
σίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτύμηοις) (Τροποποιητικός) Νό

 τίτλ
°ζ· 

μος τοϋ 1980 και θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά του περί 'Ακινήτου κ εφ. 224. 
Ιδ ιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμηισις) Νόμου (ιέν τοϋ i960 
τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βαοτίκός νόΐμος»). ίο™1966 

75το0 1968 
51 του 1971 

2το0 1978. 

2. Τό άρθρον 6 τοΰ βασικού νό>μου δια του παρόντος τροποιποι Τροποποι
είται ώς ακολούθως : ησιςτοϋ 

άρθρου 6 
'('α) Δια της εν τω έδαφίω (1) αυτού ένθέσεως, ευθύς μετά τοϋ βασικοΰ 

τάς λέξεις «έκαστος όροφος» (γραμμή 2), των λέξεων νόμου. 
«ή τίμή'μα ορόφου»' 

(β) ιδιά της έΐκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής των 
λέξεων «οί κύριοι διάδρομοι αύτου και» (γραίμμή 4) και 
τής αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «ό άνελκυοτήρ 
εάν τυχόν ύπάρχη τοιούτος, οι κύριοι διάδρομοι αυτού, 
καΐ» και τής εν τω αύτώ έδαφίω ένθέοιεως, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «διαφόρων όρόιφων» (γραμμή 6), των λέξεων «ή 
τμηιμάτων αυτών και οιουδήποτε τμή'ματος του εδάφους ή 
τής οικοδομής τό όποιον ήθελε καθοιρισθή ή ορίζεται ώς 
οϋτω κοινόχρηστον εν τη αδεία διαχωρισμού τής οικοδομής 
ή οποία εξεδόθη ύπό τής αρμοδίας αρχής δυνάμει των δια
τάξεων του περί Ρυθμίσεως 'Οδών και Οικοδομών Νόΐμου κ εφ. 96 
ή τών δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών»' ΐ4τοθΐ959 

67 τοϋ1963 
6 τοϋ1964 

65 τοϋ1964 
12 τοΰ1969 
38τοϋ1969 
13 τοϋ 1974 
28τοϋ1974 
28τοϋ1974 
24τοΰ1978 
25 τοϋ1979. 
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(γ) διά της έν τω έδαφίφ (3) αυτού ένθέσεως, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «έκαστου ορόφου» (γραμμή 1), «©ίς τόν δροφόν 
του» (γραμμή 2), «οίουδήιποτε άλλου ορόφου» (γραμμή 3) 
και «άλλου ορόφου» (γραμμή 5), των λέξεων «ή τιμήιματος 
όροφο u », άντ ιστό ίχως' 

(ιδ) ιδιά της εν τω έδαφίω (4) αύτου ένθέσεως, εύιθύς μετά τάς 
Ιλέξεις «διαφόρων ορόφων» (γραμμή 2) και «του ορόφου 
του» (γραμμή 6), των λέξεων «ή τμήματος ορόφου» αντι
στοίχως' και 

(ε) διά της προαθήικης, ευθύς μετά το εδάφιον (4) αύτου, των 
ακολούθων νέων εδαφίων : 

«(5) Αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, και εις περϋπτωοιν κτιριακού 
συγκροτήματος, έστω καΐ εάν όλόικληρον ή μέρος τούτου 
δεν διαχωρίζεται οριζοντίως, εύριοΐκοίμένου έιπι τείμαχίου 
τινός, 6πό τοιούτους δρους και περιορισμούς οΐοι ήθελον 
ϊκαθορυσθή ΰπό της αρμοδίας αρχής. 

(6) (α) Το Ύπουργιικόν Συμβούλιον δύναται νά έικδίδη 
'Κανονισμούς διά τόν καθαρισμόν παντός θέματος τό όιποΐον, 
ισυιμφώνως προς τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου, δύ
ναται ή 'δέον νά καθορισθή διά Κανονιοιμών και διά τήν 
καλυτέραν πραγμάτωσα/ τών σκοπών τοΰ παρόντος άρθρου. 

(β) Κανονισμοί έικδιδόιμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου 
'κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών ΆντίΛτρασώίπων. Έάν, 
εντός τριάκοντα ήιμερών άπό της τοιαύτης καταίθέσεως, ή 
ι
Βουΐλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροπο
ποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς 
ίέν δλω ή έν. μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον 
της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έίπυσήιμω έφη
ιμερΟδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν Ισχύϊ άπό της τοιαύ
της δηιμοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή ιέν ιμέρει υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων, 
οδτοι δη'μοίσιεύονται έν τη έπισήμω έφηιμερίιδι της Δημο
κρατίας ως ήθελαν οϋτω τροποποιηθή ύπτ' αύτης καΐ τίθεν
τα ι έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δηιμοσιεύσεως.». 

3. Τό άρθρον 11 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποι
ε ί τα ι ως ακολούθως : 

/(α) ιΔιά τής έν τω τέλει τής παραγράφου (στ) του εδαφίου ( !) 
αύτου αντικαταστάσεως τής τελείας δι ' άνω τελείας και 
τής ευθύς μετά ταύτην προσθήίκης τής λέξεως «ή»" ικαί 

(β)
1 διά τής εύιθύς μετά τήν παράγραφον (στ) του εδαφίου (.1) 

αυτού πρσσθήΐκης τής ακολούθου νέας παραγράφου (ζ) : 
«'(ζ) όπου τούτο έπεφυλάχθη. εγγράφως ύπό του Ιδιοκτήτου 

οιασδήποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας έπι τη μεταβιβάσει 
τής ιδιοκτησίας ταύτης :' 

Νοείται δτι ή ώς προείρηται παράγραφος εφαρμό
ζεται και έν ή περιιπτώοει περιλαμβάνεται οιαδήποτε 
πρόνοια σχετιζόμενη με τήν χρήοιν ή άνάπτυξιν οιασ
δήποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας ή μέ περιορισμόν ώς 
προς τήν χρήσιν ή άνάπτυξιν ταύτης.». 

4. Τό άρθρον ΊΙίΑ τοΰ βασικού νόιμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται 'ώς ακολούθως :ΐ 

„((α) Διά τής έν τω έδαφίω (1) αύτου προσθήκης ευθύς μετά 
τάς λέξεις «διοχετεύσεως ύδατος» (γραμμή; 10) τών λέ

ξεων «λυμάτων ή οιουδήποτε άλλου υγρού»' 

Τροποποί

ησις τοΰ 
άρθρου 11 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Tpoitoirol· 
ησις τοΰ 
άρθρου 11Α 
τοΰ βασικού 
νόμου. 
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(β) δ ιά της άντυκαταστάσεως της ιέν τ έ λ ε ι του εδαφίου (2) 
αύτοΰ τ ε λ ε ί ας δ ια κό'μματος κ α ι της εύίθύς μετά τοΰτο 
προσθήκης τών λέξεων «έάν δε κατόπιν της το ιαύτης γνω

στοποιήσεως οιονδήποτε τών ενδιαφερομένων μερών παρά

λειψη νά παρευρέθη κ α τ ά την έν τ η γνωστοποιήσε ι όρι 

ζσμένην έπιτάπιαν ερευναν ό Διευθυντής δύνατα ι νά χω>ρή

οη εις πάσαν απαιτουμένη ν ένέργε ιαν έν τη απουσία του.»' 
>καΙ 

( γ ) δ ια της καταργήσεως του εδαφίου (5) αύτου κ α ι της άνα

ριθμήσεως των εδαφίων ( 6 ) , (7) κ α ι (8) αύτοΰ ώς εδαφίων 
( 5 ) , (6) κ α ι (7) αντ ιστο ίχως. 

