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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύττ* *Αρ. 1421 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
\Θ ιπερί 'Ακιινήτου ΊδιΟκίτησίας (Διακαρτοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις)
(Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1978 έΜδίδεππαι διά δημοσιεύσεως sic την έπίση!μ:οΥ εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ
Συγιτάγίματος.
'Αριθμός 2 του 1978
Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ
. . . (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΝ
' ^Η; Βοολή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1; Ό ' π α ρ ώ ν Νόμος θ ά άναφέρηται ως ό περί 'Ακινήτου Ί δ ι ο κ τ η - Συνοπτικός
σίας ( Δ ι α κ α τ ο χ ή , ' Ε γ γ ρ α φ ή και Έ κ τ ί μ η σ ι ς ) (Τροποποιητικός) τίτλος.
Νόμος του 1978 και θ ά ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ α ι όμοΰ μετά του περί 'Ακινήτου
' Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ( Δ ι α κ α τ ο χ ή , ' Ε γ γ ρ α φ ή και Έ κ τ ί μ η σ ι ς ) Νόμου (έν τοις κ«φ. 224.
εφεξής αναφερομένου ω ς «ό βασικός νόμος»):
3τοϋ1960
78 τ ο ϋ 1 9 6 5
10τοϋ1966
75τοϋ1968
51 τοϋ 1 9 7 1 .

2. Ό δασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά της έν Τροποποίησις
α ύ τ ω ένθέσεως, ευθύς μετά τ ο άρθρον 65 αύτου, των ακολούθων τοΰδασιχοϋ
νέων,.Μερών IV .και V και της άναριθμήσεως των Μερών IV και V *δμ<χ> διά της
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ένθέοεως νέου

αυτού ως Μέρων VI και V I I , αντιστοίχως :
Μέρους
« Μ Ε Ρ Ο Σ IV
ΕΓΓΡΑΦΗ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Ε Ω Ν
Ερμηνευτική
65Α.— (1) ' Ε ν τω παρόντι Μέρει, έκτος εάν ά λ λ ω ς προ
διάτάξις.
κόπτη εκ του κειμένου—
( α ) 'κρατική ακίνητος Ιδιοκτησία' περιλαμβάνει πασαν
άκίνητον Ίδιοκτησίαν δυναμένην ν ά έκμισθωθη δυ
νάμει των διατάξεων του άρθρου 18"
.,.,
(β) οι δροι ' ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς ' , 'άρμόδιον Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κτη
•; · :
ματολογικόν
Γραφεΐον',
'έμπράγματον
βάρος',
'μεταβίβασις' και 'υποθήκη' κέκτηνται, τηρουμένων
των α ν α λ ο γ ι ώ ν , τ ά ς ύπό τ ώ ν περί Μεταβιβάσεως
9,τοϋΐ965
καΐ Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμων του 1965 Μως
5ΐ τοϋ 1970
1970 αντιστοίχως άποδοθείσας αύτοΐς έννοιας.

(3)
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(2) Δια τους' σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους οι δρόι
'εκμισθωτής', 'μισθωτής' και 'ύπομισθωτής' περιλαμβά
νουσιν, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, τους
αντιστοίχους κληρονόμους, προσωπικούς αντιπροσώπους,
διαχειριστάς, κηδεμόνας, καΐ επιτρόπους τών προσώπων
τούτων, και τους κηδεμόνας τών περιουσιών τών προσώ
πων τούτων, ωσαύτως δέ—
(α) έν τη περιπτώσει εκμισθωτού, τον εκάστοτε κύριον
της έκμισθωθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας"
(β) έν τη περιπτώσει μισθωτού ή ύπομισθωτοΰ, τον
εκάστοτε κύριον του δια της έγγραφης της μισθώ
σεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ύπομισθώσεως
κτηθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος.
•Εγγραφή
65Β.—(1) 'Οσάκις ακίνητος ιδιοκτησία έκμισθουται δια
.ώρισμένων τιερίοδον ύπερβαίνουσαν τά δεκαπέντε έτη, ουδέν έμπρά
μι ωσεων · γ μ α τ ο ν . δικαίωμα κτάται δια της μισθώσεως έκτος έάν,
τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Μέρους, αϋτη
έγγραφη συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος
άρθρου.
Γ
(2) Προς έγγραφήν μισθώσεως δυνάμει τοΰ παρόντος
άρθρου προσάγονται εις το άρμόδιον Έπαρχιακό'ν Κτη
μάτολογικόν Γραφεΐόν, εντός τριών μηνών από της ημερο
μηνίας της υπογραφής της συμβάσεως.της μισθώσεως ή,
έν περιπτώσει οικοδομής ύπό άνέγερσιν ή μελλούσης νά
άνεγερθη ή έν περιπτώσει διαχωρισμού γης, εντός τριών
μηνών άπό της ημερομηνίας εκδόσεως του πιστοποιητικού
έγγραφης δια την τοιαύτην οίκοδομήν ή του πιστοποιητι
κού έγγραφης δια το τοιούτο έκ τοΟ διαχωρισμού προκυ
: πτον τμήμα γης—.
■ ,
(α) άντίγραφον τής τοιαύτης συμβάσεως φέρον τάς
..'.■'
ύπογραφάς του εκμισθωτού και του μισθωτού και
την νενομισμένην πιστοποίησιν τής αύθεντικότητος
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αυτών
(β) το πιστοποιητικόν έγγραφης τής έκμισθουμένης
ακινήτου ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικόν έρεύνης έν
τω. Κτηματικώ Μητρώω άποδεικνυον τήν τοιαύτην
έγγραφήν :
Νοείται δτι ουδέν τοιούτο πιστοποιητικόν απαιτεί
ται δπως προσαχθή έν περιπτώσει εκμισθώσεως κρα
τικής ακινήτου Ιδιοκτησίας'
(γ) έόη/έκμισθουται τμήμα μόνον ακινήτου ιδιοκτησίας,
χωρομετρικόν σχέδιον έκδιδόμενον ύπό του Διευ
θυντού έπί καταβολή του νενομισμένου δικαιώμα
τος και δεικνυον τήν έκμισθουμένην ίδιοκτησίοο/
και
(δ) πάν έτερον Μγγραφον ή στοιχεΐον το όποιον ήθελεν
ευλόγως άπαιτηθή ύπό του Διευθυντού.
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ό
Διευθυντής μέριμνα δπως, έπί τη προσαγωγή τών έν τω
έδαφίω (2) αναφερομένων έγγραφων και αφού ε'ιδοποιη
θή προς τούτο ό έτερος τών συμβαλλομένων, διενεργηθή
έγγραφη των καθωρισμένων στοιχείων έν έπί τούτω τη
ρουμένω. βιβλίω (έν τοις εφεξής έν τω παρόντι Μέρει άνα
φερομένω ώς 'Μητρώον Έ γ γ ρ α φ η ς Μισθώσεων') και
έκδοθή πιστοποιητικόν τής έγγραφης τής μισθώσεως έν
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Κεφ. Ί 4 9 .

