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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 224
Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (∆ΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
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ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερµηνεία
Κατάργηση κατηγοριών ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάµει Οθωµανικών Νόµων
Κανένα δικαίωµα, κτλ., επί ακίνητης ιδιοκτησίας εκτός δυνάµει του Νόµου αυτού
ΜΕΡΟΣ ΙΙ—∆ΙΑΚΑΤΟΧΗ
∆ιατάξεις που αφορούν Ακίνητη Ιδιοκτησία άλλη ή ιδιοκτησία Βάκουφ (Vakf)
Έκταση ιδιωτικής κυριότητας γης
Καταργήθηκε
Λίµνες, κτλ. που δεν τελούν υπό ιδιωτική κυριότητα περιέρχονται στη ∆ηµοκρατία
∆ηµόσιοι δρόµοι και παραλία
Κανένας τίτλος µε εχθρική κατοχή κατά της ∆ηµοκρατίας ή εγγεγραµµένου κυρίου
Τίτλος µε εχθρική κατοχή σε ορισµένες περιπτώσεις
40(Ι) του 1996. Κανένας τίτλος µε εχθρική κατοχή επί ορισµένης ακίνητης ιδιοκτησίας.
∆ικαιώµατα διόδου, κτλ. επί ακίνητης ιδιοκτησίας άλλου
Υποχρέωση παροχής διόδου
∆ικαιώµατα, κτλ., που αποκτήθηκαν ή ασκούνται σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία άλλου
Υπολογισµός της περιόδου των τριάντα ετών
Καθορισµός ή τροποποίηση της θέσης δικαιώµατος διόδου, κτλ.
Υδραγωγοί και αρδευτικά αυλάκια
Φρέατα
Έκταση δικαιώµατος άρδευσης
Φυτείες κατά µήκος δηµοσίων δρόµων
Εξουσία Υπουργικού Συµβουλίου να ανταλλάσσει ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας κτλ.
2 του 136(Ι) του 2006. Καταργήθηκε. Ειδική ∆ιάταξη. 2 του 144(Ι) του 1999.
∆ιατάξεις ως προς κοινοτική ιδιοκτησία
Καλλιέργεια γης χωρίς τη συγκατάθεση της ∆ηµοκρατίας ή του εγγεγραµµένου κυρίου
Κατασκευάσµατα, κτλ., επί ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες
2 του 48(Ι) του 2015. Επιβολή τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου
ιδανικές µερίδες.
∆έντρα, κτλ., πάνω σε γη θεωρούνται ότι αποτελούν ιδιοκτησία του κυρίου της γης
Μεταβίβαση ή υποθήκευση δέντρων, κτλ., χωριστά εγγεγραµµένων περιλαµβάνει µεταβίβαση ή
υποθήκευση της γης
∆ικαίωµα επιλογής όταν δέντρα και γη ανήκουν σε διάφορα πρόσωπα
∆ικαίωµα επιλογής σε συγκύριους ακίνητης ιδιοκτησίας
Τα άρθρα 24 και 25 δεν εφαρµόζονται σε ορισµένες περιπτώσεις
Γενικές διατάξεις που αφορούν τη διαίρεση κτλ., ακίνητης ιδιοκτησίας
Εξουσία σε ∆ιευθυντή να πωλεί ιδιοκτησία που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες σε
ορισµένες περιπτώσεις
∆ιαχωρισµός ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες
Αναπροσαρµογή όταν ο κύριος δέντρων και γης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο
∆ιαχωρισµός ή αναπροσαρµογή ακίνητης ιδιοκτησίας που υπόκειται σε εµπράγµατο βάρος
Κανένας διαχωρισµός ή αναπροσαρµογή χωρίς ειδοποίηση
Αναγκαστική απόκτηση όταν αναπροσαρµογή είναι αδύνατη
3 του 57(Ι) του 2005. Αναγκαστική απόκτηση και στις περιπτώσεις φρεάτων ή µικρής έκτασης
τεµαχίων γης ευρισκοµένων µέσα σε µεγαλύτερο τεµάχιο γης.
6 του 41(Ι) του 2015. ∆ιαχωρισµός από συγκυρίους.
Τρόπος πώλησης
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∆ιατάξεις που αφορούν Ακίνητη Ιδιοκτησία Βάκουφ (Vakf)
Ακίνητη ιδιοκτησία που καθίσταται Βάκουφ (Vakf)
Εγγραφή Βάκουφ (Vakf) στο όνοµα εµπιστευµατοδόχου (trustee)
∆έντρα, κτλ., που κατέχονται ως Βάκουφ (Vakf) σε γη που δεν είναι Βάκουφ (Vakf) και αντίστροφα
ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ — ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ
Γενικές ∆ιατάξεις
Ερµηνεία
Κοινόκτητη οικοδοµή. Χωριστή κυριότητα µονάδων
Εφαρµογή των νόµων που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία
∆ικαιώµατα των κυρίων των µονάδων για µετατροπές κτλ.
Εφαρµογή του Μέρους αυτού σε χωριστά οικοδοµήµατα κτλ. στο ίδιο τεµάχιο γης
Μονάδες και Κοινόκτητη Ιδιοκτησία
Κυριότητα κοινόκτητης ιδιοκτησίας που ανήκει σε µονάδες και περιορισµένη κοινόκτητη ιδιοκτησία
Μη εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την εξ αδιαιρέτου κατ’ ιδανικές µερίδες κυριότητα
Έκταση µονάδας
Μερίδιο σε κοινόκτητη ιδιοκτησία
∆ιαχωρισµός κοινόκτητων υποστατικών που αποτελούνται από χωριστά οικοδοµήµατα κτλ.
Συντήρηση, Ασφάλιση κτλ. Κοινόκτητων Οικοδοµών
∆απάνες για τη συντήρηση κτλ. κοινόκτητης ιδιοκτησίας
Ασφάλιση κοινόκτητων οικοδοµών
Μερική ή ολική καταστροφή κοινόκτητων οικοδοµών και
τερµατισµός κοινόκτητων οικοδοµών
Μερική ή ολική καταστροφή µονάδας
Μερική καταστροφή κοινόκτητης οικοδοµής
Ολική καταστροφή κοινόκτητης οικοδοµής
Πώληση κοινόκτητης οικοδοµής
Συµφέρον των κυρίων των µονάδων σε περίπτωση καταστροφής ή τερµατισµού της κοινόκτητης
οικοδοµής
Κανονισµοί
Εγγραφή Κανονισµών και δεσµευτικότητα
Πρότυποι Κανονισµοί. Παράρτηµα
∆ιαχειριστική Επιτροπή κοινόκτητων οικοδοµών
Πρώτη ∆ιαχειριστική Επιτροπή
∆ιαδικασία σε περίπτωση ανυπαρξίας ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
Αµοιβή ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
Αρµοδιότητες ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
Καθήκοντα ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
Εξουσίες της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
Γενική συνέλευση των κυρίων των µονάδων
Αποφάσεις των κυρίων των µονάδων
Εγγραφή κοινόκτητων οικοδοµών µονάδων και κοινόκτητης ιδιοκτησίας
Εγγραφή κοινόκτητης οικοδοµής
Επιφύλαξη και µεταβατικές διατάξεις
Κανονισµοί
Κανονισµοί
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ—ΕΓΓΡΑΦΗ
Επαρχίες εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας
Εγκυρότητα ορισµένων πράξεων που επηρεάζουν ακίνητη ιδιοκτησία
Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα θρησκευτικού λειτουργού
Αναγκαστική εγγραφή µη εγγεγραµµένης ιδιοκτησίας
Γενική εγγραφή
∆ιαδικασία σε µεµονωµένες περιπτώσεις
∆ιαδικασία γενικής εγγραφής
Ο ∆ιευθυντής δύναται να εγγράψει σε περίπτωση παράλειψης µη εγγεγραµµένου κυρίου να
εγγραφεί
Τέλη σε περίπτωση αναγκαστικής εγγραφής
Καταβολή τέλους σε περίπτωση εκούσιας εγγραφής αναβάλλεται σε ορισµένες περιπτώσεις
Εγγραφή ιδιοκτησίας εγγεγραµµένης στο όνοµα προσώπου που απεβίωσε στο όνοµα προσώπων που
αξιώνουν τίτλο σε αυτή
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Τρόπος καθορισµού έκτασης εγγεγραµµένης γης
Υιοθέτηση νέων σχεδίων
Μητρώο και άλλα βιβλία
Παροχή πληροφοριών
Πιστοποιητικό εγγραφής
Ξεχωριστό πιστοποιητικό για συγκύριους
Εξουσία ∆ιευθυντή όπως προβεί σε εγγραφή µερίδων
Καταχώρηση δουλείας σε Μητρώο και σε πιστοποιητικό εγγραφής
Πιστοποιητικό εγγραφής να περιλαµβάνει ορισµένες ιδιοκτησίες
Καµιά ξεχωριστή εγγραφή για οτιδήποτε στέκει επί γης
Επίλυση διαφορών ως προς τα σύνορα
Πιστοποιητικά που απωλέσθηκαν ή καταστράφηκαν
Εξουσία προς απαίτηση πληροφοριών, κτλ., σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία
Εξουσία προς διόρθωση λαθών και παραλείψεων
Σφραγίδες
Κοινοτάρχης να αναφέρει το θάνατο κυρίου ακίνητης ιδιοκτησίας
Αµοιβές κοινοταρχών
∆ικαστικές διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις επί ακίνητης ιδιοκτησίας
ΜΕΡΟΣ ΙV—ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Ερµηνευτική διάταξη
Εγγραφή ορισµένων µισθώσεων
Νοµικές συνέπειες εγγραφής
Εγγραφή µεταβίβασης ή υποµίσθωσης εµπράγµατου δικαιώµατος
Νοµικές συνέπειες µεταβίβασης κτλ., ή υποµίσθωσης εµπράγµατου δικαιώµατος
Τροποποιήσεις εγγεγραµµένων µισθώσεων και υποµισθώσεων
Ακύρωση εγγραφής µίσθωσης ή υποµίσθωσης
Εφαρµογή διατάξεων Κεφαλαίου 218
Απαγόρευση δηµιουργίας δουλειών
Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας που εκµισθώθηκε
Εφαρµογή διατάξεων Κεφαλαίου 62
Ειδικές διατάξεις σε περίπτωση µίσθωσης οικοδοµής υπό ανέγερση κτλ.
Εξουσίες µισθωτή και υποµισθωτή για προστασία ή/και αξιοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας
Κανονισµοί
Υφιστάµενες Συµβάσεις
ΜΕΡΟΣ V—ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
Εµπίστευµα (trust) και εγγραφή αυτού
ΜΕΡΟΣ VI—ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ερµηνεία
Εγγραφή περιοριστικής σύµβασης
Αποτελέσµατα εγγραφής περιοριστικής σύµβασης
∆ιάλυση ή τροποποίηση περιοριστικής σύµβασης
Περιορισµοί δυνάµει πολεοδοµικής νοµοθεσίας
3 του 48(Ι) του 2011
ΜΕΡΟΣ VIΑ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

65ΚΑ
65ΚΒ
65ΚΓ
65Κ∆
65ΚΕ
65ΚΣΤ
65ΚΖ
65ΚΗ
65ΚΘ

3 του 48(Ι) του 2011. Εφαρµογή των νόµων που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία.
3 του 48(Ι) του 2011. Αίτηση για εκσυγχρονισµό εγγραφής από εγγεγραµµένο κύριο.
3 του 48(Ι) του 2011. Εξουσία αναγκαστικού εκσυγχρονισµού εγγραφής.
3 του 48(Ι) του 2011. ∆ιοικητικό πρόστιµο.
3 του 48(Ι) του 2011. Υποχρέωση προσκόµισης εγγράφων.
3 του 48(Ι) του 2011. ∆ιενέργεια εκσυγχρονισµού εγγραφής.
3 του 48(Ι) του 2011. ∆ιενέργεια εκσυγχρονισµού εγγραφής µε σηµείωση παρατυπίας ή/και
απαγόρευση.
3 του 48(Ι) του 2011. ∆ιαγραφή σηµείωσης παρατυπίας ή απαγόρευσης µετά από αίτηση αρµόδιας
αρχής.
3 του 48(Ι) του 2011. Υποβολή και εξέταση ιεραρχικής προσφυγής.
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2 του 66(Ι) του 2016.
ΜΕΡΟΣ VIB - ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
65Λ
65ΛΑ
65ΛΒ
65ΛΓ
65Λ∆
65ΛΕ
65ΛΣΤ
65ΛΖ
65ΛΗ
65ΛΘ
65Μ
65ΜΑ
65ΜΒ

2 του 66(Ι) του 2016. Ερµηνευτικές διατάξεις.
2 του 66(Ι) του 2016. Εγγραφή µισθώσεων.
2 του 66(Ι) του 2016. Απόκτηση εµπράγµατου δικαιώµατος µε την εγγραφή µίσθωσης.
2 του 66(Ι) του 2016. Εγγραφή µεταβίβασης εµπράγµατου δικαιώµατος.
2 του 66(Ι) του 2016. Κληρονοµική διαδοχή, αναγκαστική πώληση ή εγγραφή µεταβίβασης
εµπράγµατου δικαιώµατος.
2 του 66(Ι) του 2016. Τροποποιήσεις εγγεγραµµένων µισθώσεων.
2 του 66(Ι) του 2016. Ακύρωση εγγραφής µίσθωσης.
2 του 66(Ι) του 2016. Εφαρµογή Ορισµένων διατάξεων του περί Νοµικών Προσώπων (Εγγραφή
Ακίνητης Ιδιοκτησίας) Νόµου. Κεφ. 218.
2 του 66(Ι) του 2016. Περιορισµοί στη δηµιουργία δουλείων επί ακίνητης ιδιοκτησίας επί της
οποίας αποκτήθηκε εµπράγµατο δικαίωµα.
2 του 66(Ι) του 2016. Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας που εκµισθώθηκε.
2 του 66(Ι) του 2016. Εφαρµογή των διατάξεων του περί ∆ολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση)
Νόµου. Κεφ. 62.
2 του 66(Ι) του 2016. Εξουσίες µισθωτή για προστασία ή/και αξιοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας.
2 του 66(Ι) του 2016. Έκδοση Κανονισµών.

ΜΕΡΟΣ VII — ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Εκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν εκτιµήθηκε προηγουµένως
Επανεκτίµηση
Εκτιµητές
Γενική εκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας
∆ιαδικασία κατά τη γενική εκτίµηση
∆ιαδικασία κατά την εκτίµηση ή επανεκτίµηση συγκεκριµένων ιδιοκτησιών
Εκτίµηση ή επανεκτίµηση ιδιοκτησίας που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες
Εκτιµήσεις ισχύουν µέχρι να αναθεωρηθούν
Κατάθεση τέλους για εξέταση ενστάσεων για εκτιµήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας, κτλ.
ΜΕΡΟΣ VIII — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
75. Ειδοποιήσεις
75A 2 του 71(Ι) του 2018. Γνωστοποίηση στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας.
76. Αποζηµίωση σε ανήλικους, κτλ.
77. Εκπρόσωπος αντιπροσωπεύει τον κύριο
78. Εξουσία για είσοδο, κτλ., στο ∆ιευθυντή ή εκτιµητή
79. Ποινικά αδικήµατα
80. Εφέσεις κατ’ αποφάσεων του ∆ιευθυντή
81. Πότε απόφαση ∆ικαστηρίου είναι τελική
82. Χωριτικές αρχές και πιστοποιητικά
83. ∆ικαιώµατα από χωριτικές αρχές
84. ∆είγµα υπογραφών κοινοταρχών και µελών χωριτικών επιτροπών
85. ∆ιαδικαστικοί Κανονισµοί
2 του 58(Ι)
Ειδική διάταξη.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

του 1994.
86.

2 του 83(Ι) του 2010. Ειδική διάταξη αναφορικά µε το ύψος του αρχικού µισθώµατος για
εκµίσθωση ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας για γεωργικούς, τουριστικούς και βιοµηχανικούς
σκοπούς.
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Κανονισµοί
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Όρκος από εκτιµητή
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Πιστοποιήσεις
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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∆ικαιώµατα
4 του 6(Ι)
του 1993

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 4)
Παράρτηµα
(Άρθρο 38ΚΑ)
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
3 του 43(Ι) του 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΗ ∆ΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συνοπτικός τίτλος.
Κεφ. 224.
3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980
23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι) του 1994
40(Ι) του 1996
31(I) του 1998
144(Ι) του 1999
123(I) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007
165(Ι) του 2007
27(Ι) του2010
61(Ι) του 2010
82(Ι) του 2010
83(I) του 2010
48(Ι) του 2011
45(I) του 2012
155(Ι) του 2013
110(Ι) του 2014
178(Ι) του 2014
180(Ι) του 2014
41(Ι) του 2015
48(Ι) του 2015
54(Ι) του 2015
15(Ι) του 2016
66(Ι) του 2016
67(Ι) του 2016

1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµος.
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32(Ι) του 2017
138(Ι) του 2017
139(Ι) του 2017
71(Ι) του 2018
78(Ι) του 2018
79(I) του 2018
42(Ι) του 2019
43(Ι) του 2019
145(Ι) του 2019
54(Ι) του 2021.

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερµηνεία.

2. Στο Νόµο αυτό —
«ακίνητη ιδιοκτησία» περιλαµβάνει —
(α) γη·
(β) οικοδοµές και άλλα κατασκευάσµατα, οικοδοµήµατα ή προσαρτήµατα που είναι
στερεά συνδεδεµένα µε οποιαδήποτε γη ή µε οποιαδήποτε οικοδοµή ή άλλο
κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα·
(γ) δέντρα, αµπέλια και κάθε άλλο πράγµα που φυτεύθηκε ή που φύεται σε
οποιαδήποτε γη καθώς και οποιουσδήποτε καρπούς αυτών πριν από τον αποχωρισµό·
(δ) πηγές, φρέατα, ύδωρ και δικαιώµατα σε ύδατα είτε αυτά κατέχονται µαζί µε
οποιαδήποτε γη είτε ανεξάρτητα από αυτή·
(ε) προνόµια, ελευθερίες, δουλείες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα και
πλεονεκτήµατα που ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν, σε οποιαδήποτε γη ή
οποιαδήποτε οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα·
(στ) εξ αδιαιρέτου ιδανική µερίδα ιδιοκτησίας η οποία εκτίθεται πιο πάνω:

2 του 150(Ι) του
2007.
2 του 150(Ι) του
2007.
9 του 1965
51 του 1970
81 του 1970
3 του 1978
6 του 1981
181(Ι) του 2002
59(Ι) του 2006
122(Ι) του 2007.
4 του 1977
67 του 1979
9(Ι) του 1999
155(Ι) του 2002.
2 του 138(Ι) του
2017.
4 του 1977
67 του 1979
9(Ι) του 1999
155(Ι) του 2002.

(ζ) γη που δηµιουργείται µετά από επίχωση της θάλασσας·
(η) µόνο για σκοπούς εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάµει του παρόντος Νόµου ή
για τους σκοπούς των διατάξεων του Μέρους ΙV του παρόντος Νόµου ή για τους
σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου, θαλάσσιο
χώρο, που κηρύσσεται -

(i) ως µαρίνα δυνάµει των διατάξεων του περί Ρυθµίσεως Μαρίνων Νόµου, ή
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46(Ι) του 2017
63(Ι) του 2010
136(Ι) του 2013.

(ii) ως χώρος ελλιµενισµού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής δυνάµει των
διατάξεων του περί ∆ιαχείρισης Χώρων Ελλιµενισµού Σκαφών Αναψυχής Νόµου,
ο οποίος πρόκειται να επιχωθεί για τη δηµιουργία ξηράς, όπως ο χώρος αυτός
εµφαίνεται σε κτηµατικό σχέδιο που ετοιµάζεται από το ∆ιευθυντή·
«αξία», σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία, σηµαίνει το ποσό το οποίο η ακίνητη
ιδιοκτησία θα µπορούσε να αναµένεται ότι θα αποφέρει αν επωλείτο στην ελεύθερη
αγορά από πωλητή που ενεργεί εκούσια σε αγοραστή που ενεργεί εκούσια.

2 του 110(Ι) του
2014.

«αξία γενικής εκτίµησης» σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία σηµαίνει το ποσό που
προκύπτει από τη διενέργεια γενικής εκτίµησης ή επανεκτίµησης ή αναθεώρησης
γενικής εκτίµησης, το οποίο είναι όσο το δυνατό πλησιέστερο της αξίας·
«δηµόσιος δρόµος» σηµαίνει οποιαδήποτε οδό, πλατεία, µονοπάτι, ανοικτό χώρο ή
χώρο ή χώρο επί του οποίου το κοινό έχει δικαίωµα διόδου και περιλαµβάνει
οποιαδήποτε γη που εκχωρήθηκε από, ή µε τη συναίνεση, της αρµόδιας αρχής ως
δηµόσιος δρόµος.
«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
και περιλαµβάνει οποιοδήποτε λειτουργό που διορίζεται από το ∆ιευθυντή για όλους ή
οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Νόµου αυτού είτε γενικά είτε για οποιοδήποτε
συγκεκριµένο σκοπό.
«το ∆ικαστήριο», σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία,
σηµαίνει το Επαρχιακό ∆ικαστήριο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία
αυτή.

2(α) 27(Ι) του 2010

«εγγεγραµµένος», µαζί µε τις γραµµατικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του
όρου αυτού, σηµαίνει καταχωρισµένος στο Κτηµατικό Μητρώο που τηρείται δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος Νόµου, είτε αυτό είναι µηχανογραφηµένο είτε είναι
χειρόγραφο, και ως ηµεροµηνία εγγραφής λογίζεται η ηµεροµηνία κατά την οποία η
καταχώρηση προηγείται χρονικά σε οποιοδήποτε από τα δύο Μητρώα.

2(β) 27(Ι) του 2010

«Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο», για ζητήµατα που αφορούν ακίνητη
ιδιοκτησία, σηµαίνει το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία
βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο γραφείο ή χώρο που ο ∆ιευθυντής
ήθελε, µε ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίσει για όλες
ή µερικές από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και δύναται να περιλαµβάνει
οποιοδήποτε παράρτηµα Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου που λειτουργεί στην
επαρχία αυτού:
Νοείται ότι σε παράρτηµα διενεργούνται τέτοιες µόνο πράξεις ως ήθελε εκάστοτε
εξουσιοδοτηθεί από το ∆ιευθυντή.
«εχθρική κατοχή», µαζί µε τις γραµµατικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του
όρου αυτού, σηµαίνει κατοχή από πρόσωπο που δεν δικαιούται σε αυτή, όταν η ρητή ή
η εξυπακουόµενη συναίνεση ή άδεια του προσώπου που δικαιούται µε τον τρόπο αυτό
στην κατοχή αυτή δεν δόθηκε ή λήφθηκε.
«θρησκευτικός οργανισµός» περιλαµβάνει θρησκευτικό κατάστηµα ή θρησκευτικό
ίδρυµα κάθε δόγµατος καθώς και οποιοδήποτε θρόνο, εκκλησία, παρεκκλήσι, µονή,
τέµενος, τεκκέ, τόπο λατρείας ή συναγωγή.