5. Το άρθρον 12 τοΰ βασικού νόμου δ ιά τ ο υ παρόντος τροποποιεί
 Τ

Ρ°
ποπ

°
ι


τ α ι δ ιά της έν τ έ λ ε ι αύτοΰ προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου ^ρ^ρου"^ 
( 3 ) : τοΰ βασικού 

«(3) Ό σ ά κ ι ς το το ιούτο δ ι κ α ί ω μ α ε ί να ι δ ι κ α ί ω μ α διόδου,, έάν
 ν

°μ°
υ
· 

συνεπεία διανο ίξεως δημοσίας όδοΰ ή ε τ έρας διόδου ή έ ξ άλλου 
λόγου δεν υφ ίστατα ι πλέον ή ανάγκη· αύτου, ό κύριος του

1 δου

λεύοντος ή τ ο ΰ δεσπόζοντος ακ ι νήτου δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά απαίτηση 
την κατάργησ ι ν αύτοΰ, ό δε Διευθυντής έρευνα τήν ύπόθ'εσιν,. 
αποφασ ίζε ι έάν το δ ι κ α ί ω μ α τοΰτο δέον νά καταργη,θη ή .μή, 
γνωστοποιε ί τήν άπόφασιν αύτοΰ προς απαντάς τους ενδιαφερο

μένους κα ι , έάν ή άπόιφασις αύτοΰ ε ί να ι δτ ι το δυκαίωμα δέον νά 
κ α τ α ρ γ η θ η , χωρεΐ εις τήν κατάργηισιν αύτοΰ μετά πάροδον τ ρ ι ά 

κοντα ήμερων άΙπό της ημερομην ίας της ρηθείσης γνωστσ

ποιήίοιεως : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι , έάν ύποβληθή οιαδήποτε άξ ίωσ ις δ ιά τήν ύπό τ ο ΰ 
κυρίου τοΰ δουλεύοντος ακ ινήτου καταβολήν οιασδήποτε απο

ζημιώσεως δ ιά τήν κατάργησ ι ν τ ο ΰ .ρηθέντος δ ι κα ιώματος , ό 
Διευθυντής άφοΰ λάβη ύπ' δψιν τ ά γ ε γ ο ν ό τ α έκάστη :ς περιπτώ

σεως, συμπεριλαμβανομένου τοΰ χρόνου χρήσεως τοΰ δ ι κα ιώμα 

τος καθορ ί ζ ε ι τήν τυχόν κ α τ α β λ η τ έ α ν άποζημίωσιν κ α ι γνωστο

ποιε ί ταύτην εις απαντάς τους ενδιαφερομένους κ α ! δέν χωρεΐ 
εις τήν κ α τ ά ρ γ η σ ι ν τοΰ δικα ιώ'ματος προτοΰ ίκανοποιηθή δτ ι ή 
ύπ

5 αύτοΰ έκτ ιμηθ'ε ΐσα άποζημίωσις κατεβλήθη.». 

6. Το άρθρον 14 τοΰ βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι 
κ α ι α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι δ ιά τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : καΓάντΙ

ησΐς 

«Καθορισμός 14.— (.1) Τη α ι τήσε ι τοΰ κυρίου τοΰ δεσπόζοντος άκ ινή 
 κ α

Τ^
σ Γ α σ ι ς 

ή τροποποί τ ο υ ή T O Q κυρίου τοΰ δουλεύοντος ακ ινήτου , ό Διευθυντής τοΟβασίκοϋ 
θέσεως

ζ δύνατα ι , κατόπιν γνωστοποιήσεως τ ρ ι ά κ ο ν τ α ήμερων είς νόμου, 
δικαιώματος απαντάς τους ενδιαφερομένους, νά καθορίση ή τροποποιή

διόδου, κλπ. ση τήν θέσιν ή κατεύθυνσιν οιουδήποτε σχετ ι κού δ ικα ιώ

ματος διόδου, αύλακος , χάνδακος , ρείθρου, άγωγοΰ, , σω

λήνος, σύρματος ή έτερου παρομοίου, κ α τ ά τρόπον δμως 
ώστε ό το ιούτος καθαρισμός ή τροίποίποίησις νά μή έπη

ρεάση οιονδήποτε τών δύο τούτων ακ ινήτων δυσμενέστε

ρον ή προηγουμένως. 

(2) Ό Διευθυντής δύνατα ι νά χωρήση ε ις τον ύπό τοΰ 
εδαφίου (1) προβλεπόμενον καθορισμόν ή τροποποίησιν 
κ α ι έάν ε τ ι ό κύριος οιουδήποτε τών δύο επηρεαζόμενων 
ακ ινήτων εις τους όποιους εδόθη, ή ύπό τοΰ ρηθέντος εδα

φίου προβλεπομένη γνωστοποίησις παράλε ιψη νά παρου

σιασθη κ α τ ά τήν έν τη γνωστοποιήσε ι ταύτη όρισθεΐσαν 
ήμέραν κ α ι ώραν.». 
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TpoTtcmot
ησις τοΰ 
άρθρου 15 
τοΟ βασικού 
νόμου. 

Τροττοιτοί
ησις τοΰ 
βασικού 
νόμου 
δια της 
ένθέσεως 
νέου άρθρου. 

Τροιτοποί
ησις τοΰ 
άρθρου 21 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Τροττοποί
ησις τοΰ 
άρθρου 24 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

7. Τό εδάφιον (2) του άρθίρου 13 του βασικού νόμου δια του πα
ρόντος τροποποιείται ώς άκολούθ'ως : 

(α) Δια της διαγραφής των λέξεων «άπαντα τά πρόσωπα ταύτα 
όφείλουσιν δπως,» (γραμμαί 2 κα ι 3) ' 

(β)> δια της έν αρχή της παραγράφου (α) αύτου ένθέσεως των 
λέξεων «άπαντα τά πρόσωπα ταύτα όφείλουσιν δπως»* και 

(γ) δια της έν άρχη της παραγράφου ((5) άύτού ένθέσεως των 
λέξεων «£καστον τών προσώπων τούτων οφείλει δπως». 

8. Ό βασικός νόμος διά τοΟ παρόντος τροποποιείται διά της έν 
αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 15 αύτοΰ, του ακολούθου νέου 
άρθρου 15Α : 
«Φρέατα. 15Α. Όσάκις πρόσωπα πλείονα του

1 ενός δικαιούνται 
εις ύδωρ άντλουμενον έκ (φρέατος,, άπαντα τά πρόσωπα 
ταύτα ύποχρεοΰνται δπως καθαρίζωσΐ, έίπιίδιο'ρίθώνωσι 
δεόντως και τηρώσιν έν καλή καταστασει τό φρέαρ τοΟτο, 
£καστον δε τών προσώπων τούτων ευθύνεται διά τάς 
συνεπαγόμενος δαπανάς κατ' άναλογίαν του μεριδίου 
αύτου. 

Κεφ. 351. Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ή λέξις 'φρέαρ' 
47 τοΰ 1961 κέκτηται την ύπό τόυ άρθρου 2 του περί Φρεάτων Νόμου 
Ι9τοθΐ962. αποδιδομένην Μννοιαν.». 

9. Τό άρθρον 21 του βαίσιικοΰ νάμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται διά της μεταθέσεως έκ της παραγράφου (γ) αύτου της 
φράσεως «ανεξαρτήτως του έάν άνηγέρθη, προισηρτήθη, έφυτεύθη, 
άνωρύχθη ή έπηνέχθη ύπό συγκυρίου τινός ή ύίφ* οΙουδήΐπΌΐτε έιτέ
ρου προσώπου.» ώστε αϋτη; νά άναφέρηται, πλην της παραγράφου 
(γ),, και εις τάς παραγράφους (α) και (β) αύτου. 