Κεφ. 96
14 τοΟ 1 959
67,τοΰ1963
6 του 1ι964
65 τοΰ 1964
1 2 τοΰ 1569
38 του 1969
13 του 1974
28 τοΰ 1974.

τω καθωρισμένω τυπω καί, πλην εν τη περιπτώσει μισθώ
σεως μη εγγεγραμμένης κρατικής ακινήτου Ιδιοκτησίας,
δπως αναφορά ε'ις την όϋτώ γενομένην έγγραφήν σημειω
θή έναντι της οικείας εγγραφής τής ακινήτου Ιδιοκτησίας
εν τω Κτηματικω Μητρώω καί, οσάκις, τούτο είναι δυ
νατόν, έπί του οικείου πιστοποιητικού έγγραφης τής ακι
νήτου ιδιοκτησίας.
(4) Ουδεμία μίσθωσις εγγράφεται βάσει του εδα
φίου (3) —
(α) εάν ή σύμβασις τής μισθώσεως δεν είναι έγκυρος
σύμβασις συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου
77(1) τοΰ περί Συμβάσεων Νόμου'
(β) εάν ή σύμβασις τής μισθώσεως προβλέπη ρητώς
περί μή εγγραφής τής μισθώσεως βάσει του πα
ρόντος άρθρου"
(γ) πλην εν τη περιπτώσει εκμισθώσεως κρατικής ακι
νήτου Ιδιοκτησίας, έάν ή έκμισθουμένη ακίνητος
ιδιοκτησία δεν εΐναι εγγεγραμμένη εν τω Κτημα
τικω Μητρώω έπ' ονόματι τοΰ εκμισθωτού κατά
την ήμερομηνίαν τής προσαγωγής των εν τω έδα
φίω (2) αναφερομένων εγγράφων εις το Έπαρχια
κόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον"
(δ) έάν έκμίσθοΰται τμήμα μόνον ακινήτου ιδιοκτησίας
καί ή τοιαύτη έκμισθωσις συνεπάγηται τεμαχισμόν
τής ακινήτου ταύτης ιδιοκτησίας κατά τρόπον μή
συνάδοντα, τηρουμένων των αναλογιών, προς τάς
διατάξεις του άρθρου 27 ή/καί προς τάς προνοίας
του περί Ρυθμίσεως Όδών καί Οικοδομών Νόμου,
αναλόγως τής περιπτώσεως*

