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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Ακίνητης

Κεφ. 224.

Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)

3 του 1960 Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακίνητης
78 του 1965 Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (που στο
10 του 1966 εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος».).
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
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90 (Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(1) του 2005
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5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007.
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007
165(1) του 2007
27(Ι) του 2010
61(Ι) του 2010
82(Ι) του 2010
83(Ι) του 2010
48(1) του 2011.
Τροποποίηση του

2.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 65ΚΓ του βασικού νόμου

άρθρου 65ΚΓ του

τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας μετά την λέξη

βασικού νόμου.

«αντικαθίσταται» (τελευταία γραμμή) και την αντικατάστασή της με
άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι όπου διενεργείται από το Διευθυντή, μετά από
αίτηση

οποιουδήποτε

ενδιαφερόμενου

προσώπου

ή

αρμόδιας αρχής ή αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή,
εκσυγχρονισμός εγγραφής, ο οποίος περιλαμβάνει διαίρεση
και διανομή, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει τη διαίρεση
και διανομή, όπου υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία που την
καθιστούν προφανή. Για τη διαίρεση απαιτείται ο Διευθυντής
να έχει προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής:
«Νοείται ότι ικανοποιητικά στοιχεία που καθιστούν προφανή
τη διαίρεση ή τη διανομή όπως προνοείται στην πιο πάνω
επιφύλαξη, είναι στοιχεία και πράξεις που πηγάζουν μέσα από (α)

Πωλητήριο έγγραφο που συνοδεύεται από συμφωνία
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διανομής

81(Ι) του 2011.

και

έχουν

κατατεθεί

στο

Τμήμα

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τον περί
Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή
(β)

συμφωνία

αντιπαροχής

που

συνοδεύεται

από

συμφωνία διανομής και έχουν κατατεθεί στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τον περί
81(Ι) του 2011.

Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή
(γ)

πωλητήριο έγγραφο, στο οποίο προσδιορίζεται το
πωλούμενο μέρος από την ακίνητη ιδιοκτησία, που έχει
κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

81(Ι) του 2011.

με βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση)
Νόμο

,

όπως

αυτός

εκάστοτε

τροποποιείται

ή

αντικαθίσταται, ή
(δ)

ολόκληρο

56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012.

ή

μέρος

ακίνητης

ιδιοκτησίας

που

υποβλήθηκε, με βάση τον περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς,
όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και
η πολεοδομική άδεια, που χορηγήθηκε με βάση την πιο
πάνω αίτηση, συνοδευόμενη από τα εγκεκριμένα με
αυτήν σχέδια, ή

(ε)
Κεφ.96.

αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας που αφορά

αίτηση για έκδοση άδειας που αφορά ολόκληρο ή μέρος
ακίνητης ιδιοκτησίας που υποβλήθηκε, με βάση τον
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14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012.

81(Ι) του 2011.

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τους
σχετικούς

Κανονισμούς,

όπως

εκάστοτε

τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και η εκδοθείσα
άδεια συνοδευόμενη από τα εγκεκριμένα με αυτήν
σχέδια, ή

(στ) διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο διατάσσεται ειδική
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εκτέλεση σύμβασης, με βάση τον περί Πώλησης
Ακινήτων

(Ειδική Εκτέλεση)

Νόμο,

όπως

αυτός

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, στο οποίο
περιέχεται Διάταγμα λήψης όλων των αναγκαίων
μέτρων και διαβημάτων για τη δημιουργία χωριστής
εγγραφής για την επίδικη ακίνητη ιδιοκτησία, ή
(ζ)

διάταγμα ή απόφαση Δικαστηρίου με το οποίο/την
οποία προσδιορίζεται το μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας
μαζί με τυχόν περιορισμένη κοινόκτητη ακίνητη
ιδιοκτησία ή/και τυχόν μαζί με κοινόκτητη ακίνητη
ιδιοκτησία, για το οποίο διατάσσεται ή αποφασίζεται η
έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας, ή

(η)

κατοχή κτήματος, που ενισχύεται από την ύπαρξη ενός
τουλάχιστον από τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως
άνω παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ).».

Αρ. Φακ.: 23.01.053.015-2012
ΕΗ/ΜΑΤ