2 του 30(Ι) του 1992.
139 του 1991.

«Κηδεµόνας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (∆ιαχείριση και Άλλα Θέµατα) (Προσωρινές
∆ιατάξεις) Νόµου του 1991.
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2 του 67(Ι) του 2016.
46(I) του 2005
141(Ι) του 2005
155(I) του 2011
170(I) του 2013.

«κυβερνητικός οικισµός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό από τον περί
Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα
Νόµο.

«κύριος» σηµαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ο κύριος οποιασδήποτε
ακίνητης ιδιοκτησίας είτε αυτό είναι εγγεγραµµένο µε τον τρόπο αυτό ή όχι.
2(γ) 27(Ι) του 2010

«Κτηµατικό Μητρώο» σηµαίνει το Μητρώο που τηρείται δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 51 του παρόντος Νόµου και περιλαµβάνει µηχανογραφηµένο Μητρώο.

2 του 155(Ι) του
2013.
66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(Ι) του 2013.

«πιστωτικό ίδρυµα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

«συναλλαγή», µαζί µε τις γραµµατικές παραλλαγές και συγγενείς εκφράσεις του όρου
αυτού, σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία, σηµαίνει την εκούσια µεταβίβαση ή
υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας και οποιοδήποτε άλλο εκούσιο εµπράγµατο βάρος ή
πράξη που επηρεάζει ακίνητη ιδιοκτησία η οποία απαιτείται να διενεργηθεί σε
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο από οποιοδήποτε νόµο που εκάστοτε είναι σε
ισχύ.
2 του 67(Ι) του 2016.

«συνοικισµός αυτοστέγασης» σηµαίνει το χώρο στον οποίο η ∆ηµοκρατία έχει
προβεί σε διαχωρισµό οικοπέδων για σκοπούς στέγασης δικαιούχων στεγαστικής
βοήθειας µε βάση τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες,
Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόµο.
«τέλος εγγραφής» σηµαίνει το τέλος που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση µε την
εγγραφή τίτλου επί ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάµει οποιουδήποτε νόµου που εκάστοτε
είναι σε ισχύ.

Κατάργηση
κατηγοριών ακίνητης
ιδιοκτησίας δυνάµει
Οθωµανικών Νόµων.

3.—(1) Οι κατηγορίες ακίνητης ιδιοκτησίας οι µέχρι τώρα γνωστές δυνάµει του περί
Γαιών Οθωµανικού Κώδικα ως "Μούλκ", "Αραζί Μεµλουκέ", "Αραζί Μιριέ", "Αραζί
Μετρουκέ" ή "Αραζί Μεβάτ" καταργούνται και στο εξής κάθε ακίνητη ιδιοκτησία
τυγχάνει κυριότητας, κατοχής και κάρπωσης τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου
αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόµου που είναι εκάστοτε σε ισχύ και σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτές.
(2) Κάθε ακίνητη ιδιοκτησία µέχρι τώρα γνωστή ως "Μούλκ" ή "Αραζί Μεµλουκέ"
και η οποία ανήκει κατά κυριότητα σε ιδιώτη ως τέτοια κατά την ηµεροµηνία της
έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού συνεχίζει να τυγχάνει κυριότητας, κατοχής και
κάρπωσης ως ιδιωτική ιδιοκτησία.
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(3) Κάθε ακίνητη ιδιοκτησία γνωστή ως "Αραζί Μιριέ" και η οποία κατέχεται από
ιδιώτη ως τέτοια κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού τυγχάνει
κυριότητας, κατοχής και κάρπωσης ως ιδιωτική ιδιοκτησία.
(4) Κάθε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
Νόµου αυτού τυγχάνει κατοχής, διαχείρισης και κάρπωσης ως Βακουφική ιδιοκτησία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Κυπριακού Εβκάφ (∆ιαχείριση Μωαµεθανικής
Θρησκευτικής Ιδιοκτησίας) ∆ιατάγµατος και Νόµου του 1928 και 1934, συνεχίζει να
τυγχάνει κατοχής, διαχείρισης και κάρπωσης µε τον τρόπο αυτό ωσάν ο Νόµος αυτός
δεν είχε θεσπιστεί τηρουµένων µόνο των διατάξεων των άρθρων 36, 37 και 38 του
Νόµου αυτού.
(5) Κάθε ακίνητη ιδιοκτησία µέχρι τώρα γνωστή ως 'Αραζί Μετρουκέ" η οποία
τυγχάνει νόµιµης κατοχής ή κάρπωσης κοινοτικά από πόλη, χωριό ή ενορία κατά την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού συνεχίζει να τυγχάνει κατοχής ή
κάρπωσης ως κοινοτική ιδιοκτησία της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας.
(6) Κάθε ακίνητη ιδιοκτησία µέχρι τώρα γνωστή ως "Αραζί Μεβάτ" και κάθε ακίνητη
ιδιοκτησία άλλη από αυτήν που καθορίζεται στα εδάφια (2) µέχρι (5) και κάθε
ελεύθερη ή µη κατειληµµένη ακίνητη ιδιοκτησία που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε
ιδιώτη ή που δεν κατέχεται νόµιµα κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
Νόµου αυτού τυγχάνει κυριότητας, κατοχής και κάρπωσης από τη ∆ηµοκρατία ως
ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας.
Κανένα δικαίωµα,
κτλ., επί ακίνητης
ιδιοκτησίας εκτός
δυνάµει του Νόµου
αυτού.
2 του 3 του 1960. 14
του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985.

4.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 29 του περί ∆ικαστηρίων Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου
νόµου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν, και τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου αυτού, του νόµου που αφορά εµπιστεύµατα (trusts), του νόµου που αφορά τα
βακούφια (vakfs) και των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόµου,
κανένα δικαίωµα ιδιοκτησίας (estate), συµφέρον, δικαίωµα, προνόµιο, ελευθερία,
δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτηµα εντός, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε
ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υφίσταται ή δηµιουργείται, αποκτάται ή µεταβιβάζεται παρά
µόνο δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρµόζεται σε οποιοδήποτε δικαίωµα ιδιοκτησίας (estate),
συµφέροντος, δικαιώµατος, προνοµίου, ελευθερίας, δουλείας ή σε οποιοδήποτε άλλο
πλεονέκτηµα εντός, επί ή υπεράνω οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που
δηµιουργήθηκε, αποκτήθηκε ή µεταβιβάστηκε µε έγγραφο και έναντι αξιόλογης
αντιπαροχής και το οποίο υπάρχει κατά την 4η ηµέρα του Μάρτη του έτους 1953:
Νοείται ότι είτε—
(α) το δικαίωµα αυτό ιδιοκτησίας (estate), συµφέρον, δικαίωµα, προνόµιο, ελευθερία,
δουλεία ή άλλο πλεονέκτηµα είναι εγγεγραµµένο ή καταχωρισµένο, ή δύναται να
εγγραφεί ή καταχωριστεί, δυνάµει άλλης διάταξης του Νόµου αυτού· ή
(β) (i) το έγγραφο που αναφέρθηκε πιο πάνω κατατίθεται στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο· και
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(ii) η ακίνητη ιδιοκτησία που αναφέρθηκε πιο πάνω δεν µεταβιβάστηκε δυνάµει
πώλησης σε καλή τη πίστει αγοραστή αντί αξιόλογης αντιπαροχής µετά την 3η
Μαρτίου 1953, και πριν από την κατάθεση του εγγράφου όπως προνοείται στην
παράγραφο (i) διαφορετικά ή σε αγοραστή ο οποίος µετά τη µεταβίβαση αυτή
αποδέκτηκε αξιόλογη αντιπαροχή από τον κύριο του δικαιώµατος αυτού ιδιοκτησίας
(estate), συµφέροντος, δικαιώµατος, προνοµίου, ελευθερίας, δουλείας ή άλλου
πλεονεκτήµατος, όπως προνοείται στο έγγραφο που προαναφέρεται.
(3) Με την κατάθεση εγγράφου όπως προνοείται στην παράγραφο (β)(i) της
επιφύλαξης του εδαφίου (2), αυτό, αν η ακίνητη, ιδιοκτησία που αναφέρθηκε πιο πάνω
είναι εγγεγραµµένη, καταχωρίζεται, στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηµατολογικού
Γραφείου και, όταν είναι δυνατό, στο πιστοποιητικό εγγραφής που αφορά την ακίνητη
αυτή ιδιοκτησία, χωρίς έρευνα ως προς το δικαίωµα ιδιοκτησίας (estate), συµφέρον,
δικαίωµα, προνόµιο, ελευθερία, δουλεία ή πλεονέκτηµα που υφίσταται, δηµιουργείται,
αποκτάται ή µεταβιβάζεται µε αυτό.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ∆ΙΑΚΑΤΟΧΗ
∆ιατάξεις που αφορούν Ακίνητη Ιδιοκτησία άλλη ή Ιδιοκτησία Βάκουφ (Vakf)
Έκταση ιδιωτικής
κυριότητας γης.

5.—(1) Iδιωτική κυριότητα γης εκτείνεται, τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου
αυτού ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόµου, επί της επιφάνειας και του
φλοιού της γης, υπό την επιφάνεια και στο χώρο υπεράνω της επιφάνειας, εύλογα
αναγκαίων για την κάρπωση αυτής, αλλά δεν εκτείνεται σε ορυκτά:
Νοείται ότι η ιδιωτική κυριότητα οποιασδήποτε γης, που είναι γη η οποία βρίσκεται
στις περιοχές που καθορίζονται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού στο χωροµετρικό
χάρτη που είναι υπογραµµένος από το ∆ιευθυντή και κατατεθειµένος στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, εκτείνεται
επί του φλοιού της γης υπό την επιφάνεια χωρίς οποιοδήποτε περιορισµό όπως
προαναφέρθηκε.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
"ορυκτά" περιλαµβάνει κάθε υλικό οικονοµικής αξίας το οποίο αποτελεί µέρος, ή
προέρχεται φυσικά από το φλοιό της γης περιλαµβανοµένων ορυκτού ελαίου, πίσσας,
ασφάλτου και φυσικού αερίου αλλά όχι ορυκτά ενώ τελούν σε διάλυση ή τύρφη,
δέντρα, ξυλεία και παρόµοιου είδους δασικά προϊόντα.
(3) Καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό ή σε οποιοδήποτε
χωροµετρικό χάρτη που είναι κατατεθειµένος στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
δυνάµει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) δεν µειώνει ή επεκτείνει οποιαδήποτε
δικαιώµατα τα οποία απονέµονται δυνάµει εκµίσθωσης µεταλλείου που χορηγήθηκε
από ή εκ µέρους της Κυβέρνησης δυνάµει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου που
αφορά µεταλλεία και που ισχύει κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου
αυτού. αλλά συνεχίζεται η κάρπωση των δικαιωµάτων αυτών, ενώ διαρκεί η
εκµίσθωση αυτή, στην ίδια έκταση όπως αν ο Νόµος αυτός δεν είχε θεσπιστεί.

2 του 6(Ι)
του 1993.
Λίµνες, κτλ. που δεν
τελούν υπό ιδιωτική
κυριότητα
περιέρχονται στη
∆ηµοκρατία.
3 του 150(Ι) του
2007.

6. Το άρθρο 6 καταργείται.
7. Κάθε λίµνη, ποταµός, ρυάκι και φυσικός υδραγωγός τα οποία δεν τελούν υπό
ιδιωτική κυριότητα κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού και οι
λεκάνες, κοίτες ή αυλάκια αυτών, και κάθε γη από την οποία η θάλασσα ή το ύδωρ
οποιασδήποτε τέτοιας λίµνης, ποταµού, ρυακιού ή υδραγωγού έχει υποχωρήσει καθώς
και κάθε γη, η οποία προήλθε από επίχωση της θάλασσας, εξαιρούµενης κάθε τέτοιας
γης η οποία τελεί υπό ιδιωτική κυριότητα κατά την ηµεροµηνία που προαναφέρθηκε,
περιέρχεται στη ∆ηµοκρατία:
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Νοείται ότι καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό δεν
ερµηνεύεται ως επηρεάζουσα οποιαδήποτε δικαιώµατα επί οποιασδήποτε λίµνης,
ποταµού, ρυακιού ή φυσικού υδραγωγού τα οποία —
(α) έχουν ασκηθεί αδιάλειπτα για πλήρη περίοδο τριάντα ετών πριν από την
ηµεροµηνία που προαναφέρθηκε· ή
(β) έχουν απονεµηθεί µε φιρµάνι ή άλλο έγκυρο έγγραφο τίτλου που καταρτίστηκε
πριν από την 4η Ιουνίου, 1878, το οποίο έτυχε εφαρµογής από το χρόνο της
κατάρτισής του· ή
(γ) ασκούνται δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου.
∆ηµόσιοι δρόµοι και
παραλία.

8. Κάθε δηµόσιος δρόµος και µέρος της παραλίας το οποίο δεν τελεί υπό ιδιωτική
κυριότητα κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού περιέρχεται στη
∆ηµοκρατία για χρήση από το κοινό.

Κανένας τίτλος µε
εχθρική κατοχή κατά
της ∆ηµοκρατίας ή
εγγεγραµµένου
κυρίου.

9. Κανένας τίτλος επί ακίνητης ιδιοκτησίας δεν αποκτάται από οποιοδήποτε πρόσωπο
µε εχθρική κατοχή κατά της ∆ηµοκρατίας ή εγγεγραµµένου κυρίου.

Τίτλος µε εχθρική
κατοχή σε ορισµένες
περιπτώσεις.

10. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 9, απόδειξη αδιαφιλονίκητης και
αδιάλειπτης εχθρικής κατοχής από πρόσωπο, ή από εκείνους από τους οποίους
λαµβάνει την αξίωση, ακίνητης ιδιοκτησίας για την πλήρη περίοδο τριάντα ετών,
παρέχει το δικαίωµα στο πρόσωπο αυτό όπως λογίζεται ως ο κύριος της ιδιοκτησίας
αυτής και όπως αυτή εγγράφεται στο όνοµά του:
Νοείται ότι καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό δεν
επηρεάζει την περίοδο χρησικτησίας σε σχέση µε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η
οποία άρχισε να κατέχεται εχθρικά πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού,
και όλα τα θέµατα που αφορούν τη χρησικτησία κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής
συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις των νοµοθετηµάτων που καταργήθηκαν από
το Νόµο αυτό τα οποία αφορούν τη χρησικτησία, ωσάν ο Νόµος αυτός να µην είχε
θεσπιστεί:
Νοείται περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιασδήποτε ανικανότητας που
επιφέρει δυνάµει των νοµοθετηµάτων αυτών την παράταση της περιόδου
χρησικτησίας, η περίοδος αυτή σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει
συνολικά τα τριάντα έτη ακόµα και όταν οποιαδήποτε τέτοια ανικανότητα δυνατό να
συνεχίζει να υπάρχει κατά την εκπνοή των τριάντα ετών.

Κανένας τίτλος µε
εχθρική κατοχή επί
ορισµένης ακίνητης
ιδιοκτησίας.
40(Ι) του 1996.

10Α. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 10, κανένας τίτλος δεν αποκτάται επί ακίνητης
ιδιοκτησίας µε εχθρική κατοχή —
(α) Σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός απροσπέλαστης περιοχής λόγω της
Τουρκικής Εισβολής εναντίον κυρίου που ανήκει στην Ελληνική Κοινότητα ή
αλλοδαπού.
(β) Σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός της ελεύθερης περιοχής εναντίον
κυρίου που ανήκει στην Τουρκική Κοινότητα.

∆ικαιώµατα διόδου
κτλ. επί ακίνητης
ιδιοκτησίας άλλου.

11.—(1) Κανένα δικαίωµα διόδου ή οποιοδήποτε προνόµιο, ελευθερία, δουλεία, ή
οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή πλεονέκτηµα δεν αποκτάται επί της ακίνητης
ιδιοκτησίας άλλου εκτός —
(α) δυνάµει παραχώρησης από τον κύριο αυτής δεόντως καταχωρισµένης στα βιβλία
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του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου· ή
(β) όπου αυτό έχει ασκηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή από εκείνους από τους
οποίου αυτός λαµβάνει την αξίωση για πλήρη περίοδο τριάντα ετών αδιάλειπτα:
Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε
ακίνητη ιδιοκτησία η οποία είναι ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας ή ιδιοκτησία που
περιείλθε στη ∆ηµοκρατία. ή
(γ) όπου αυτό αναγνωρίστηκε µε απόφαση αρµόδιου ∆ικαστηρίου· ή
(δ) όπου αυτό απονεµήθηκε µε φιρµάνι ή άλλο έγκυρο έγγραφο που καταρτίστηκε
πριν από την 4η Ιουνίου, 1878, το οποίο έτυχε εφαρµογής από το χρόνο της
κατάρτισής του· ή
2 του 10 του 1966.

(ε) όπου αυτό έχει αποκτηθεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 11Α· ή

2 του 10 του 1966.
15 του 1962.
3(α) του 16
του 1980.

(στ) όπου αυτό δηµιουργήθηκε και αποκτήθηκε δυνάµει των διατάξεων του περί
Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµου του 1962 ή κάθε νόµου που τροποποιεί ή
αντικαθιστά αυτόν· ή

3(β) του 16
του 1980.

(ζ) όπου αυτό επιφυλάχθηκε εγγράφως από τον κύριο οποιασδήποτε ακίνητης
ιδιοκτησίας µε τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας αυτής:
Νοείται ότι η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και στην περίπτωση που
περιλαµβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια που σχετίζεται µε τη χρήση ή ανάπτυξη
οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας ή µε περιορισµό ως προς τη χρήση ή ανάπτυξη
αυτής· ή

2 του 41(Ι) του 2015.

(η) όπου αυτό δηµιουργείται µε απόφαση του ∆ιευθυντή για την εξασφάλιση διόδου
σε περίκλειστο τεµάχιο, που προέρχεται από διαίρεση και διανοµή, στο πλαίσιο της
εφαρµογής των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 29.
(2) Κανένα πρόσωπο δεν ασκεί οποιοδήποτε δικαίωµα διόδου ή οποιοδήποτε
προνόµιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα ή πλεονέκτηµα επί της
ακίνητης ιδιοκτησίας άλλου εκτός όταν αυτό —
(α) αποκτήθηκε όπως προνοείται στο εδάφιο (1)· ή
(β) ασκείται δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου·
(γ) ασκείται δυνάµει έγγραφης άδειας από τον κύριο αυτής.

Υποχρέωση παροχής
διόδου.
3 του 10 του 1966.

11Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Νόµου αυτού αν ακίνητη ιδιοκτησία
εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου είναι περίκλειστη µε τέτοιο τρόπο ώστε να στερείται της
αναγκαίας διόδου σε δηµόσιο δρόµο, ή αν η υφιστάµενη δίοδος είναι ανεπαρκής για
την κατάλληλη χρήση αυτής, ανάπτυξη ή εκµετάλλευση ο ιδιοκτήτης της ακίνητης
ιδιοκτησίας δικαιούται να απαιτήσει δίοδο επί των γειτονικών ακινήτων ιδιοκτησιών
µε πληρωµή εύλογης αποζηµίωσης.

4(α) του 16
του 1980.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού "δίοδος" περιλαµβάνει το δικαίωµα διοχέτευσης
ύδατος, λυµάτων ή οποιουδήποτε άλλου υγρού µέσω αυλακιών, ή σωλήνων ή
οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου µέσου.
(2) Η κατεύθυνση της διόδου και η έκταση του δικαιώµατος για χρήση αυτής, καθώς
και η αποζηµίωση που πρέπει να καταβάλλεται καθορίζονται από το ∆ιευθυντή αφού
προηγηθεί γνωστοποίηση προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, και αν κατόπι της
γνωστοποίησης αυτής οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη παραλείψει να
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παρευρεθεί κατά την επιτόπια έρευνα που ορίζεται στη γνωστοποίηση ο ∆ιευθυντής
δύναται να προχωρήσει σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια στην απουσία του.
(3) Υποχρέωση των γειτόνων για παροχή διόδου δεν υφίσταται αν η συγκοινωνία της
ακίνητης ιδιοκτησίας προς το δηµόσιο δρόµο σταµάτησε από αυτόβουλη πράξη ή
παράλειψη του κυρίου αυτής.
(4) Αν ένεκα εκποίησης µέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας απεκόπηκε η συγκοινωνία
του µέρους που εκποιήθηκε ή απέµεινε προς το δηµόσιο δρόµο, για παροχή διόδου
υποχρεούται ο κύριος του µέρους, µέσω του οποίου εγίνετο µέχρι τώρα η
συγκοινωνία. Με εκποίηση µέρους εξοµοιώνεται και η εκποίηση µιας από
περισσότερες ακίνητες ιδιοκτησίες που ανήκουν στον ίδιο κύριο.
4(γ) του 16
του 1980.

(5) ∆ίοδος που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου αυτού θεωρείται ως δικαίωµα, δουλεία
ή ωφέληµα που αποκτήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 11, και οι διατάξεις του
Νόµου αυτού θα εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια δίοδο.

4(γ) του 16
του 1980.

(6) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς ρυθµίζοντας κάθε θέµα το οποίο
χρειάζεται ρύθµιση για την καλύτερη εφαρµογή του άρθρου αυτού και ιδιαίτερα τη
διαδικασία που ακολουθείται για τους σκοπούς αυτού:
Νοείται ότι Κανονισµοί που έγιναν βάσει του εδαφίου αυτού κατατίθενται στη Βουλή
των Αντιπροσώπων, η οποία εντός 15 ηµερών από την κατάθεση αυτή αποφασίζει
σχετικά µε αυτούς. Σε περίπτωση έγκρισης ή τροποποίησης των Κανονισµών που
κατατέθηκαν µε τον τρόπο αυτό, αυτοί τίθενται σε ισχύ όπως εγκρίθηκαν από τη
Βουλή.

2 του 75 του 1968.
4(γ) του 16
του 1980.

(7) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται επί οποιασδήποτε φύσεως
κρατικής γης χωρίς ειδική γι' αυτό απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και µε
τέτοιους όρους ως ήθελε προβλεφθεί στην απόφαση.

∆ικαιώµατα, κτλ., που
αποκτήθηκαν ή
ασκούνται σε σχέση
µε ακίνητη ιδιοκτησία
άλλου.

12.—(1) Όταν οποιοδήποτε δικαίωµα, προνόµιο, ελευθερία, δουλεία ή άλλο
πλεονέκτηµα αποκτήθηκε όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 σχετικά µε
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, αυτό θεωρείται ότι είναι προσαρτηµένο στην
ιδιοκτησία αυτή και ότι περιλαµβάνεται σε κάθε συναλλαγή που διενεργείται σχετικά
µε την ιδιοκτησία αυτή.
(2) Όταν οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωµα, προνόµιο, ελευθερία, δουλεία ή οποιοδήποτε
άλλο πλεονέκτηµα εγκαταλείφθηκε µε έγγραφη ειδοποίηση προς το Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο, ή δεν ασκήθηκε για πλήρη περίοδο τριάντα ετών αδιάλειπτα,
αυτό θεωρείται ότι παραγράφηκε.