(ε) έάν ή έκμισθουμένη ακίνητος ιδιοκτησία συνίστα
ται εις μερίδιον έξ αδιαιρέτου καί οι εγγεγραμμένοι
κύριοι των άλλων έν τη αύτη ιδιοκτησία τοιούτων
μεριδίων δέν μετέχωσιν ώς έκμισθωταί τής αυτής
συμβάσεως, μισθώσεως, έκτος εάν παν τοιούτο μερί
διον ύπολειπόμενον του ακεραίου άνήκη κατά κυ
ριότητα εις τόν μισθωτήν καί είναι έγγεγραμμένον
έπ' ονόματι αύτου"
(στ) έάν ό εκμισθωτής τελή ύπό άπαγόρευσιν :
Νοείται δτι ουδέν τών έν τη παρούση παραγράφω
επηρεάζει τάς εξουσίας οιουδήποτε προσώπου εξου
σιοδοτουμένου, βάσει ή δυνάμει των διατάξεων
οιουδήποτε εκάστοτε έν. ίσχύϊ νόμου, δπως έκμισθοΐ
άκίνητον ίδιοκτησίαν έγγεγραμμένην έπ* ονόματι
προσώπου τελούντος ύπό άπαγόρευσιν
(ζ) έάν ή έκμισθουμένη ακίνητος ιδιοκτησία υπόκειται,
είς έμπράγματον βάρος, έκτος έάν προσαχθή ή
έγγραφος συγκατάθεσις του προς οδ τό όφελος
το έμπράγματον τούτο βάρος επενεργεί, έάν δε
τούτο είναι υποθήκη και τοΰ τυχόν έγγυητοΰ"
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(η) έάν δεν προβλέπονται εν τη συμβάσει μισθώσεως
ώρισμέναι ήμερομηνίαι ενάρξεως (άμεσου η εντός
είκοσι ετών από της ημερομηνίας της υπογραφής
της σχετικής συμβάσεως ή ύπό την αΐρεσιν της
επελεύσεως ώρισμένου γεγονότος) και λήξεως τής
περιόδου τής μισθώσεως, έστω και έάν ή τοιαύτη
λήξις τελή ύπό τήν αΐρεσιν τής επελεύσεως ώρι
σμένου γεγονότος, νοουμένου δτι δύναται· νά δια
λαμβάνηται έν αύτη πρόβλεψις περί ανανεώσεως
τής μισθώσεως διά σαφώς όριζομένας περαιτέρω
. περίοδον ή περιόδους, άνευ δμως δυνατότητος, ανα
νεώσεων εις το διηνεκές'
'
(θ) έάν δεν καταβληθώσι τά νενομισμένα τέλη και
"·"'.'
δικαιώματα εγγραφής τής μισθώσεως και .εκδόσεως
του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής αυτής.
Νομικαΐ
65Γ.— (1) Έπι τη εγγραφή μισθώσεως συμφώνως προς
συνέιτεισι
τ ο άρθρον 65Β, ό μισθωτής αποκτά έμπράγματον δι
γγραφης . κ α ( ω μ α ^πί τής έκμισθωθείσης ακινήτου 'ιδιοκτησίας έν
. σχέσει προς την οποίαν διενηργήθη ή έγγραφη, έπι πάσης
ετέρας συναφούς ακινήτου ιδιοκτησίας του εκμισθωτού
ώς αϊ αναφερόμενα ι έν τοις άρθροις 22 και 23 και έπι
παντός κατά την διάρκειαν τής περιόδου τής μισθώσεως
τυχόν φυτευθησομένου, κατασκευασθησομένου, οίκοδομη
θησομένου ή προσαρτηθησομένου έπι τής έκμισθωθείσης
ακινήτου ιδιοκτησίας.
(2) Το έν τω έδαφίω (1) άναφερόμενον έμπράγματον
δικαίωμα υπόκειται εις τους έν τή συμβάσει τής μισθώ
σεως διαλαμβανόμενους δρους, τηρουμένων δε τούτων
δύναται νά μεταβιβασθή ή ύπομισθωθή ώς προβλέπεται
έν τω άρθρω 65Δ και νά τύχη κληρονομικής διαδοχής,
έπιβαρυνθή ή έκποιηθή άναγκαστικώς :
Νοείται δτι ή έν τω έδαφίω αναφορά είς τους έν τη
συμβάσει τής μισθώσεως διαλαμβανόμενους δρους ουδό
λως επηρεάζει τήν βάσει ή δυνάμει των διατάξεων οιων
δήποτε εκάστοτε έν Ίσχύϊ νόμων έπιβάρυνσιν, άλλως ή
δι' ύποθηκεύσεως, ή άναγκαστικήν έκποίησιν του διά τής
έγγραφης τής συμβάσεως μισθώσεως κτηθέντος εμπρα
γμάτου δικαιώματος.
Έγγραφη
μεταδϋβά
^οσθώσεος
έμπρσγμάτουι
δικσιώμοπος.

65Δ.—(1) Όσάκις έμπράγματον δικαίωμα
κτηθέν
βάσει συμβάσεως μισθώσεως εγγραφείσης συμφώνως
π
Ρ°ζ τ ° άρθρον 65Β ήθελε," τηρουμένων, των δρων τής
ρηθείσης συμβάσεως, μεταβιβασθή ή ύπομισθωθή διά πε
ρίοδον ύπερβαίνουσαν τά δεκαπέντε ετη, ή τοιαύτη μετα
βίβασις ή ύπομίσθωσις δέν θά θεωρήται ώς δημιουργούσα
οιονδήποτε έμπράγματον δικαίωμα έκτος έάν αϋτη
έγγραφη συμφώνως προς το εδάφιον (3).
(2) Έγγραφη τής έν τω έδαφίω (1) αναφερομένης
μεταβιβάσεως ή ύπομισθώσεως εμπραγμάτου δικαιώμα
τος δέν διενεργείται—
(α) έάν συμφώνως προς τους δρους τής συμβάσεως
μισθώσεως ή τοιαύτη μεταβίβασις ή ύπομίσθωσις
άπαγορεύηται'
(β) έάν συμφώνως προς τους δρους τής συμβάσεως
μισθώσεως ή τοιαύτη μεταβίβασις ή ύπομίσθωσις
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έπιτρέπηται μόνον τη εγγράφω συγκατάθεσε ι του
εκμισθωτού, οδτος δε. είτε αρνείται νά παράσχη
την τοιαύτην συγκατάθεσιν είτε εΐναι αγνώστου
διαμονής :
Νοείται δτι εις πασαν τοιαύτην περίπτωσιν ό
μισθωτής δύναται νά άποταθή ε'ις το Δικαστήριον,
τούτο δε, άφου έκτελεσθή οιαδήποτε διαταγή τήν
οποίαν τούτο ήθελε θεωρήσει πρέπον νά έκδώση
δια τήν έπίδοσιν ή δημοσίευσιν ειδοποιήσεως προς
τον έκμισθωτήν, δύναται νά διάταξη δπως ή μετα
βίβασις ή ύπομίσθωσις έγγραφη άνευ της προσ
αγωγής της ρηθείσης συγκαταθέσεως
(γ) έάν συντρέχωσι, τηρουμένων τών αναλογιών, οι εν
ταΐς παραγράφοις (α) καΐ (γ) εως (θ) του εδαφίου
(4) τοΟ άρθρου 65Β άναφερόμεναι συνθήκαι*
(δ) εάν δεν καταβληθώσι τά διά τήν παροχήν της υπό
του εδαφίου (4) προβλεπομένης γνωστοποιήσεως
νενομισμένα τέλη και δικαιώματα.
(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), ή
εγγραφή της εν τω έδαφίω (1) αναφερομένης μεταβι :
βάσεως ή ύπομισθώσεως, ώς και ή εγγραφή πάσης μετα
βιβάσεως συνεπεία κληρονομικής διαδοχής ή, αναλόγως
της περιπτώσεως, αναγκαστικής εκποιήσεως εμπραγμά
του δικαιώματος κτηθέντος δυνάμει του παρόντος
Μέρους διενεργείται συμφώνως προς τάς διατάξεις του
άρθρου 65Β αΐτινες, τηρουμένων τών αναλογιών, εφαρ
μόζονται και επί τής έγγραφης οιασδήποτε τοιαύτης
μεταβιβάσεως ή όπομισθώσεως ώς εφαρμόζονται επί τής
έγγραφης τής αρχικής μισθώσεως.
(4) "Αμα τη διενέργεια εγγραφής ώς εν τω έδαφίω
(3), ό Διευθυντής γνωστοποιεί το γεγονός εις τόν κύριον
τής οικείας ακινήτου ιδιοκτησίας.
ΝομικσΛ
συνέπειαι

