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Ό Ttepi Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας .(Περιορισμός Πωλήσεων) (Τροποποιητι
κός) Νόμος του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 223. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ βασικοΟ 
Νόμου διά 
της αντικατα

στάσεως ώρι

σμένου ορού. 

Άντικατά-

στασις τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ 
βασικοΟ 
Νόμου. 

'Αριθμός 6G του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
(ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) NQMON 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ακινήτου 'Ιδιοκτη
σίας (Περιορισμός Πωλήσεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966 
κοΛ θά άναγινώσκηται δμοΟ μετά του* περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας 
(Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμου (έν τοις εφεξής καλουμένου «ό 
(δασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της αν
τικαταστάσεως τοΟ δρου «Προϊστάμενος Κτημοπολογικός Λειτουρ
γός», οπουδήποτε ούτος απαντάται, διά του δρου «Επαρχιακός 
Κτηματολογικός Λειτουργός*. 

3i Τό άρθρον 2 του βασικοΟ Νόμου διά του παρόντος καταργεί
ται καΐ αντικαθίσταται διά του ακολούθου άρθρου : 
«'Ερμηνεία. 2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου 

προκύπτη διάφορος έννοια— 
(α) οί δροι «ακίνητος Ιδιοκτησία», «αξία» (δτανδένπρο

ηγήται αυτής ή λέξις «έκτετιμημένη»), «επαρχία», 
«Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον» καΐ «'Ε
παρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός» κέκτηνται 
τήν ύπό του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακα
τοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) Νόμου άποδοθεΐ
oocv εις αυτούς έννοιαν' 

(β) ΟΙ ακόλουθοι δροι σημαίνουσιν ώς έξης : ^δανει
στής» σημαίνει πάντα δανειστή ν ό όποιος δυνατόν 
νά £χη δικαίωμα έφ* οιουδήποτε μέρους του εκ
πλειστηριάσματος πωλήσεως, άλλα δέν περιλαμ

. βάνει ένυπόθηκον δανειστήν είς περίπτωσιν καθ' ήν 
ή ενυπόθηκος ακίνητος Ιδιοκτησία πρόκειται νά πω
λήθη τη αίτήσει έτερου δανειστού* «έκτετιμημένη 
αξία» σημαίνει ώς προς άκίνητον Ιδιοκτησίαν τήν 
άξίαν αυτής ή οποία είναι εγγεγραμμένη ή κατα
κεχωρημένη έν τοις βιβλίοις τοΟ Επαρχιακού Κτη
ματολογικού Γραφείου' «επιφυλασσομένη τιμή» ση
μαίνει τό ελάχιστον ποσόν τό όποιον δύναται νά 
γίνη δεκτόν κοπά τήν πώλησιν ακινήτου Ιδιοκτη
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σίας ώς πρώτη προσφορά και, εάν υψηλότερα 
προσφορά δεν ύπερβή τούτο, ώς τελική προσφορά 
διά την έν λ ό γ ω άκίνητον ίδιοκτησίαν" «πώλησις» 
σημαίνει την ύπό ή μέσω του Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτημα
τολογικού Γραφείου διεξαγομένην άναγκαστικήν 
πώλησιν ακινήτου Ιδιοκτησίας διά δημοσίου πλει
στηριασμού προς ίκανοποίησιν χρέους οφειλομένου 
ύπό τοΟ κυρίου αυτής». 

4 . Το άρθρον 3 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποι Τροποποίηση 
εΐται διά της καταργήσεως τοΰ εδαφίου (1) και της άντικαταστά τ°ΰ άρθρου 3 
σεως αύτου διά του ακολούθου εδαφίου : Νόμου***00 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, είς πασαν πώ

λησιν ακινήτου ιδιοκτησίας ό Ε π α ρ χ ι α κ ό ς Κτηματολογικός Λει

τουργός δύναται νά διάταξη δπως ή πώλησις αϋτη υπόκειται είς 
έπιφυλασσομένην τιμήν όρισθησσμένην ύπ* αύτοΟ εάν, λαμβάνων 
ύπ' δψιν αύτου άπάσας τάς περιστάσεις της υποθέσεως, κρίνη τού

το δίκαιον και εϋλογον». 
5 . Τό άρθρον 4 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί Τροποποίηση 

ται διά της δ ιαγραφής των έν τέλει αυτού λέξεων «ώς αϋτη εΐναι «>o άρθρου 4 
εγγεγραμμένη έν τοις βιβλίοις του Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτηματολογικού ^μου"7*0" 
Γραφείου». 

6. Τό άρθρον 6 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί Τροποποίησις 
ται διά της καταργήσεως των εδαφίων (2) καί (3) και τής άντικα τ°ϋ άρθρου 6 
ταστάσεως αυτών διά των ακολούθων εδαφίων : του βασικού 

«(2) Ή ύπό του εδαφίου (1) προβλεπομένη αίτησις δέον νά 
συνοδεύηται ύπό των εκάστοτε επιβαλλομένων ύπό του Κτηματο
λογικού καί Χωρομετρικοΰ Τμήματος τελών και δικαιωμάτων δι' 
αύτοψίαν, έπί τη λήψει δέ τούτων διενεργείται αυτοψία έπί της 
ακινήτου ιδιοκτησίας ώς προς τήν οποίαν υπεβλήθη αίτησις, κατά 
τήν οποίαν ή πραγματ ική αξία της τοιαύτης ακινήτου Ιδιοκτη
σίας εκτιμάται ύπό υπαλλήλου του Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτηματολογικού 
Γραφείου, οριζομένου ύπό τοΟ Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτηματολογικού 
Λειτουργού, έν συνεργασία μετά της χωριτικής αρχής της πόλεως, 
χωρίου ή ενορίας εντός της περιοχής της οποίας κείται ή έν λ ό γ ω 
ακίνητος ιδιοκτησία : 

Νοείται δτι, έάν ό υπάλληλος και ή χωριτική αρχή διαφωνήσω
σιν ώς προς ταύτην ή ή χωριτική αρχή παράλειψη ή άρνηθή νά 
συνεργασθή είς τήν έκτίμησιν αυτής, ή πραγματ ική άξ ια της έν 
λ ό γ ω ακινήτου ιδιοκτησίας καθορίζεται ύπό του "Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Λειτουργού. 

(3) Μετά τήν ώς έν τω έδαφίω (2) έκτίμησιν ή, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, τον κοτθορισμόν τής πραγματ ικής αξίας τής ακινή
του ίδιοκτησίας ώς προς τήν οποίαν υπεβλήθη ή αίτησις, ή επιφυ
λασσομένη τιμή ορίζεται ύπό του Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτηματολογικού 
Λειτουργού βάσει τής τοιαύτης πραγματ ικής άξιας τής έν λ ό γ ω 
ακινήτου ίδιοκτησίας : 

Νοείται δτι ή επιφυλασσομένη τιμή δέον νά μή ύπερβαίνη τήν 
πραγματικήν άξίαν». 

7 . Τό εδάφιον (1) του άρθρου 9 του βασικού Νόμου διά του πα Τροποποίηση 
ρόντος τροποποιείται διά τής έξ αυτού διαγραφής τής λέξεως και τοΰ άρθρου 9 
αριθμού ' κ α ί (3)* (έν τη £κτη γ ρ α μ μ ή ) . ' τοϋβασικοο 

8 . Τό άρθρον 11 του βασικού Νόμου διά του παρόντος καταρ Κσπάργησις 
γεΐται. τοΰ άρθρου π 

τοΰ βασικού 
Νόμου. 