5 του 16 του 1980.

(3) Όταν το δικαίωµα αυτό είναι δικαίωµα διόδου, αν ένεκα διάνοιξης δηµόσιου
δρόµου ή άλλης διόδου ή αν ένεκα άλλου λόγου δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη αυτού, ο
κύριος του δουλεύοντος ή του δεσπόζοντος ακινήτου δικαιούται να απαιτήσει την
κατάργησή του, ο δε ∆ιευθυντής ερευνά την υπόθεση, αποφασίζει αν το δικαίωµα
αυτό πρέπει να καταργηθεί ή όχι, γνωστοποιεί την απόφαση του σε όλους του
ενδιαφερόµενους και, αν η απόφαση του είναι ότι το δικαίωµα πρέπει να καταργηθεί,
προχωρεί στην κατάργησή του µετά την πάροδο τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία
της γνωστοποίησης που αναφέρθηκε:
Νοείται ότι, αν υποβληθεί οποιαδήποτε αξίωση για την καταβολή οποιασδήποτε
αποζηµίωσης από τον κύριο του δουλεύοντος ακινήτου για την κατάργηση του πιο
πάνω δικαιώµατος, ο ∆ιευθυντής αφού λάβει υπόψη τα γεγονότα κάθε περίπτωσης,
συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου χρήσης του δικαιώµατος καθορίζει την
αποζηµίωση που τυχόν πρέπει να καταβληθεί και γνωστοποιεί αυτήν σε όλους τους
ενδιαφερόµενους και δεν προχωρεί στην κατάργηση του δικαιώµατος πριν
ικανοποιηθεί ότι η αποζηµίωση που εκτιµήθηκε από αυτόν καταβλήθηκε.
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Υπολογισµός της
περιόδου των τριάντα
ετών.

13. Η περίοδος των τριάντα ετών που καθορίζεται στα άρθρα 10, 11 και 12 λογίζεται
και θεωρείται ότι είναι η περίοδος η αµέσως προηγούµενη της ηµεροµηνίας κατά την
οποία δύναται να εγερθεί αξίωση δυνάµει των άρθρων αυτών.

Καθορισµός ή
τροποποίηση της
θέσης δικαιώµατος
διόδου, κτλ.
6 του 16 του 1980.

14.—(1) Με αίτηση του κυρίου του δεσπόζοντος ακινήτου ή του κυρίου του
δουλεύοντος ακινήτου, ο ∆ιευθυντής δύναται, κατόπι γνωστοποίησης τριάντα ηµερών
σε όλους τους ενδιαφερόµενους, να καθορίσει ή τροποποιήσει τη θέση ή κατεύθυνση
οποιουδήποτε σχετικού δικαιώµατος, διόδου, αυλακιού, χαντακιού, ρυακιού, αγωγού,
σωλήνα, σύρµατος ή άλλου παρόµοιου µε τρόπο όµως που ο καθορισµός αυτός ή η
τροποποίηση να µην επηρεάζει οποιοδήποτε από τα δύο αυτά ακίνητα δυσµενέστερα
από πριν.
(2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να προχωρήσει στον καθορισµό ή τροποποίηση
προβλέπεται από το εδάφιο (1) και αν ακόµα ο κύριος οποιουδήποτε από τα
επηρεαζόµενα ακίνητα στους οποίους δόθηκε η γνωστοποίηση που προβλέπεται
το πιο πάνω εδάφιο παραλείψει να παρουσιαστεί κατά την ηµέρα και ώρα
ορίστηκε στη γνωστοποίηση αυτή.

που
δύο
από
που

Yδραγωγοί και
αρδευτικά αυλάκια.

15.—(1) Όταν οποιαδήποτε τεµάχια γης που ανήκουν σε διάφορους κύριους
αρδεύονται από υδραγωγό ή αυλάκι, οποιοσδήποτε κύριος δύναται να απευθυνθεί στο
∆ιευθυντή για τη µεταβολή της θέσης ή κατεύθυνσης του υδραγωγού αυτού ή
αυλακιού στο τεµάχιο του και ο ∆ιευθυντής δύναται, αφού δώσει ειδοποίηση τριάντα
ηµερών σε οποιοδήποτε κύριο του οποίου η γη θα επηρεαστεί από τη µεταβολή αυτή,
να µεταβάλει τη θέση ή κατεύθυνση αυτού, αλλά µόνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα
συµφέροντα οποιουδήποτε τέτοιου κύριου άλλου ή του αιτητή να µην επηρεάζονται
ουσιαστικά ή να βλάπτονται από αυτό. Αν κατόπι της ειδοποίησης αυτής, το πρόσωπο
προς το οποίο δόθηκε η ειδοποίηση παραλείψει να παρουσιαστεί, ο ∆ιευθυντής
δύναται να προχωρήσει σε ενέργειες στην απουσία του.

7(α) του 16
του 1980.

(2) Όταν περισσότερα του ενός πρόσωπα δικαιούνται ύδωρ που ρέει διά µέσου
υδραγωγού ή αυλακιού, µε σκοπό την αποτροπή οποιασδήποτε σπατάλης ύδατος—

7(β) του 16
του 1980.

(α) όλα αυτά τα πρόσωπα οφείλουν να καθαρίζουν και διατηρούν τον υδραγωγό αυτόν
ύδατος ή αυλάκι σε κατάλληλη επισκευή και κατάσταση κα καθένα από τα πρόσωπα
αυτά ευθύνεται για τη συνεπαγόµενη δαπάνη κατ' αναλογία της µερίδας του στο ύδωρ·
και

7(γ) του 16
του 1980.

(β) καθένα από τα πρόσωπα αυτά οφείλει να κλείνει το κύριο άνοιγµα του δικού του
υδραγωγού ή αυλακιού µόλις αρδευτεί η γη του ή µόλις εκπνεύσει ο χρόνος κατά τον
οποίο δικαιούται να χρησιµοποιεί το ύδωρ.
(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις
του εδαφίου (2) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν συµφέρον στο
ζήτηµα δύνανται να προβούν σε όλα τα διαβήµατα τα οποία ήθελαν είναι εύλογα
αναγκαία για την αποτροπή σπατάλης και επίσης δύνανται να αναλάβουν το ποσό για
το οποίο το πρόσωπο που τελεί σε παράλειψη δυνατό να ευθύνεται, µε πολιτική
αγωγή.

Κεφ. 342.
130 του 1968
5 του 1978.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται σε αρδευτικά τµήµατα που
ιδρύονται δυνάµει του περί Αρδευτικών Τµηµάτων (Χωρία) Νόµου.

Φρέατα.
8 του 16 του 1980.

15Α. Όταν πρόσωπα περισσότερα του ενός δικαιούνται ύδωρ το οποίο αντλείται από
φρέαρ, όλα αυτά τα πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να καθαρίζουν, επιδιορθώνουν
δεόντως και τηρούν σε καλή κατάσταση το φρέαρ αυτό και καθένα από τα πρόσωπα
αυτά ευθύνεται για τις συνεπαγόµενες δαπάνες κατ’ αναλογία του µεριδίου του.

Κεφ. 351.
47 του 1961

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η λέξη "φρέαρ" έχει την έννοια που αποδίδεται
από το άρθρο 2 του περί Φρεάτων Νόµου.
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19 του 1962
88 του 1984.
Έκταση δικαιώµατος
άρδευσης.

16. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά ή κατέχει οποιοδήποτε δικαίωµα άρδευσης,
το δικαίωµα αυτό εκτείνεται σε δικαίωµα εντός ή σε οποιοδήποτε τεχνητό ή άλλο
αυλάκι, υδραγωγό, υδραγωγείο, φρέαρ ή αλυσίδα φρεάτων που δηµιουργήθηκαν για
τη διανοµή του ύδατος το οποίο αφορά το δικαίωµα αυτό και χώρος όχι µεγαλύτερος
από πέντε πόδια από καθένα από τα δύο άκρα του αυλακιού αυτού, υδραγωγού,
υδραγωγείου, φρέατος ή αλυσίδας φρεάτων ο οποίος δυνατό να απαιτείται για
καθαρισµό, επισκευή ή προστασία αυτών θεωρείται ότι αποτελεί µέρος αυτών, και ο
κύριος της γης σε καθεµιά από τις πλευρές του αυλακιού, υδραγωγού, υδραγωγείου,
φρέατος ή αλυσίδας φρεάτων δεν θα παρεµβαίνει σε και δεν θα καλλιεργεί ή φυτεύει
το χώρο αυτό.

Φυτείες κατά µήκος
δηµοσίων δρόµων.

17.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να φυτέψει οποιοδήποτε δέντρο, θάµνο ή
καλάµι σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που γειτνιάζει µε δηµόσιο δρόµο σε
απόσταση µικρότερη από πέντε πόδια από τα σύνορα της ιδιοκτησίας αυτής κατά
µήκος του δηµόσιου δρόµου χωρίς προηγούµενη εξασφάλιση άδειας από τέτοιο
πρόσωπο το οποίο ήθελε διοριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο για το σκοπό αυτό
(στο εξής στο άρθρο αυτό θα καλείται "η αρχή").
(2) Η Κυβέρνηση δύναται να φυτέψει οποιοδήποτε δέντρο, θάµνο ή καλάµι σε
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που γειτνιάζει µε δηµόσιο δρόµο εντός πέντε ποδών
από τα σύνορα της ιδιοκτησίας αυτής κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου ανεξάρτητα
του γεγονότος ότι η ιδιοκτησία αυτή ανήκει σε άλλο πρόσωπο και κάθε δέντρο,
θάµνος ή καλάµι που φυτεύτηκε µε τον τρόπο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της
∆ηµοκρατίας.
Όλα τα δέντρα, θάµνοι, ή καλάµια που φυτεύτηκαν µε τον τρόπο αυτό πριν από την
έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού από ή δυνάµει εξουσιοδότησης της Κυβέρνησης
θεωρούνται ως νόµιµα φυτευθέντα δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού και
αποτελούντα ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας.
(3) Όταν η γη επί της οποίας έχει φυτευτεί δέντρο, θάµνος ή καλάµι δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (2) απαιτείται µεταγενέστερα για οικοδοµικούς ή αρδευτικούς
σκοπούς και το δέντρο αυτό, θάµνος ή καλάµι παρεµποδίζει την εύλογη χρήση της γης
για το σκοπό αυτό, η αρχή, µε αίτηση του κυρίου της γης, οφείλει να το µετακινήσει
µε δαπάνη της Κυβέρνησης.
(4) ∆έντρο, θάµνος ή καλάµι που φυτεύτηκε µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου
αυτού κατά παράβαση του εδαφίου (1) δύναται να µετακινηθεί µε δαπάνη του
προσώπου που ενέργησε κατά παράβαση του εδαφίου αυτού.
(5) Όταν η αρχή ικανοποιείται ότι δέντρο, θάµνος ή καλάµι που φυτεύτηκε εντός των
ορίων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) πριν από την έναρξη του Νόµου αυτού,
προκαλεί ζηµιά ή αδικαιολόγητο εµπόδιο στην εύλογη χρήση οποιουδήποτε δηµόσιου
δρόµου ή στην ασφάλεια του να ταξιδεύει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά µήκος
οποιουδήποτε τέτοιου δρόµου, δύναται κατόπι επίδοσης ειδοποίησης τριάντα ηµερών
στον κύριο αυτού όπως το µετακινήσει µε δαπάνη της Κυβέρνησης.

Εξουσία Υπουργικού
Συµβουλίου να
ανταλλάσσει
ιδιοκτησία της
∆ηµοκρατίας κτλ.
2 του 74 του 1988.

18.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, υπό τέτοιους όρους, περιορισµούς,
προϋποθέσεις και κριτήρια, τα οποία ήθελαν καθοριστεί µε Κανονισµούς —
(α) να παραχωρήσει, εκµισθώσει ανταλλάξει ή µε άλλο τρόπο αποξενώσει
οποιαδήποτε ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που περιείλθε στη
∆ηµοκρατία δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, άλλην εκτός από δηµόσιο
δρόµο ή την παραλία·
(β) να ανταλλάξει ή αποξενώσει µέρος οποιουδήποτε δηµόσιου δρόµου, αν
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ικανοποιηθεί ότι άλλος επαρκής δηµόσιος δρόµος έχει παραχωρηθεί προς
αντικατάσταση του ή ότι η ανταλλαγή ή η αποξένωση αυτή θα βελτιώσει το δηµόσιο
αυτό δρόµο·
2(α) του 139(Ι) του
2017.

(γ) να εκµισθώσει µέρος παραλίας για σκοπούς λιµένων, µαρίνων, χώρων
ελλιµενισµού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, προβλήτων, αποβαθρών,
προκυµαιών, ιχθυοτροφείων και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό δηµόσιας ωφέλειας.

2(β) του 139(Ι) του
2017.

(1Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου
Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτών, θαλάσσιος χώρος ο οποίος
έχει εγγραφεί ως ακίνητη ιδιοκτησία δυνάµει της παραγράφου (η) του άρθρου 2 του
παρόντος Νόµου και έχει κηρυχθεί ως χώρος ελλιµενισµού και εξυπηρέτησης σκαφών
αναψυχής δυνάµει των διατάξεων του περί ∆ιαχείρισης Χώρων Ελλιµενισµού Σκαφών
Αναψυχής Νόµου, δεν δύναται να αποξενωθεί, εκτός µόνο από το να εκµισθωθεί για
σκοπούς ανάπτυξης, και στην εν λόγω ιδιοκτησία διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών.
(2) Εντός τριών µηνών από τη διενέργεια από το Υπουργικό Συµβούλιο οποιωνδήποτε
πράξεων δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της
Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που δείχνει αναλυτικά τις περιπτώσεις στις οποίες
έγιναν οι παραχωρήσεις αυτές.

3 του 67(Ι) του 2016.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συµβούλιο δεν
παραχωρεί και ούτε προβαίνει σε αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας ή
ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει περιέλθει στη ∆ηµοκρατία δυνάµει των διατάξεων
οποιουδήποτε νόµου για οικιστικούς σκοπούς, εκτός µόνο για περιπτώσεις στέγασης
προσώπων που θεωρούνται δικαιούχοι µε βάση τις διατάξεις του περί Παροχής
Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόµου και
των κληρονόµων, των δικαιούχων, που απεβίωσαν κατά ή µετά την 7η Απριλίου 2006
προκειµένου περί οικιστικής µονάδας σε Κυβερνητικό Οικισµό και µετά την 20η
Ιουλίου 1974 προκειµένου περί οικιστικής µονάδας σε Συνοικισµό Αυτοστέγασης ή
των άλλων συγγενικών προσώπων που διαβιούσαν ή συγκατοικούσαν στην ίδια
οικιστική µονάδα µε τους εν λόγω αποβιώσαντες και σύµφωνα µε τέτοιους όρους,
περιορισµούς, προϋποθέσεις και κριτήρια για το σκοπό αυτό, µε κανονισµούς οι
οποίοι εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου και οι οποίοι δύνανται να έχουν
αναδροµική ισχύ.

2 του 61(Ι) του 2010.
Πίνακας Β΄.

(4) ∆ιαγράφηκε µε το 2 του 145(Ι) του 2019.

2 του 43(Ι) του 2019.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή οποιωνδήποτε Κανονισµών
έχουν εκδοθεί δυνάµει αυτού, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκχωρήσει και να
αποξενώσει την ακίνητη ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας η οποία περιγράφεται στον
Πίνακα Γ' προς το Ταµείο που ιδρύθηκε δυνάµει του άρθρου 3 του περί Ίδρυσης
Εθνικού Ταµείου Αλληλεγγύης Νόµου υπό όρους τους οποίους το ίδιο καθορίζει µε
απόφασή του και αφού προηγηθεί ενηµέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πίνακας Γ’
11(Ι) του 2013
40(Ι) του 2019.
2 του 136(Ι) του
2006.
2 του 144(Ι) του
1999.
Ειδική διάταξη.
∆ιατάξεις ως προς
κοινοτική ιδιοκτησία.

18Α. Καταργήθηκε µε 2 του 136(Ι) του 2006.

19. Όταν µε νόµο ή έθιµο ακίνητη ιδιοκτησία (η οποία στο νόµο αυτό θα αναφέρεται
ως "η κοινοτική ιδιοκτησία") τυγχάνει κατοχής ή κάρπωσης κοινοτικά από
οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή —
(α) οι κάτοικοι της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας έχουν από κοινού κατ’ αποκλεισµό
κάθε προσώπου που δεν είναι κάτοικος αυτών, το δικαίωµα να κατέχουν ή να
καρπούνται την κοινοτική ιδιοκτησία τηρουµένων οποιωνδήποτε όρων δυνάµει των
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οποίων η κοινοτική ιδιοκτησία τυγχάνει κατοχής ή κάρπωσης µε νόµο ή έθιµο·
(β) κανένα πρόσωπο δεν κατέχει ή αποκτά κατά οποιοδήποτε χρόνο ατοµικό ή
αποκλειστικό δικαίωµα επί της κοινοτικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε µέρους αυτής·
(γ) όταν η κοινοτική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε µέρος αυτής απαιτείται για
οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή —
(i) τη δηµιουργία χωριού ή ενορίας·
(ii) εγγειοβελτίωση·
(iii) διατήρηση του εδάφους·
(iv) µεταλλευτική εκµετάλλευση·
(v) έργο δηµόσιας ωφέλειας·
το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, να κηρύξει ότι η ιδιοκτησία αυτή ή µέρος αυτής θα πάψει να αποτελεί
κοινοτική ιδιοκτησία:
Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας ίσης ωφέλειας
όπως η κοινοτική ιδιοκτησία, αν υπάρχει διαθέσιµη, θα εκχωρείται προς
αντικατάσταση αυτής ή, αν δεν υπάρχει διαθέσιµη ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας, ποσό
ίσο µε την αξία της κοινοτικής ιδιοκτησίας, ως ήθελε καθοριστεί από το ∆ιευθυντή, θα
παραχωρείται και διατίθεται προς όφελος της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας.

2(α) του 86
του 1985.
2(β) του 86
του 1985.

(δ) όταν µε νόµο ή έθιµο η κοινοτική ιδιοκτησία τυγχάνει κατοχής ή κάρπωσης από
οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία για συγκεκριµένη χρήση, το Υπουργικό Συµβούλιο
δύναται, µε αίτηση των δύο τρίτων τουλάχιστο των κατοίκων της πόλης αυτής, χωριού
ή ενορίας, οι οποίοι συµπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, και αφού
ικανοποιηθεί ότι η χρήση αυτή δεν είναι πλέον προς το συµφέρον της πόλης αυτής,
χωριού ή ενορίας, να τερµατίσει τη χρήση αυτή και είτε να υποκαταστήσει αυτήν µε
άλλη χρήση ή να διαθέσει την ιδιοκτησία µε τον τρόπο που ήθελε θεωρήσει σκόπιµο:
Νοείται ότι οποιαδήποτε τέτοια υπαλλακτική χρήση ή το προϊόν οποιασδήποτε τέτοιας
διάθεσης είναι ή διατίθεται προς όφελος της πόλης αυτής, χωριού ή ενορίας.

Καλλιέργεια γη χωρίς
τη συγκατάθεση της
∆ηµοκρατίας ή του
εγγεγραµµένου
κυρίου.

20. Όταν πρόσωπο καλλιεργεί γη που ανήκει στη ∆ηµοκρατία ή σε πρόσωπο
εγγεγραµµένο για το σκοπό αυτό χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ∆ηµοκρατίας ή
του προσώπου αυτού, ανάλογα µε την περίπτωση, οποιοδήποτε προϊόν αυτής ή
οποιοδήποτε κέρδος από αυτή περιέρχεται και αποτελεί ιδιοκτησία της ∆ηµοκρατίας ή
του προσώπου αυτού, ανάλογα µε την περίπτωση, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε
αποζηµίωσης.

Κατασκευάσµατα
κτλ., επί ακίνητης
ιδιοκτησίας που
κατέχεται κατ' εξ
αδιαιρέτου ιδανικές
µερίδες.

21. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες, όλοι οι
συγκύριοι δικαιούνται κατ’ αναλογία της αντίστοιχης µερίδας αυτών, σε —
(α) οποιαδήποτε οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα που ανηγέρθηκε επί,
ή είναι στερεά συνδεδεµένο µε την ιδιοκτησία·
(β) οποιοδήποτε δέντρο ή αµπέλι φυτευµένο ή φρέαρ ανοιγµένο σε αυτή.
(γ) οποιαδήποτε µόνιµη βελτίωση που επηνέχθηκε πάνω σε αυτή,

9 του 16 του 1980.

ανεξάρτητα του αν ανηγέρθηκε, προσαρτήθηκε, φυτεύτηκε, ανοίχτηκε επηνέχθηκε από
συγκύριο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
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2 του 48(Ι) του 2015.
Επιβολή τελών επί
ακίνητης ιδιοκτησίας
που κατέχεται κατ’ εξ
αδιαιρέτου ιδανικές
µερίδες.
111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014

21Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, για σκοπούς επιβολής τελών δυνάµει
των διατάξεων του περί ∆ήµων Νόµου, του περί Κοινοτήτων Νόµου και του περί Αποχετευτικών
Συστηµάτων Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, σε περίπτωση που
ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες, θεωρείται ότι ανήκει στους
ιδιοκτήτες της αναλόγως των φυσικών µεριδίων ιδιοκτησίας τους επ’ αυτής.
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49(Ι) του 2015.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015.
1 του 1971
24 του 1972
15 του 1978
88 του 1987
194 του 1991
16(Ι) του 1995
94(Ι) του 1995
100(Ι) του 1995
5(Ι) του 1997
139(Ι) του 1999
10(Ι) του 2000
84(Ι) του 2001
108(Ι) του 2004
253(Ι) του 2004
14(Ι) του 2005
148(Ι) του 2007
16(Ι) του 2010
22(Ι) του 2011
158(Ι) του 2013
51(Ι) του 2015.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) –
(α) Οποιοσδήποτε συγκύριος δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση στο ∆ιευθυντή για
τον καθορισµό της αξίας γενικής εκτίµησης του µεριδίου που του αναλογεί·
(β) ∆ιευθυντής καταχωρίζει σε ειδικό µητρώο που τηρείται στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο τα στοιχεία σε σχέση µε την αξία γενικής εκτίµησης όλων
των µεριδίων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση δυνάµει της παραγράφου (α).
(3) Το προβλεπόµενο στο εδάφιο (2) ειδικό µητρώο κοινοποιείται στις αρµόδιες για
την επιβολή τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας αρχές, δυνάµει των διατάξεων του περί
∆ήµων Νόµου, του περί Κοινοτήτων Νόµου και του περί Αποχετευτικών
Συστηµάτων Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ώστε
τα προβλεπόµενα τέλη που επιβάλλονται στους συγκυρίους να καθορίζονται
αναλόγως των φυσικών µεριδίων ιδιοκτησίας τους επί της ακίνητης ιδιοκτησίας.
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(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) τυγχάνουν εφαρµογής µέχρι την έκδοση
ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (1)
µερίδια.
∆έντρα, κτλ. πάνω σε
γη θεωρούνται ότι
αποτελούν ιδιοκτησία
του κυρίου της γης.