65Ε. Έ π ί τη κληρονομική διαδοχή, αναγκαστική έκποιή
αναλόγως τής περιπτώσεως, τη έγγραφη μεταβι
KTXV
® °ζ εμπραγμάτου δικαιώματος συμφώνως προς το
ύπομισθώσεως άρθρον 65Δ, το έμπράγματον τούτο δικαίωμα περιέρχεται
εμπραγμάτου* εις τόν δικαιοδόχον διά τήν μή εισέτι έκπνεύσασαν πε
δικαιωμοίτος. ρ [ ο ο ο ν τής αρχικής μισθώσεως τής οικείας ακινήτου ιδιο
κτησίας καΐ δύναται νά έγγραφη ανεξαρτήτως τής διαρ
κείας τής περιόδου ταύτης, έπι δε τη έγγραφη ύπομι
σθώσεως εμπραγμάτου δικαιώματος συμφώνως προς τάς
διατάξεις του ρηθέντος άρθρου 65Δ τούτο περιέρχεται
είς τόν ύπομισθωτήν διά τήν περίοδον τής ύπομισθώσεως,
και έν πάση τοιαύτη περιπτώσει αϊ διατάξεις τών άρθρων
65Γ, 65Η, 65©, 651,' 651 Α, 651Β και 651Γ εφαρμόζονται,
τηρουμένων τών αναλογιών, άναφορικώς προς τόν δικαιο
δόχον ή ύπομισθωτήν, αντιστοίχως, και το ύπ' αύτοΟ κτώ
μενον έμπράγματον δικαίωμα ώς εφαρμόζονται άναφο
ρικώς προς τόν άρχικόν μισθωτήν και το αρχικώς ύπ'
αυτού" κτηθέν έμπράγματον δικαίωμα.
σ ε ι f^
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Τροποποιήσεις 65ΣΤ.— (1) Όσάκις σύμβασις μισθώσεως εγγραφείσα
έΥγεγραμ
συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 65Β (έν τοΐς
μέΥ
θώ
εφεξής έν τω παρόντι άρθρω αναφερομένη ώς 'αρχική
κοΛύπομι.
σύμβασις') τροποποιήται διά μεταγενέστερος συμβάσεως
σθώσεων.
μεταξύ του εκμισθωτού και του μισθωτού (έν τοΐς εφεξής
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δ
έν τώ παρόντι άρθρω αναφερομένης ώς 'τροποποιητική
σύμβασις'), ή τροποποιητική αυτή σύμβασις δύναται νά
προσαχθή εις το άρμόδιον Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν
Γραφεΐον, επί τούτω δέ, και κατόπιν καταβολής των κα
θωρισμένων τελών και δικαιωμάτων, το άρμόδιον Έ π α ρ 
χιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον διενεργεί καταχώρησιν
ταύτης έναντι τής έγγραφης της αρχικής μισθώσεως έν
τω Μητρώω Έγγραφης Μισθώσεως καί επί του οικείου
πιστοποιητικού τής έγγραφης ταύτης και πασαν άναγ
καίαν τροποποίησιν των έν τη ρηθείση έγγραφη και έπί
του ρηθέντος πιστοποιητικού αναγραφομένων στοιχείων :
Νοείται δτι έάν το δια τής έγγραφης τής αρχικής
συμβάσεως κτηθέν έμπράγματον δικαίωμα εχη ύπομι
σθωθή δυνάμει ύπομισθώσεως εγγραφείσης συμφώνως
προς τάς διατάξεις του άρθρου 65Δ, ή έάν τοϋτο, ή το
δια τυχόν ούτως εγγραφείσης ύπομισθώσεως κτηθέν
έμπράγματον δικαίωμα υπόκειται εις έμπράγματον βάρος
(του δρόυ τούτου έχοντος την υπό του εδαφίου (5) του
άρθρου 65Ζ άποδιδομένην αύτώ εννοιαν), ουδεμία κατα
χώρησις ή τροποποίησις διενεργείται δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου άνευ τής προσαγωγής τής έγγραφου συγ
καταθέσεως του ύπομισθωτοΰ ή, αναλόγως τής περιπτώ
σεως, του προς οδ το όφελος το έμπράγματον βάρος επε
νεργεί καί, έάν τόυτο είναι υποθήκη, τοΟ τυχόν εγγυητου.
(2) Ουδεμία τροποποιητική σύμβασις άλλοιοΐ ή άλλως
επηρεάζει το διά τής έγγραφης τής αρχικής συμβάσεως
κτηθέν έμπράγματον δικαίωμα, έκτος έάν ή τροποποιη
τική αΰτη σύμβασις προσαχθή εις το άρμόδιον Έ π α ρ 
χιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον καί διενεργηθώσιν αϊ
ύπό του εδαφίου (Τ) προβλεπόμενοι καταχωρήσεις καί
τυχόν άναγκαΐαι τροποποιήσεις.
(3) Αϊ διατάξεις των εδαφίων (1) καί (2) εφαρμό
ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, έπί συμβάσεως με
ταξύ μισθωτού καί ύπομισθωτοΰ τροποποιούσης σύμβασιν
ύπομισθώσεως έγγραφεΐσαν συμφώνώς προς τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 65Δ.
(4) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω εφαρμόζεται έπί
οιασδήποτε συμβάσεως δι' ής τροποποιούνται βασικοί
δροι τής μισθώσεως ώς οι αναφερόμενοι εις τήν περίοδον
τής μισθώσεως ή ύπομισθώσεως, εις το μίσθωμα ή το
μίσθιον, ήτις δι' απαντάς τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου θά θεωρήται ως νέα σύμβασις μισθώσεως.
Άκύρωσιςι
έγγραφης
μισθώσεως
ή ύπομιι
σθώσεως.