10. Τό άρθρον 24 του βασικού νόμου διά του*
1 παρόντος τροπο

ποιείται ώς άκολούθ'ως: 
(α) Διά της έν άρχη της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αύτου ένθ'έσεως, ευθύς προ τών λέξεων «ό κύριος» (γραμμή 
1) τών λέξεων «εντός έξή,κοντα ήμερων άπό της ημερομη
νίας της δηλώσεως πωλήσεως»' 

(β) διά της έν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (1) αύτου έν
θέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «ώς προνοείται έν τω έδα
φίω (2) του παρόντος άρθρου» (γράμμα! 3 και 4) των 
λέξεων «εντός έξήκοντα ήιμερών άπό της ημερομηνίας της 
δηλώσεως πωλήσεως»' 

(γ) διά της ευθύς μετά τό εδάφιον (2) αυτού ένθέσεως του 
ακολούθου νέου εδαφίου (3), τών υφισταμένων εδαφίων 
(3) και (4) άναριθμουμένων ώς εδαφίων (4) κα ι (5

1
) : 

«(3) Έάν ή ύπό της παραγράφου (α) ή, αναλόγως της 
περιπτώσεως, ή ύπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (il) 
απαιτουμένη, ενέργεια δέν ληφθή και δεν προσαχθή εις τόν 
Διευθυντήν άπόδειξις περί αυτής εντός της αυτόθι προβλε
πομένης προθεσμίας τών έξήκοντα ήμερων άπό της ημε
ρομηνίας της δηλώσεως πωλήσεως, ή δήλωσις άκυρουται 
ύπό τοΰ Διευθυντού και θεωρείται ώς μή γενομένη, γνω
στοποίησις δέ της ακυρώσεως δίδεται ύπό τοΰ Διευθυντού 
εις τόν πωλητήν και τόν έν τη δηλώσει έμφαινό,μενον ώς 
σκοπούμενον άγοραστήν.»' 

(δ) διά της αντικαταστάσεως της έν τέλει του άναριθμηθέντος 
ώς άνω εδαφίου (5) τελείας δι' άνω τελείας και της μετά 
ταύτην προσθήκης τοΰ ακολούθου όρισμοΰ: 
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« ' έτερος κύριος \ c κύριος του
1 έτερου συμφέροντος' και 

πας έτερος συναφής δρος σηιμαίνει πρόσωπον τό όποιον ήτο 
κύριος του έτερου συμφέροντος κατά τήν ήμερομηνίαν και 
ώραν κατά την οποίαν έγένετο ή εν τω έδαφίω (:1) ανα
φερομένη δήλωσις πωλήσεως.»* καί 

(ε) διά της έν τέλει των άναριθμηίθέντων ώς εδαφίων (4) και 
(5) προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου (6) : 

«(6) τό παρόν άρθρον θά παραμείνη έν ίσχύϊ μέχρι της 
31ης Δεκεμβρίου, I960 καί τότε θα λή,ξη άνευ επηρεασμού 
της ισχύος οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως γενομένης 
δυνάμει του παρόντος άρθρου.». 

11. Τό άρθ|ρον 25 του βασικού νόμου διά του παρόντος τρόπο Τροποποΐ
ποιεΐται ώς ακολούθως: ησιςτοϋ 

όρθρου 25 
(α) Διά της έν άρχη της παραγράφου (α) του

1 εδαφίου (.1) τοθ βασικού 
αύτου ένθέσεως, ευθύς προ τών λέξεων «ό πωλητής» (γραμ νόμου, 
μή 1), τών λέξεων «εντός έξή,κοντα ήμερων άπό της ημε
ρομηνίας της δηλώσεως πωλήσεως»' 

(β) διά της έν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (ιΐ). αύτου έν
θέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «ώς προνοείται έν τω έδα
φίω (2) του παρόντος άρθρου» (γραμμαί 3 καί 4), τών 
λέξεων, «εντός έξήικοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας της 
δηλώσεως πωλήσεως»' καί 

(γ) διά της έν τέλει αύτου προσθήκης τών ακολούθων νέων 
εδαφίων (3), (4), (·5) καί (6) : 

«ι(3) Έάν ή υπό της παραγράφου (α) ή, αναλόγως της 
περιπτώσεως, ή ύπό της παραγράφου (β) τοθ εδαφίου (1) 
απαιτουμένη! ενέργεια δέν ληχρθή .καί δεν προσαχθη είς τόν c ■ 
Διευθυντήν άπόδειξις περί αυτής εντός της αυτόθι προβλε ■ ■"' ^

 : 

πομένης προθεσμίας τών έξήικοντα ή'μερών άπό της ημε
ρομηνίας της δηλώσεως πωλήσεως, ή δήλωσις άκυρουται 
άπό του Διευθυντού καί θεωρείται ώς μή γενομένη;, γνω
στοποίησις δε της ακυρώσεως δίδεται ύπό του Διευθυντουί 
είς τόν πωλητήν καί τόν έν τη δηλώσει έμφαινόμενον ώς 
σκοπούμενον άγοραστήν. 

(4) Όσάκις μερίδιον έξ αδιαιρέτου έν άκινήτω τινί κατέ
χεται όμου μετ' άλλου ακινήτου ανήκοντος έξ ολοκλήρου 
είς τόν αυτόν κύριον ώς ενιαία μονάς καλυπτόμενη; ύπό 
μιας έγγραφης έν τω κτη,ματικώ μητρώω καί ή μονάς αυτηι 
αποτελεί τό άντικείμενον δηλώσεως πωλήσεως ώς έν τω 
έδαφίω (^Ι), αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου δέν εφαρ
μόζονται. 

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ' ε γγεγραμ
μένος συγκύριος', ' έτερος κύπριος' καί πας Ίτερος συνα
φής δρος σηιμαίνει πρόσωπον τό όποιον ήτο έγγεγραμμένον 
συγκύριος κατά τήν ήμερομηνίαν καί ωραν κατά τήν οποίαν 
έγένετο ή έν τω έδαφίω (1) αναφερομένη δήλωσις πωλή
σεως. 

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δπου ό είς 
τήν δήλωσιν μεταβιβάσεως έμφαινόμενος ώς σκοπούμενος 
αγοραστής πιστεύει δτι τό συμφωνηθέν καί δηλωθέν τίμημα 
πωλήσεως δέν αντιπροσωπεύει τήν άξίαν του μεριδίου της 
ακινήτου ιδιοκτησίας κατά τήν ήμέραν της δηλώσεως μετα
βιβάσεως λόγω αυξήσεως της άξιας της περί ής πρόκει
τα ι ακινήτου ιδιοκτησίας άπό της ημερομηνίας καθ

1
' ην 
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Κεφ. 232. 
50τοΰ 1970 
9 6 τ ο ΰ 1 9 7 2 . 

Κεφ. 232. 
50 τοΰ 1970 
96 του 1972. 

