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Τροττοποίησις 
toO εδαφίου 
(2) του 
άρθρου 28 τοΰ 
βασικοί) 
νόμου. 

ΤροποιιοΙησις 
του εδαφίου 
(2) τοΟ 
άρθρου 30 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

(β) Ουδεμία yam 'Xpijmi*pft9i^l^ σκοπρύς 
κσΐ μή αρδευόμενη ή οδσςχ επιδεκτική αρδεύσεως: θάύπο--
διαιρήται είς τεμάχια μικρότερα των δέκα σκάλων είςΐίκτα-
σιν : ;/:'': ;.'-

Νοείται δτι ή δπό του είρημένοο Νόμου καθιδρυθέΐσα 
Αρχή Ενοποιήσεως καΐ * Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημά
των δύναται, διά Γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νακαθορίση περιοχάς έν 
ταϊς όπο(αις αντί των ύπό τών άνω παραγράφων (α) και 
(β) του παρόντος εδαφίου προβλεπομένων ελαχίστων εκτά
σεων θά ίσχύωσι, δια τους σκοπούς των είρημένων παραγρά
φων, at ύπό τών παραγράφων (6) κάΙ (γ) του εδαφίου (1) 
τοΟ παρόντος άρθρου πρόβλεπόμεναι αντίστοιχοι έλάχισται 
εκτάσεις». 

3 . Τό εδάφιον (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «του εδαφίου (1)» (δεκάτη 
καί ενδέκατη γραμμαί). 

4 . Τό εδάφιον (2) του άρθρου 30 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της έξ αύτόΰ διαγραφής τών λέξεων «τών παραγράφων (a) , (6), 
(γ) καί (δ) του εδαφίου (1)» (τετάρτη γραμμή). 

Ό περί Ενοποιήσεως καί 'Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος τοΰ 1971 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφη
μερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 τοΟ 1969. 

ΤροποτιρΙησις 
τοΰ ορισμού 
«διευθυντής» 
έν τφ αρθρφ 
2 τοΰ βασικοΟ 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ Αρθρου 31 
τοΟβασικοΟ 
νόμου. 

'Αριθμός 52 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΝ 

(ΝΟΜΟΣ 24 ΤΟΥ 1969) 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Ενοποιήσεως και 

Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 
1971 καί θά άναγινώσκηται όμου μετά του περί 'Ενοποιήσεως καί 
Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων Νόμου τοΰ 1969 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένου ώς «δ δασικός νόμος»), καί ό δασικός νόμος καί ό 
παρών Νόμος θα αναφέρονται όμοΰ ώς ot περί Ενοποιήσεως καί 
'Αναδιανομής 'Αγροτικών Κτημάτων Νόμοι τοΰ 1969 καί 1971. 

2. Ό ορισμός τής λέξεως «διευθυντής» έν τώ άρθρω 2 του βασικού 
νόμου τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως τοΰ ψηφίου «δ» τής 
έν αρχή αύτοΰ λέξεως «διευθυντής» διά του κεφαλαίου ψηφίου «Δ». 

5. Τό άρθρον 3jl του βασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτου 
διαγραφής τών λέξεων καί αριθμών «ύπό του άρθρου 27 (1) (6) καί 
(γ)» (τ^ίίεη γραμμή) Λ«οά της αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξε
ων καί αριθμών «ύπό τών παραγράφων (β) καί (γ) τοΰ εδαφίου (1), 
ή ύπό του εδαφίου (2), του άρθ,ρου 27». 
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4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 53 τοΟ βασικοΟ νόμου διαγράφεται ·Ανηκατά
καΐ άντικοίθίοτσται διά tot" ακολούθου εδαφίου : στασιςτοΰ 

Τ εδαφίου (2) 
τοΟ άρθρου 33 
τοΟ βασικοΟ 
νόμου. 