65Ζ.— (1) Έ π ί τή προσαγωγή ικανοποιητικής αποδεί
ξεως τής λήξεως μισθώσεως εγγραφείσης συμφώνως προς
τάς διατάξεις του άρθρου 65Β, ό Διευθυντής ενεργεί την
άκύρώσιν τής έγγραφης τής μισθώσεως, ώς καί πάσης
τυχόν εγγραφείσης ύπομισθώσεως του δι'.αυτής κτηθέντος
εμπραγμάτου δικαιώματος, καί πασών των σχετικών προς
τήν τοιαύτην μίσθωσιν καί τήν τυχόν ύπομίσθωσιν σημειώ
σεων καί καταχωρήσεων καί τυχόν εμπραγμάτων βαρών
έν τοις βιβλίοις του αρμοδίου Επαρχιακού Κτηματολογι
κού Γραφείου καί έπί των οικείων πιστοποιητικών ε γ γ ρ α 
φής ιδιοκτησίας, έπί τούτω δε το διά πάσης τοιαύτης έγ
γραφης μισθώσεως καί τυχόν ύπομισθώσεως κτηθέν έμπρά
γματον δικαίωμα, ώς καί πάν τυχόν έπ' αύτου έμπράγμα
τον βάρος, παύει ύφιστάμενον, ό δέ Διευθυντής δίδει ε'ιδο
ποίησιν περί τής τοιαύτης ακυρώσεως εις τά ενδιαφερό
μενα μέρη.
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(2) Αί διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρου
μένων των αναλογιών, κ α ι έπί τη καθ' οιονδήποτε τρόπον
διαλύσει, προ της λήξεως αυτής, μισθώσεως εγγραφείσης
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 65Β, ά λ λ α μό
νον έπί τη προσαγωγή—
(α) της εγγράφου συγκαταθέσεως του εκμισθωτού κ α ι
του μισθωτού και του τυχόν ύπομισθωτοΟ κ α ι παν
τός προσώπου προς οδ το δφελος τυχόν επενεργεί
έμπράγματον βάρος έπί του δια της εγγραφής της
μισθώσεως ή της τυχόν ύπομισθώσεως κτηθέντος
εμπραγμάτου δικαιώματος' ή
(β) δικαστικού διατάγματος εκδιδομένου τη αιτήσει
οιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου καί, έάν τοι
αύτη εΐναι ή περίπτωσις, προνοοΰντος, κατά την
κρίσιν του Δικαστηρίου, περί αποζημιώσεως ή άλλης
προστασίας των συμφερόντων του τυχόν ύπομισθω
τοΟ και παντός προσώπου προς οδ το δφελος τυχόν
επενεργεί έμπράγματον βάρος έπί του διά τής έγτ
γραφής της μισθώσεως ή της τυχόν ύπομισθώσεως
κτηθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος.
(3) Έπί τη προσαγωγή ικανοποιητικής αποδείξεως της
λήξεως ύπομισθώσεως εγγραφείσης συμφώνως προς τάς
διατάξεις τοΰ. άρθρου 65Δ, ό Διευθυντής ένεργεΐ τήν άκύ
ρώσιν τής έγγραφης τής ύπομισθώσεως καί πασών των
σχετικών προς ταύτην σημειώσεων καί καταχωρήσεων κ α ι
τυχόν εμπραγμάτων βαρών εν τοΐς βιβλίοις του αρμοδίου
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γ ραφείου και έπί των
οικείων πιστοποιητικών έγγραφης ιδιοκτησίας καί έγγρα
φης μισθώσεως, έπί τούτω δε το διά πάσης τοιαύτης έγγρα
φης ύπομισθώσεως κτηθέν έμπράγματον. δικαίωμα, ώ ς κ α ΐ
παν τυχόν έπ' αύτου έμπράγματον* βάρος, παύει ύφιστά
μενον, ό δέ Διευθυντής δίδει είδοποίησιν περί τής τοιαύτης
ακυρώσεως εις τ ά ενδιαφερόμενα μέρη.
(4) Αί διατάξεις του εδαφίου (3) εφαρμόζονται, τηρου
μένων των αναλογιών, καί έπί τη κάθ' οιονδήποτε τρό-πον
διαλύσει, προ τής λήξεως,αυτής, ύπομισθώσεως εγγραφεί
σης συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 65Δ, ά λ λ α
μόνον έπί τη προσαγωγή—
(α) τής έγγραφου συγκαταθέσεως του μισθωτού καί του
ύπομισθωτοΟ καί παντός προσώπου προς ο5 το δφε^
λος τυχόν επενεργεί έμπράγματον βάρος έπί τοΰ διά
τής έγγραφης τής ύπομισθώσεως κτηθέντος εμπρα
γμάτου δικαιώματος' ή
(β) δικαστικού διατάγματος εκδιδομένου τη αιτήσει
οιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου καί, έάν τοι