συνεφωνήθΐ]! ή πώλησις, οδτος δύναται δια γραπτής αιτή
σεως προς τό Έπαρχιακόν Κτηιματολογικόν Γραφεΐον κατά 
την ή,μέραν της μεταβιβάσεως να απαίτηση δπως οίοσδή
ποτε εγγεγραμμένος συνιδιοκτήτης ήθελεν ασκήσει τό δι
καίωμα αποκτήσεως του μεταβιβασθέντος μεριδίου,, κατα
βάλη οίον ποσόν δπερ κατά τήν γνώμηιν του αντιπροσω
πεύει τήν άξίαν του μεταβιβασθέντος μεριδίου κατά τήν 
ήμερο μη νίαν της μεταβιβάσεως. Ή τοιαύτη άπαίτησίς του 
αναφέρεται εις τήν δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος 
άρθρου προβλεπομένης οη;μοσίευσιν ή γνωστοποίησιν προς 
τόν άλλον συνιδιοκτήτην,. αναλόγως της περιπτώσεως. Ακο
λούθως, οιοσδήποτε εγγεγραμμένος συνιδιοκτήτης ήθελεν 
ασκήσει τό δικαίωμα αποκτήσεως του μεταβιβασθέντος 
μεριδίου οφείλει εντός της ύπό του εδαφίου (2) προβλε
πομένης προθεσμίας των τριάκοντα ήμερων νά κατάθεση 
είς τό Έπαρχιακόν Κτηιματολογικόν Γραφεΐον τήν ύπό του 
σκοπουμένου αγοραστού απαιτουμένης άξίαν και τά νενο
μισμένα δικαιώματα μεταβιβάσεως, ή νά άποταθη είς τό 
Δικαστήριον' διά τον καθορισμό ν της καταβλητέας αξίας 
έπιδίδων είς τό Έπαρχιακόν Κτηιματολογικόν Γραφεΐον 
άντίγραφον της τοιαύτης προς τό Δικαστήριον αιτήσεως 
του: 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον εφαρμόζεται οσάκις ή δή
λωσις μεταβιβάσεως γίνεται αποδεκτή μετά πάροδον του
λάχιστον εξ μηνών άπό της ημερομηνίας καθ' ην συνεφω
νήθη; ή πώλησις, άντίγραφον δε της συμβάσεως πωλήσεως 
έχει κατατεθή είς τό άρμόδιον Έπαρχιακόν Κτηιματολο
γικόν Γραφεΐον δυνάμει του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική 
Έκτέλεσις) Νό'μου: 

Νοείται περαιτέρω,, δτι ουδέν των έν τω παρόντι έδαφ>(ω 
διαλαμβανομένων εφαρμόζεται οσάκις ή σύμβασις πωλή
σεως συνήφθηι πρό της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος εδαφίου .και άντίγραφον της τοιαύτης συμ
βάσεως δέν έχει κατατεθή είς τό άρμόδιον Έπαρχιακόν 
Κτηιματολογικόν Γραφεΐον δυνάμει του περί Πωλήσεως 
Γαιών (Ειδική Έκτέλεσις) Νόμου, έκτος έάν ή τοιαύτη, σύμ
βασις προσαχθή είς οιονδήποτε Έπαρχιακόν Κτηιματολο
γικόν Γραφεΐον εντός δύο μηνών άπό της ενάρξεως της 
ισχύος τοΟ παρόντος εδαφίου ίνα σημειωθή έπ' αυτής ή 
ημερομηνία της προσαγωγής αυτής,, ή δε τοιαύτη σηιμείω
σις της ημερομηνίας θά συνιστά άναμφισβήτητον άπόδειξιν 
της προσαγωγής τής συμβάσεως.». 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 27 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

12. Τό άρθρον 27 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται ώς ακολούθως: 

(α) Διά τής καταργήσεως τής παραγράφου (α) του εδαφίου 
(|1) αύτου και τής αντικαταστάσεως της διά τής ακολού
θου νέας παραγράφου: 
«(α) ουδεμία ακίνητος ιδιοκτησία κατάλληλος δι' οίκοπε

δικούς σκοπούς και ουδεμία οικοδομή θά ύποδιαιρεθη 
είς κεχωρισμένα τεμάχια ειμή συμφώνως προς τάς δια
τάξεις οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου ή Κανο
νισμοί}'»' 

(β) διά τής έν τη παραγράφω (β) του εδαφίου (1) αύτου έν
θέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «αρδευόμενη» (γραμμή 1), 
τών λέξεων «έξ άενάου ή εποχιακής πηγής ϋδατος»* 
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(y) διά της εκ της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (1) αύτου 
διαγραφής των λέξεων «χρησιμοποιούμενη; δια γεωργικούς 
σκοπούς και μη αρδευόμενη,» (γραμμαί 1 και 2) και της 
αντικαταστάσεως αυτών δια τών λέξεων «μη αρδευόμενη, 
ή μη οδσα άρδεύσιμος»" 

(δ) διά της έκ της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αύτου 
διαγραφής τών λέξεων «ή επιδεκτική αρδεύσεως» (γραμμαί 
1 και 2), και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων 
«έξ άενάου ή εποχιακής πη,γής ύδατος ή οδσα άρδεύσιμος» 
και διά τής έκ τής αυτής παραγράφου διαγραφής τών λέ
ξεων «εΐναι επιδεκτική αρδεύσεως» (γραμμή 4) και τής 
αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «εΐναι άρδεύσι
μος»' και 

(ε) διά τής έκ τής παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αύτου 
διαγραφής τών λέξεων «χρησιμοποιούμενη! διά γεωργικούς 
σκοπούς και μη αρδευόμενη, ή οδσα επιδεκτική αρδεύ
σεως» (γραμμαί 1 και 2) και τής αντικαταστάσεως αυτών 
διά τών λέξεων «μη αρδευόμενη

1 ή μη οδσα άρδεύσιμος έξ 
άενάου ή εποχιακής ττη.γης ύδατος». 

13. Το άρθρον 28 του βασικού νόμου διά του παρόντος τρόπο Τροπσποί
ποιεΐται ως ακολούθως: ησιςτοΰ 

άρθρου 28 
(α) Διά τής έκ του εδαφίου (1) αύτου διαγραφής τών λέξεων τοΰβασικοϋ 

«ή διανο.μή αυτής μεταξύ τών συγκυρίων δεν δύναται νά νόμου, 
γίνη» (γραμμαί 2 και 3) και τής αντικαταστάσεως αυτών 
διά τών λέξεων «ουδεμία διαίρεσις αυτής δύναται νά γίνη» 
καί διά τής έκ του αύτου εδαφίου διαγραφής τών λέξεων 
«ή διαιρείται κατά τρόπον ό όποιος δεν παραβαίνει οιαν
δήποτε τών είρηίμένων διατάξεων» (γραμμαί 11 £ως 13)' καί 

(β) διά τής έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«ή διανοιμή αυτής μεταξύ τών συγκυρίων δέν δύναται νά 
γίνη» (γραμμαί 3 καί 4) καί τής αντικαταστάσεως αυτών 
διά τών λέξεων «ουδεμία διαίρεσις αυτής δύναται νά γίνη». 

14. Το εδάφιον (3) του άρθρου 29 του βασικού νόμου διά του Τροποποί
παρόντος τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως τής έν τέλει αύτου·' η

σι
ς

του 

Λ / c ' ' » «■»' >/ν< Λ . ' η # ~ άρθρου 29 
τελείας δια κόμματος, και τής ευθύς μετά τούτο προσθήκης των τζΰ&ααικοΰ 
λέξεων «άμα δε τή συμπληρώσει τής διανομής ό Διευθυντής δίδει νόμου. 
εις άπαντα τά έξ αυτής επηρεαζόμενα πρόσωπα γνωστοποίησα/ περί 
τούτου.». 

15. Το άρθρον 34 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν Τροποποί

τώ τέλει αύτοΰ προσθήκης της ακολούθου νέας επιφυλάξεως: Λ ^ Θ ™ ^ 

«Νοείται περαιτέρω δτι έάν το πρόσωπον προς όφελος του
 τ

?
υ βασικου 

όποιου επενεργεί το έμπράγμοττον βάρος άρνηται νά δώση τήν 
συγκατάθεσίν του, οιοσδήποτε τών έπηιρεαζομένων συνιδιοκτη
τών δύναται νά ζήτηση παρά του Επαρχιακού

1 Δικαστηρίου 
τήν εκδοσιν τοιούτου διατάγματος ώς ήθ'ελεν ύπό τάς περιστά
σεις κρίνει σκόπιμον.». 

