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2303 Ν. 74/88 

Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροποποιητι

κός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 74 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡί ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 
και θα αναγινώσκεται ομού μετά του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακα

τοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως 
«ο βασικός νόμος»). 

ιδιοκτησίαν 
της Δημο
κρατίας κλπ 

2. Το άρθρον 18 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Εξουσία 18.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, υπό 
Υπουργικού τοιούτους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια. 
Συμβουλίου να . s Κ % . ν · a Q' ' 
ανταλλάσση τ α οποία ήθεΛον δια Κανονισμών καθορισθή — 

(α) να παραχώρηση, εκμίσθωση, ανταλλάξη ή άλλως 
αποξένωση οιανδήποτε ιδιοκτησίαν της Δημοκρα

τίας ή ακίνητον ιδιοκτησίαν περιελθούσαν εις την 
Δημοκρατίαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, ετέραν ή δημόσιον δρόμον ή την παραλίαν 

(β) να ανταλλάξη ή αποξένωση οιονδήποτε μέρος οιου

δήποτε δημοσίου δρόμου, εάν ικανοποιηθή ότι έτε

ρος επαρκής δημόσιος δρόμος έχει παραχωρηθή 
προς αντικατάστασιν τούτου ή ότι η τοιαύτη 
ανταλλαγή ή αποξένωσις θα βελτίωση τον τοιούτον 
δημόσιον δρόμον 

(γ) να εκμίσθωση οιονδήποτε μέρος παραλίας διά 
σκοπούς λιμένων, προβλητών, αποβάθρων, προκυ

μαίων, ιχθυοτροφείων και δι ' οιονδήποτε άλλον 
σκοπόν δημοσίας ωφελείας. 

(2) Εντός τριών μηνών από της υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου διενεργείας οιωνδήποτε πράξεων δυνάμει του 
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, θα κατατίθεται ενώπιον της 
Βουλής των Αντιπροσώπου έκθεσις δεικνύουσα αναλυτικώς 
τας περιπτώσεις εις τας οποίας εγένοντο τοιαύται παρα

χωρήσεις.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 224 
3 του i960 
78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 
2 του 1978 
16 του 1980 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 
189 του 1986 
12 του 1987. 

Διαγραφή και 
αντικατά-

στασις 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόαου. 