22.—(1) Καθετί που φύεται σε άγρια κατάσταση πάνω σε οποιαδήποτε γη θεωρείται
ότι αποτελεί ιδιοκτησία του κυρίου της γης.
(2) Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν σε σχέση µε —
(α) οποιοδήποτε ενωφθαλµισµένο άγριο δέντρο πάνω σε οποιαδήποτε γη·
(β) οποιοδήποτε δέντρο ή αµπέλι φυτευµένο πάνω σε οποιαδήποτε γη·
(γ) οποιαδήποτε πηγή ύδατος που ανευρέθηκε ή υδραγωγό ή αυλάκι που ανοίχτηκε ή
κατασκευάστηκε σε οποιαδήποτε γη·
(δ) οποιαδήποτε οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα που ανεγέρθηκε σε οποιαδήποτε γη·
(ε) οποιοδήποτε µόνιµο προσάρτηµα στερεά συνδεδεµένο µε οποιαδήποτε γη ή
οποιαδήποτε οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα,
δηλαδή —
(i) αν ενωφθαλµίστηκε, φυτεύτηκε, ανευρέθηκε, ανοίχτηκε, κατασκευάστηκε,
ανηγέρθηκε ή συνδέθηκε στερεά πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
Νόµου αυτού, θεωρείται ότι είναι ιδιοκτησία του κυρίου της γης εκτός αν άλλο
πρόσωπο είναι εγγεγραµµένο ως κύριος αυτού ή άλλο πρόσωπο που δικαιούται να
εγγραφεί µε τον τρόπο αυτό ζητά να εγγραφεί εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού ή εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία κατέστη δικαιούµενο µε τον τρόπο αυτό·
(ii) αν ενωφθαλµίστηκε, φυτεύτηκε, ανευρέθηκε, ανοίχθηκε, κατασκευάστηκε,
ανεγέρθηκε ή συνδέθηκε στερεά µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου
αυτού, θεωρείται ότι είναι ιδιοκτησία του κυρίου της γης,
και κάθε συναλλαγή που επηρεάζει τη γη αυτή θεωρείται ότι περιλαµβάνει
οποιοδήποτε τέτοιο άγριο δέντρο, δέντρο, αµπέλι, πηγή, υδραγωγό, αυλάκι, οικοδοµή,
κατασκεύασµα, οικοδόµηµα ή προσάρτηµα το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του κυρίου
της γης.
(3) Καµιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζεται ή επηρεάζει —
(α) εργαλείο ή πράγµα το οποίο είναι αντικείµενο συµφωνίας ή ενοικιαγοράς δυνάµει
οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόµου που αφορά τις συµφωνίες αυτές·
(β) προσάρτηµα το οποίο είναι στερεά συνδεδεµένο από ενοικίαση σε οποιαδήποτε γη
ή οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα για σκοπούς εµπορίου ή γεωργίας ή
για εξωραϊσµό και άνεση, το οποίο ο ενοικιαστής έχει δικαίωµα να αποχωρίσει και
µετακινήσει ενώ διαρκεί ή κατά το πέρας της ενοικίασης.

Μεταβίβαση ή
υποθήκευση δέντρων,
κτλ., χωριστά
εγγεγραµµένων
περιλαµβάνει
µεταβίβαση ή
υποθήκευση
της γης.

23. Όταν δέντρα, αµπέλια ή άλλα πράγµατα που είναι φυτευµένα ή που φύονται σε
οποιαδήποτε γη αν και ανήκουν στον κύριο της γης είναι χωριστά εγγεγραµµένα στο
όνοµά του, αυτός δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή υποθηκεύσει αυτά εκτός αν
µεταβιβάσει ή υποθηκεύσει τη γη, πάνω στην οποία βρίσκονται. και κάθε µεταβίβαση
ή υποθήκευση οποιωνδήποτε τέτοιων δέντρων, αµπελιών ή άλλου πράγµατος που
φυτεύτηκε ή φύεται πάνω σε οποιαδήποτε τέτοια γη θεωρείται ότι περιλαµβάνει τη
µεταβίβαση ή υποθήκευση της γης η οποία ανήκει στον ίδιο κύριο.

∆ικαίωµα επιλογής

24.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 26, όταν δέντρα, αµπέλια ή άλλα
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όταν δέντρα και γη
ανήκουν σε διάφορα
πρόσωπα.

πράγµατα ή οικοδοµές, ή άλλα κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα είναι φυτευµένα,
φύονται ή ανηγέρθηκαν σε οποιαδήποτε γη που ανήκει σε πρόσωπο άλλο από τον
κύριο οποιωνδήποτε τέτοιων δέντρων, αµπελιών, πράγµατος, οικοδοµής,
κατασκευάσµατος ή οικοδοµήµατος και καθένας από τους αναφερόµενους κύριους
προέβει σε δήλωση ενώπιον του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου ότι
συµφώνησε να πωλήσει το συµφέρον του σε τρίτον, η µεταβίβαση του συµφέροντος
δεν εγγράφεται εκτός αν —

10(α) του 16
του 1980.

(α) εντός εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία της δήλωσης πώλησης ο κύριος που
πωλεί το συµφέρον του ικανοποιήσει το ∆ιευθυντή ότι ο άλλος κύριος δεν επιθυµεί να
αγοράσει το αναφερόµενο συµφέρον στην τιµή που πωλείται· ή

10(β) του 16
του 1980.

(β) ο σκοπούµενος αγοραστής δηµοσιεύσει τη σκοπούµενη πώληση αυτού ή φέρει
αυτή στη γνώση του άλλου κυρίου όπως προνοείται στο εδάφιο (2) εντός εξήντα
ηµερών από την ηµεροµηνία της δήλωσης πώλησης και ο άλλος κύριος δεν αποκτήσει
αυτό δυνάµει του άρθρου αυτού.
(2) Η σκοπούµενη πώληση δηµοσιεύεται σε τέτοιο τύπο και σε τέτοια εφηµερίδα ή
εφηµερίδες όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε απαιτήσει, ή γνωστοποιείται στον άλλο κύριο µε
επίδοση σε αυτόν έγγραφης ειδοποίησης σε τέτοιο τύπο όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε
απαιτήσει, και ο κύριος του άλλου συµφέροντος δύναται να εγγραφεί γι’ αυτό, µε την
κατάθεση στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, εντός τριάντα ηµερών από τη
δηµοσίευση ή την επίδοση της ειδοποίησης της τιµής στην οποία πωλείται το
συµφέρον του πωλητού µαζί µε το τέλος εγγραφής. και για το σκοπό αυτό το ποσό
που κατατέθηκε µε τον τρόπο αυτό καταβάλλεται στο µέρος το οποίο συµµετείχε στη
δήλωση πώλησης ως αγοραστής:
Νοείται ότι όταν το άλλο αυτό συµφέρον τυγχάνει κυριότητας κατά εξ αδιαιρέτου
ιδανικές µερίδες και δύο ή περισσότεροι από τους συγκύριους αυτού ενεργήσουν όπως
προνοείται πιο πάνω, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, ο ∆ιευθυντής εγγράφει το
συµφέρον του πωλητή στο όνοµα των συγκυρίων οι οποίοι ενέργησαν µε τον τρόπο
αυτό, σύµφωνα µε την αναλογία που έχουν οι µερίδες αυτών µεταξύ τους. και ο
∆ιευθυντής µετά από αυτά επιφέρει τις κατάλληλες αναπροσαρµογές και επιστροφές
των ποσών που κατατέθηκαν στα πρόσωπα που δικαιούνται σε αυτά:
Νοείται περαιτέρω ότι όταν υπάρχουν συµφέροντα που τυγχάνουν κυριότητας
ξεχωριστά επί ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε οποιαδήποτε γη η οποία
δηλώθηκε ότι πωλείται, και δύο ή περισσότεροι από τους κυρίους των συµφερόντων
αυτών τα οποία τυγχάνουν κυριότητας ξεχωριστά ενεργήσουν όπως αναφέρεται πιο
πάνω ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, ο ∆ιευθυντής µεριµνά ώστε να υπολογιστεί η
αξία των συµφερόντων των κυρίων που ενέργησαν µε τον τρόπο αυτό και εγγράφει τη
γη του πωλητή στο όνοµα του κυρίου του οποίου το συµφέρον έχει τη µέγιστη αξία,
και όταν τα συµφέροντα δύο ή περισσότερων κυρίων οι οποίοι ενέργησαν µε τον
τρόπο αυτό είναι ίσης µέγιστης αξίας, εγγράφει τη γη του πωλητή στο όνοµα των
αναφερόµενων κυρίων κατά ίσες µερίδες. και αυτός µετά από αυτά, επιφέρει τις
κατάλληλες αναπροσαρµογές και επιστροφές των ποσών που κατατέθηκαν στα
πρόσωπα που δικαιούνται σε αυτά.

10(γ) του 16
του 1980.

10(γ) του
16 του 1980.

(3) Αν η ενέργεια που απαιτείται από την παράγραφο (α) ή ανάλογα µε την περίπτωση
από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) δεν ληφθεί και δεν προσαχθεί στο ∆ιευθυντή
απόδειξη γι' αυτή, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των εξήντα ηµερών από την
ηµεροµηνία της δήλωσης πώλησης, η δήλωση ακυρώνεται από το ∆ιευθυντή και
θεωρείται ότι δεν έγινε, επίσης δίνεται στον πωλητή και στο πρόσωπο που φαίνεται
στη δήλωση ως σκοπούµενος αγοραστής γνωστοποίηση της ακύρωσης από το
∆ιευθυντή.
(4) Προτού ο ∆ιευθυντής εγγράψει τη µεταβίβαση συµφέροντος που δηλώθηκε προς
πώληση, δύναται να απαιτήσει από το πρόσωπο που πωλεί το συµφέρον αυτό και από
το σκοπούµενο αγοραστή αυτού να δηλώσουν εγγράφως κατά πόσο οποιοδήποτε άλλο
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συµφέρον που ανήκει σε τρίτο µέρος σχετίζεται µε το συµφέρον που συµφωνήθηκε
προς πώληση. και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του και µε δόλια πρόθεση
προβαίνει σε ψευδή κατάθεση ή συντελεί στο να γίνει ψευδής κατάθεση στη δήλωση
αυτή τιµωρείται µε τον ίδιο τρόπο όπως αν είχε δώσει ψευδή µαρτυρία σε οποιαδήποτε
δικαστική διαδικασία.
10(γ) του 16
του 1980.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "γη" περιλαµβάνει δέντρα, αµπέλια ή άλλα
πράγµατα ή οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα, που φυτεύτηκαν,
φύονται ή ανεγέρθηκαν σε οποιαδήποτε γη και ανήκουν στον κύριο της γης αυτής:

10(δ) του 16
του 1980.

"άλλος κύριος", "κύριος του άλλου συµφέροντος" και κάθε άλλος συναφής όρος
σηµαίνει πρόσωπο το οποίο ήταν κύριος του άλλου συµφέροντος κατά την
ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία έγινε η δήλωση πώλησης που αναφέρεται στο
εδάφιο (1).

10(ε) του 16
του 1980.

(6) Το άρθρο αυτό θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου, 1980 και τότε
θα λήξει άνευ επηρεασµού της ισχύος οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που έγινε
δυνάµει του άρθρου αυτού.

∆ικαίωµα επιλογής σε
συγκύριους ακίνητης
ιδιοκτησίας.

25.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 26, όταν κύριος εξ αδιαιρέτου
ιδανικής µερίδας επί ακίνητης ιδιοκτησίας προβεί σε δήλωση ενώπιον του Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου ότι συµφώνησε να πωλήσει αυτήν σε πρόσωπο που δεν
είναι εγγεγραµµένος συγκύριος στην ίδια ιδιοκτησία, η µεταβίβαση της µερίδας αυτής
δεν εγγράφεται εκτός αν —

11(α) του 16
του 1980.

(α) εντός εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία της δήλωσης πώλησης ο πωλητής
ικανοποιήσει το ∆ιευθυντή ότι οι άλλοι εγγεγραµµένοι συγκύριοι δεν επιθυµούν να
αγοράσουν τη µερίδα του στην τιµή στην οποία πωλείται· ή

11(β) του 16
του 1980.

(β) ο σκοπούµενος αγοραστής δηµοσιεύει τη σκοπούµενη πώληση αυτής ή φέρει
αυτήν σε γνώση του άλλου κυρίου όπως προνοείται στο εδάφιο (2) εντός εξήντα
ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της πώλησης και κανένας
εγγεγραµµένος συγκύριος δεν αποκτήσει τη µερίδα δυνάµει αυτού.
(2) Η σκοπούµενη πώληση δηµοσιεύεται σε τέτοιο τύπο και σε τέτοια εφηµερίδα ή
εφηµερίδες όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε απαιτήσει ή φέρεται σε γνώση του άλλου κύριου
µε επίδοση σε αυτόν έγγραφης ειδοποίησης σε τέτοιο τύπο όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε
απαιτήσει και οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος συγκύριος δύναται, µε την κατάθεση στο
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, εντός τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση ή την
επίδοση της ειδοποίησης, της τιµής στην οποία η µερίδα του πωλητή πωλείται µαζί µε
το τέλος εγγραφής, να εγγραφεί για την µερίδα αυτή και για το σκοπό αυτό το ποσό
που κατατέθηκε µε τον τρόπο αυτό καταβάλλεται στο πρόσωπο που µετείχε στη
δήλωση πώλησης ως αγοραστής:
Νοείται ότι αν περισσότεροι του ενός εγγεγραµµένοι συγκύριοι ενεργήσουν όπως
προνοείται πιο πάνω, ο ∆ιευθυντής εγγράφει στο όνοµα των συγκυρίων οι οποίοι είναι
πρόθυµοι να προχωρήσουν στην αγορά, τη µερίδα του πωλητή κατά την αναλογία την
οποία έχουν οι µερίδες αυτών µεταξύ τους. Ο ∆ιευθυντής, µετά από αυτά επιφέρει τις
κατάλληλες αναπροσαρµογές και επιστροφές του ποσού που κατατέθηκε στα πρόσωπα
που δικαιούνται σε αυτά.
(3) Αν η ενέργεια που απαιτείται από την παράγραφο (α) ή, ανάλογα µε την
περίπτωση, η ενέργεια που απαιτείται από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) δεν
ληφθεί και δεν προσαχθεί στο ∆ιευθυντή απόδειξη γι' αυτή εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας των εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία της δήλωσης πώλησης, η δήλωση
ακυρώνεται από το ∆ιευθυντή και θεωρείται ότι δεν έγινε, και ακολούθως δίνεται
γνωστοποίηση της ακύρωσης από το ∆ιευθυντή στον πωλητή και στο σκοπούµενο
αγοραστή που φαίνεται στη δήλωση.
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11(γ) του 16
του 1980.

(4) Όταν εξ αδιαιρέτου ιδανική µερίδα σε κάποια ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται µαζί
µε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει εξ ολοκλήρου στον ίδιο κύριο ως ενιαία
µονάδα που καλύπτεται από µια εγγραφή στο κτηµατικό µητρώο και η µονάδα αυτή
αποτελεί το αντικείµενο δήλωσης πώλησης όπως προνοείται στο εδάφιο (1), οι
διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται.

11(γ) του 16
του 1980.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, "εγγεγραµµένος συγκύριος", "άλλος κύριος"
και κάθε άλλος συναφής όρος σηµαίνει πρόσωπο το οποίο ήταν εγγεγραµµένο
συγκύριος κατά την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία έγινε η δήλωση πώλησης που
αναφέρεται στο εδάφιο (1).

11(γ) του 16
του 1980.

(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού όπου το πρόσωπο που φαίνεται στη δήλωση
µεταβίβασης ως σκοπούµενος αγοραστής πιστεύει ότι το τίµηµα πώλησης που
συµφωνήθηκε και δηλώθηκε δεν αντιπροσωπεύει την αξία της µερίδας της ακίνητης
ιδιοκτησίας κατά την ηµέρα της δήλωσης µεταβίβασης λόγω αύξησης της αξίας της
ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία πρόκειται, από την ηµεροµηνία κατά την οποία
συµφωνήθηκε η πώληση, αυτός δύναται µε γραπτή αίτηση προς το Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο κατά την ηµέρα της µεταβίβασης να απαιτήσει όπως
οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος συγκύριος ήθελε ασκήσει το δικαίωµα απόκτησης της
µερίδας που µεταβιβάστηκε, καταβάλει το ποσό εκείνο το οποίο κατά τη γνώµη του
αντιπροσωπεύει την αξία της µερίδας που µεταβιβάστηκε κατά την ηµεροµηνία της
µεταβίβασης. Η απαίτηση του αυτή αναφέρεται στη δυνάµει του εδαφίου (2) του
άρθρου αυτού προβλεπόµενη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση προς τον άλλο συγκύριο,
ανάλογα µε την περίπτωση. Ακολούθως οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος συγκύριος
ήθελε ασκήσει το δικαίωµα απόκτησης της µερίδας που µεταβιβάστηκε οφείλει εντός
της προθεσµίας των τριάντα ηµερών που προβλέπεται από το εδάφιο (2) να καταθέσει
στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο την αξία που απαιτείται από το σκοπούµενο
αγοραστή και τα νενοµισµένα δικαιώµατα µεταβίβασης, ή να καταθέσει στο
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο την τιµή που φαίνεται στη δήλωση στην οποία
πωλείται η µερίδα του πωλητή µαζί µε τα νενοµισµένα δικαιώµατα µεταβίβασης και
να αποταθεί στο ∆ικαστήριο, εντός της προθεσµίας που προαναφέρθηκε, για τον
καθορισµό του ποσού οποιασδήποτε επιπρόσθετης αξίας που πρέπει να καταβληθεί
επιδίδοντας στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο αντίγραφο της αίτησης του αυτής
προς το ∆ικαστήριο:

2 του 82 του 1984.

Κεφ. 232.
50 του 1970
96 του 1972.

Νοείται ότι το εδάφιο αυτό εφαρµόζεται όταν η δήλωση µεταβίβασης γίνεται
αποδεκτή µετά πάροδο τουλάχιστον έξι µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία
συµφωνήθηκε η πώληση, αντίγραφο δε της σύµβασης πώλησης έχει κατατεθεί στο
αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο δυνάµει του περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση)
Νόµου:

Κεφ. 232.
50 του 1970
96 του 1972.

Νοείται περαιτέρω, ότι καµιά από τις διατάξεις που διαλαµβάνονται στο εδάφιο αυτό
δεν εφαρµόζεται όταν η σύµβαση πώλησης συνάφθηκε πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης της ισχύος του εδαφίου αυτού και αντίγραφο της σύµβασης αυτής δεν
κατατέθηκε στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο δυνάµει του περί
Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµου, εκτός αν η σύµβαση αυτή προσαχθεί σε
οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο εντός δύο µηνών από την έναρξη
της ισχύος του εδαφίου αυτού για να σηµειωθεί πάνω σε αυτή η ηµεροµηνία της
προσαγωγής της, και η σηµείωση αυτή της ηµεροµηνίας θα συνιστά αναµφισβήτητη
απόδειξη της προσαγωγής της σύµβασης.

Τα άρθρα 24 και 25
δεν εφαρµόζονται σε
ορισµένες
περιπτώσεις.

26. Καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στα άρθρα 24 και 25 δεν
εφαρµόζεται σε δήλωση πώλησης που έγινε δυνάµει έγγραφης σύµβασης πώλησης
που συνάφθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού:
Νοείται ότι η σύµβαση αυτή προσάγεται στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού από
οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη για να σηµειωθεί πάνω σε αυτή η
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ηµεροµηνία της προσαγωγής της. η σηµείωση αυτή της ηµεροµηνίας συνιστά
αναµφισβήτητη απόδειξη της προσαγωγής της σύµβασης.
Γενικές διατάξεις που
αφορούν τη διαίρεση
κτλ., ακίνητης
ιδιοκτησίας.
12(α) του 16
του 1980.

27.—(1) Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις διαίρεσης ή
διαχωρισµού ακίνητης ιδιοκτησίας, και καµιά διαίρεση ή διαχωρισµός αυτής δεν είναι
νόµιµη αν παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτές, δηλαδή —

3(α) του 41(Ι) του
2015.

(α) καµία ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία ευρίσκεται εντός των οικιστικών, εµπορικών,
τουριστικών, παραθεριστικών, βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και κτηνοτροφικών ζωνών
και καµία οικοδοµή δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεµάχια, παρά µόνο σύµφωνα µε τις
διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόµου ή Κανονισµού:
Νοείται ότι, συνιδιόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία εµπίπτει σε οικιστική ζώνη και
δεν δύναται να διαχωριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε εκάστοτε σε ισχύ
πολεοδοµικής νοµοθεσίας, δύναται να διαιρεθεί σε τεµάχια µε ελάχιστη έκταση την
ελάχιστη απαιτούµενη έκταση για τη δηµιουργία οικοπέδου, όπως αυτή υπολογίζεται
µε βάση τις ισχύουσες πολεοδοµικές παραµέτρους της πολεοδοµικής ζώνης στην
περιοχή από την Πολεοδοµική Αρχή, νοουµένου ότι ο αριθµός των νέων τεµαχίων που
προκύπτουν µετά τη διαίρεση δεν υπερβαίνει τον αριθµό των συνιδιοκτητών, µε τους
όρους ή δεσµεύσεις που ο ∆ιευθυντής επιβάλλει, περιλαµβανοµένων των όρων που
θέτει η Πολεοδοµική Αρχή:

41(Ι) του 2015.

Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω επιφύλαξη τυγχάνει εφαρµογής για συνιδιοκτησίες
που ήταν εγγεγραµµένες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) (Τροποποιητικού) Νόµου
του 2015, εκτός από τις περιπτώσεις που η συνιδιοκτησία δηµιουργείται κατόπιν
µεταβίβασης ακινήτου από γονέα σε τέκνο ή τέκνα ή κατόπιν κληρονοµικής διαδοχής·

12(β) του 16
του 1980.

(β) κανένα αµπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή ή εποχιακή πηγή
ύδατος ή που είναι επιδεκτική άρδευσης από συνεχή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε
τεµάχια µικρότερα της σκάλας σε έκταση ή, αν είναι επιδεκτική άρδευσης από
εποχιακή πηγή ύδατος, σε τεµάχια µικρότερα των δύο σκαλών σε έκταση:

2(α) του 15(Ι) του
2016.

Νοείται ότι, η διαίρεση σε τεµάχια διενεργείται ανεξαρτήτως του ότι σε ορισµένα από
τα τεµάχια στα οποία διαχωρίζεται η ακίνητη ιδιοκτησία δεν έχει τοποθετηθεί
αρδευτική παροχή και η παροχή νερού στα νέα τεµάχια που δηµιουργούνται
εγκαθίσταται οποτεδήποτε µε έξοδα των ιδιοκτητών αυτών·

12(γ) του 16
του 1980.