16. Το εδάφιον (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου διά του Τροποποί
παρόντος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τάς η

σι
ς

του 

λέξεις «μέρους ταύτης» (γραμμή 3), των λέξεων «ή οιουδήποτε
 ώρ

~
θ
£

ου43
~ 

_ i >»,c > V »ο / , ~ , ' ' . του βασικού 
συγκεκριμένου ευδους ακινήτου ιδιοκτησίας έκ των άπαριθμουμένων νόμου, 
έν τω όρισμώ τών λέξεων 'ακίνητος ιδ ιοκτησία' έν τω άρθ'ρω 2». 
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Τροποποί 17. Το άρθρον 48 του βασικού νόμου δια του' παρόντος τροπο
ησιςτοϋ ποιε ί τα ι ώς άκολούθ'ως: 
2θ6ασικοϋ (

α
)
 Δ ι α "$£^ αΰτοΟ δ ιαγραφής του αριθμού «46» ( γ ρ α μ μ ή 7) 

νόμου. κ α ι της αντ ι καταστάσεως αύτου δια του αριθμού
1 «47»' κ α ι 

' (β) δια της εξ αύτου
1 δ ιαγραφής του αριθμού «47» ( γ ρ α μ μ ή 9) 

καΐ της αντ ι καταστάσεως αύτου δια του αριθμού' «46». 

Τροποποί j g . Ό βασικός νόμος δια του παρόντος τροποποιείται , δ ια της έν 
ησιςτου αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά το άρθρον 50 αύτου, του ακολούθου 
βασικού ,

 ι „ _ -2J. ~ ~ ~ 
νόμου διά

 ν ε ο υ άρθρου 50Α : 
τ
^

ς ένθέσεως «Υίοθέτησις 50Α.—ι(ιΐ) Ό Διευθυντής δύναται νά διάταξη τήν υίοθέ
p ρου. νέων σχεδίων. τ η ! σ ι ν νέων σχεδίων δι' οιανδήποτε πόλιν, χωιρίον ή ένο

ρίαν, ή δι' οιονδήποτε καθοριζάμενον ύπ' αύτου τμήμα 
πόλεως, χωρίου ή ενορίας, εΐΐς άντυκατάοπταίσιν των έν 
χρήισει τοιούτων, εϊτε τά νέα ταύτα σχέίδια (έν τοΐς 
εφεξής έν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα 'ώς τά νέα 
σχέδια') είναι έπί της αυτής κλίιμοοκος ώς τά άντϋκα
ταστάθησόμενα εϊτε έπί διαφόρου. 

(2) "Οταν διαταχθή, δυνάμει του εδαφίου (1), ή 
υίοθέτηισις νέων σχεδίων, ό Διευθυντής εφοδιάζει τόν 
πρόεδρον τής οικείας κοινότητος δι' αντιτύπου έκαστου 
των υφισταμένων έν χρήσει σχεδίων και αντιτύπου του 
εις άντικατάστασιν αύτου υίοθετηθηΐσομένου νέου σχεδίου 
και διά καταλόγου δεικνύοντος τόν αριθμόν καΐ εμβα
δόν έΐκάστου τεμοοχίου ακινήτου Ιδιοκτησίας έιπί του 
πρώτου και τόν άντίστοιχον άρυθίμόν καί εμβαδόν τε
μαχίου έπί του δευτέρου, ακολούθως δε ίσχύουσιν αϊ 
ακόλουθοι διατάξεις : 

(α) Ό Διευθυντής δημοσιεύει εΊς τήν έπίσημον εφη
μερίδα τής Δημοκρατίας και εις δύο τουλάχιστον 
ήμερηισίας εφημερίδας αϊ όποΐαι κυκλοφορούν 
(εντός τής περιοχής ώς προς τήν οποίαν οίκοίπίεΐται 
ή υίοθέτησις νέων σχεδίων και τοιχοκολλά εις πε
ρίοπτα μέρη εντός τής περιοχής ταύτης γνωστο
ποίηοιν πληροφορούσαν τό κοινόν περί τής οίκο
πουμένης υίοθετήσεως νέων σχεδίων, καθορίζου
ισοτν τήν περιοχήν ώς προς τήν οποίαν οίκοίπίεΐται 
υίοθέτησις των νέων σχεδίων, άναφέιρουσαν δτι 
αμφότερα τά είρημένα σχέδια καί δ εΐρημένος 
κατάλογος κατετέθησαν παρά τω Προέδρω τής 
οι'ιΐκίείας κοινότητος καί καλούσαν πάντα κύριον 
ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης εντός της ειίρημέ
νης περιοχής όπως, εντός έξηΊκοντα ήιμερών από 
της τελευταίας δημοσιεύσεως τής γνωστοποιήσεως, 
δείξη λόγον διά τήν μή υίοθέτησιν του νέου σχε
δίου άναφορικώς προς τήν άκίνητον αύτου Ιΐδιο
κτηισίαν' 

(β) πάν πρόσωπον τό όποιον κέκτηται εννομον συμ
φέρον έν οιαδήποτε άκινήτω ίδιοίκτησία κειμένη 
εντός τής έν τή γνωστοποιήσει καθοριζομένης πε
ριοχής δύναται νά επιθεώρηση τά είρημένα σχέ
δια καί τόν είρηίμένον κατάλογον καθ' οιονδήποτε 
εϋλογον χρόνον, ό δε πρόεδρος τής οικείας κοι
νότητος υποχρεούται δπως έπιτρέψη τήν καθ' οιον
δήποτε τοιούτον χρόνον έπιθεώρηίσιν τούτων καί 
τή;ν αντιγραφή ν παντός περιεχομένου έν αύτοΐς 
άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως. 
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(3) Έάν εντός της έν τη παραγράφω (α) τοΰ εδα
φίου (2) προβλεπομένης προθεσμίας ΰττοβ'ληίθη οίαδήπο
τε ενστασις, ό Διευθυντής μελέτα ταύτην καΐ κοινοποιεί 
την έπ' αόιτής άπόφασιν αύτοΟ δι' ειδοποιήσεως έπιδιδο
μένης εις τον ύποβαλόντα την ενστασιν και εις οιονδή
ποτε έτερον πρόσωπον του όποιου τα έννομα συμφέροντα 
δυνατόν να έίπηρεάζωνται ύπό της ενστάσεως ή υπό της 
έπ' αυτής αποφάσεως. 

ι (4) Κατόπιν τής παρελεύσεως τής ύπό του εδαφίου 
(2) του παρόντος άρθρου ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
τής ύπό τοΰ άρθρου 80 προβλεπομένης προθεσμίας, ό 
Διευθυντής χωρεΐ εις την υίοθέτησιν των νέων σχεδίων, 
ώς ταύτα δυνατόν να εχωσι τροποποιηθή ύπ' αύτου κα
τόπιν τής υποβολής ένστάσιεως δυνάμει τοΟ έίδαφίου (3) 
ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ώς δυνατόν να εχωσι 
τροποποιηθή δια διατάγματος του δικαστηρίου εκδοθέν
τος δυνάμει του άρθρου 80, οσάκις δε οίαδήιποτε ακίνη
τος Ιδιοκτησία έν τή οικεία περιοχή εΐναι ήδη. εγγεγραμ
μένη έν τω >κτηματικω μητρώω ό Διευθυντής δύναται νά 
συσχιετίοη την έγγραφήν αυτής προς το νέον σχέδιον διά 
τροποποιήσεως ή διορθώσεως του κτηματικού μητρώου 
καΐ παντός έτερου .κτηματολογικού βιίβλίου ή αρχείου 
και τού πιστοποιητικού έγγραφης τής ακινήτου ταύτης 
ιδιοκτησίας, άνευ επιβολής οιουδήποτε δικαιώματος ή 
τέλους: 

(Νοείται δτι δταν το παρόν άρθρον εφαρμόζεται εις 
περιοχάς οπού το κτηματικόν μητρώον και Μτερα κτη
ματολογικά βιβλία κατακρατούνται παρανόμως και δεν 
ευρίσκονται ύπό τον έλεγχον τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας ό Διευθυντής δύναται νά συσχέτιση οίανδήίποτε 
έγγραφη ν προς το νέον σχέδιον ευθύς ώς καταστή δυνατή 
ή κατοχή του οίΐκείου κτηματικού μητρώου ή έτερου κτη
ματολογικού βιβλίου.». 