αύτη είναι ή περίπτωσις, προνοοΰντος, κατά τήν κρί
σιν του Δικαστηρίου, περί αποζημιώσεως ή άλλης
προστασίας των συμφερόντων παντός προσώπου
προς οδ το δφελος τυχόν επενεργεί έμπράγματον
βάρος έπί τοΰ διά τής έγγραφης τής ύπομισθώσεως
, κτηθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος. .
(5) Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου, ό δρος
'έμπράγματον βάρος' περιλαμβάνει ωσαύτως άπαγόρευσιν
οιουδήποτε των έν τοΐς Κεφαλαίοις 1, 4 καί 5 του Μέρους
Ι ί τοΰ Πρώτου Παραρτήματος των περί Μεταβιβάσεως καί.
τοΰ 1965 Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμων του 1965 εως 1970 τύπων.
τοΰ 1970
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Εφαρμογή
διαπάξεων
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65Η. Παρά τον όρισμόν τών λέξεων 'ακίνητος Ίδιοκτη
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Φη Ακινήτου Ιδιοκτησίας) Νομού, οα διατάξεις αυτοα αι
όποΐαι άφορώσιν εις την διαδικασίαν έγγραφης ακινήτου
Ιδιοκτησίας έπ' ονόματι νομικού προσώπου, ώς τούτο όρί
Κεφ. 218; ζεται έν.τώ ρηθέντι Νόμω, εφαρμόζονται, τηρουμένων των
αναλογιών, και εις την περίπτωσιν έγγραφης δημιουργού
σης έμπράγματον δικαίωμα βάσει του ,παρόντος Μέρους.
•Αποτ/όρευοις , 65Θ. Ό κύριος ακινήτου ιδιοκτησίας επί της όποιας
δημιουργίας έκτήθη έμπράγματον δικαίωμα διά της έγγραφης μισθώ
δουλειων,.
σ ε ω ς συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 65Β δεν
δικαιούται να χορήγηση, δυνάμει τών διατάξεων της πα
ραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, οιονδήποτε
δικαίωμα· δημιουργούν δουλείαν επί της ακινήτου ταύτης
ιδιοκτησίας και δυνάμενον νά άσκηθη καθ' οιονδήποτε
χρόνον από της ημερομηνίας της συμβάσεως της μισθώ
σεως μέχρι της λήξεως της μισθώσεως ή, αναλόγως της
περιπτώσεως, της περιόδου ή τών περιόδων δι' ας ή μίσθω
σις δύναται, συμφώνως προς τους δρους της συμβάσεως
μισθώσεως, νά άνανεωθη ή παραταθη, ειμή τη εγγράφω
συγκαταθέσει του μισθωτού:
Νοείται δτι εν περιπτώσει καθ' ήν έχει εγγραφή, δυνάμει
τών διατάξεων του άρθρου 65Δ, ύπομίσθωσις τοΟ εμπρα
γμάτου δικαιώματος του μισθωτού και το οκοπούμενον
δπως χορηγηθή ώς άνω δικαίωμα θα είναι δυνατόν νά
άσκηθη καθ' οιονδήποτε χρόνον πρό της λήξεως της περιό
δου της ύπομισθώσεως, επιπροσθέτως προς την έγγραφον
συγκατάθεσιν του μισθωτού απαιτείται ωσαύτως ή λήψις
της έγγραφου συγκαταθέσεως του ύπομισθωτοΰ.
Φορολογία
651. Πάντες οί ύπό του κυρίου ακινήτου ιδιοκτησίας
έκμισθωθείοης καταβλητέοι, δυνάμει τών διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε
ίδΊοχ^σΐα' ^ ν 'ισχΰί νόμου ή κανονισμού, φόροι, τέλη ή άλλαι επιβα
ρύνσεις άναφορικώς προς άκίνητον ίδιοκτησίαν βαρύνου
σιν, έν τη περιπτώσει ακινήτου Ιδιοκτησίας έν σχέσει προς
τήν οποίαν ενεγράφη σύμβασις μισθώσεως συμφώνως προς
. το άρθρον 65Β, τον έκμισθωτήν, τηρουμένων δε τών δρων
της ρηθείσης συμβάσεως οδτος δικαιούται νά άξιώση παρά
του μισθωτού ή, εάν τό έμπράγματον δικαίωμα αύτοΰ εχη
ύπομισθωθη δυνάμει ύπομισθώσεως εγγραφείσης συμφώ
νως προς τάς διατάξεις του άρθρου'65Δ, παρά του ύπομι
σθωτοΰ τήν έπιστροφήν τοΟ ποσού παντός καταβληθέντος
ύπ' αύτοΰ τοιούτου φόρου, τέλους ή άλλης επιβαρύνσεως.
Εφαρμογή
διοπάξεων
χΕ^α'62
Κεφ. 62