(γ) καµιά γη που δεν αρδεύεται ή δεν είναι αρδεύσιµη είτε από συνεχή είτε από
εποχιακή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεµάχια µικρότερα των πέντε
σκαλών σε έκταση·
(δ) τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ), καµιά ακίνητη
ιδιοκτησία δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεµάχια εκτός αν κατά τη γνώµη του
∆ιευθυντή κάθε τέτοιο τεµάχιο δύναται κατάλληλα και άνετα να κατέχεται και
καρπούται ως ξεχωριστό και αυτοτελές κτήµα·
(ε) κανένα δέντρο δεν εκχωρείται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα·
(στ) καµιά γη στην οποία πρόσωπο είναι κύριος µερίδας δεν εκχωρείται στο πρόσωπο
αυτό ως ξεχωριστή ιδιοκτησία του εκτός αν εκχωρείται σε αυτό και καθετί που
φυτεύτηκε ή φύεται σε αυτή.

2 του 51 του 1971.
24 του 1969
52 του 1971

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) σε
περιοχή στην οποία συστάθηκε Συνεταιρισµός Ενοποίησης και Αναδιανοµής ή
διενεργήθηκε ενοποίηση και αναδιανοµή δυνάµει του περί Ενοποιήσεως και
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8 του 1973
18 του 1983
44 του 1985
12(δ) του 16
του 1980.

Αναδιανοµής Αγροτικών Κτηµάτων Νόµου και κάθε Νόµου που τροποποιεί αυτόν θα
εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) κανένα αµπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή ή εποχιακή πηγή
ύδατος ή που είναι αρδεύσιµη από συνεχή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεµάχια
µικρότερα των δύο σκαλών σε έκταση ή, αν είναι αρδεύσιµη από εποχιακή πηγή
ύδατος, σε τεµάχια µικρότερα των τεσσάρων σκαλών σε έκταση:
2(β) του 15(Ι) του
2016.

Νοείται ότι, η διαίρεση σε τεµάχια διενεργείται ανεξαρτήτως του ότι σε ορισµένα από
τα τεµάχια στα οποία διαχωρίζεται η ακίνητη ιδιοκτησία δεν έχει τοποθετηθεί
αρδευτική παροχή και η παροχή νερού στα νέα τεµάχια που δηµιουργούνται
εγκαθίσταται οποτεδήποτε µε έξοδα των ιδιοκτητών αυτών·

12(ε) του 16
του 1980.

(β) καµιά γη που δεν αρδεύεται ή δεν είναι αρδεύσιµη από συνεχή ή εποχιακή πηγή
ύδατος δεν διαιρείται σε τεµάχια µικρότερα των δέκα σκαλών σε έκταση:

2 του 12 του 1987.
2 του 79(Ι) του 2018.

Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται, µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να καθορίσει περιοχές στις οποίες αντί των ελάχιστων
εκτάσεων που προβλέπονται από τις πιο πάνω παραγράφους (α) και (β) θα ισχύουν,
για τους σκοπούς των προαναφεροµένων παραγράφων οι αντίστοιχες ελάχιστες
εκτάσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1).

2 του 51 του 1971.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, οι διατάξεις του άρθρου αυτού
εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις διαίρεσης ή διαχωρισµού ακίνητης ιδιοκτησίας
που διενεργείται µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού ή εντός
δέκα ετών αµέσως προηγούµενων της ηµεροµηνίας αυτής και όταν η ιδιοκτησία που
λήφθηκε δυνάµει οποιασδήποτε τέτοιας διαίρεσης ή διαχωρισµού παραβαίνει τις
διατάξεις του άρθρου αυτού κανένας τίτλος µε εχθρική κατοχή δεν αποκτάται σε αυτή.

3(β) του 41(Ι) του
2015.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), διαίρεση
τεµαχίου δύναται να διενεργείται από τον ∆ιευθυντή, σε περίπτωση που –
(α) Αποσπάται συγκεκριµένο τµήµα, ανεξαρτήτως του εµβαδού του, από τεµάχιο το
οποίο κατόπιν της διαίρεσης έχει υπόλοιπο εκτάσεως πέραν της ελάχιστης έκτασης
που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και το τµήµα αυτό
συγχωνεύεται µε συνορεύον τεµάχιο,
(β) αναπροσαρµόζονται τα σύνορα τεµαχίων και κανένα από τα τεµάχια αυτά δεν έχει
εµβαδό µικρότερο της ελάχιστης έκτασης που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του
εδαφίου (1), εκτός εάν και τα δύο τεµάχια έχουν µικρότερη έκταση και πριν από την
αναπροσαρµογή, και
(γ) τµήµα του τεµαχίου, ανεξαρτήτως του εµβαδού του, το οποίο προκύπτει κατόπιν
διαίρεσης, αποτελεί ξεχωριστή εγγραφή, εφόσον αφορά πηγή, λάκκο, διάτρηση ή άλλη
παρόµοια εξειδικευµένη χρήση, µαζί µε τον αναγκαίο για τη λειτουργία της γύρω
χώρο.

Εξουσία σε ∆ιευθυντή
να πωλεί ιδιοκτησία
που κατέχεται κατ’ εξ
αδιαιρέτου ιδανικές
µερίδες σε ορισµένες
περιπτώσεις.
13(α) του 16
του 1980.
4(α) του 41(Ι) του
2015.

28.—(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες αλλά
δεν δύναται να γίνει κανένας διαχωρισµός σε δύο τουλάχιστον τεµάχια χωρίς
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27, από τον οποίο να προκύπτει τεµάχιο µε
ελάχιστη έκταση αυτή που αναλογεί σε έναν τουλάχιστον συγκύριο, οποιοσδήποτε
συγκύριος δύναται να ζητήσει από τον ∆ιευθυντή πιστοποιητικό ότι ο διαχωρισµός της
ιδιοκτησίας είναι αδύνατος λόγω των προαναφερόµενων διατάξεων, και ο συγκύριος
αυτός, αφού εφοδιαστεί µε το πιστοποιητικό αυτό, δύναται να επιδώσει ειδοποίηση
στους άλλους συγκύριους στην Κύπρο µαζί µε αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού
πληροφορώντας αυτούς ότι, εκτός αν εντός τριάντα ηµερών από την επίδοση
δυνηθούν να συµφωνήσουν σε διευθέτηση µε την οποία η ιδιοκτησία θα εκχωρηθεί σε
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ένα πρόσωπο, αυτός θα ζητήσει από το ∆ιευθυντή να θέσει την ιδιοκτησία προς
πώληση µε πλειστηριασµό· και ο ∆ιευθυντής, µε την απόδειξη της επίδοσης αυτής και
αφού ικανοποιηθεί ότι δεν συµφωνήθηκε καµιά διευθέτηση όπως προνοείται πιο
πάνω, δύναται, κατά τη διακριτική του εξουσία και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω
ειδοποίηση και ανεξάρτητα της απουσίας από την Κύπρο οποιουδήποτε συγκύριου να
προχωρήσει στην πώληση της ιδιοκτησίας µε πλειστηριασµό, και να διανέµει το
προϊόν, αφού αφαιρέσει τις δαπάνες της πώλησης αυτής, µεταξύ των προσώπων που
δικαιούνται σε αυτό σύµφωνα µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα αυτών πάνω στην
ιδιοκτησία:
Νοείται ότι όταν, λόγω της αξίας της ιδιοκτησίας ή του αριθµού των συγκυρίων ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, φαίνεται στο ∆ιευθυντή ότι η επίδοση της ειδοποίησης και
αντιγράφου του πιστοποιητικού όπως προαναφέρθηκε στους άλλους συγκύριους στην
Κύπρο δύναται να παραλειφθεί, αντί αυτών δύναται να δηµοσιευτεί µε δαπάνη
οποιουδήποτε από τους συγκύριους, ειδοποίηση προς τους άλλους συγκύριους σε
τέτοιο τύπο και σε τέτοια εφηµερίδα ή εφηµερίδες ως ο ∆ιευθυντής ήθελε απαιτήσει
και η ηµεροµηνία της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα ή στην τελευταία από τις
εφηµερίδες, ανάλογα µε την περίπτωση, θεωρείται ότι είναι η ηµεροµηνία της
επίδοσης της ειδοποίησης για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού.
13(β) του 16
του 1980.
4(β) του 41(Ι) του
2015.

3 του 51 του 1971.

(2) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία, η αξία της οποίας είναι µικρότερη των χιλίων ευρώ,
κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες, αλλά δεν δύναται να γίνει κανένας
διαχωρισµός αυτής σε δύο τουλάχιστον τεµάχια από τα οποία να προκύπτει τεµάχιο µε
ελάχιστη έκταση αυτή που αναλογεί σε έναν τουλάχιστο συγκύριο χωρίς παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 27, ο ∆ιευθυντής δύναται να φροντίσει ώστε να αναρτηθεί
ειδοποίηση ότι, εκτός αν ο ∆ιευθυντής πληροφορηθεί από τους κυρίους της
αναφερόµενης ιδιοκτησίας εντός τριάντα ηµερών από την ανάρτηση της ειδοποίησης
αυτής ότι αυτοί συµφώνησαν σε διευθέτηση µε την οποία η ιδιοκτησία θα
παραχωρηθεί σε ένα πρόσωπο ή θα διαιρεθεί µε τρόπο που δεν παραβαίνει τις
διατάξεις του άρθρου 27, ο ∆ιευθυντής θα θέσει την ιδιοκτησία προς πώληση µε
πλειστηριασµό. και ο ∆ιευθυντής αφού ικανοποιηθεί ότι δεν συµφωνήθηκε
οποιαδήποτε διευθέτηση όπως προνοείται πιο πάνω, δύναται, κατά τη διακριτική του
εξουσία και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, να προχωρήσει στην πώληση της
ιδιοκτησίας µε πλειστηριασµό, και να διανέµει το προϊόν αφού αφαιρέσει τις δαπάνες
της πώλησης αυτής, µεταξύ των προσώπων που δικαιούνται σε αυτό σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα δικαιώµατα αυτών επί της ιδιοκτησίας.

4(γ) του 41(Ι) του
2015.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία
που κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες, όταν η ιδιοκτησία αυτή µαζί µε
άλλες ιδιοκτησίες κατέχονται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες από τους ίδιους
συγκυρίους, εκτός εάν καταστεί αδύνατη η διαίρεση και η διανοµή µεταξύ των
συγκυρίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29.

∆ιαχωρισµός
ακίνητης ιδιοκτησίας
που κατέχεται κατ’ εξ
αδιαιρέτου ιδανικές
µερίδες.

29.—(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες, ο
∆ιευθυντής δύναται νόµιµα µε αίτηση οποιουδήποτε από τους συγκύριους, να
φροντίσει ώστε να διενεργηθεί διαχωρισµός της ιδιοκτησίας µεταξύ των διαφόρων
µερών που δικαιούνται σε αυτή και να εγγραφούν τα τεµάχια στα οποία διαχωρίζεται η
ιδιοκτησία στο όνοµα των προσώπων στα οποία αυτά αντίστοιχα παραχωρούνται.
(2) Όταν η ιδιοκτησία προς διαχωρισµό αποτελείται από διάφορα τεµάχια, η ολική
αξία όλων των τεµαχίων αυτών λαµβάνεται ως η βάση του διαχωρισµού, και ο
διαχωρισµός δύναται να διενεργηθεί είτε µε το διαχωρισµό κάθε τεµαχίου ξεχωριστά ή
µε το διαχωρισµό των τεµαχίων ως συνόλου, όπως κατά τη γνώµη του ∆ιευθυντή,
ήθελε είναι προς το καλύτερο συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων προσώπων:

2(α) του 42(Ι) του
2019.

Νοείται ότι όταν οικοδοµή χρησιµοποιείται ως µόνιµη κατοικία από οποιοδήποτε από
τους συγκύριους αυτή δεν περιλαµβάνεται στο διαχωρισµό παρά µόνο µε τη
συναίνεση του συγκύριου ή των συγκυρίων από τον οποίο ή από τους οποίους
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2(β) του 42(Ι) του
2019.

χρησιµοποιείται µε τον τρόπο αυτό· στην περίπτωση που δεν υπάρξει συναίνεση, ο
∆ιευθυντής δύναται να εξετάσει στοιχεία τα οποία καθιστούν προφανή τη διαίρεση ή
τη διανοµή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΚΓ και να αποφασίσει τη
διαίρεση και διανοµή της κατοικίας, χωρίς τη διεξαγωγή κλήρου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (3), νοουµένου ότι τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος
άρθρου:

5(α) του 41(Ι) του
2015.

Νοείται περαιτέρω ότι, όπου είναι πρακτικά αδύνατο λόγω του αριθµού των µερών
που έχουν συµφέρον σ’ αυτήν και του αριθµού των τεµαχίων που δύναται να
προκύψουν µετά από διαίρεσή τους ή λόγω ουσιωδώς µεγαλύτερης αξίας κάποιας
ιδιοκτησίας από την αξία που αναλογεί στους συγκυρίους, ο ∆ιευθυντής δύναται να
παραχωρήσει τεµάχια σε πέραν του ενός συγκυρίους, κατά ιδανικές µερίδες:

2(γ) του 42(Ι) του
2019

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «µόνιµη
κατοικία» σηµαίνει οικοδοµή η οποία κατά τη γνώµη του ∆ιευθυντή χρησιµοποιείται
για σκοπούς διαµονής του συγκυρίου ή των συγκυρίων για µία ή περισσότερες
περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες κατ’
έτος.

14 του 16
του 1980.

(3) Κατά τη διενέργεια διαχωρισµού δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού ο
∆ιευθυντής, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό, διανέµει την ιδιοκτησία σύµφωνα µε
τις επιθυµίες των διαφόρων συγκυρίων, και αν οι συγκύριοι, αν και συµφωνούν
διαφορετικά στο διαχωρισµό, δεν συµφωνούν ως προς το τεµάχιο ή τα τεµάχια που θα
παραχωρηθούν σε καθένα από αυτούς, το ζήτηµα τελικά λύεται από το ∆ιευθυντή µε
κλήρο, και µε τη συµπλήρωση της διανοµής ο ∆ιευθυντής δίνει σε όλα τα πρόσωπα
που επηρεάζονται από αυτή γνωστοποίηση για το γεγονός αυτό.
(4) Όταν λόγω της φύσης της ιδιοκτησίας που θα διαχωριστεί ή του αριθµού των
µερών που έχουν συµφέρον σε αυτή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, φαίνεται στο
∆ιευθυντή ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να παραχωρήσει τεµάχια αξίας ίσης µε αυτή
που αντιστοιχεί στις αντίστοιχες µερίδες των συγκυρίων, ο ∆ιευθυντής δύναται να
διατάξει όπως οι συγκύριοι εκείνοι οι οποίοι λαµβάνουν τεµάχια αξίας µεγαλύτερης
από αυτή που αναλογεί σε αυτούς καταβάλουν σε όσους λαµβάνουν τεµάχια
µικρότερης αξίας από αυτή που τους αναλογεί ή δεν λαµβάνουν τεµάχιο, τέτοια
αποζηµίωση ως ο ∆ιευθυντής ήθελε αποφασίσει λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες
µερίδες αυτών και την αξία την οποία αποδίδει στα τεµάχια.
(5) Με την έκδοση διαταγής δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (4) ο ∆ιευθυντής
δίνει ειδοποίηση γι’ αυτό σε όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από το διαχωρισµό.
(6) Αν συγκύριος που διατάχτηκε να καταβάλει αποζηµίωση σε άλλο συγκύριο
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού, παραλείψει να την καταβάλει εντός
σαράντα δύο ηµερών από την ηµεροµηνία της τελικής διαταγής, ο ∆ιευθυντής δύναται
να θέσει το τεµάχιο ή τα τεµάχια που παραχωρήθηκαν στο συγκύριο που τελεί σε
παράλειψη προς πώληση µε πλειστηριασµό και να καταβάλει την αποζηµίωση αυτή
από το προϊόν της πώλησης.
(7) Όταν διατάχτηκε η καταβολή αποζηµίωσης από συγκύριο δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου αυτού, ο συγκύριος αυτός δεν δικαιούται να συναλλάσσεται αναφορικά µε
το τεµάχιο που παραχωρήθηκε σε αυτόν, πριν από την καταβολή της αποζηµίωσης που
διατάχτηκε παρά µόνο µε τη συναίνεση του προσώπου προς το οποίο πρέπει να
καταβληθεί η αποζηµίωση.

3 του 65 του 1990.
Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 27(1), οι διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου αυτού 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 οποιασδήποτε οικοδοµής που βρίσκεται σε τέτοιο
οικόπεδο νοουµένου ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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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.

(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·

2(δ) του 42(Ι) του
2019.

(β) αν η περίπτωση αφορά οικοδοµή, ο συγκύριος ο οποίος ζητά το διαχωρισµό
προσκοµίζει πιστοποιητικό έγκρισης ή πιστοποιητικό έγκρισης µε σηµειώσεις ή
πιστοποιητικό µη εξουσιοδοτηµένων εργασιών 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
(γ) κανένας από τους συγκύριους του οικοπέδου δεν έχει προηγουµένως εγγραφεί ως
ιδιοκτήτης άλλου οικοπέδου που διαχωρίστηκε βάσει των διατάξεων του εδαφίου
αυτού (εκτός αν η κυριότητα αποκτήθηκε ένεκα κληρονοµικής διαδοχής ή δωρεάς
συζύγου προς σύζυγο ή δωρεάς από άλλο συγγενή εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού).

2(ε) του 42(Ι) του
2019.
5(β) του 41(Ι) του
2015.

(9) Αίτηση για διαχωρισµό δυνάµει του παρόντος άρθρου, η οποία αφορά περιπτώσεις
για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 27, δύναται να κατατεθεί από συγκύριο ή συγκυρίους ο οποίος ή οι οποίοι
είναι εγγεγραµµένος ή εγγεγραµµένοι ιδιοκτήτες του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
τουλάχιστο της ακίνητης ιδιοκτησίας και ο ∆ιευθυντής προωθεί τη διαδικασία του
διαχωρισµού, τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (7) του παρόντος
άρθρου, σύµφωνα µε το προκαταρκτικό χωροµετρικό σχέδιο και εν συνεχεία µε την
πολεοδοµική άδεια διαίρεσης και τη σχετική άδεια διαχωρισµού δυνάµει των
διατάξεων του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου:
Νοείται ότι, όταν οιοσδήποτε συγκύριος προσκοµίσει διάταγµα ∆ικαστηρίου ως προς
τα έξοδα που καταβλήθηκαν για την εκτέλεση των όρων της αρµόδιας αρχής και για
τη διενέργεια των χωριστών εγγραφών, το διάταγµα αποτελεί επιβάρυνση στην
ιδιοκτησία που αναλογεί στους συγκυρίους που µε βάση το διάταγµα υποχρεούνται
στην καταβολή του αναλογούντος σε αυτούς µέρους των εξόδων:

Κεφ. 6.
14 του 1960
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003
66(Ι) του 2004
138(Ι) του 2006
62(Ι) του 2014
101(Ι) του 2014
138(Ι) του 2014.
2(στ) του 42(Ι) του
2019.

Νοείται περαιτέρω ότι, η τοιαύτη επιβάρυνση επενεργεί ως η εγγραφή δικαστικής
απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(10) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς για τη ρύθµιση οποιουδήποτε
θέµατος το οποίο χρήζει καθορισµού για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος
άρθρου και ειδικότερα για τον καθορισµό της διαδικασίας που ακολουθείται για
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σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων αυτού.
Αναπροσαρµογή όταν
ο κύριος δέντρων και
γης δεν είναι το ίδιο
πρόσωπο.

4 του 51 του 1971.

30.—(1) Όταν οποιοδήποτε δέντρο, αµπέλι, οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή
οικοδόµηµα τυγχάνει κυριότητας από πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης πάνω στην
οποία αυτό στέκει, ο ∆ιευθυντής δύναται µε αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που έχει
συµφέρον πάνω στη γη, δέντρο, αµπέλι, οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή
οικοδόµηµα, να επιφέρει αναπροσαρµογή των συµφερόντων των µερών πάνω σε
αυτά, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι σε καµιά περίπτωση δέντρο, αµπέλι, οικοδοµή ή
άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα θα τυγχάνει κυριότητας από πρόσωπο άλλο από
τον κύριο της γης πάνω στην οποία αυτό στέκει.
(2) Κατά τη διενέργεια της αναπροσαρµογής αυτής, όταν µερίδα την οποία θα
εδικαιούτο οποιοδήποτε πρόσωπο είναι τόσο µικρή ώστε να µη δύναται να
παραχωρηθεί τεµάχιο σε αυτό, χωρίς παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27, ο
∆ιευθυντής δύναται να διατάξει όπως η µερίδα αυτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε
άλλο κύριο γης, δέντρων, αµπελιών οικοδοµών ή άλλων κατασκευασµάτων ή
οικοδοµηµάτων αναφορικά µε τα οποία διενεργείται η αναπροσαρµογή µε πληρωµή
τέτοιας αποζηµίωσης στο πρόσωπο του οποίου η µερίδα παραχωρείται µε τον τρόπο
αυτό, ως ο ∆ιευθυντής ήθελε αποφασίσει.
(3) Με την έκδοση διαταγής δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) ο ∆ιευθυντής
δίνει ειδοποίηση γι’ αυτή σε όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από την
αναπροσαρµογή και µετά από αυτά οι πρόνοιες των εδαφίων (6) και (7) του άρθρου 29
εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών στο άρθρο αυτό όπως αυτές εφαρµόζονται
στο αναφερόµενο άρθρο.

2 του 57(Ι) του 2005.

(4)(α) Οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων του παρόντος άρθρου τυγχάνουν
εφαρµογής, τηρουµένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις όπου ακίνητη
ιδιοκτησία, η οποία είναι φρέαρ ή µικρής έκτασης τεµάχιο γης επί του οποίου υπάρχει
φρέαρ ή οποιοδήποτε άλλο µικρής έκτασης τεµάχιο γης, περιλαµβανοµένων αυλακιών
ή δεξαµενών µεταφοράς ή αποθήκευσης ύδατος, βρίσκεται σε τέτοια θέση µέσα στα
όρια µεγαλύτερης έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας ώστε, κατά την κρίση του ∆ιευθυντή,
να εµποδίζεται η ανάπτυξη της ειρηµένης µεγαλύτερης έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας,
νοουµένου ότι συντρέχει µια οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i) το συγκεκριµένο φρέαρ έχει στερέψει από πενταετίας τουλάχιστον, ή

90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(I) του 2005.

Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974

(ii) το συγκεκριµένο φρέαρ ή το µικρής έκτασης τεµάχιο γης επί του οποίου υπάρχει
το φρέαρ βρίσκεται σε περιοχή ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου ή του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
Νόµου, και η επιτρεπόµενη χρήση του ύδατος αυτού είναι µόνο για σκοπούς άρδευσης
ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε περιοχή ανάπτυξης, ή

(iii) το συγκεκριµένο µικρής έκτασης τεµάχιο γης, περιλαµβανοµένων αυλακιών ή
δεξαµενών που έπαυσαν να χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ή αποθήκευση ύδατος
από πενταετίας, βρίσκεται µέσα σε περιοχή ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου ή του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών
Νόµου.
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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
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(I) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002.

