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Ν. 23/82 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
Τ Η Σ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ου" Άρ. 1778 της 14ης ΜΑΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρβρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 23 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ). ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ακινήτου Ίδιοκτη- Συνοιπυκός 

σίάς (Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις), (Τροποποιητικός); Νό- τ^τλ<κλ7Δ 
μος τοΰ 1982 καΐ θα άναγινώσκηται όμοΟ μετά του περί 'Ακινήτου 3τοΰΐ960 
'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νόμου (εν τοις 78 τοϋ 1965 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). ίο τοϋ 1966 

· > . : . . 75 τοϋ 1968 
5ί τοΰ 1971 

2 τοϋ 1978 
16 τοΰ 1980. 

. 2. Το άρθρον 65Β του βασικού νόμου δια τοΰ παρόντος τροποποι Τροποποίησις 
εΐται ώς ακολούθως: τοΰ άρθρου 

„ „ , 65 Β τοΰ 
" (α) Δια της έκ τοϋ εδαφίου (2) αύτου διαγραφής του κομ gocoiwu 

ματος αμέσως μετά τήν λέξιν «Γραφεΐον» (τρίτη γραμμή); και νόμου, 
άπασών των μετά τοΰτο λέξεων μέχρι της παύλας ή;τις και θά . 
παραμείνη* 

. (β) διά της έκ της παραγράφου (β) τοΟ εδαφίου (4). αύτοΰ 
.διαγραφής'της λέξεως «μή» (πρώτη γραμμή) και της προσ
θήκης έύθύς μετά την λέξιν «μισθώσεως» (πρώτη γραμμή) ; της 
λέξεως «δεν»" καΐ 

• (γ) διά της εν τω τέλει του εδαφίου (4) αύτου προσθήκης 
.. της ακολούθου νέας παραγράφου: 

. ,«(ι) εάν κατά τήν ήμερομηνίαν της υποβολής της αιτήσεως 
δι' έγγραφήν της μισθώσεως ή μή εισέτι έκπνεύσασα 
περίοδος της τοιαύτης μισθώσεως όμου μετά των έν τη 

; σχετική συμβάσει τυχόν σαφώς προβλεπομένων περαιτέρω 
.·. <...; περιόδων ή περιόδου ανανεώσεως ή παρατάσεως της συμ

.  . ; ■ . .βάσεως, δεν ύπερβαίνη τά δεκαπέντε έτη.». 

• (629) 
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Τρσποποίησις 3. Ό βασικός νόμος δια του παρόντος τροποποιείται δια της έν 
τοο&ασιχοϋ αύ'τώ ένθέσεως ευθύς μετά το άρθρον 65 ί Δ, του ρϋκολούθου νέου 
S E i ? * «Ρθρου 65 ΙΕα:( 
νέου «Ύφιστάμεναι 65 ΙΕ α.— (1) Οιαδήποτε υφισταμένη, την Ιην Απριλίου, 
άρθρου. συμβάσεις.. i g g 0^ μ [ σ θ ω σ ι ς ακινήτου Ιδιοκτησίας δύναται να έγγραφη, 

μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, 1982, τηρουμένων τών όχναλο
γιών, συμφώνώς προς τάς διατάξεις του άρθρου 65Β, 
έάν— 

1(a) κατά την ήμερομηνίαν της προσαγωγής αντιγρά
φου τής συμβάσεως ή μη εισέτι έκπνεύσάσα περίο
δος της τοιαύτης μισθώσεως, υπολογιζόμενης άπό 
τής 1ης 'Απριλίου, 1980, όμου μετά τών έν ττ\ σχε
τική συ'μβάσει τυχόν σαφώς προβλεπομένων περαι
τέρω περιόδων ή περιόδου ανανεώσεως ή ποχρατά
σεως της συμβάσεως, ήτο τουλάχιστον δεκοτπέντε 
έτη* 

(P)i προσαχθή ή δια τήν τοιαύτην έγγραφήν συγκατά
θεσις του εκμισθωτού (του δρου τούτου έχοντος τήν 
υπό τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 65Α άποδιδομένην 
αύτώ εννοιαν) : 

Νοείται δτ.ι εις ή,ν περίπτωσιν δεν καθίσταται 
δυνατή ή άνεύρεσις του εκμισθωτού ή εάν οδτος 
απεβίωσε και δεν έξεδόθησαν διατάγματα διαχει
ρίσεως τής περιουσίας αύτου ή έάν δεν υπάρχουν 
ή δεν άνευρίσκωνται οι διαχειρισται τής περιουσίας 
αύτου ή έάν είναι δύσκολος ή άνεύρεσις τών κλη
ρονόμων αποθανόντος εκμισθωτού ή τών δικαιού
χων τής υπό μίσθωσιν ακινήτου περιουσίας, ή προσα
γωγή τής έν τη παραγράφω αύτη αναφερομένης 
συγκαταθέσεως δεν εΐναι αναγκαία. 

(γ) ή αύθεντικότης τών υπογραφών του εκμισθωτού ή 
του μισθωτού ή αμφοτέρων έπι του αντιγράφου τής 
σχετικής συμβάσεως δεν είναι δυνατόν νά ταστο
ποιηθή, νοουμένου δτι έν τοιαύτη περιπτώσει 6 Διευ
θυντής ικανοποιείται περί ταύτης, δυνάμενος νά 
απαίτηση, προς τον σκοπόν αυτόν, τήν προσοτγωγήν 
τοιούτων ετέρων αποδεικτικών στοιχείων, περιλαμ
βανομένης και ένορκου δηλώσεως, ή τήν έτάδοσιν 
ή δημοσίευσιν δαπάναις του μισθωτού, τοιούτων 
γνωστοποιήσεων, ως ό Διευθυντής ήθελεν έν εκάστη 
περιπτώσει, ορίσει" και 

(δ) ό εκμισθωτής, άφου είδοποιηθή υπό του Διευθμντου 
περί τής αποφάσεως του νά έγγράψη τήν μίσθωσιν, 
δεν έφεσιβάλη τήν τοιαύτην άπόφασιν συμφώνως 
προς τάς διατάξεις του άρθρου 80, του Νόμου, τών 
διατάξεων τούτων εφαρμοζομένων τηρουμένων τών 
αναλογιών. 

(2) Αϊ διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρου
μένων τών αναλογιών και έπί ύπομισθώσεως έμπροτνμά
του δικαιώματος κτηθέντος διά τής έγγραφης μισθώσεως 
διενεργηθείσης δυνάμει του είρημένου εδαφίου. 

(3) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου 65Δ, ή 
ύπομίσθωσις εμπραγμάτου δικαιώματος κτηθέντος δυνά
μει συμβάσεως μισθώσεως κρατικής ακινήτου Ιδιοκτησίας 

2δτοθΐ982. εγγραφείσης μέχρι τής ενάρξεως τής Ισχύος του περί *Ακι
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νήτου ' Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) 
(Τροποποιητικού); Νόμου του 1982 ή έγγραφησομένης δυ
νάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δύναται νά 
έγγραφη εάν ή περίοδος της τοιαύτης ύπομισθώσεως ύπερ
δαίνη τά τρία έ"τη έστω καΐ έάν αυτή δεν ύπερβαίνη τά 
δεκαπέντε έτη.». 


