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Ό περί 'Ακινήτου Ιδ ιοκτησίας (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος του 1970 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εϊς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣ.ΩΡΙΝΑΣ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
Α Φ Ο Ρ Ω Σ Α Σ Ε Ι Σ ΑΚΙΝΗΤΟΝ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Ν 

Επειδή, συνεπείς των άπό της 21ης Δεκεμβρίου 1963, δήμιουργη Προοίμιον. 
θεισών έν Κύπρω συνθηκών, ή άπόκτησις ακινήτου Ιδιοκτησίας ύττό 
τίνος προσώπου ενδέχεται, είς ώρισμένας περιπτώσεις, να θέση είς 
κίνδυνον ή νά έπηρεάση καθ' οίονδήποτε τρόπον τήν δημοσίαν άσφά
λειαν : 

Κα! επειδή ή άσκησις του ύπό της παραγράφου 1 τοΟ "Αρθρου 23 
τοΟ Συντάγματος κατοχυρουμένου δικαιώματος αποκτήσεως f\ δια
θέσεως ιδιοκτησίας δύναται, συμφώνως προς τήν παράγραφον 3 του 
αύτου "Αρθρου, νά ύποβληθή δια νόμου ε'ις δρους, δεσμεύσεις ή περι
ορισμούς απολύτως απαραιτήτους προς τό συμφέρον της δημοσίας 
ασφαλείας : 

Και επειδή θεωρείται απολύτως άπαραίτητον δπως, προς τό προ
αναφερθέν συμφέρον της δημοσίας ασφαλείας, τεθή ύπό έ'λεγχον ή 
άπόκτησις, είς ώρισμένας περιπτώσεις, ακινήτου Ιδιοκτησίας ύπό 
τάς ανωτέρω συνθήκας : 

Και επειδή, περαιτέρω, αϊ προαναφερθεΐσαι συνθήκαι επηρέασαν 
ουσιωδώς τήν άξίαν ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης εντός περιοχών, 
ή γειτνιαζούσης προς περιοχάς, ένθα υφίστανται αϊ συνθήκαι αΰται 
καί, ώς έκ τούτου, επιβάλλεται ή λήψις μέτρων προς προστασίαν 
των συμφερόντων των ιδιοκτητών τοιαύτης ακινήτου Ιδιοκτησίας εκ
τιθέμενης είς δημόσιον πλειστηριασμόν : 

Κα! επειδή, ή Ισχύς τών προσωρινής διαρκείας διατάξεων του Νό
μου 32 τοΟ 1967 (παραταθεΐσα διά του Νόμου 76 τοΟ 1968), δι* ών 
ελαμβάνοντο τινά τών έν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομέ
νων ώς επιβεβλημένων μέτρων έληξε : 

Νυν, διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολού
θως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Ακινήτου Ίδ ιοκτη- Συνοτι-ηκός 
σίας (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος του 1970. τίτλος. 

2. Έν ΐ"ώ παρόιτι Νόμω, έκτος έσν άλλως προκόπτη έκ του κει Ερμηνεία. 
μένου 

(α) οι δροι αποδοχή>, «άρμόδιον Έπαρχιακόν Κτηματολογι
κόν Γραφεΐον», «αρμόδιος λειτουργός», «δικαιοδόχος», 
«Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον», «Επαρχιακός 
Κτηματολογικός Λειτουργός·', «μεταβίβασις» κα! «παράρ
τημα» κέκτηνται τήν ύπό τοΟ περ! Μεταβιβάσεως κα! Ύπο-
θηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου τοό 1965 αντιστοίχως άποδο- 9το019θ5. 
θεΐσαν αύτοϊς έννοιαν 
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Κεφ. 224. 
3 τοΟ 1960 

78το0 1965 
10το0 1966. 

Προσωρινοί 
διατάξεις 
άναφορικώς 
προς δηλώσεις 
μεταβιβάσεως 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας. 
9 τοϋ 1965 

ΠροσωριναΙ 
διατάξεις 
άναφορικώς 
προς 
καταθέσεις 
συμβολαίων 
πωλήσεως 
ακινήτου 
Ιδιοκτησίας. 
Κεφ. 232. 