19. Ό βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής έν Τροποποί
αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 51 αύτου, του ακολούθου νέου π

σιςτο
^ 

„ | Λ ' r , .
 n r ~ δασικού 

άρθρου 51 Α : - νόμου διά 
«Παροχή 51 Α . ( 1 ) Ό Διευθυντής παρέχε ι εις οιονδήποτε ένδ ια ^ , ^

έ
° η

ε
" ,

ς 

πληροφοριών, φερόμενον πρόσωπον, έπί τή καταβολή τοΟ νενομισμένου 
τέλους, οίανδήίποτε πληροφορίαν έν σχέσει προς οίανδή

ποτε καταχώιρηίσιν έν παντί μητρώω ή έ τέρω βιίβλίω 
τηρουμένω έν εκάστω Έπαρχιακω Κτηματολογικω Γρά
φε ίω. 

ι(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1), 'ένδιαφερόιμε
νον πρόσωπον' σημαίνει τον κύριον, τους καθολικούς και 
ε Ιδικούς αύτου διάδοχους, τον κύριον οιωνδήποτε δέν
δρων, οικοδομημάτων ή έτερων αντικειμένων έιπί τής γής 
ήτις άνήΐκει εις έτερον και αντιστρόφως, τον δικαιουχον 
οιουδήποτε δικαιώματος ή συμφέροντος έπί τής ακινήτου 
Ίδιοικτηΐσίας, τον ίκανοποιοΰντα τόν Διευθυντήν δτι εΐναι 
προτιθέμενος αγοραστής ή ένυπόθηΐκος δανειστής τόν 
ενάγοντα έν οίαδήττοτε αγωγή κατά του κυρίου τής 
Ιδιοκτησίας ταύτης, τόν έξ επαγγέλματος έκτιμητήίν δστις 
θά ήθιελεν ώρισμένας πληροφορίας διά τους σκοπούς τής 
εκτιμήσεως ώρισμένης ακινήτου ιδιοκτησίας δ ι ' ύπόθεσιν 
σχετιζομένην με άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν και περι

νέου άρθρου. 
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Τροποποί

ηοις του 
άρθρου 59 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποί
ησις τοϋ 
όρθρου 61 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
βασικού 
νόμου διά 
της προσθήκης 
νέου Μέρους. 

λαμβάνει πάν μη οϋτω καθοριζόμενον πρόσωπον εις το 
όποιον ό Διευθυντής ήθελεν είδυκώς διατάξει την παρο
χήν οιασδήποτε πληροφορίας.». 

(20. Το άρθρον 59 τοΰ βασικού νόιμου διά του* παρόντος τροποποι
εΐται διά της καταργήσεως της έν τέλει αύτοϋ επιφυλάξεως και της 
αντικαταστάσεως των ευθύς προ της ρηθείσης επιφυλάξεως δύο 
στιγμών διά τελείας. 

21. Το άρθρον 61 του βασυκου νόμου διά του παρόντος τροποποι
είται ως ακολούθως:— 

|(α) Διά της έν τω έδαφίω (1) αυτού ένθέσεως, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «εν οίωΙδήποτε βιβλίω» (γραμμή 2), των λέξεων «ή 
Ισχεδίω», ωσαύτως δέ, ευθύς μετά τήν λέξιν «β^βλίον» (4η 
γραμμή), κόμματος και της λέξεως «, σχέδιον»' 

;(β) διά της ευθύς μετά το εδάφιον (1) αύτου ένθέισεως του άκο
ιλούθου νέου εδαφίου (2), του υφισταμένου εδαφίου (2) άνα
ίρίθμουμένου ως εδαφίου (3) : — 

«(2) Όσάκις λόγω λάθους, παραλείψεως, ψευδούς βε
Ιβαιώοεως ή ψευδούς παραστάσεως, γενομένης καλή τη 
πίστει ή δολίως, διενεργηθη οιαδήποτε έγγραφη έν οίω
Ιδήποτε βιβλίω Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ό 
ΙΔιευθυντής δύναται, μετά τήν διαπίστωσιν των αληθών γε
γονότων, νά προβή εις άκύρωσιν της τοιαύΐτης έγγραφης, 
Ιώς και παντός πιστοποιητικού σχετιζομένου προς τήν έγ
γραφήίν ταύτη ν.»' 

|(γ) διά της έν τω άναριθμηθέντι ώς άνω έδαφίω (3) ένθέ
ίσεως, μετά τήν λέξιν «τροποποίηισις» (γραμμή 1), κόμματος 
ίκαΐ των λέξεων «, διόρθωσις ή άικύρωίσις» και της έν τω 
αύτω έδαφίω ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν και αριθμόν 
«εδαφίου (1)» (γραμμή 2), της λέξεως και αριθμού «ή (2)». 

22. Ό βασικός νόιμος τροποποιείται διά της έν αύτω πιροοιθήΐκης 
ευθύς μετά το άρθρον 651Ε (ώς τούτο επιτίθεται εις τό άρθρον 2 
του Νόιμου 2 του 1978) του ακολούθου νέου Μέρους VI και της 
άναρυθμήΐσεως των Μερών VI και VII είς Μέρη VII και VIII , 
αντιστοίχως : 

«ΜΕΡΟΣ VI 

'Ερμηνεία. 

Έγγραφη 
περιορι
στικής 
συμβάσεως. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
651 ΣΤ. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους^
' περιοριστϋκή σύμβασις' σημαίνει σύμβαοιν μεταξύ 

του κυρίου ακινήτου και του κυρίου έτερου ακινήτου 
ήτις περιέχει οιονδήποτε δρον διά του όποιου περιορί
ζεται ή χρήσις ή ιάνάπτυ'ξις του πρώτου ακινήτου προς 
διφελος του δευτέρου ακινήτου αλλά δεν περιλαμβάνει 
σύμ'βασιν μεταξύ εκμισθωτού και μισθωτοί) ακινήτου. 

651Ζ (1) Τηρουμένων τών εδαφίων (2) και (3) περιο
ριστική σύμβασις εγγράφεται βάσει του παρόντος άρ
θρου κατόπιν αιτήσεως προς τούτο ύίπό ενός τών κυρίων 
τών ύπό τούτου έ/πηρεαζομένων ακινήτων είς τό άρμό
διον Έπαρχιακόν Κτηματολογικό ν Γραφεΐον διά της κα
ταχωρήσεως εις τήν σχετυκήν στήλη ν έν τω Μητρώω τό
σον διά τό άκίνητον τό όποιον βαρύνεται διά της περιο
ριστικής συμβάσεως δσον καΐ διά τό άκίνητον προς 
όφελος του όποιου τίθεται ό περιορυσμός. 
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Αποτελέ 

σματα έγγρα

φης περιο

ριστ ικής 
συμβάσεως. 

Διάλυσις ή 
τροποποί

ησις περιο

ριστ ικής 
συμβάσεως. 

Περιορισμοί 
δυνάμει 
πολεοδομικής 
νομοθεσίας. 

(2) Ή περιοριστική σύμβασις καθορίζει όόπαντα τά 
επηρεαζόμενα ακίνητα δι' αναφοράς εις τό έν χρήσει 
κτηματολογικό ν σχέΐδιον και όπογράφίεται υπό τοΰ κυ
ρίου τοΰ ακινήτου τό όποιον βαρύνεται δια της περιο
ριστικής συμβάσεως και τοΰ κυρίου του ακινήτου προς 
όφελος του όποιου τίθεται ό περιοριοιμός, αμφοτέρων 
εχόντων τήν προς δικαιοπραξίαν Ικανότητα, των υπο
γραφών αμφοτέρων δεόντως πιοτοποιουιμένων. 

