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199(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ 

 

          Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

    Κεφ. 219. 

10 του 1965 

81 του 1970 

61 του 1973 

31 του 1976 

66 του 1979 

15 του 1980 

2 του 1982 

34 του 1987 

193 του 1991 

82(Ι) του 1992 

10(Ι) του 1993 

84(Ι) του 1995 

32(Ι) του 1998 

25(Ι) του 1999 

132(Ι) του 1999 

236(Ι) του 2002 

26(Ι) του 2004 

58(Ι) του 2006 

39(Ι) του 2007 

84(Ι) του 2009 

144(Ι) του 2009 

121(Ι) του 2011 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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156(Ι) του 2011 

65(Ι) του 2012 

34(Ι) του 2013 

92(Ι) του 2013 

60(Ι) του 2015 

90(Ι) του 2015 

115(Ι) του 2015.  

  

Τροποποίηση 

του Πίνακα 

του βασικού 

νόμου. 

2.   Η υποπαράγραφος (iv) της παραγράφου (β) του Κεφαλαίου 3 του 

Πίνακα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

 (α) Με την προσθήκη σ’ αυτήν, ως πρώτης επιφύλαξης, της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 

       «Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ακίνητο που μεταβιβάζεται 

βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και ο δικαιοδόχος είναι 

Ελληνοκύπριος υπήκοος, η εγγραφή του τίτλου στο δικαιοδόχο 

γίνεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους, μέχρι τη λήξη 

της έκρυθμης κατάστασης που δημιουργήθηκε συνεπεία της 

τουρκικής εισβολής:»∙ 

 

 (β) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης πρώτης, δεύτερης, τρίτης και 

τέταρτης επιφύλαξης σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη, 

αντίστοιχα∙ 

 

 (γ) με την αντικατάσταση από τη δεύτερη επιφύλαξη αυτής, όπως 

έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, των λέξεων «Νοείται 

ότι» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Νοείται περαιτέρω ότι,»∙ 

 

 (δ) με την αντικατάσταση από την τρίτη επιφύλαξη αυτής, όπως έχει 
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αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, των λέξεων «Νοείται 

περαιτέρω ότι» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Νοείται έτι 

περαιτέρω ότι,»∙ 

 

 (ε) με την προσθήκη στην τέταρτη επιφύλαξη αυτής, όπως έχει 

αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νοείται» (πρώτη γραμμή), της λέξης «έτι»∙ και 

 

 (στ) με την προσθήκη στην πέμπτη επιφύλαξη αυτής, όπως έχει 

αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νοείται» (πρώτη γραμμή), της λέξης «έτι». 

  

 

 

 

 

 

 

 