ΠροσωριναΙ 
διατάξεις . 
άναφορικως 
προς άναγ
καστικάς 
πωλήσεις 
ακινήτου 
Ιδιοκτηαύχς 
καΐ έπιφυλασ 
ΟΟμένηV τιμήν 
Π(ναξ. 

(β) ol δροι «ακίνητος Ιδιοκτησία» και «αξία» κέκτηνται την ύπό 
του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καΐ 
Έκτίμησις) Νόμου αντιστοίχως άιτοδοθεΐσαν αύτοΐς fwoiaV 

(γ) οί ακόλουθοι οροί κέντηνται τήν αντιστοίχως έκτιθεμένην 
κατωτέρω έννοια ν, ήτοι : 

«Διευθυντής?, σημαίνει τόν Διευθυντήν του Κτηματολογικού 
και ΧώρομετρικοΟ Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, 
περιλαμβάνει δέ Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Λειτουργόν 
καΐ οιονδήποτε έτερον λειτουργόν διοριζόμενον ύπό του Δι
ευθυντού δι* απαντάς ή τίνα των σκοπών τοΟ παρόντος Νό
μου, είτε γενικώς είτε δι* είδικόν τίνα σκοπόν' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν "Υπουργό'ν 'Εσωτερικών 
(δ) ή αναφορά είς νόμον τινά περιλαμβάνει ωσαύτως άναφοράν 

είς οίουσδήποτε δυνάμει του νόμου τούτου έκδοθέντας κα
νονισμούς η θεσμούς. 

3.. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω περί Μεταβιβά
σεως και Υποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμω του 1965, οσάκις επί τη 
προσαγωγή, είς 'Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον ή παράρτη
μα, δηλώσεως σκοπούμενης μεταβιβάσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας δ 
Διευθυντής κρίνη, βάσει δεδομένων παρασχεθέντων αύτώ ύπό του 
'Υπουργού, δτι ή σκοπούμενη κτήσις τής τοιαύτης ακινήτου ίδιοκτη
σίας ύπό του προτιθεμένου δικαιοδόχου ενδέχεται νά θέση είς κίνδυ
νον ή καθ' οιονδήποτε τρόπον νά έπηρεάση τήν δημοσίαν άσφάλειαν, 
ό Διευθυντής δέν επιτρέπει τήν παρά τοΟ αρμοδίου λειτουργού τού* 
ε'ιρημένου Γραφείου ή παραρτήματος άποδοχην τής τοιαύτης δηλώ
σεως, έκτος έάν καΐ άφου ό Υπουργός, είς τόν όποιον τό θέμα υπο
βάλλεται ύπό του Διευθυντού, συγκατατεθη είς τούτο. 

4. 'Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω περί Πωλήσεως 
Γαιών (Ειδική Έκτέλεσις) Νόμω, οσάκις έπί τη προσαγωγή αντι
γράφου συμβολαίου πα>λήσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας είς τό άρμόδιον 
'Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον προς κατάθεσιν συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τής παραγράφου (β) του άρθρου 2 του είρημένου 
Νόμου ό Διευθυντής κρίνη, βάσει δεδομένων παρασχεθέντων άύτώ 
ύπό τοΟ Υπουργού, δτι ή ενδεχομένη κτήσις τής τοιαύτης ακινήτου 
Ιδιοκτησίας ύπό του έν τω συμβολαίω έμφαινομένου αγοραστοί) εν
δέχεται νά θέση είς κίνδυνον ή καθ' οιονδήποτε τρόπον νά έπηρεάση 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν, ό Διευθυντής δέν επιτρέπει τήν κατάθεσιν 
τοΟ τοιούτου αντιγράφου του συμβολαίου, έκτος έάν και άφοΟ ό 
Υπουργός, είς τόν Οποίον τό θέμα υποβάλλεται ύπό τοΟ ΔιευθυντοΟ, 
συγκατατεθη είς τοΟτο : 

Νοείται δτι, έάν 6 Υπουργός συγκατατεθη ώς ανωτέρω, τό άπό 
της ημερομηνίας τής ώς ανω προσαγωνής του είρημένου συμβολαίου 
μέχρι της ύπό του ΔιευθυντοΟ λήψεως της συγκαταθέσεως του Υπουρ
γού μεσολαβούν χρονικόν διάστημα δέν λαμβάνεται ύπ' δψιν κατά 
τόν ύπολογισμόν τής έν τή προαναφερθείση παραγράφω (β) τοΟ 
άρθρου 2 του είρημένου Νόμου οριζόμενης προθεσμίας. 