(β) Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος «µικρής έκτασης τεµάχιο γης» σηµαίνει
τεµάχιο γης το οποίο σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία δεν µπορεί να
οικοδοµηθεί ή, αν µπορεί να οικοδοµηθεί, η έκταση της οικοδοµής αυτής δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα 60 τετραγωνικά µέτρα.
2 του 57(Ι) του 2005.

(5) Κατά τη διενέργεια αναπροσαρµογής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
εδάφιο (4), ο ∆ιευθυντής, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό, προβαίνει σε
αναπροσαρµογή συµφερόντων σύµφωνα µε τις επιθυµίες των ιδιοκτητών και, όπου
αυτό είναι δυνατό, αναδιανέµει αυτά κατά τρόπο που να µην εµποδίζεται η ανάπτυξη
οποιασδήποτε ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν µε την ενέργεια αυτή οποιαδήποτε
ιδιοκτησία διαχωρίζεται σε µικρότερα τεµάχια γης κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 27 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου.

∆ιαχωρισµός ή
αναπροσαρµογή
ακίνητης ιδιοκτησίας
που υπόκειται σε
εµπράγµατο βάρος.

31. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία ή µερίδα αυτής πάνω στην οποία εφαρµόζεται το άρθρο
29 ή 30 υπόκειται σε εµπράγµατο βάρος δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε
εκάστοτε σε ισχύ νόµου, ο ∆ιευθυντής δύναται νόµιµα να προχωρήσει στο διαχωρισµό
ή την αναπροσαρµογή της ιδιοκτησίας αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
που εφαρµόζεται πάνω σε αυτή και να καταστήσει το εµπράγµατο αυτό βάρος,
εµπράγµατο βάρος πάνω στο τµήµα της ιδιοκτησίας που παραχωρείται στο πρόσωπο
εναντίον του οποίου το εµπράγµατο βάρος επενεργεί:
Νοείται ότι κάθε αποζηµίωση που καταβάλλεται δυνάµει του άρθρου 29 ή 30
καταβάλλεται στο πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί το εµπράγµατο βάρος.

Κανένας διαχωρισµός
ή αναπροσαρµογή
χωρίς ειδοποίηση.

32. Κανένας διαχωρισµός ή αναπροσαρµογή δεν διενεργείται δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου 29 ή 30 εκτός αν ο ∆ιευθυντής δώσει γι’ αυτό προηγούµενη ειδοποίηση
τριάντα ηµερών σε όλα τα µέρη που επηρεάζονται µε αυτόν, και αν µετά την
ειδοποίηση αυτή, πρόσωπο στο οποίο δόθηκε η ειδοποίηση αυτή παραλείψει να
εµφανιστεί, ο ∆ιευθυντής δύναται να προχωρήσει σε ενέργειες στην απουσία του.
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Αναγκαστική
απόκτηση όταν
αναπροσαρµογή είναι
αδύνατη.

33.—(1) Όταν πάνω σε οποιαδήποτε γη υπάρχουν δέντρα, αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα
κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα που ανήκουν σε πρόσωπο άλλο από τον κύριο της
γης, και ο ∆ιευθυντής θεωρεί αδύνατη τη διενέργεια αναπροσαρµογής δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 30, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις, δηλαδή—
(α) ο κύριος της γης αυτής δύναται, αν αυτή είναι εγγεγραµµένη στο όνοµά του, και αν
η υπολογιζόµενη αξία της γης αυτής ή η υπολογιζόµενη συνολική αξία της γης αυτής
και οποιωνδήποτε δέντρων, αµπελιών, οικοδοµών ή άλλων κατασκευασµάτων ή
οικοδοµηµάτων πάνω σε αυτή που ανήκουν στον κύριο της γης είναι µεγαλύτερη της
υπολογιζόµενης αξίας των δέντρων, αµπελιών, οικοδοµών ή άλλων οικοδοµηµάτων
που ανήκουν στο άλλο πρόσωπο, να αποκτήσει αυτά αναγκαστικά µε την καταβολή
στον κύριο τους της αξίας αυτών:
Νοείται ότι όταν η γη τυγχάνει κυριότητας κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες το
δικαίωµα που χορηγείται µε το παρόν δεν ασκείται εκτός από όλους τους συγκύριους
οι οποίοι ενεργούν από κοινού, και τότε µόνο υπό τον όρο ότι καθένας από αυτούς θα
λάβει την ίδια µερίδα πάνω στα δέντρα, αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα
ή οικοδοµήµατα που αποκτούνται δυνάµει του παρόντος µε εκείνη η οποία του ανήκει
κατά κυριότητα επί της γης:
Νοείται επίσης ότι όταν πάνω σε γη υπάρχουν δέντρα, αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα
κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα που τυγχάνουν κυριότητας ξεχωριστά, το δικαίωµα
που χορηγείται µε το παρόν στον κύριο της γης δύναται να ασκηθεί από αυτόν σε
σχέση µε όλα τα δέντρα, αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα ή
οικοδοµήµατα τα οποία ανήκουν σε ένα ή περισσότερους κυρίους.
(β) ο κύριος των δέντρων αυτών, αµπελιών, οικοδοµών ή άλλων κατασκευασµάτων ή
οικοδοµηµάτων δύναται, αν αυτά είναι εγγεγραµµένα στο όνοµά του και αν η
υπολογιζόµενη αξία των δέντρων αυτών, αµπελιών, οικοδοµών ή άλλων
κατασκευασµάτων ή οικοδοµηµάτων είναι µεγαλύτερη από την υπολογιζόµενη αξία
της γης ή από την υπολογιζόµενη συνολική αξία της γης και από οποιαδήποτε δέντρα,
αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα πάνω σε αυτή τα οποία
ανήκουν στον κύριο της γης, να αποκτήσει τη γη αναγκαστικά µε την καταβολή στον
κύριο αυτής της αξίας της.
Νοείται ότι όταν οποιαδήποτε τέτοια δέντρα, αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα
κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα τυγχάνουν κυριότητας κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές
µερίδες, το δικαίωµα που χορηγείται µε το παρόν δεν ασκείται εκτός από όλους του
συγκύριους οι οποίοι ενεργούν από κοινού, και τότε µόνο υπό τον όρο ότι καθένας
από αυτούς θα λάβει την ίδια µερίδα επί της γης η οποία αποκτάται δυνάµει του
παρόντος µε εκείνη η οποία του ανήκει κατά κυριότητα πάνω στα δέντρα αυτά,
αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα:
Νοείται επίσης ότι, όταν λόγω του ότι δέντρα, αµπέλια, οικοδοµές ή άλλα
κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα τα οποία υπάρχουν σε οποιαδήποτε γη τυγχάνουν
κυριότητας ξεχωριστά, δύο ή περισσότερα πρόσωπα επιδιώκουν να αποκτήσουν τη γη
αυτή ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, προτιµάται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα του
οποίου ή των οποίων τα δέντρα, αµπέλια οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα ή
οικοδοµήµατα υπολογίζονται ότι είναι µεγαλύτερης αξίας ή τα δέντρα, αµπέλια,
οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα τα οποία ανήκουν σε άλλο
πρόσωπο ή πρόσωπα που επιδιώκουν να την αποκτήσουν και, όταν δέντρα, αµπέλια,
οικοδοµές ή άλλα κατασκευάσµατα ή οικοδοµήµατα τα οποία ανήκουν σε άλλο
πρόσωπο ή πρόσωπα που επιδιώκουν να αποκτήσουν την ίδια γη, υπολογίζονται ότι
είναι ίσης αξίας, η γη αποκτάται από αυτούς κατά ίσες µερίδες.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η αξία ιδιοκτησίας η οποία πρέπει να
υπολογιστεί, υπολογίζεται από το ∆ιευθυντή µε τη βοήθεια του κοινοτάρχη του
χωριού ή της ενορίας στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία ή του αντιπροσώπου αυτού, ή
όταν τα ενδιαφερόµενα µέρη ανήκουν σε διάφορες κοινότητες καθεµιά από τις οποίες
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έχει το δικό της κοινοτάρχη, µε τη βοήθεια και των δύο κοινοταρχών ή των
αντιπροσώπων τους:
Νοείται ότι ο υπολογισµός που γίνεται από το ∆ιευθυντή είναι έγκυρος για τους
σκοπούς του άρθρου αυτού, ακόµα κι αν οποιοσδήποτε τέτοιος κοινοτάρχης ή
αντιπρόσωπος του παραλείψει να βοηθήσει στη διενέργεια του υπολογισµού.
(3) Με τη διενέργεια του υπολογισµού δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) ο
∆ιευθυντής δίνει ειδοποίηση γι' αυτό σε όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από αυτόν.
Πρώτος Πίνακας.

(4) Oι διαδικασίες δυνάµει του άρθρου αυτού πρέπει να συµφωνούν µε τους
Κανονισµούς που περιέχονται στον Πρώτο Πίνακα, οι οποίοι δύνανται εκάστοτε να
τροποποιούνται από το Υπουργικό Συµβούλιο.

3 του 57(Ι) του 2005.
Αναγκαστική
απόκτηση και στις
περιπτώσεις φρεάτων
ή µικρής έκτασης
τεµαχίων γης
ευρισκοµένων µέσα
σε µεγαλύτερο
τεµάχιο γης.

33Α. Όταν µέσα στα όρια οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, υπό τις ίδιες ακριβώς
προϋποθέσεις και τους ίδιους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 30,
υπάρχει φρέαρ ή µικρής έκτασης τεµάχιο γης επί του οποίου υπάρχει φρέαρ ή
οποιοδήποτε άλλο µικρής έκτασης τεµάχιο γης, περιλαµβανοµένων αυλακιών ή
δεξαµενών για µεταφορά ή αποθήκευση ύδατος, το οποίο ανήκει σε πρόσωπο άλλο
από τον ιδιοκτήτη της ειρηµένης ιδιοκτησίας και ο ∆ιευθυντής θεωρεί αδύνατη τη
διενέργεια αναπροσαρµογής δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 30, τότε τυγχάνουν
εφαρµογής, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 33.

6 του 41(Ι) του 2015.
∆ιαχωρισµός από
συγκυρίους.

34. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία, που αποτελείται από πέραν της µίας εγγραφής,
διαχωρίστηκε από τους εγγεγραµµένους ιδιοκτήτες, ο ∆ιευθυντής δύναται, µε αίτηση
για εγγραφή της ιδιοκτησίας που διαχωρίστηκε µε τον τρόπο αυτό, να διατάξει όπως η
εγγραφή της ιδιοκτησίας πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους του διαχωρισµού,
εάν αυτοί δεν παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 27, και µε βάση την αξία που
αντιστοιχεί στο συµφέρον κάθε εγγεγραµµένου κυρίου, το οποίο είχε πριν από το
διαχωρισµό:
Νοείται ότι, όταν η υπό διαχωρισµό ιδιοκτησία ή µερίδα αυτής υπόκειται σε
οποιοδήποτε εµπράγµατο βάρος ή όταν ο κύριος αυτής τελεί υπό απαγόρευση, δυνάµει
των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόµου, ο διαχωρισµός δεν εγγράφεται,
εκτός εάν το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου επενεργεί το εµπράγµατο βάρος ή η
απαγόρευση, δώσει εγγράφως τη συγκατάθεσή του:
Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου επενεργεί το
εµπράγµατο βάρος ή η απαγόρευση, αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του,
οποιοσδήποτε από τους εγγεγραµµένους κυρίους που επηρεάζονται δύναται να
ζητήσει την έκδοση τέτοιου διατάγµατος από το ∆ικαστήριο, ως ήθελε κρίνει σκόπιµο
υπό τις περιστάσεις.

Τρόπος πώλησης.

35. Κάθε πώληση που διενεργείται δυνάµει του Μέρους αυτού, διενεργείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου που αφορά πωλήσεις µε δηµόσιο πλειστηριασµό
και τον εκάστοτε σε ισχύ περί Πωλήσεως ∆ιαδικαστικό Κανονισµό:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να καθορίσει το µέγιστο αριθµό προσώπων στα
οποία εφόσον ενεργούν από κοινού δύναται να επιτραπεί να πλειοδοτούν σε
πλειστηριασµό για ιδιοκτησία που τίθεται προς πώληση δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 28 του Νόµου αυτού.
∆ιατάξεις που αφορούν σε Ακίνητη Ιδιοκτησία Βάκουφ (Vakf)

Ακίνητη ιδιοκτησία
που καθίσταται
Βάκουφ (Vakf).

36.—(1) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται εντός των περιοχών που καθορίζονται,
για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, πάνω στο χωροµετρικό χάρτη που είναι
υπογραµµένος από το ∆ιευθυντή και κατατεθειµένος στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού και η οποία είναι
εγγεγραµµένη στο όνοµα προσώπου που πρεσβεύει τη Μουσουλµανική πίστη δύναται,
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µε έγκυρη πράξη εφιερώµατος, να καταστεί Βάκουφ (Vakf).
(2) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) και είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα προσώπου που προσβεύει τη
Μουσουλµανική πίστη, και η οποία προς ικανοποίηση του ∆ιευθυντή, είναι επαρκώς
φυτεµένη µε δέντρα ή αµπέλια ή είναι καλυµµένη µε οικοδοµές δύναται, µε έγκυρη
πράξη αφιερώµατος, να καταστεί Βάκουφ (Vakf):
Noείται ότι πρέπει να καταβάλλεται από τον κύριο στις προσόδους της ∆ηµοκρατίας
τέλος ίσο µε το ένα τέταρτο της εγγεγραµµένης αξίας της ιδιοκτησίας αυτής, και ότι
καµιά τέτοια ιδιοκτησία δεν καθίσταται Βάκουφ (Vakf) µέχρις ότου καταβληθεί το
τέλος αυτό.
Εγγραφή Βάκουφ
(Vakf) στο όνοµα
εµπιστευµατοδόχου
(trustee).

37. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία καθίσταται Βάκουφ (Vakf) µετά την έναρξη της ισχύος
του Νόµου αυτού, η ιδιοκτησία αυτή εγγράφεται στο όνοµα του προσώπου που
εκάστοτε δικαιούται να είναι ο εµπιστευµατοδόχος (trustee) αυτής δυνάµει της πράξης
αφιερώµατος.

∆έντρα, κτλ., που
κατέχονται ως
Βάκουφ (Vakf) σε γη
που δεν είναι Βάκουφ
(Vakf) και
αντίστροφα.

38. Όταν δέντρο, αµπέλι, οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα που
κατέχεται ως Βάκουφ (Vakf) βρίσκεται σε γη που δεν είναι Βάκουφ (Vakf), ή
αντίστροφα, ο ∆ιευθυντής δύναται, µε αίτηση προσώπου που έχει συµφέρον πάνω στη
γη, δέντρο, αµπέλι, οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα, να επιφέρει
αναπροσαρµογή των συµφερόντων των µερών ώστε να εξασφαλίσει ότι σε καµιά
περίπτωση δέντρο, αµπέλι οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα δεν θα
κατέχεται ως Βάκουφ (Vakf) ανεξάρτητα από τη γη, ή αντίστροφα, και µε την
πραγµατοποίηση της αναπροσαρµογής αυτής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
30 στην έκταση που αυτό είναι δυνατό.

3 του 6(Ι)
του 1993.

MEΡΟΣ ΙΙΑ—ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ
Γενικές ∆ιατάξεις

Ερµηνεία.

38Α. Στο Μέρος αυτό —

72 του 1984.

"αδειούχος ασφαλιστής" σηµαίνει ασφαλιστή ο οποίος, δυνάµει του περί
Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου, κατέχει άδεια διεξαγωγής ασφαλιστικών εργασιών
στον ασφαλιστικό κλάδο που καθορίζεται από ή δυνάµει του Νόµου αυτού.

Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 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
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992.

"αρµόδια αρχή" σηµαίνει τη δυνάµει του περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών Νόµου
ή οποιωνδήποτε Κανονισµών ή άλλων διοικητικών πράξεων που εκδίδονται δυνάµει
αυτού.
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"∆ιαχειριστική Επιτροπή" σηµαίνει τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή που προβλέπεται από
τα άρθρα 38ΚΒ µέχρι 38Λ.
"Κανονισµοί" σηµαίνει τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει των άρθρων 38ΙΘ
και 38Λ.
"κοινόκτητη ιδιοκτησία" σηµαίνει κάθε τµήµα κοινόκτητης οικοδοµής που δεν έχει
εγγραφεί ως µονάδα.
"κοινόκτητη οικοδοµή" έχει τη σηµασία που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 38Β.
"κύριος µονάδας" σηµαίνει τον κύριο µονάδας στην κοινόκτητη οικοδοµή και
περιλαµβάνει, αναφορικά µε µονάδα που κατέχεται δυνάµει µίσθωσης που έχει
εγγραφεί µε βάση το Μέρος IV (που στο εξής θα αναφέρεται ως "µακροχρόνια
µίσθωση"), το µακροχρόνιο µισθωτή ή το µακροχρόνιο υποµισθωτή, ανάλογα µε την
περίπτωση, εκτός αν η σύµβαση της µίσθωσης προνοεί ότι ο µακροχρόνιος µισθωτής
ή ο µακροχρόνιος υποµισθωτής δεν θα λογίζεται κύριος της µονάδας για τους σκοπούς
του Μέρους αυτού. µακροχρόνιος µισθωτής ή µακροχρόνιος υποµισθωτής θα είναι
µισθωτής ή υποµισθωτής δυνάµει µίσθωσης ή υποµίσθωσης που έχει εγγραφεί
δυνάµει του Μέρους IV. Ο όρος "κυριότητα µονάδας" θα ερµηνεύεται ανάλογα.
2 του 48(Ι) του 2011.

«µονάδα» σηµαίνει όροφο ή τµήµα, ή τµήµα ορόφου, δωµάτιο, γραφείο, διαµέρισµα ή
κατάστηµα ή οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή χώρο κοινόκτητης οικοδοµής που µπορεί
κατάλληλα και άνετα να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως πλήρης χωριστή και
αυτοτελής µονάδα για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο εξασφαλίστηκε άδεια
οικοδοµής:
Νοείται ότι εφόσον µε την εκάστοτε αίτηση για οριζόντιο διαχωρισµό ακίνητης
ιδιοκτησίας ή τµήµατος αυτής προκύπτουν υπολειπόµενα µη αξιοποιούµενα
δικαιώµατα ανάπτυξης, όπως ανεξάντλητος συντελεστής δόµησης, τα οποία δεν
παραχωρούνται συµβατικά µε τον οριζόντιο διαχωρισµό σε µελλοντικούς
συνιδιοκτήτες, τα δικαιώµατα αυτά ανήκουν στον αρχικό ιδιοκτήτη και εγγράφονται
σαν µονάδα σε ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας µαζί µε δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσης
επί τµήµατος της ακίνητης ιδιοκτησίας προς όφελος του δικαιούχου, όπως προνοεί η
σχετική αίτηση, µε συγκεκριµένο καθορισµό σύµφωνα µε εν ισχύ πολεοδοµική άδεια
ή αδειούχο πολεοδοµικό γενικό χωροταξικό σχέδιο είτε, εφόσον το ζητήσει ο αιτητής,
χωρίς συγκεκριµένο καθορισµό, οπόταν τα δικαιώµατα αυτά θα καθορίζονται
εκάστοτε εν όλω ή εν µέρει, κατά το χρόνο υποβολής, µεταγενέστερων σχετικών
αιτήσεων διαχωρισµού σύµφωνα µε εν ισχύ πολεοδοµική άδεια ή αδειούχο γενικό
πολεοδοµικό χωροταξικό σχέδιο σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ πολεοδοµική
νοµοθεσία.
"περιορισµένη κοινόκτητη ιδιοκτησία" σηµαίνει τµήµα κοινόκτητης οικοδοµής που
παραχωρήθηκε δυνάµει του άρθρου 38ΣΤ για αποκλειστική χρήση µιας ή
περισσότερων αλλά όχι όλων των µονάδων.
"πρότυποι κανονισµοί" σηµαίνει του Κανονισµούς που εκτίθενται στο Παράρτηµα..
"οικοδοµή" σηµαίνει µόνιµο οικοδόµηµα και περιλαµβάνει τη γη στην οποία είναι
κτισµένη.

Κοινόκτητη
οικοδοµή.
Χωριστή Κυριότητα
µονάδων.

38B. Aνεξάρτητα από όσα διαλαµβάνονται σ’ αυτόν ή σε οποιοδήποτε άλλο
Νόµο —
(α) Όταν οικοδοµή αποτελείται από πέντε τουλάχιστο µονάδες, έστω κι αν αυτή µε
όλες τις µονάδες της ανήκει κατά κυριότητα σ' ένα κύριο, αποτελεί κοινόκτητη
οικοδοµή και θα εγγράφεται ως κοινόκτητη σύµφωνα µε το άρθρο 38ΛΑ:
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Νοείται ότι υποστατικό που αποτελείται από δύο µέχρι και τέσσερις µονάδες µπορεί
να αποτελέσει κοινόκτητη οικοδοµή και να εγγραφεί ως τέτοια, αν οι κύριοι του
πενήντα τοις εκατόν (50%) τουλάχιστο της κοινόκτητης ιδιοκτησίας ή οποιοιδήποτε
δύο κύριοι µονάδων υποβάλουν σχετική αίτηση προς το ∆ιευθυντή αιτούµενοι όπως
το υποστατικό αυτό αποτελέσει κοινόκτητη οικοδοµή και εγγραφεί ως τέτοια·
(β) κάθε µονάδα κοινόκτητης οικοδοµής θα ανήκει, θα κατέχεται και θα τυγχάνει
κάρπωσης χωριστά ως ιδιωτική ιδιοκτησία και θα εγγράφεται ως τέτοια σύµφωνα µε
το άρθρο 38ΛΑ. Για κάθε µονάδα πρέπει να εκδίδεται χωριστό πιστοποιητικό
εγγραφής, και καµιά άλλη ακίνητη ιδιοκτησία δεν µπορεί να περιληφθεί στο ίδιο
πιστοποιητικό εγγραφής εκτός από το µερίδιο στην κοινόκτητη ιδιοκτησία που
αναλογεί στη µονάδα αυτή, όπως καθορίζεται στο Μέρος αυτό, και την τυχόν
περιορισµένη κοινόκτητη ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε αποκλειστικά στη µονάδα
αυτή, όπως καθορίζεται στο Μέρος αυτό.
Εφαρµογή των νόµων
που διέπουν την
ακίνητη ιδιοκτησία.

38Γ. Τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κάθε διάταξη του Νόµου αυτού
ή οποιουδήποτε άλλου Νόµου που αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία θα εφαρµόζεται µε
τις αναγκαίες προσαρµογές, σε µονάδες κοινόκτητης οικοδοµής.

∆ικαιώµατα των
κυρίων των µονάδων
για µετατροπές κτλ.