(3) Έάν τό άκίνητον τό όποιον βαρύνεται ύπό της 
περιοριστικής συμβάσεως δεν είναι εγγεγραμμένο ν έπ' 
ονόματι τοΰ προσώπου τό όποιον υπογράφει ώς κύριος 
τούτου ή έάν τό πρόσωίπον τούτο δεν εχη τήν προς 
δικαιοπραξίαν ικανότητα, ή εγγραφή δεν χωρεί. Έάν 
δε τό άκίνητον τούτο είναι βεβαρηιιαένον δι ' οιουδήποτε 
επιβαρύνσεως, διά νά χωρήοη ή εγγραφή δέον νά προσ
κοιμιοιθή ή έγγραφος συγκατάθεσις του προσώπου υπέρ 
του όποιου υφίσταται ή έπιβάρυνσις και, έν ή περιπτώ
σει ή τοιαύτη έπιβάρυνσις συνίσταται εις ύποθήκην ήγ
γυημένην, τότε και ή έγγραφος συγίκατάθεοις του 
έγγυητοΰ., 

651 Η. Άπό της καταθέσεως τώ/ν σχετικών έγγραφων 
προς έγγραφήν δυνάμει τοΰ άρθρου 651Ζ της περιορι
στικής συμβάσεως αυτή, έν περιπτώσει έγγραφης, απο
τελεί έπιβάρυνσιν από της ημέρας της καταθέσεως έπί 
τοΰ ακινήτου και δεσμεύει απαντάς τους διαδόχους τοΰ 
κυρίου τούτου προς όφελος τοΰ κυρίου τοΰ ακινήτου 
υπέρ τοΰ όποιου ετέθη ό περιορισμός και των διαδόχων 
τούτου. 

651 θ. Περιοριστική σύμβασις δύναται νά διαλυθή ή 
τροποποιηθή διά διατάγματος αρμοδίου Δικαστηρίου. 

Έν τοιαύτη περιπτώσει ή σχετική έγγραφη της περιο
ριστικής συμβάσεως άκυροΰται ή τροποποιείται ανα
λόγως. 

65Κ. Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Μέρους εφαρμόζονται, 
τηρουιμένων των αναλογιών, και έπί οίουδήπτοτε περιο
ριοιμοΰ έπί της χρήίσεως ακινήτου έπ:ιβαίλλοιμένου διά 
τήν προστασίαν και προς όφελος τοΰ κοινοΰ δυνάμει τής 
έν ίσχύϊ παλεοδομική ς νοίμοθεσίας.». 

23. Τό άρθρον 66 τοΰ βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τρόπο Τροποποί
ποιεΐται διά τής αντικαταστάσεως τής έν τέλει αύτοΰ τειλείας διά ησιςτοϋ 
δύο στιγμών και της μετά ταύτας προσθήκης των ακολούθων νέων άρθρου 66 
επιφυλάξεων :

 το
°

 δασικο
° 

«Νοείται δτι, μέχρις ότου ή τοιαύτη ακίνητος Ιδιοκτησία έκτι
μηθή και ή άξ ια αυτής εγγραφή συ'μφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος άρθρου, ό Διευθυντής δύναται, διά οίκοίπούς επι
βολής φορολογίας και κτηματολογικών τελών και δικαιωμάτων 
δυνάμει τών διατάξεων οιωνδήποτε έτερων εκάστοτε έν ίσχύϊ 
νόμων, νά καθορίση προσωρινή ν άξίαν αυτής και νά καταχώρηση 
ταύτην έν τοις κτηματολογικοΐς βιβλίοις, νοουμένου δτι ή οΰτω 
κάθορισίθηΐσοιμένη άξια θά συνάδη, κατά τό δυνατόν, προς τάς 
έικτιμηθείσας ή άλλως καθορισθείσας άξιας ακινήτων ίδιοίκτη
σιών κειμένων έν τη αυτή ή παρακείμενη ή παρόμοια περιοχή, 
και έάν έτι προς τον σκοπόν τούτον ή καθορισθηΐσομένη αξία 
δέν θά συιμμορφοΰται προς τον έν τω άρθρω 2 όρισμόν τής 
λέξεως ' άξια ' : 

νόμου. 
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Τροποποί
ησις τοϋ 
άρθρου 70 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
όρθρου 72 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 75 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Μεταβατικαί 
διατάξεις. 

Νοείται περαιτέρω 5τι ό Διευθυνιτής δύναται να προιβή εις 
«ναθίεώρησιν της ούτω καθορισθείσης προσωρινής αξίας, οπού 
τοΰτο είναι άναγίκαΐον, άνευ δμως έίπηρεασιμοΰ οιασδήποτε φο
ρολογίας ή τελών και δικαιωμάτων επιβληθέντων έιπί της αρχι
κώς 'Καθορισθείσης προσωρινής αξίας.». 

24. Το άρθρον 70 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται δια της έκ 
της παραγράφου (δ) αύτοΰ διαγραφής της λέξεως «τριάκοντα» 
(γραμμή 3) καΐ της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «έξή
κ οντά».ι 

25. Το άρθρον 72 τοΰ βασικού νόμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται διά της εκ της παραγράφου (,γ) αύτοΟ διαγραφής του 
αριθμού «69» (γραμμή 2) και της αντικαταστάσεως αύτοΰ διά τοΰ 
άριθμοΰ «70». 

26. Το άρθρον 75 τοΰ βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τροπο
ποιείται διά της έν τέλει αύτοΰ προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου 
εδαφίου: 

«(5) Όσάκις ό Διευθυντής έπιτρέπη τοΰτο, εϊτε γενικώς έν 
σχέσει προς ειδοποιήσεις ή κοινοποιήσεις βάσει ώρισμένου άρ
θρου τοΰ παρόντος Νόμου εϊτε ειδικώς εις συγκεκριμένος περι
πτώσεις, αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δύνανται,, τηρου
μένων των αναλογιών, νά έφαρμόζωνται άναφορικώς προς ειδο
ποιήσεις ή κοινοποιήσεις απαιτούμενος δπως δοθώσιν ύπό προ
σώπων άλλων ή τοΰ Διευθυντού βάσει τών διατάξεων τοΰ πα
ρόντος Νόμου, νοουμένου δτι— 

!(α) πάσα τοιαύτη; είδοποίησις ή κοινοποίησις αποστελλόμενη 
ταχυδρομικώς θά άποστέλληται επί συστάσει, έάν δε ό 
Δυευθυντής άίπαιτήση οϋτω, θά συνοδιεύηται ύιπό αιτήσεως 
ιδιά τήν παροχήν αποδείξεως παραλαβής αυτής παρά τοΰ 
προς δν αΰτη; απευθύνεται, έν πάση δε περιπτώσει θά 
προσάγηται ε'ις τον Διευθυντή ν πάσα σχετική ταχυδρο
ΐμική άπόδειξις' 

(β) διά τήν έκ πρώτης δψεως άπόδειξιν της αναρτήσεως 
πάσης τοιαύτης ειδοποιήσεως θά προσάγηιται εις τον 
Διευθυντήν εϊτε ένορκος βεβαίωσις τοΰ άναρτήσαντος 
εϊτε πιστοποιητυκόν έκδιδόμενον ύατό της κοινοτυκής αρχής 
τής πόλεως, χωρίου ή ενορίας ένθα ή είδοίποίησις άνηρ
τήθη.». 