5.—(1) "Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν οίωδήποτε τών 
έν τώ Πίνακι εκτιθεμένων Νόμων καΐ έν οίωδήποτε έτέρφ νόμω, ώς 
καΐ ίν οίωδήποτε δυνάμει τινός έξ αυτών έκδόθέντι ύπό δικαστικής 
ή.άλλης αρμοδίας αρχής έντάλματι ή διατάγματι at διατάξεις τοΟ 
μέν εδαφίου (2) τοΟ παρόντος Αρθρου εφαρμόζονται οσάκις διεξά
γηται. διά δημοσίου πλειστηριασμού αναγκαστική πώλησις οίασδή
ποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας, αϊ δέ τών εδαφίων (3) καΐ (4*| αύτοΟ 
οσάκις διατάσσηται, ή δέον, όπως διεξαχθη* τοιαύτη πώλησις ακινήτου 
Ιδιοκτησίας έμπιπτούσης εντός τής έν τω έδαφίω (3) περιγραφόμενης 
κατηγορίας. 
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(2) "Αμα τη διεξαγωγή της διά.δημοσίου πλειστηριασμού* αναγκα
στικής πωλήσεως οίασδήποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας καΐ τ() καταθέσει 
είς τό Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον των έν τώ Κανονισμέ Δ Ν ,, 
13 των Κανονισμών Πωλήσεως αναφερομένων έγγραφων καΐ χρήμα σ.. 109—iis. 
τικών ποσών, οσάκις 6 Διευθυντής κρίνη βάσει δεδομένων παρασχε
θέντων αύτώ ύπό τοΟ ΎπουργοΟ, στι ή κτήσις της ακ\νήτου Ιδιοκτη
σίας ταύτης ύπό του τελευταίου πλειοδότου ενδέχεται νά θέση είς 
κίνδύνον ή καθ* οίονδήποτε τρόπον νά έπηρεάση τήν δημόσίαν άσφά
λειαν, ό Διευθυντής δέν επιτρέπει τήν έπ* ονόματι του είρημένου τε
λευταίου πλειοδότου έγγραφήν της ακινήτου Ιδιοκτησίας ταύτης, 
έκτος έάν καΐ άφοΰ ό Υπουργός, είς τόν όποιον τό θέμα υποβάλλεται 
ύπό του Διευθυντού, συγκατατεθή είς τούτο, έν περιπτώσει δέ αρνή
σεως του 'Υπουργού δπως συγκατατεθή ως ανωτέρω, ό Διευθυντής 
κηρύττει τήν πώλησιν της ακινήτου Ιδιοκτησίας ταύτης άκυρον οπότε 
και ή πώλησις θεωρείται ως μή γενομένη : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων 
άπαλλάττει τέλευταΐον πλειοδότην οίασδήποτε υποχρεώσεως του άνα

Ίρορικώς προς τήν,καταβολήν οιουδήποτε χρηματικού ποσού είς τόν 
δημόπράτην ή είς τό Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον συμφώ
νως προς τάς διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή τών ■ ■ 
είρημένων Κανονισμών : ι ' « ο Ί965. 

Νοείται περαιτέρω δτι, ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν 
τω περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμήματος (Τέλη και κεφ. 219. 
Δικαιώματα) Νόμω ή έν τοις είρημένοις Κανονισμοΐς, οσάκις ή πώ Ιθτοθΐ965. 
λησις ακινήτου τινός Ιδιοκτησίας κηρύττεται άκυρος δυνάμει του 
παρόντος εδαφίου— 

(α) ουδέν δικαίωμα είσπράττεται έκ νέου διά τήν παρασκευήν 
νέων αγγελιών πωλήσεως διά τήν διεξαγωγήν νέας αναγκα
στικής πωλήσεως διά δημοσίου πλειστηριασμού' 

