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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1749 της 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κτηματολογικού και Χωρσμετρικοϋ Τμήματος (Τέλη καϊ 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύ

σεως εις τήν έπίσημρν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Άριβμός 2 του (1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΜΕΤΡΙ'ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 

ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή; των ^Αντυπροίσώΐτων ψηιφίζει ώς άκολούθωςι : 
1. Ό παρών Νό|μος θά άναφέρηται ώς ό ττε,ριί Κτηματολογικού Σι/νοητικός 

καΐ ΧωρομετρικοΟ Τμήιματος (Τέλη; και Δικαιώματα); Τροποποιηι τίτλος. 
τικός)| Νόμος του 1982 καΐ θά άναγινώ'οικη,ται 6μο0 μετά του περί ΚεΦ·2ΐ? 
Κτηματολογικού και Χωρομετρικοϋ Τμήματος (Τέλη, και Δικαιώ 6ΐτοθΐ973 
ματα) Νόμου (έν τοις εφεξής άναίφεροιμένου ώς «ό βασικός νόμος»). 3ΐτοθΐ976 

66τοΰ1979 
15 του 1980. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 9 του' βασικού νόμου τροποποιείται Τροποΐκ>[ησις 
ώς ακολούθως: τοθΛρθρου9 

(α) Διά της έξ αυτού διαγραφής της λέξεως «δικαιοδόχου» v6uo!;a0lKOU 

(ενδέκατη γραμμή), καΐ της αντικαταστάσεως της διά της 
λέξΙεως ί«ΐδικαΐ)θΐπαρόχου»' 

(β) διά της έν τέλει αυτοΰ προσθήκης της ακολούθου επιφυ
λάξεως, της είς το τέλος αύτου τελείας άντικαθισταμένης 
διά δύο στιγμών: 

«Νοείται δτι τά ,ρηθέντα τέλη; και δικαιώματα επιστρέφον
ται έάν κατά τον χρόνον της επιστροφής αυτών το άκίνη
νητον διά τήν μεταβίβασιν τοΰ' οποίου γίνεται ή επιστροφή 
ισυνεχίζη νά είναι έγγεγραμμένον έπ' ονόματι της εται
ρείας.». 

(3) 
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Τροποποίησις 
της υποπαρα
γράφου ,(vi) 
της παραγρά
φου (β) τοϋ 
Κεφαλαίου 
3 του 
ΠΙνακος 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
της παραγρά. 
φου (ε) τοΰ 
Κεφαλαίου 3 
του Πίνακος 
τοΟ βασικού 
νόμου. 

Τροπσποίησις. 
της παραγρά
φου; (α) τοϋ 
Κεφαλαίου 8 
τοΰ Π(νακοςΓ..; 
τοϋ.βασ,ικοΟ 
νόμου. 

3. Ή υποπαράγραφος (vi) της παραγράφου (β) τοΰ Κεφαλαίου 3 
του Πίνακος του βασικού νόΐμου τροποποιείται 'δια της ιέν τω τέλει 
αυτής προισίθήΐκης της ακολούθου 'επιφυλάξεως ιώς δευτέρας επιφυ
λάξεως, της εΙΙς το τέλος αύτη ς 'άνω τελείας άντΐ)κα©ιισταιμένης διά 
δύο ιστιγίμων :Ι 

ι«'Νοεΐται περαιτέρω δτι οσάκις ό επίτροπος &μπιστέύματος 
((trustee), ή οιονδήποτε· πρόισωπον, φυσικόν ή νοιμικόν, το όποιον, 
ικατά την κρίσιν του Διευθυντού εκ των γεγονότων της ύποθέ
ίσεως, είναι επίτροπος \έμπιστεύματος (trustee), εν σχέσει προς 
άκίνητον έγγεγραμμένον, έπ' ονόματι του, ,μεταβιβάζη τούτο εις 
τον δυκαιουχον (beneficiary) συμφώνως προς το έ'μπίστεύμα, επι
βάλλεται και εισπράττετάΓ ώς μόίνον τέλος το πιοίσόν τών £5.». 

Α* Ή παρότγίράφΌς (ε) του 'Κεφαλαίου'3 του 'Πίναίκος του βασικού 
j νόμου*, ̂ τροποποιείται δια της εν. αύτη ένθέσεως; \ :εύθυς; Γ μετά ji τάς 

λέξεις «εττί' της αγοραίας αξίας» (δευτέρα γραμμή), τών λέξεων 
«κατά την 'ή.μέραν "του., θανάτου του διαθέτου1»..,.. ' 

5. Ή παράγραφος (α) του Κεφαλαίου 8 του ΠίναΐΚΌς του 'βασικού 
νόμου τροποποιείται διά της εν αύτη ένθέσεως, ευθύς μετά τάς 
λέξεις «διά· καταχώρησιν» (πρώτη γραμμή), τών λέξεων" «περιορι
στικής συμβάσεως ή κάταχώρηϋύν», ;  =: "/''.' \' " : . " · ' 