«(2) "Ανεξαρτήτως των διατάξεων οίουδήποτε έτερου Νόμου 
άλλα τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ περί "Ακινήτου "Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, "Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) Νόμου καΐ παντός Νόμου 
τροποποιουντος αυτόν at ακόλουθοι διατάξεις θά έφαρμόζωνται 
εις άκίνητον Ιδιοκτησίαν κειμένην εντός περιοχής ενοποιήσεως καΐ 
αναδιανομής : 

(a) (i) Ουδείς κύριος τοιαύτης Ιδιοκτησίας θά μεταβιβάζη Ιδα
νικήν μερίδα έν αύτη μικροτέραν της ανηκούσης εις 
αυτόν" 

(ii) ουδείς κύριος τοιαύτης ιδιοκτησίας θά μεταβιβάζη ταύ
την είς πρόσωπα πλείονα τοΟ ενός" 

(iii) απαγορεύεται ή ύπό προσώπων πλειό\ων τού* ενός, ενερ
γούντων άπό κοινού, πλειοδοσία είς δημόσιον πλειστη
ριασμόν διεξαγόμενον διά τη ν δυνάμει του παρόντος 
Νόμου ή οίουδήποτε έτερου Νόμου άναγκαστικήν πώ
λησιν ακινήτου Ιδιοκτησίας, 

άνευ της αδείας του Διευθυντού, όστις τηρών καΐ έχων ώς 
γνώμονα τάς διατάξεις του εδαφίου (2) τοΟ άρθρου 27 του 
περί "Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και 
Έκτίμησις) Νόμου, δύναται νά καθορίζη είς μέν τήν περί
πτωσιν της υποπαραγράφου (ϊ) τήν έλαχίστην ίδανικήν με
ρίδα ή οποία δύναται νά μεταβιβασθώ είς δέ τάς περιπτώ
σεις των υποπαραγράφων (ii) καΐ (iii) τόν μέγιστον αριθμόν 
■προοώτιων είς τά όποια ή τοιαύτη Ιδιοκτησία δύναται νά 
μεταδιδασθή ή τά όποια δύνανται, ενεργούντα άπό' κοινού, 
νά πλειοδοτήσωσιν είς τοιούτον πλειστηριασμόν, αναλόγως 
της περιπτώσεως. 

(δ) Ουδέν κτήμα χορηγηθέν έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου είς 
πρόσωπον δπερ μεταγενεστέρως αποθνήσκει θά διακατέχη
ται ύπό τών κληρονόμων αύτου κατ' αδιανέμητους μερίδας 
διά χρονικόν διάστημα πέραν τών £ξ μηνών έκτος έαν άπο
δειχθή κατά τρόπον ϊκανοποιουντα τήν "Αρχήν δτι τό κτήμα 
τούτο θά εξακολούθηση νά καλλιεργήται άπό κοινού ύπ* αυ
τών και νά τυγχάνη εκμεταλλεύσεως ώς μία ενιαία μονάς* 
έν περιπτώσει δέ παραβάσεως τών ανωτέρω διατάξεων της 
παρούσης παραγράφου ή διαθέσεως της Ιδανικής μερίδος 
οίουδήποτε τών κληρονόμων είς τρίτον πρόσωπον, ό Διευ
θυντής δύναται, κατόπιν αΐτήσεως της "Αρχής, νά έκθεση 
όλόκληρον τό κτήμα είς πώλησιν διά δημοσίου πλειστηρια
σμοί), συμφώνως προς τάς διατάξεις οίουδήποτε Νόμου άφο
ρώντος είς τοιαύτας πωλήσεις καΐ τών εκάστοτε έν ίσχύϊ Κα
νονισμών Πωλήσεως, καΐ διανείμη τό προϊόν τής πωλήσεως 
μεταξύ τών συνιδιοκτητών». 

Κεφ. 224. 
3 τοΟ 1960 

78 τοϋ 1 965 
10 του 1 966 
75 τοΟ 1968 
51 τοΰ 1971. 

Κεφ. 224. 
3 τοΰ 1 960 

78 τοΰ 1 965 
10 του 1966 
75 τοΟ 1 968 
51 ι ο ΰ 1 9 7 1 . 