651 Α. Πάσα μίσθωσις ακινήτου ιδιοκτησίας ή, άναλό
γως της περιπτώσεως, μεταβίβασις ή ύπομίσθωσις έμπρα
γμάτου δικαιώματος εγγραφείσα συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του άρθρου 65Β ή του άρθρου 65Δ, αντιστοίχως,
λογίζεται, διά τους σκοπούς του περί Δολίων Μεταβιβά
σεων (Άκύρωσις) Νόμου, ώς μεταβίβασις ακινήτου Ιδιο
κτησίας, κάί αϊ διατάξεις του ρηθέντος Νόμου έφαρμόζον
. ται, τηρουμένων τών αναλογιών, έπί της τοιαύτης μισθώ
σεως, μεταβιβάσεως ή ύπο μισθώσεως και επί του διά της
έγγραφης αύτης κτηθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος ώς
εφαρμόζονται επί μεταβιβάσεως ακινήτου ιδιοκτησίας και
επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας.

II
f<

ΕίδικαΙ
διατάξεις έν
•περιπτώσει,
μισθώσεως
οικοδομής ·
ύτιό άνέγερσι
κλπ.

Κεφ. 232
50 τοο.1970
96 τοϋ 1 972

651 Β. Έ ν περιπτώσει μισθώσεως οικοδομής ύπό άνέ
γερσιν ή μελλούσης να άνεγερθή ή έν περιπτώσει διαχω
ρισμού γης ισχύουν αϊ ακόλουθοι διατάξεις: —
(1) ΈπΙ τη προσαγωγή εις το Έπαρχιακόν Κτηματολο
γικόν Γραφεΐον, εντός τριών μηνών από τής υπο
γραφής της συμβάσεως μισθώσεως, αντιγράφου ταύ
της, αΰτη καταχωρείται κατά τον καθωρισμένον τρό
πον καΐ άψου τηρηθή ή καθωρισμένη διαδικασία,
εις το ειδικώς επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, και
βεβαίωσις τής τοιαύτης καταχωρήσεως δίδεται εις
τον αιτούντα την τοιαύτην καταχώρησιν.
(2) Ή κάταχώρησις αϋτη ισχύει μέχρις οδ έπιτευχθή
εγγραφή συμφώνως προς το άρθρον 65Β.
(3) Διαρκούσης τής καταχωρήσεως ό κάτοχος βεβαιώ
σεως εκδοθείσης εις αυτόν δυνάμει του εδαφίου (1)
κέκτηται δικαίωμα όπως ζητήση την είδικήν έκτέ
λεσιν τής συμβάσεως μισθώσεως συμφώνως προς
τάς διατάξεις του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική
Έκτέλεσις) Νόμου, ό όποιος εφαρμόζεται, τηρου
μένων των αναλογιών, και εις την περίπτωσιν μισθώ
σεως καταχωρηθείσης δυνάμει του παρόντος άρθρου
ως έάν αντί τών λέξεων 'σύμβασις πωλήσεως' ή
'συμβάσεως πωλήσεως', δπου αδται απαντώνται έν
αύτώ, ύφίσταντο αϊ λέξεις 'σύμβασις μισθώσεως' ή
'συμβάσεως μισθώσεως', αντιστοίχως.

Έξουσίοα ,
μισθωτού
και ύπομι
σθωττοΰ ιτρός
προστασίαν
ή/καΐί.
άξιοττοίησιν
άκιχήττου ·
ιδιοκτησίας

651 Γ.— (1) Διαρκούσης τής περιόδου μισθώσεως ακι
νήτου Ιδιοκτησίας εγγραφείσης συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του άρθρου 65Β, ό μισθωτής κέκτηται τάς αύτάς
και συντρέχουσας μετά του εκμισθωτού εξουσίας προς
λήψιν οιουδήποτε δικαστικού, διοικητικού ή ετέρου μέτρου
διά τήν προστασίαν, βελτίωσιν ή άξιοποίησιν τής έκμισθω
θείσης ακινήτου ιδιοκτησίας εντός τών πλαισίων τής προ
νοουμένης ή ευλόγως εξυπακουόμενης ύπό τής συμβάσεως
μισθώσεως χρήσεως.
(2) Διαρκούσης τής περιόδου ύπομισθώσεως ακινήτου
ιδιοκτησίας εγγραφείσης συμφώνως προς τάς διατάξεις
του άρθρου 65Δ, ό ύπομισθωτής κέκτηται τάς αύτάς και
συντρέχουσας μετά του εκμισθωτού καΐ του μισθωτού εξου
σίας προς λήψιν οιουδήποτε δικαστικού, διοικητικού ή
ετέρου μέτρου διά τήν προστασίαν, βελτίωσιν ή άξιοποίη
σιν τής ύπομισθωθέίσης ακινήτου ιδιοκτησίας εντός τών
πλαισίων τής προνοουμένης ή ευλόγως εξυπακουόμενης
ύπό τής συμβάσεως μισθώσεως χρήσεως.

Κανονισμοί.,

65ΙΔ.— (1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκ
δίδη Κανονισμούς διά τόν καθορισμόν παντός θέματος τό
όποιον συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Μέ
ρους, δύναται ή δέον νά καθορισθή διά Κανονισμών και
διά τήν καλυτέραν πραγμάτωσιν τών σκοπών του παρόν
τος Μέρους.
(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρ
θρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων.
'Εάν εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέ
σεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής
δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κα
νονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν
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πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκροοτίας και τίθενται έν ισχύΐ
άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποι
ήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων, ούτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι
■ τής Δημοκρατίας ώς ήθελον οΰτω τροποποιηθή ύπ' αυτής
και τίθενται έν Ίσχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.
ΜΕ Ρ Ο Σ V
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
Έμπίστευμαι
651 Ε.—(1) Ουδέν έμπίστευμα άφορων είς άκίνητον Ίδιό
(trust)
κτησίαν θεωρείται εγκυρον έκτος έάν τούτο ιδρύεται δι'
αύτοθΥΡαΚΡί| έγγραφου (trust deed) υπογεγραμμένου ύπό του προς τοΟτο
δικαιουμένου προσώπου ή δια διαθήκης.
(2) Τό ίδρυτικόν έγγραφον του έμπιστεύματος (trust deed)
ή ή διαθήκη, ώς θα ήτο ή περίπτωσις, καταχωρίζονται είς
τό Μητρώον 'Εγγραφής του αρμοδίου Κτηματολογικού
Γραφείου.».

ΜεταιβατΓίκαί
διοττάξεις.