27. Αϊ ακόλουθοι διατάξεις εφαρμόζονται έπί πάση:ς πωλήσεως 
δηλωθείσης πρό τής ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, 
αναφορικούς προς τήν οποίαν ισχύον αί διατάξεις τοΰ άρθρου 24 ή, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, τοΰ άρθρου 25, ώς αύται εΐχον πρό 
τής διά τοΰ παρόντος Νόμου τροποποιήσεως των: 

(α) Έάν ή ύπό τής παραγράφου (α) ή, αναλόγως τής περι
■πτώσεως,, ή ύπό τής παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ' 
οικείου άρθρου απαιτουμένη! ενέργεια δεν ληίφθή και δεν 
προσαχθή εις τον Διευθυντήν άπόδειξις αυτής εντός έ'ξή
κοντα ήμερων από τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος τοΰ 
παρόντος Νό.μου, ό Διευθυντής χωρεί εις τήν ύπό της ρη
θείσης παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ οικείου άρ
θρου προβλεπομένη ν δημοσίευσιν ειδοποιήσεως ώς έν τω 
έδαφίω (2) τοΰ οικείου άρθρου προνοείται. 

(β) Έν περυπτώΐαει δημοσιεύσεως ειδοποιήσεως εϊ!τε ύητό τοΰ 
ιέν τη δηιλώΐσει τής πωλήσεως έμφαυνοιμένου ώς αγοραστού 
ε'ΰτεύπότοΰ Διευθυντού ώς έΐντή παροτνρ. (α) , έάν εντός τής 
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εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει προβλεπομένης προθεοιμίας τριά
κοντα ήμερων, άσκηθή το ύπό του οικείου άρθρου χορη
γούμενον δικαίωμα αποκτήσεως της δηλωθείσης ως πωλη
θείσης ακινήτου ιδιοκτησίας, ό Διευθυντής γνωστοποιεί το 
γεγονός εις τον εν τή δηλώσει έμφαινόμενον ώς σκοπού
μενον άγοραστήν καί, εάν οδτος δεν ένεργήση ώς εν τη 
παραγράφω (γ) εντός τριάκοντα ήμερων από της ημερο
μηνίας της τοιαύτης γνωστοποιήσεως, άμα τη λήξει της 
προθεσμίας ταύτης ό Διευθυντής εγγράφει τήν άκίνητον 
ίδιοκτησίαν έπ' ονόματι του άσκήσαντος το δικαίωμα απο
κτήσεως ταύτης προσώπου καί καταβάλλει εις τον εν τη 
δηλώσει έμφαινόμενον ώς σκοπούμενον άγοραστήν το υπό 
τοΰ ρηθέντος προσώπου κατατεθέν ποσόν, άφου αφαίρεση 
έξ αύτοΰ τάς δαπανάς της υπ' αύτοΰ διενεργηθείσης δημο
σιεύσεως ειδοποιήσεως. 

(γ) Έάν εντός τριάκοντα ήμερων από της εν τή παραγράφω 
(β) προβλεπομένης γνωστοποιήσεως είς αυτόν, ό έν τή δη;
λώσει έμφαινόμενος ώς σκοπούμενος αγοραστής πιστεύει 
6τι λόγω αυξήσεως της αξίας της περί ής πρόκειται ακι
νήτου ιδιοκτησίας σημειωθείσης κατόπιν της ημερομηνίας 
της δηλώσεως μεταβιβάσεως ή από της ημερομηνίας καθ' 
ην συνεφωνήθη ή πώλησις, ή λόγω βελτιώσεων έπενεχθ'ει
■σών εις ταύτην υπ' αύτου1, το δηλωθέν τίμημα πωλήσεως 
δέν αντιπροσωπεύει τήν άξίαν της ακινήτου ιδιοκτησίας 
κατά τήν ήμερομηνίαν της δημοσιεύσεως δυνάμει της πα
ραγράφου (α) τοΟ παρόντος άρθρου, οΰτος υποβάλλει ε'ις 
τον Διευθυντή ν έ'νστασιν αναφερών τήν άξίαν τοί3 ακινήτου 
ή οποία κατά τήν γνώμην του δέον νά καταβληθή ύπό του 
άσκήσαντος το δικαίωμα αποκτήσεως ταύτης προσώπου. 
Ό Διευθυντής γνωστοποιεί τήν ενστασιν τοΰ έν τή δηλώ
σει μεταβιβάσεως έμφαινομένου ώς σκοπουμένου αγορα
στού ε'ις το άσκησαν το δικαίωμα αποκτήσεως ταύτης πρό
σωπον, ακολούθως δέ: 

(ι) το άσκησαν το δικαίωμα αποκτήσεως της ακινήτου 
ιδιοκτησίας πρόσωπον δύναται,, εντός τριάκοντα πε
ραιτέρω ήμερων άπό της ημερομηνίας της ύπό της 
παρούσης παραγράφου προβλεπομένης γνωστοποιή
σεως του Διευθυντού νά κατάθεση είς το Έπαρ
χιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον πάν μέρος της ύπό 
του σκοπουμένου αγοραστού απαιτουμένης άξιας ή 
οιασδήποτε αξίας ήθελε συμφωνηθή μεταξύ αύτου 
καί του σκοπουμένου αγοραστού το όποιον τυχόν 
υπερβαίνει το ύπ' αύτοΰ αρχικώς κατατεθέν ποσόν, ή 

(ιι) νά άποταθή είς το Δικαστήριον διά τον καθορισμόν 
της καταβλητέας άξιας' 

(ιιι) έάν, εντός της ύπό της παραγράφου (ι) προβλεπο
μένης ποοθεσμίας των τριάκοντα ή,μερών, τό άσκουν 
το δικαίωμα αποκτήσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας 
πρόσωπον παράλειψη νά κατάθεση είς τό Έπαρχια
κόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον τήν ύπό του σκοπου
μένου αγοραστού άπαιτουμένην ή άλλη·ν συμφωνη
θεΐσαν μεταξύ των άξίαν, ή έάν δέν κοινοποίηση 
προς τό Έηταρχιακόν Κτηματολογικό ν Γραφίεΐον άντί
γραφον οιασδήποτε τυχόν αιτήσεως του προς τό 
Δικαστήριον προς καθορισμόν της καταβληθησομέ
νης άξιας, τό δικαίωμα της ύπ' αύτου αποκτήσεως 
του ακινήτου άπόλλυται, τό ύπ' αύτου1 αρχικώς κα
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τατεθέν εις το Έπαρχιακόν Κτηιματολογικόν Γρα
φεΐον ποσόν επιστρέφεται και ή άκίνηιτος Ιδιοκτησία 
εγγράφεται έπ', ονόματι του έν τη δηλώσει πωλή
σεως έμφαινομένου ώς σκοπουμένου αγοραστού,, βε
βαρηιμένη: δια τών τυχόν δαπανών της ύπό του Διευ
θυντού ένεργηθείσης δημοσιεύσεως ειδοποιήσεως ώς 
έν τη παραγράφω (·α),, ώς έάν αϊ δαπάναι αδται 
ήσαν τέλη, ή δικαιώματα, καΐ εφαρμόζονται άναφορι
κώς προς ταύτας, αϊ διατάξεις του άρθρου 5 του 

Κεφ. 219. περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμήματος 
ι Οτου 1965 (Τέλη: και Δικαιώματα) Νόμου. 
81 τοϋ1970 « , , , . , 
6ΐτοθΐ973 Ωσαύτως εγγράφεται ή ακινηιτος ιδιοκτησία έπ 
3ΐτοΰΐ976 ονόματι του έν τη δηλώσει πωλήσεως έμφαινομένου 
66τοϋ 1979. βς σκοπουμένου αγοραστού βεβαρημένη: δια τών 

τυχόν δαπανών της ύπό τοΟ Διευθυντού ένεργη,θείσης 
δημοσιεύσεως ειδοποιήσεως έάν δέν άσκηθη τό ύπό 
του οικείου άρθρου χορηγούμενον δικαίωμα κατόπιν 
δημοσιεύσεως συμφώνως της παραγράφου (α) ανω
τέρω. 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


