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Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτηο»·»., (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροπο

ποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος, 

Αριθμός 65 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
(ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο (ο οποίος στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιο ΙΑ του άρθρου 27 του βασικού νόμου καταργείται. 

3. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο 7, του ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 

«(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 27(1), οι 
διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
και για τον κάθετο διαχωρισμό οικοπέδου που προήλθε από 
διαίρεση γης η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου καθώς και οποιασ

δήποτε οικοδομής που βρίσκεται σε τέτοιο οικόπεδο νοου

μένου ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) Ο διευθυντής ικανοποιείται ότι το κάθε χωριστό 

τεμάχιο που προκύπτει από το διαχωρισμό μπορεί 
κατάλληλα και άνετα να κατέχεται και καρπώνεται 
ως χωριστό και αυτοτελές τμήμα* 

(β) εάν η περίπτωση αφορά οικοδομή, ο συγκύριος ο 
οποίος ζητά το διαχωρισμό προσκομίζει πιστοποιη

τικό εγκρίσεως που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου 
αναφορικά με το τμήμα της οικοδομής το οποίο ο 
ίδιος κατέχει και καρπώνεται· και 

Κεφ. 96. 
14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987 
87 του 1987 
316 του 1987 
108 του 1988 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ.224 
3 του i960 
78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 
2 του 1978 
16 του 1980 
23 του 1983 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1985 
189 του 1986 
12 του 1987 
74 του 1988 
117 του 1988 
43 του 1990. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2Ί 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2S 
του βασικού 
νόμου. 
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(γ) κανένας από τους συγκυρίους του οικοπέδου δεν έχει 
προηγουμένως εγγραφεί ως ιδιοκτήτης άλλου οικο
πέδου που διαχωρίστηκε με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος εδαφίου (εκτός εάν η κυριότητα του άλλου 
οικοπέδου αποκτήθηκε ένεκα κληρονομικής διαδοχής 
ή δωρεάς συζύγου προς σύζυγο ή δωρεάς από άλλο 
συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού).». 