3.— (1) Οιαδήποτε υφισταμένη, κατά την ήμερομηνίαν τής ένάρ
ξεως τής ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, μίσθωσις ακινήτου Ιδιοκτησίας
δύναται νά έγγραφη, τηρουμένων τών αναλογιών, συμφώνως προς
τάς διατάξεις του διά του παρόντος Νόμου έντιθεμένου έν τω βασικώ
νόμω άρθρου 65Β, εντός εξ μηνών άπό τής είρημένης ημερομηνίας,
έάν—
(α) ή μη εισέτι έκπνεύσασα περίοδος τής τοιαύτης μισθώσεως,
όμοϋ μετά τών έν τη σχετική συμβάσει τυχόν σαφώς προβλε
πομένων περαιτέρω περιόδων ή περιόδου ανανεώσεως ή
παρατάσεως τής συμβάσεως, ύπερβαίνη τά δεκαπέντε έτη"
(β) προσαχθή ή διά την τοιαύτην έγγραφήν συγκατάθεσις του
εκμισθωτού (του δρου τούτου έχοντος την ύπό του εδαφίου
(2) του διά τοΟ παρόντος Νόμου έντιθεμένου έν τω βασικώ
νόμω άρθρου 65Α άποδιδομένην αύτώ gwoiav) :
Νοείται δτι είς ην περίπτωσιν δεν καθίσταται δυνατή ή
άνεύρεσις του εκμισθωτού ή έότν οδτος απεβίωσε καΐ δεν έξε
δόθησαν διατάγματα διαχειρίσεως τής περιουσίας αύτοΟ ή
έάν δεν υπάρχουν ή δέν ανευρίσκονται οί διαχειρισταί τής
περιουσίας αύτοΰ ή έάν είναι δύσκολος ή άνεύρεσις τών
κληρονόμων άποθοα/όντος εκμισθωτού ή τών δικαιούχων τής
ύπό μίσθωσιν ακινήτου περιουσίας, ή προσαγωγή της έν τη
παραγράφω αυτή αναφερομένης συγκαταθέσεως δέν εΐναι
αναγκαία*,
(γ) ή αύθεντικότης τών υπογραφών του εκμισθωτού ή τοΟ μισθω
τού ή αμφοτέρων έπι του αντιγράφου τής σχετικής συμβά
σεως δέν είναι δυνατόν νά πιστοποιήθή, νοουμένου δτι έν
τοιαύτη περιπτώσει ό Διευθυντής ικανοποιείται περί ταύτης,
δυνάμενος νά απαίτηση, προς τόν σκοπόν τούτον, την ιτροσα
γωγήν τοιούτων έτερων αποδεικτικών στοιχείων, περιλαμ
βανομένης και ένορκου δηλώσεως, ή τήν έπίδοσιν ή δημο
σίευσα/ δαπάναις του μισθωτού, τοιούτων γνωστοποιήσεων,
ώς ό Διευθυντής ήθελεν, έν εκάστη περιπτώσει, ορίσει" και
(δ) ό εκμισθωτής, άφοΰ ε'ιδοποιηθή ύπό του Διευθυντού περί τής
αποφάσεως του νά έγγράψη τήν μίσθωσιν, δέν έφεσιβάλη τήν
τοιαύτην άπόφασιν συμφώνως προς τάς διατάξεις του όίρθρου
80 του βασικού νόμου, τών διοττάξεων τούτων εφαρμοζομένων
τηρουμένων τών αναλογιών.
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(2) Αί διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρουμένων των
αναλογιών, και επί ύπομισθώσεως εμπραγμάτου δικαιώματος κτη
θέντος δια της έγγραφης μισθώσεως διενεργηθείσης . δυνάμει τοΰ
είρημένου εδαφίου.
(3) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του δια του παρόντος Νόμου
έντιθεμένου εν τω βασικω νόμω άρθρου 65Δ, ή όπομίσθωσις εμπρα
γμάτου δικαιώματος κτηθέντος βάσει συμβάσεως μισθώσεως κρατι
κής ακινήτου ιδιοκτησίας εγγραφείσης δυνάμει των δια του άρθρου
4 καταργουμένων νόμων ή έγγραφη σο μένη ς δυνάμει του εδαφίου (1)
τοΰ παρόντος άρθρου δύναται νά έγγραφη δυνάμει του βασικού
νόμου, ως οδτος τροποποιείται διά τοΰ παρόντος Νόμου, έάν ή περίο
δος της τοιαύτης ύπομισθώσεως ύπερβαίνη τά τρία έτη έστω και έάν
αϋτη δεν ύπερβαίνη τά δεκαπέντε ετη.
(4) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ διά τοΰ παρόντος Νόμου έντι
θεμένου εν τω βασικω νόμω Μέρους ΙV, μέχρι της δυνάμει τοΰ άρθρου
651Δ αύτοΰ εκδόσεως Κανονισμών καθοριζόντων τά θέματα τά όποια
δύνανται ή δέον νά καθορισθώσι διά Κανονισμών, αί οίκεΐαι διατά
ξεις των περί Κρατικής 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας ('Εγγραφή Μισθώ 'Επίσημος
σεως) Κανονισμών τοΰ 1968 θά έφαρμόζωνται έπί της μισθώσεως και Έφημερίς,
Παράρτημα?
ύπομισθώσεως κρατικής ακινήτου ιδιοκτησίας, ώς έάν οι περί Κρατι Τρίτον
:
κής Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Έγγραφη Μισθώσεως) Νόμοι τοΰ 1967 3Ch8ji 968.
και 1968 δεν εΤχον καταργηθή.
49τοΰ1967'
88τοό1968.

4.— (1) Οι περί Κρατικής 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας ('Εγγραφή Μι Κατάργησις
σθώσεως) Νόμοι τοΰ 1967 και 1968 διά τοΰ παρόντος καταργούνται. κα1
. (2) Πάσα δυνάμει των διά τοΰ παρόντος άρθρου καταργουμένων 49 τοΰ 1967
Νόμων διενεργηθείσα έγγραφη μισθώσεως ή ύπομισθώσεως ή μετά 88το5ΐ9€8.
βιβάσεως τοιαύτης μισθώσεως ή ύπομισθώσεως λογίζεται ώς διενερ
γηθείσα δυνάμει τοΰ διά τοΰ παρόντος Νόμου έντιθεμένου έν τω βασι
κω νόμω Μέρους IV.
5. Ή Ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίοο/ όρισθη "Evap^q
σομένην ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δήμο ισχύος,
σιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας.