(β) πάν ποσόν καταβληθέν ύπό του κατά τήν άκυρωθεΐσαν ιτώ
λησιν τελευταίου πλειοδότου είτε είς τόν δημόπράτην εϊτε 
είς τό Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών δικαιωμάτων έγγραφης, επιστρέφεται 
είς αυτόν' 

(γ) ουδέν δικαίωμα εισπράττεται ύπό του Κτηματολογικού 
και Χωρομετρικου Τμήματος διά τήν διανομήν εισπραχθέν
των χρηματικών ποσών καί τήν παρασκευήν τελικού λογα
ριασμού ή αντιγράφου αυτού έν σχέσει προς τήν άκίνητον 
ίδιοκτησίαν της Οποίας ή πώλησις έκηρύχθη άκυρος" 

(δ) είς τόν διεξαγαγόντα τόν πλειστηριασμόν δημόπράτην κατα
βάλλονται ύπό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, 
βαρύνουσαι τό ΠάΝιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας, αντί τών 
δικαιωμάτων είς τά όποια ούτος θά έδικαιουτο δυνάμει τών 
διατάξεων τών είρημένων Κα\/ονισμών, άποζημίωσις έκ μιας 
λίρας άναφορικώς προς τήν άκύρωσιν τής πωλήσεο^ς τής 
είρημένης ακινήτου ιδιοκτησίας καί, έάν κατά τήν διεξα
χθεΐσαν διά δημοσίου πλειστηριασμού άναγκαστικήν πώλη
σιν δέν έπωλήθη άλλη ακίνητος ιδιοκτησία πλην τής έν τω 
παρόντι έδαφίω αναφερομένης, ή έν τή παραγράφω (3) του 
Κανονισμού 15 τών είρημένων Κανονισμών αναφερομένη 
αμοιβή δι' οδοιπορικά. 

(3) 'Οσάκις διατάσσηται, ή δέον, δπως διεξαχθή διά δημοσίου 
πλειστηριασμού αναγκαστική πώλησις ακινήτου Ιδιοκτησίας ή αξία 
τής όπόίάς κατά τήν κρίσιν τοΟ Διευθυντού έπηρεάσθη ουσιωδώς 
λόγω τοΟ δτι αΟτη κείται έν περιοχή, ή γειτνιάζει προς περιοχήν, ένθα 
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Η ε φ 
("■Ο τ 

223 
οϋ 1966. 

Ι Ιροαωριναί 
διατάζεις 
αναφορικός 
■ ιρός -πωλήσεις 
ακινήτου 
ιδιοκτησίας 
δκ'ϊ δημοοίου 
:τλειστΓ|ρια 
σμοϋ βάσει 
συμβάσεων 
ένοικιαγορδς. 
Κεφ. 6. 
1 Ι τοΟ1965. 

Δ.Μ.II . 
ο. 1 0 9 - 1 1 5 . 

Κεφ. 223. 
60τοϋ 1966 

Διάρκεια 
Ισχύος τοΟ 
παρόντος 
Μάμου. 

υφίστανται αϊ από τής 2Ϊης Δεκεμβρίου 1963, δημι©υργηθεΐσ«ι συν
θηκαι, δ Διευθυντής κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν ©πως όρ(ση ή 
άναστείλη έπ* αόριστον τήν διεξαγωγήν τής πωλήσεως ταύτης. 

(4) Όσάκις ό Διευθυντής, ένασκών τήν Οπό τοΟ εδαφίου (3) χο
ρηγουμένην αύτφ διακριτικήν έξουσίαν, όρίζη τήν δια δημοσίου, πλει
στηριασμού διεξαγωγήν αναγκαστικής πωλήσεως ακινήτου τινός Ιδι
οκτησίας ώς ή έν τφ είρημένω έδαφίω αναφερομένη, αϊ διατάξεις 
του περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμου 
ερμηνεύονται κάΙ εφαρμόζονται τροποποιούμενοι καΐ αναπροσαρμο
ζόμενοι δι'άντικαταστάσεως πάσης έν άύταΐς αναφοράς είς «άξίάν» 
δι' αναφοράς είς τήν άξίαν τήν όποίάν ή πωλήθήσομένή ακίνητος ιδι
οκτησία αυτή είχε κατά τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1963. 