38∆. Τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, ο κύριος κάθε µονάδας µπορεί
να προβεί σε µετατροπές, προσθήκες ή επιδιορθώσεις στη µονάδα του, νοουµένου ότι
—
(α) ∆εν παραβλάπτουν τα δικαιώµατα του κυρίου οποιασδήποτε άλλης µονάδας ούτε
παρεµβαίνουν στην κάρπωσή της από τον κύριό της· ή
(β) δεν επηρεάζουν µε οποιοδήποτε τρόπο την κοινόκτητη ιδιοκτησία, την οµαλή
λειτουργικότητα ή την κάρπωσή της· ή
(γ) δεν επηρεάζουν µε οποιοδήποτε τρόπο τους τοίχους που υποστηρίζουν την
κοινόκτητη οικοδοµή, τους εξωτερικούς τοίχους της κοινόκτητης οικοδοµής ή
οποιοδήποτε τµήµα του σκελετού της κοινόκτητης οικοδοµής ή δεν θέτουν µε
οποιοδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια ή δεν αλλοιώνουν την εξωτερική
εµφάνιση της κοινόκτητης οικοδοµής σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στους
Κανονισµούς.

Εφαρµογή του
Μέρους αυτού σε
χωριστά
οικοδοµήµατα κτλ.
στο ίδιο
τεµάχιο γης.

38Ε. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, σε
οικοδοµές που αποτελούνται από περισσότερα από ένα οικοδοµήµατα ή πτέρυγες ή
σύµπλεγµα οικοδοµών που βρίσκονται στο ίδιο τεµάχιο γης, έστω και αν ολικά ή
µερικά, δεν διαχωρίζονται οριζόντια.

Μονάδες και Κοινόκτητη Ιδιοκτησία
Κυριότητα
κοινόκτητης
ιδιοκτησίας που
ανήκει σε µονάδες και
περιορισµένη
κοινόκτητη
ιδιοκτησία.

38ΣΤ.—(1) Η κοινόκτητη ιδιοκτησία κοινόκτητης οικοδοµής θα ανήκει, κατέχεται και
τυγχάνει κάρπωσης από όλους τους κυρίους των µονάδων κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές
µερίδες, σύµφωνα µε την αναλογία που καθορίζεται στο άρθρο 38Θ, και θα ανήκει
στις µονάδες σύµφωνα µε την αναλογία αυτή:
Νοείται ότι ορισµένο τµήµα κοινόκτητης ιδιοκτησίας µπορεί να παραχωρηθεί για
αποκλειστική χρήση συγκεκριµένης µονάδας. Σ’ αυτή την περίπτωση το τµήµα αυτό
της κοινόκτητης ιδιοκτησίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως "περιορισµένη
κοινόκτητη ιδιοκτησία") θα περιγράφεται ειδικά στην εγγραφή της µονάδας:
Νοείται περαιτέρω, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισµούς, ότι οι κύριοι
των µονάδων µπορούν, οποιαδήποτε στιγµή µετά την εγγραφή της κοινόκτητης
οικοδοµής και των µονάδων της και µε απόφαση των κυρίων του εβδοµήντα πέντε
τοις εκατόν (75%) τουλάχιστο της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και, εφόσον ικανοποιείται
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σχετικά ο ∆ιευθυντής, να αποφασίσουν να χαρακτηριστεί ως περιορισµένη κοινόκτητη
ιδιοκτησία ορισµένο τµήµα της και να παραχωρηθεί σε ορισµένη ή ορισµένες µονάδες
για αποκλειστική χρήση:
Νοείται περαιτέρω ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να εγγράψει κοινόκτητη ιδιοκτησία ως
περιορισµένη κοινόκτητη ιδιοκτησία αν η άρνηση του κυρίου της µονάδας να
συγκατατεθεί στο χαρακτηρισµό τµήµατος της κοινόκτητης ιδιοκτησίας ως
περιορισµένης κοινόκτητης ιδιοκτησίας υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν
η καλή πίστη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατός του:
Νοείται περαιτέρω ότι καµιά απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί δυνάµει της
προηγούµενης επιφύλαξης αναφορικά µε τις σκάλες, τη στέγη, τα θεµέλια, τους
κυρίως τοίχους που στηρίζουν ολόκληρη την κοινόκτητη ιδιοκτησία, τους
ανελκυστήρες, τους διαδρόµους και τους χώρους ή τις εγκαταστάσεις που
προορίζονται να εξυπηρετούν όλους ή κάποιους από τους κυρίους. Κάθε απόφαση που
παραβαίνει τη διάταξη αυτή θα είναι άκυρη και χωρίς αποτέλεσµα και καµιά εγγραφή
δεν θα διενεργείται δυνάµει αυτής.
(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής µονάδας θα αναφέρει και την τυχόν περιορισµένη
κοινόκτητη ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε στη µονάδα αυτή για αποκλειστική χρήση.
(3) Κάθε διάθεση ή συναλλαγή σε σχέση µε µονάδα θα περιλαµβάνει —
(α) Το µερίδιο στην κοινόκτητη ιδιοκτησία που ανήκει στη µονάδα χωρίς ρητή
αναφορά στο µερίδιο αυτό,
(β) την τυχόν περιορισµένη κοινόκτητη ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε αποκλειστικά
στη µονάδα αυτή για αποκλειστική χρήση χωρίς ρητή αναφορά σ’ αυτή,
και κάθε διάθεση ή συναλλαγή σε σχέση µε το µερίδιο αυτό στην κοινόκτητη
ιδιοκτησία ή σε σχέση µε την περιορισµένη κοινόκτητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε
τµήµα τους ή µερίδιο σ’ αυτές χωριστά από τη µονάδα θα είναι άκυρη.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου οι
κύριοι των µονάδων µπορούν, µε απόφαση των κυρίων στους οποίους ανήκει το
εκατόν τοις εκατόν (100%) της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, να αποφασίσουν να
µειώσουν ή να επεκτείνουν την έκταση της γης που αποτελεί τµήµα της κοινόκτητης
ιδιοκτησίας.
Μη εφαρµογή των
διατάξεων που
αφορούν την εξ
αδιαιρέτου κατ’
ιδανικές µερίδες
κυριότητα.

38Ζ. Οι διατάξεις του Νόµου αυτού σε σχέση µε την εξ αδιαιρέτου κατ’ ιδανικές
µερίδες κυριότητα δεν εφαρµόζονται στην κοινόκτητη ιδιοκτησία:

Έκταση µονάδας.

38H.—(1) H έκταση µονάδας αποτελείται από τον καλυµµένο χώρο που περικλείεται
από τους εξωτερικούς τοίχους της µονάδας και σ’ αυτή περιλαµβάνονται και οι
καλυµµένες και ακάλυπτες βεράντες και οι καλυµµένοι και ακάλυπτοι εξώστες της
µονάδας. Σε περίπτωση κοινών τοίχων µεταξύ µονάδων ή µεταξύ µονάδας και
κοινόκτητης ιδιοκτησίας η έκταση των τοίχων αυτών θα κατανέµεται εξίσου µεταξύ
των µονάδων που συνορεύουν ή µεταξύ της µονάδας και της κοινόκτητης ιδιοκτησίας,
ανάλογα µε την περίπτωση.

Νοείται ότι τίποτα δεν εµποδίζει τη συγκυριότητα µονάδας ή το διαχωρισµό της
συγκυριότητάς της.

(2) Η έκταση της µονάδας πρέπει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής της
µονάδας.
Μερίδιο σε
κοινόκτητη
ιδιοκτησία.

38Θ. Το µερίδιο κυρίου µονάδας στην κοινόκτητη ιδιοκτησία που αναλογεί και ανήκει
στη µονάδα θα ορίζεται από τον κύριο του ακινήτου πάνω στο οποίο ανεγείρεται
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κοινόκτητη οικοδοµή και θα είναι αντίστοιχο προς την αναλογία που έχει η αξία της
µονάδας αυτής σε σχέση µε τη συνολική αξία όλων των µονάδων της κοινόκτητης
οικοδοµής. Για τον υπολογισµό της αναλογίας µεριδίου, κλάσµατα µικρότερα από ένα
εκατοστό δεν λαµβάνονται υπόψη:
Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να καθορίσει αξία άλλη από την αξία της µονάδας
που ορίστηκε από τον κύριο του ακίνητου, αν κρίνει ότι υπάρχει δυσαρµονία µεταξύ
αυτής και της πραγµατικής αξίας της µονάδας:
Νοείται περαιτέρω ότι το µερίδιο κυρίου µονάδας στην κοινόκτητη ιδιοκτησία που
αναλογεί και ανήκει στη µονάδα, αναφορικά µε οικοδοµή για την οποία έχει εκδοθεί
άδεια οικοδοµής πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του Νόµου αυτού, αν δεν έχει
συµφωνηθεί διαφορετικά, θα είναι αντίστοιχο προς την αναλογία που έχει η αξία της
µονάδας σε σχέση µε τη συνολική αξία όλων των µονάδων της κοινόκτητης οικοδοµής
στις τιµές 1ης Ιανουαρίου 1980 που έχουν καθοριστεί µε τις πρόνοιες του Μέρους VII
του Νόµου αυτού:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση οικοδοµής της οποίας ο συντελεστής δόµησης
δεν έχει εξαντληθεί, ο ∆ιευθυντής θα ορίζει την αναλογία αυτή, αφού θα λάβει υπόψη
του τη συνολική αξία των µονάδων που µπορούν να οικοδοµηθούν σε τιµές 1ης
Ιανουαρίου 1980.
∆ιαχωρισµός
κοινόκτητων
υποστατικών που
αποτελούνται από
χωριστά
οικοδοµήµατα κτλ.

38Ι.—(1) Όταν κοινόκτητες οικοδοµές αποτελούνται από χωριστά οικοδοµήµατα ή
πτέρυγες ή σύµπλεγµα οικοδοµών που βρίσκονται στο ίδιο τεµάχιο γης, είναι
αυτοτελή και έχουν χωριστές εισόδους, τότε, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους
Κανονισµούς, οι κύριοι των µονάδων µπορούν, µε απόφαση των κυρίων του
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστο της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, να
αποφασίσουν ότι η κοινόκτητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε τµήµα της, που βρίσκεται σε
κάθε οικοδόµηµα ή πτέρυγα ή σύµπλεγµα οικοδοµών, θα ανήκει µόνο στις µονάδες
που βρίσκονται σ' αυτά και ότι κάθε τέτοιο οικοδόµηµα ή πτέρυγα ή σύµπλεγµα
οικοδοµών και η ευρισκόµενη σ' αυτά κοινόκτητη ιδιοκτησία που ανήκει στις µονάδες
αυτές θα θεωρείται ως χωριστή κοινόκτητη οικοδοµή:
Νοείται ότι κοινόκτητες οικοδοµές µπορούν να διαχωριστούν µε τον πιο πάνω τρόπο,
έστω και αν ορισµένες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις ή άλλη κοινόκτητη ιδιοκτησία που
τα εξυπηρετεί δεν µπορούν να διαχωριστούν και πρέπει να παραµείνουν κοινόκτητες
απ’ όλους τους κυρίους. Σε τέτοια περίπτωση οι υπηρεσίες αυτές, εγκαταστάσεις ή
άλλη κοινόκτητη ιδιοκτησία θα θεωρείται ότι ανήκουν σε όλες τις µονάδες κατά την
αναλογία του µεριδίου τους πάνω στην κοινόκτητη οικοδοµή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου αυτού.
(2) Καµιά απόφαση διαχωρισµού κοινόκτητης οικοδοµής δυνάµει του εδαφίου (1) δεν
είναι έγκυρη, εκτός αν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή.
(3) Ο ∆ιευθυντή, αφού ικανοποιηθεί ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις των εδαφίων (1) και
(2), θα προβαίνει στην κατάλληλη τροποποίηση των σχετικών εγγραφών.
Συντήρηση, Ασφάλιση κτλ. Κοινόκτητων Οικοδοµών

∆απάνες για τη
συντήρηση κτλ.
κοινόκτητης
ιδιοκτησίας.

38ΙΑ.—(1) Οι κύριοι όλων των µονάδων θα συµµετέχουν στις δαπάνες που είναι
αναγκαίες για την ασφάλιση, συντήρηση, επιδιόρθωση αποκατάσταση και διαχείριση
της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που καθορίζονται
από το Μέρος αυτό ή από τους Κανονισµούς. Η αναλογία του µεριδίου κάθε κυρίου
στις δαπάνες θα καθορίζεται από τους Κανονισµούς µε βάση το εµβαδό κάθε µονάδας.
(2) Αν οποιοσδήποτε κύριος παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί στις απαιτήσεις του
άρθρου αυτού, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη και
σε οποιαδήποτε δαπάνη εύλογα αναγκαία για το σκοπό αυτό και µπορεί να ανακτήσει
µε αγωγή το ποσό που οφείλει ο παραβάτης κύριος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
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Νόµου αυτού.
Ασφάλιση
κοινόκτητων
οικοδοµών.

38IB.—(1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή πρέπει να ασφαλίζει και να τηρεί πάντοτε
ασφαλισµένη την κοινόκτητη οικοδοµή, έναντι φωτιάς, κεραυνού και σεισµού, σε
αδειούχο ασφαλιστή για το ποσό που η ∆ιαχειριστική Επιτροπή θα θεωρεί ότι
αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασής της. Για οποιουσδήποτε άλλους κινδύνους η
ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική, µόνο εφόσον αυτό αποφασιστεί από ποσοστό
ιδιοκτησίας πέραν του πενήντα τοις εκατό (50%).
(2) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή θα συνάπτει κάθε άλλη ασφάλιση που απαιτείται από
οποιοδήποτε άλλο Νόµο.
Μερική ή ολική καταστροφή κοινόκτητων οικοδοµών και τερµατισµός κοινόκτητων
οικοδοµών.

Μερική ή ολική
καταστροφή µονάδας.

38ΙΓ. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής µονάδας από οποιαδήποτε αιτία, ο
κύριος της µονάδας αυτής, µέσα στο απόλυτα αναγκαίο χρονικό διάστηµα και µε δική
του επιβάρυνση, θα παίρνει µέτρα για την ανοικοδόµηση, επιδιόθρωση ή
αποκατάσταση της µονάδας και επαναφοράς της στην προηγούµενή της κατάσταση.
προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στην ανοικοδόµηση, επιδιόρθωση ή αποκατάσταση
των τµηµάτων ή των περιοχών που επηρεάζουν την απρόσκοπτη χρήση και κάρπωση
των άλλων µονάδων ή της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. Κύριος µονάδας που παραλείπει ή
αµελεί να συµµορφωθεί στις υποχρεώσεις του δυνάµει του άρθρου αυτού,
υποχρεώνεται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη που
επιβάλλεται σ’ αυτόν από ή δυνάµει του Μέρους αυτού ή των Κανονισµών, να
αποζηµιώσει τους άλλους κυρίους µονάδων, αν λόγω της αµέλειας ή της παράλειψης
του παρατείνεται η διατάραξη της ελεύθερης, απρόσκοπτης και πλήρους χρήσης των
µονάδων αυτών ή της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.

Μερική καταστροφή
κοινόκτητης
οικοδοµής.

38Ι∆. Σε περίπτωση µερικής καταστροφής κοινόκτητης ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε
αιτία, η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, µόλις πάρει τα χρήµατα της ασφάλισης, θα τα
διαθέτει για την ανοικοδόµηση, επιδιόρθωση ή αποκατάσταση της κοινόκτητης
οικοδοµής.

Ολική καταστροφή
κοινόκτητης
οικοδοµής.

38ΙΕ.—(1) Η κοινόκτητη οικοδοµή λογίζεται ολικά κατεστραµµένη, όταν το
αποφασίσουν, οι κύριοι του εκατόν τοις εκατόν (100%) των µονάδων της κοινόκτητης
ιδιοκτησίας, σε γενική συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.
(2) Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση, δυνάµει του εδαφίου (1), σύµφωνα µε την
οποία η κοινόκτητη οικοδοµή λογίζεται ολικά κατεστραµµένη, οι κύριοι των µονάδων
θα αποφασίζουν, για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, σε γενική συνέλευση που θα
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Η απόφαση πρέπει να λαµβάνεται οµόφωνα.
(3) Αν οι κύριοι µονάδων δεν συµφωνήσουν δυνάµει του άρθρου αυτού σχετικά µε —
(α) Το κατά πόσο η κοινόκτητη οικοδοµή θα λογιστεί ολικά κατεστραµµένη δυνάµει
του εδαφίου (1)· ή
(β) για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν δυνάµει του εδαφίου (2),
µπορεί να υποβληθεί αίτηση στο ∆ικαστήριο για απόφαση σχετικά µε τα πιο πάνω
ζητήµατα και το ∆ικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδίδει απόφαση αναφορικά µε τα
επίδικα ζητήµατα.
(4) Το ∆ικαστήριο θα εκδίδει απόφαση ότι η κοινόκτητη οικοδοµή είναι ολικά
κατεστραµµένη αν ικανοποιείται ότι, αφού ληφθούν υπόψη τα δικαιώµατα και τα
συµφέροντα των κυρίων των µονάδων στο σύνολό τους, είναι δίκαιο να θεωρηθεί η
κοινόκτητη οικοδοµή ολικά κατεστραµµένη.
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(5) Αν το ∆ικαστήριο εκδώσει απόφαση ότι η κοινόκτητη οικοδοµή είναι ολικά
κατεστραµµένη ή αν εκδώσει απόφαση αναφορικά µε τα µέτρα που θα ληφθούν
δυνάµει του εδαφίου (2), το ∆ικαστήριο µπορεί µε διάταγµα να επιβάλει τέτοιους
όρους και να δώσει τέτοιες οδηγίες, περιλαµβανοµένων οδηγιών για την πληρωµή
χρηµατικών ποσών, όπως θα κρίνει σκόπιµο για το δίκαιο καταµερισµό των
συνεπειών της απόφασης µεταξύ όλων των κυρίων των µονάδων.
(6) Αν το ∆ικαστήριο εκδώσει απόφαση ότι η κοινόκτητη οικοδοµή δεν είναι ολικά
κατεστραµµένη µπορεί να δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνει σκόπιµο,
περιλαµβανοµένων οδηγιών για την επανοικοδόµηση ή αποκατάσταση, εν όλω ή εν
µέρει, της κοινόκτητης οικοδοµής. Στην ενάσκηση των εξουσιών που του παρέχονται
από το εδάφιο αυτό, το ∆ικαστήριο µπορεί να εκδώσει τέτοια διατάγµατα, όπως θα
κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο για την πραγµάτωση των οδηγιών του, περιλαµβανοµένων
διαταγµάτων µε τα οποία —
(α) ∆ιατάσσεται η διάθεση των χρηµάτων της ασφάλισης σε σχέση µε ζηµιές στην
κοινόκτητη οικοδοµή που λήφθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή·
(β) διατάσσεται η καταβολή χρηµατικών ποσών από τους κυρίους των µονάδων ή ένα
ή µερικούς από αυτούς·
(γ) επιβάλλονται τέτοιοι όροι, όπως το ∆ικαστήριο θα κρίνει σκόπιµο.
(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η αίτηση µπορεί να υποβληθεί προς το
∆ικαστήριο από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή ή από κάποιο κύριο µονάδας ή
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εγγεγραµµένη εµπράγµατη επιβάρυνση ή δικαίωµα.
(8) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης προς το ∆ικαστήριο δυνάµει του άρθρου αυτού,
κάθε αδειούχος ασφαλιστής που συνήψε ασφάλιση αναφορικά µε την κοινόκτητη
οικοδοµή έχει δικαίωµα να εµφανιστεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
(9) Το ∆ικαστήριο µπορεί να τροποποιεί οτιδήποτε διάταγµα που εξέδωσε δυνάµει του
άρθρου αυτού.
(10) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης δυνάµει του άρθρου αυτού, το ∆ικαστήριο
µπορεί να εκδώσει διάταγµα ως προς την πληρωµή των εξόδων, όπως θα κρίνει
σκόπιµο.
Πώληση κοινόκτητης
οικοδοµής.

38ΙΣΤ. Η απόφαση για την πώληση της κοινόκτητης οικοδοµής µπορεί να ληφθεί από
τους κυρίους του εκατό τοις εκατό (100%) της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.

Συµφέρον των κυρίων
των µονάδων σε
περίπτωση
καταστροφής ή
τερµατισµού της
κοινόκτητης
οικοδοµής.

38ΙΖ. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κοινόκτητης οικοδοµής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 38ΙΕ, ή σε περίπτωση πώλησης της κοινόκτητης οικοδοµής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 38ΙΣΤ, ή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, τα αντίστοιχα
συµφέροντα των κυρίων των µονάδων θα είναι τα αντίστοιχα µερίδιά τους στην
κοινόκτητη ιδιοκτησία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38Θ.

Κανονισµοί.

38ΙΘ.—(1) Οι κοινόκτητες οικοδοµές θα ρυθµίζονται και θα διέπονται από
Κανονισµούς που θα εκδοθούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις. Οι Κανονισµοί
αυτοί θα προνοούν για τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση, χρήση και
κάρπωση των µονάδων της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και θα ρυθµίζουν τις σχέσεις
µεταξύ των κυρίων των µονάδων και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους
αναφορικά µε την κοινόκτητη οικοδοµή και την κοινόκτητη ιδιοκτησία.
(2) Οι κύριοι µονάδων κοινόκτητων οικοδοµών µπορούν να συντάξουν Κανονισµούς
και µπορούν να τους τροποποιούν, να τους αναθεωρούν, να τους αντικαθιστούν ή να
τους ανακαλούν µε απόφαση των κυρίων του εβδοµήντα πέντε τοις εκατόν (75%)
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τουλάχιστο της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, εκτός αν καθορίζεται από ή δυνάµει του
Μέρους αυτού διαφορετική εκατοστιαία αναλογία σε σχέση µε οποιοδήποτε
συγκεκριµένο θέµα.
(3) Οι πρότυποι κανονισµοί εφαρµόζονται αναφορικά µε κοινόκτητες οικοδοµές για
τις οποίες εκδόθηκε άδεια οικοδοµής και δεν καταχωρήθηκαν ακόµα ως κοινόκτητα
υποστατικά στο Κτηµατικό Μητρώο:
Νοείται ότι, µετά την εγγραφή των κοινόκτητων οικοδοµών, οι κύριοι των µονάδων
µπορούν να συντάξουν Κανονισµούς και να τους τροποποιούν, να τους αναθεωρούν,
να τους αντικαθιστούν ή να τους ανακαλούν, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).
(4) Κανονισµοί που συντάσσονται δυνάµει του Μέρους αυτού πρέπει να συνάδουν µε
τις διατάξεις του Νόµου αυτού.
(5) Κανένας Κανονισµός και καµιά τροποποίηση, αναθεώρηση, αντικατάσταση ή
ανάκληση οποιουδήποτε Κανονισµού δεν µπορεί να επενεργεί έτσι ώστε —
(α) Να απαγορεύεται ή να περιορίζεται η µεταβίβαση των µονάδων µε κληρονοµική
διαδοχή ή οποιαδήποτε µεταβίβαση, µίσθωση, υποθήκευση ή άλλη συναλλαγή
αναφορικά µε αυτές ή να εξαλείφεται ή να τροποποιείται οποιαδήποτε δουλεία ή
δικαίωµα που συστάθηκε από ή δυνάµει ή που είναι επακόλουθο του Νόµου αυτού ή
οποιουδήποτε άλλου Νόµου·
(β) να τερµατίζονται, µεταβάλλονται ή καταργούνται τα δικαιώµατα οποιουδήποτε
κυρίου µονάδας·
(γ) να επιβάλλεται σε οποιοδήποτε κύριο µονάδας υποχρέωση ή πληρωµή ή φύση ή ο
βαθµός της οποίας δεν ορίζεται από ή δυνάµει του Μέρους αυτού ή των Κανονισµών,
εκτός αν αυτό γίνεται µετά από συναίνεση του κυρίου της µονάδας·
(δ) να καθορίζεται ορισµένο τµήµα της κοινόκτητης ιδιοκτησίας ως περιορισµένη
κοινόκτητη ιδιοκτησία και να παραχωρείται αποκλειστικά σε συγκεκριµένη µονάδα,
εκτός αν αυτό γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 38ΣΤ.
Εγγραφή Κανονισµών
και δεσµευτικότητα.