6. —(1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν οΐφδήποτε νόμω 
ή συμβολαίω, ουδεμία πώλησις 6ιά δημοσίου πλειστηριασμού Ακινή
του ιδιοκτησίας ή άξια της όποιας έπηρεάσθη ουσιωδώς λόγω τοΟ 
δτι αϋτη κείται έν περιοχή, ή γειτνιάζει προς περιοχήν, §νθά υφίσταν
ται αϊ άπό της 21ης Δεκεμβρίου 1963, δημιουργηθεΐσάι συνθήκαι, 
διεξάγεται συνεπεία και βάσει συμβάσεως ένοικιαγορας της είρημέ
νης ακινήτου Ιδιοκτησίας, ειμή μόνον συμφώνως προς τάς διατόξεις 
του παρόντος άρθρου και ώς έάν επρόκειτο περί αναγκαστικής πω
λήσεως δυνάμει του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου. 

(2) Τό επιθυμούν τήν διεξαγωγήν πωλήσεως ώς έν τοις ανωτέρω 
συμβαλλόμενρν μέρος της συμβάσεως ένοικιαγοράς υποβάλλει αΐτη
σιν προς διεξαγωγήν της πωλήσεως είς τόν Διευθυντήν, όστις Ιχει 
έπί του προκειμένου τήν αυτήν διακριτικήν έξουσίαν ώς ή έν τφ έδα
φίω (3) του άρθρου 5 διαλαμβανομένη. 

(3) Όσάκις ό Διευθυντής, ένασκών τήν υπό του εδαφίου (2) χο
ρηγουμένην άύτφ διακριτικήν έξουσίαν, δρίζη τήν δια δημοσίου πλει
στηριάσμοΟ διεξαγωγήν της πωλήσεως— . . . 

(α) ή πωλησις διεξάγεται ύπό ή μέσω του αρμοδίου Επαρχια
κοί) Κτηματολογικού Γραφείου και, τηρουμένων των αναλο
γιών, συμφώνως προς τάς διατάξεις των Κανονισμών Πω
λήσεως* ' 

(β) πρό της διεξαγωγής της πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρου
μένων τών αναλογιών, at διατάζεις τοΟ περί 'Ακινήτου Ιδ ι 
οκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμου έρμηνευόμεναι 
καΐ εφαρμοζόμενοι σύμφώνως προς τάς έν τώ έδαφίω (4) 
τοΟ άρθρου 5 τοό παρόντος Νόμου εκτιθεμένας τροποποιή
σεις καΐ άναπροσάρμόγας' 

(Υ) μετά τήν διεξαγωγήν ττ|ς πωλήσεως εφαρμόζονται» τήρουμέ
ka\) τών αναλογιών, at διατάξεις τοΟ βδάφίου (2) νων 

θρου 5 τοΟ παρόντος Νόμου. 
τοΟ ocp

(4) Τη αίτήσει οιουδήποτε ενδιαφερομένου, έν περιπτώσει αμφι
βολίας, ο Διευθυντής κρίνει έάν, δίά τόύς σκοπούς τόΟ παρόντος 
άρθρου, ή άξια ακινήτου τινός Ιδιοκτησίας έπηρεάσθη ουσιωδώς 
λόγω του δτι αυτή κεΐτα^ έν περιοχή, η γειτνιάζει τφδς περιοχήν, 
ένθα υφίστανται αί άπό της 21ης Δεκεμβρίου 19$3, δημιουργηθεΐσάι 
συνθήκαι. 

7i Ή Ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου λήγει έίς ήμβρομηνίαν καθορι-
σθησομένην διά Διατάγματος του 'Υπουργικού Συμβουλίου δημοσι-
ευθησομένου έν τβ έπισήιιω έφημερίδι -rfir Δηαοκρατίας : 

-ftocfrBXi οτι oMf^b^Qi ήμβροαηνίαι όύνοΜ^ ν$ κάθοριό*θώσι Βιά τοι-
ιρώτων Δια^γμο^οόν 6ιά τήν ληξιν τής ισχυ'ός διαφορών σ φ θ ρ ^ τοΟ 
ίιβράντός ΝόμοΙλ 