38Κ.—(1) Όλοι οι Κανονισµοί που γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
38ΙΘ και κάθε τροποποίηση, αναθεώρηση ή αντικατάσταση τους θα εγγράφονται
δυνάµει του εδαφίου (2) και, αφού γίνει η εγγραφή αυτή, θα δεσµεύουν κάθε κύριο
µονάδας και κάθε µεταγενέστερο κύριο µονάδας.
(2) Η εγγραφή των Κανονισµών ή οποιασδήποτε τροποποίησης, αναθεώρησης ή
αντικατάστασής τους θα διενεργείται, αφού η ∆ιαχειριστική Επιτροπή καταθέσει
δεόντως πιστοποιηµένο αντίγραφο τους στο ∆ιευθυντή και ο ∆ιευθυντής θα καταχωρεί
γι’ αυτό σηµείωση στο Κτηµατικό Μητρώο.

Πρότυποι
Κανονισµοί.
Παράρτηµα.

38ΚΑ.—(1) Όταν δεν γίνει εγγραφή Κανονισµών δυνάµει του άρθρου 38Κ, οι
πρότυποι κανονισµοί που εκτίθενται στο Παράρτηµα θα λογίζονται εγγεγραµµένοι σε
σχέση µε την οικεία κοινόκτητη οικοδοµή, Κανονισµοί.
(2) Όταν οι εγγεγραµµένοι δυνάµει του άρθρου 38Κ Κανονισµοί δεν προνοούν για
οποιοδήποτε ζήτηµα, το ζήτηµα αυτό θα διέπεται από την αντίστοιχη πρόνοια των
πρότυπων κανονισµών.

∆ιαχειριστική
Επιτροπή
κοινόκτητων
οικοδοµών.

38ΚΒ. Κάθε κοινόκτητη οικοδοµή πρέπει να έχει ∆ιαχειριστική Επιτροπή για τη
ρύθµιση και διαχείριση των υποθέσεών της. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή συνίσταται και
ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους αυτού και των Κανονισµών.

Πρώτη ∆ιαχειριστική

38ΚΓ.—(1) Αφού εγγραφεί µια κοινόκτητη οικοδοµή στο Κτηµατικό Μητρώο, ο
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Επιτροπή.

∆ιευθυντής οφείλει αν το ζητήσουν οι κύριοι των µονάδων που έκαναν αίτηση για
εγγραφή, να διορίσει γραπτώς προσωρινή ∆ιαχειριστική Επιτροπή του υποστατικού,
µέχρι να συσταθεί η πρώτη ∆ιαχειριστική Επιτροπή δυνάµει των Κανονισµών. Η
σύνθεση της προσωρινής ∆ιαχειριστικής Επιτροπής θα ανταποκρίνεται στη σύσταση
των κυρίων των µονάδων που έκαναν αίτηση για εγγραφή. Αν δεν υπάρχει τέτοια
σύσταση, ο ∆ιευθυντής, κατά τη διακριτική του εξουσία, θα διορίζει ∆ιαχειριστική
Επιτροπή από τους κυρίους των µονάδων της κοινόκτητης οικοδοµής ή, αν αυτό δεν
είναι εφικτό, από άλλα πρόσωπα. στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να ορίσει αµοιβή γι’
αυτό.
(2) ∆ιαχειριστική Επιτροπή που διορίζεται δυνάµει του εδαφίου (1) θα λογίζεται για
κάθε σκοπό ∆ιαχειριστική Επιτροπή που συστάθηκε δυνάµει των διατάξεων του
Μέρους αυτού και των Κανονισµών.
(3) Η θητεία ∆ιαχειριστικής Επιτροπής που διορίζεται δυνάµει του εδαφίου (1) λήγει
την ηµέρα που ορίζεται από τους Κανονισµούς.

∆ιαδικασία σε
περίπτωση
ανυπαρξίας
∆ιαχειριστικής
Επιτροπής.

38Κ∆.—(1) Αν δεν συστάθηκε ∆ιαχειριστική Επιτροπή δυνάµει των διατάξεων του
Μέρους αυτού ή των Κανονισµών ή αν η ∆ιαχειριστική Επιτροπή σταµάτησε να
λειτουργεί, ο ∆ιευθυντής µπορεί να διορίσει ∆ιαχειριστική Επιτροπή της κοινόκτητης
οικοδοµής και θα εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, για το διορισµό, τον
ορισµό αµοιβής και τη νοµική της υπόσταση, οι διατάξεις του άρθρου 38ΚΓ.
(2) Όταν οι Κανονισµοί προνοούν για εκλογή της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής από τη
γενική συνέλευση, ο ∆ιευθυντής δεν θα ασκεί τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο
(1), εκτός αν συγκαλέσει γενική συνέλευση των κυρίων των µονάδων για την εκλογή
∆ιαχειριστικής Επιτροπής και η συνέλευση αυτή δεν εκλέξει ∆ιαχειριστική Επιτροπή ή
αν ικανοποιηθεί ότι κάτω από τις περιστάσεις δεν είναι εφικτή η σύγκληση γενικής
συνέλευσης.

Αµοιβή
∆ιαχειριστικής
Επιτροπής.

38ΚΕ. Η οριζόµενη από το ∆ιευθυντή αµοιβή της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής που
διορίζεται δυνάµει του άρθρου 38ΚΓ ή του άρθρου 38Κ∆ θα αποτελεί δαπάνη για την
κάλυψη της οποίας οι κύριοι των µονάδων οφείλουν να συνεισφέρουν δυνάµει του
άρθρου 38ΙΑ.

Αρµοδιότητες
∆ιαχειριστικής
Επιτροπής.

38ΚΣΤ.—(1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή θα ενεργεί από µέρους και για λογαριασµό
των κυρίων των µονάδων, θα είναι υπεύθυνη για την επιβολή των Κανονισµών, θα
έχει τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από ή δυνάµει του Μέρους
αυτού ή των Κανονισµών και θα ασκεί τις εξουσίες και θα εκτελεί τα καθήκοντα που
καθορίζονται από ή δυνάµει αυτών.
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), η ∆ιαχειριστική Επιτροπή
µπορεί —
(α) Να ενάγει και ενάγεται σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά την
κοινόκτητη ιδιοκτησία ή την κοινόκτητη οικοδοµή.
(β) να ενάγει για και σε σχέση µε οποιεσδήποτε ζηµιές ή βλάβες που προκλήθηκαν
στην κοινόκτητη ιδιοκτησία από οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν το
πρόσωπο αυτό είναι κύριος µονάδας ή όχι.
(γ) να συνάπτει συµβάσεις σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά τη συντήρηση
και διαχείριση της κοινόκτητης οικοδοµής.
(δ) να ενάγει και ενάγεται σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή
των διατάξεων του Νόµου αυτού ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού.

Καθήκοντα
∆ιαχειριστικής

38ΚΖ.—(1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή έχει, µεταξύ άλλων υποχρέωση —
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Επιτροπής.

(α) Να ελέγχει, λειτουργεί, διαχειρίζεται και διευθύνει την κοινόκτητη ιδιοκτησία και
να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την επιβολή των Κανονισµών και
τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση και διεύθυνση της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και για
τη διασφάλιση των υπηρεσιών που καθορίζονται από ή δυνάµει του Μέρους αυτού ή
των Κανονισµών·
(β) να διατηρεί σε καλή κατάσταση και λειτουργικότητα και να συντηρεί την
κοινόκτητη ιδιοκτησία και τέτοια άλλα τµήµατα της κοινόκτητης οικοδοµής και των
βελτιώσεων συστατικών και προσαρτηµάτων, όπως θα ανατεθεί σ’ αυτή από ή
δυνάµει του Μέρους αυτού ή των Κανονισµών·
(γ) να εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ’ αυτή από ή δυνάµει του Μέρους
αυτού ή των Κανονισµών·
(δ) να συγκαλεί γενική συνέλευση των κυρίων των µονάδων τουλάχιστο µια φορά το
χρόνο και κάθε άλλη συνέλευση που καθορίζεται από το Μέρος αυτό ή τους
Κανονισµούς·
(ε) να συµµορφώνεται σε κάθε ειδοποίηση, διαταγή ή άλλη απόφαση οποιουδήποτε
αρµόδιου διοικητικού οργάνου, αρχής ή προσώπου αναφορικά µε την κοινόκτητη
ιδιοκτησία·
(στ) να συνάπτει οποιαδήποτε ασφάλιση που καθορίζεται από ή δυνάµει του Μέρους
αυτού ή των Κανονισµών·
(ζ) να καταβάλλει ασφάλιστρα αναφορικά µε οποιαδήποτε ασφάλιση που συνήψε·
(η) να διαθέτει τα χρήµατα της ασφάλισης που εισέπραξε, όπως καθορίζονται από ή
δυνάµει του Μέρους αυτού ή των Κανονισµών.
(2) Για τη σύναψη οποιασδήποτε ασφάλισης δυνάµει του εδαφίου 2 του άρθρου 38ΙΒ
η ∆ιαχειριστική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει ασφαλιστέο συµφέρον στην αξία
αντικατάστασης της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και τη σύναψη οποιασδήποτε ασφάλισης
που επιτρέπεται από ή δυνάµει του Μέρους αυτού ή των Κανονισµών η ∆ιαχειριστική
Επιτροπή θεωρείται ότι έχει ασφαλιστέο συµφέρον στο αντικείµενο που ασφαλίζεται.
(3) Καµιά ασφάλιση που επιτρέπεται από ή δυνάµει του Μέρους αυτού και συνάπτεται
από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή σε σχέση µε την κοινόκτητη οικοδοµή δεν υπόκειται
σε συµψηφισµό µε οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση, εκτός από ασφάλιση που επιτρέπεται
από ή δυνάµει του Μέρους αυτού ή των Κανονισµών σε σχέση µε την ίδια οικοδοµή.

Εξουσίες της
∆ιαχειριστικής
Επιτροπής.

38ΚΗ.—(1) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, µεταξύ άλλων, έχει εξουσία —
(α) Να ιδρύει και να διατηρεί ταµείο που κατά την κρίση της είναι επαρκές και που
µπορεί να χρησιµοποιεί:
(i) Για τα έξοδα διαχείρισης και για τον έλεγχο, τη λειτουργία, διεύθυνση και
διαχείριση της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και για την πληρωµή ασφαλίστρων· και
(ii) για την εκτέλεση ή εκπλήρωση οποιασδήποτε αρµοδιότητας, καθήκοντος ή
υποχρέωσής της·
(β) να καθορίζει από καιρό σε καιρό τα ποσά που πρέπει να εισπράττονται για τους
σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής
του ποσού που πρέπει να καταβληθεί δυνάµει του άρθρου 38ΙΑ από κάθε κύριο
µονάδας·
(γ) να εισπράττει τα καθορισµένα µε τον τρόπο αυτό ποσά µε την επιβολή
συνεισφοράς στους κυρίους των µονάδων δυνάµει του άρθρου 38ΙΑ·
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(δ) να ανακτά µε αγωγή από τον κύριο µονάδας οποιοδήποτε ποσό χρηµάτων που
δαπανήθηκε από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή για επιδιορθώσεις ή εργασίες που έγιναν
από αυτή ή κατά την κρίση της µε σκοπό τη συµµόρφωση σε οποιαδήποτε ειδοποίηση
διαταγή αρµόδιου διοικητικού οργάνου, αρχής ή προσώπου σε σχέση µε τµήµα της
οικοδοµής που περιλαµβάνει τη µονάδα του κυρίου αυτού.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) κάθε συνεισφορά που επιβάλλεται
όπως προβλέπεται στο έδάφιο (1) µπορεί να απαιτηθεί και πρέπει να καταβληθεί µετά
τη λήψη της σχετικής απόφασης και η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µπορεί µε αγωγή να
ανακτήσει τη συνεισφορά από τον κύριο της µονάδας κατά το χρόνο της λήψης της
απόφασης και από τον κύριο της µονάδας κατά το χρόνο της έγερσης της αγωγής,
αφού και οι δύο ευθύνονται από κοινού και χωριστά.
(3) Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή, µετά από αίτηση κυρίου µονάδας ή οποιουδήποτε
προσώπου εξουσιοδοτηµένου γραπτά από αυτόν θα πιστοποιεί —
(α) Το ποσό της συνεισφοράς του κυρίου της µονάδας·
(β) τον τρόπο καταβολής της συνεισφοράς· και
(γ) το ποσό της συνεισφοράς που καταβλήθηκε από τον κύριο της µονάδας.
Η πιστοποίηση θα αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη για τα ζητήµατα που
πιστοποιούνται σε αυτή προς όφελος κάθε προσώπου που συναλλάσσεται µε τον κύριο
αυτό.
Γενική συνέλευση
των κυρίων των
µονάδων.

38ΚΘ. Αν η γενική συνέλευση των κυρίων των µονάδων δεν συγκληθεί εµπρόσθεσµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών, ο ∆ιευθυντής µπορεί, µετά από αίτηση
οποιουδήποτε κυρίου µονάδας, να τη συγκαλέσει και να καθορίσει τα θέµατα προς
συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των Κανονισµών που
διέπουν τη γενική συνέλευση σαν να είχε συγκληθεί η συνέλευση σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτές.

Αποφάσεις των
κυρίων των µονάδων.

38Λ. Κάθε απόφαση των κυρίων των µονάδων που λαµβάνεται σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς και καταχωρίζεται στο µητρώο αποφάσεων θα δεσµεύει κάθε κύριο
µονάδας είτε ήταν κύριος µονάδας κατά το χρόνο λήψης της απόφασης είτε έγινε
κύριος µονάδας µετά από αυτή. Κάθε κύριος µονάδας µπορεί να επιθεωρεί το µητρώο
αποφάσεων σε εύλογο χρόνο.
Eγγραφή κοινόκτητων οικοδοµών µονάδων
και κοινόκτητης ιδιοκτησίας

Εγγραφή κοινόκτητης
οικοδοµής.

38ΛΑ.—(1) Καµιά εγγραφή κοινόκτητης οικοδοµής µονάδας, περιορισµένης
κοινόκτητης ιδιοκτησίας και κοινόκτητης ιδιοκτησίας που ανήκει στις µονάδες
δυνάµει του Μέρους αυτού, δεν θα διενεργείται, χωρίς την προσκόµιση όλων των
απαιτούµενων εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτήσεων που προβλέπονται από
το Νόµο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο Νόµο.
(2) Η εγγραφή κοινόκτητης οικοδοµής στο Κτηµατικό Μητρώο διενεργείται κατόπι
αίτησης που υποβάλλεται από τον κύριο της οικοδοµής ή τους κυρίους των µονάδων
που την αποτελούν. Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε από αυτούς, η αίτηση
υποβάλλεται από οποιοδήποτε από τους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση αυτή ο
∆ιευθυντής έχει εξουσία να προβεί σε έρευνα και να εγγράψει την οικοδοµή ως
κοινόκτητη οικοδοµή, αν ικανοποιείται σχετικά.
Για την εγγραφή στο Κτηµατικό Μητρώο, ο ∆ιευθυντής θα εγγράφει την κοινόκτητη
οικοδοµή ως κοινόκτητη οικοδοµή και θα εγγράφει κάθε µονάδα και την περιορισµένη
κοινόκτητη ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε αποκλειστικά σε αυτή και το µερίδιο στην
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κοινόκτητη ιδιοκτησία που ανήκει σε αυτή, όπως καθορίζεται στο Μέρος αυτό. Για το
σκοπό αυτό θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου αυτού, εκτός αν γίνεται
ειδική πρόνοια στο Μέρος αυτό αναφορικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα.
Επιφύλαξη και
µεταβατικές
διατάξεις.

38ΛΒ. Εγγραφή οικοδοµών που έγινε πριν από την έναρξη της ισχύος του Μέρους
αυτού δυνάµει του άρθρου 6 θα είναι έγκυρη και αποτελεσµατική, σαν να µην είχε
τεθεί σε ισχύ το Μέρος αυτό:
Νοείται ότι οι διατάξεις των άρθρων 38ΙΒ µέχρι 38Λ, και των δύο
συµπεριλαµβανοµένων, θα εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, σε οικοδοµές
που εγγράφηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του Μέρους αυτού δυνάµει του
άρθρου 6, σαν να είχαν εγγραφεί δυνάµει του Μέρους αυτού.
Κανονισµοί

Κανονισµοί.

38ΛΓ.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς και να τους
δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για την καλύτερη εφαρµογή
των διατάξεων του Μέρους αυτού.
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέτοιοι
Κανονισµοί µπορούν να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα ζητήµατα:
(α) Τον καθορισµό οποιουδήποτε τύπου αίτησης, ειδοποίησης ή άλλου εγγράφου που
επιτρέπεται ή απαιτείται δυνάµει των διατάξεων του Μέρους αυτού.
(β) τον καθορισµό τελών ή δικαιωµάτων σε σχέση µε οποιοδήποτε έγγραφο ή ζήτηµα
δυνάµει του Μέρους αυτού·
(γ) γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού και τον
καθορισµό οποιουδήποτε ζητήµατος ή πράγµατος που χρειάζεται ή επιδέχεται
καθορισµό δυνάµει των διατάξεων του Μέρους αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ—ΕΓΓΡΑΦΗ

Επαρχίες εγγραφής
ακίνητης ιδιοκτησίας.
Κεφ. 23.

39. Οι επαρχίες που συνίστανται δυνάµει του περί ∆ιοικητικών Περιφερειών Νόµου,
είναι επαρχίες εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας για τους σκοπούς του Μέρους αυτού.

Εγκυρότητα
ορισµένων πράξεων
που επηρεάζουν
ακίνητη ιδιοκτησία.

40.—(1) Καµιά µεταβίβαση ή εµπράγµατο βάρος πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία δεν
είναι έγκυρη ή έγκυρο εκτός αν εγγραφεί ή καταχωρηθεί στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο.
(2) Καµιά µεταβίβαση που επηρεάζει ή εκούσιο εµπράγµατο βάρος που επηρεάζει
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δεν διενεργείται στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν το πρόσωπο αυτό είναι ο εγγεγραµµένος
κύριος της ιδιοκτησίας αυτής:
Νοείται ότι ο εκτελεστής ή διαχειριστής κληρονοµιάς προσώπου που απεβίωσε
λογίζεται, για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ότι είναι ο εγγεγραµµένος κύριος
οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας εγγεγραµµένης στο όνοµα του αποβιώσαντος.

Εγγραφή ακίνητης
ιδιοκτησίας στο
όνοµα θρησκευτικού
λειτουργού.
2(α) του 82(Ι) του
2010.

41.—(1)(α) Οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει ή που είναι συνδεδεµένη µε
θρησκευτικό οργανισµό κατά την ηµεροµηνία της έναρξης της ισχύος του Νόµου
αυτού, η οποία δεν είναι ήδη εγγεγραµµένη στο όνοµά του, και οποιαδήποτε ακίνητη
ιδιοκτησία η οποία, αν και είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα προσώπου, κατέχεται κατά
την αναφερόµενη ηµεροµηνία για ή εκ µέρους θρησκευτικού οργανισµού, δύναται να
εγγραφεί στο όνοµα του οργανισµού αυτού:
Νοείται ότι ο οργανισµός πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή αυτή της
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ιδιοκτησίας προς το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο πριν περάσουν οκτώ έτη από
την αναφερόµενη ηµεροµηνία, και όταν ο ∆ιευθυντής απαιτεί µε τον τρόπο αυτό,
πρέπει να καταβάλει τα τέλη που είναι καθορισµένα για επιτόπια έρευνα.
2(β) του 82(Ι) του
2010.

82(Ι) του 2010.

2(β) του 82(Ι) του
2010.

(β) Με την εξαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του
εδαφίου (2) του άρθρου 22, ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει ή που είναι συνδεδεµένη
µε θρησκευτικό οργανισµό ή αποτελεί εκκλησία, έστω ερειπωµένη εκκλησία,
προαύλιο εκκλησίας ή άλλο χώρο λατρείας του εν λόγω οργανισµού και που, κατά την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίµηση) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 2010, δεν είναι ήδη
εγγεγραµµένη στο όνοµα του οργανισµού αυτού, καθώς και ακίνητη ιδιοκτησία, η
οποία, παρόλο που είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα συγκεκριµένου προσώπου,
κατέχεται διά ή εκ µέρους ορισµένου θρησκευτικού οργανισµού κατά την πιο πάνω
ηµεροµηνία, δύναται να εγγραφεί στο όνοµα του οργανισµού αυτού, τηρουµένων των
διατάξεων της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, καθώς και των διατάξεων του
εδαφίου (1Α).
(γ) Ο ενδιαφερόµενος θρησκευτικός οργανισµός πρέπει να υποβάλει αίτηση, προς το
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, για την εγγραφή της ιδιοκτησίας, η οποία δύναται
να εγγραφεί στο όνοµά του δυνάµει της παραγράφου (β), µέσα σε δύο (2) έτη από την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίµηση) (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 2010, καταβάλλοντας τα
καθορισµένα γι’ αυτήν τέλη και επιπρόσθετα:
(i) να καταβάλει τα καθορισµένα τέλη για την αναγκαία επιτόπια έρευνα, σε
περίπτωση που η ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται µέσα στις ελεγχόµενες από τη
∆ηµοκρατία περιοχές και υπάρχουν στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο τα
κτηµατικά µητρώα ή άλλα βιβλία· ή
(ii) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και όταν η αναγκαία επιτόπια έρευνα και η
πρόσβαση προς τα οικεία κτηµατικά µητρώα ή άλλα βιβλία καταστεί δυνατή, να
καταβάλει τα καθορισµένα τέλη για την εν λόγω επιτόπια έρευνα:
Νοείται ότι στην αναφερόµενη στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου
περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι εξειδικευµένη, µε αναφορά στα πλήρη στοιχεία
της ακίνητης ιδιοκτησίας, και, στην αναφερόµενη στην υποπαράγραφο (ii) της
παρούσας παραγράφου περίπτωση, η αίτηση µπορεί να είναι γενική, µε αναφορά στο
δήµο, κοινότητα, ενορία ή/και επαρχία που βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία.

2(γ) του 82(Ι) του
2010.

(1Α) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από θρησκευτικό οργανισµό για εγγραφή
ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα του, δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1),
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία µετά την επιτόπια έρευνα:
(α) Ο θρησκευτικός οργανισµός µεριµνά όπως αναρτηθεί σε περίοπτο µέρος του
δήµου, κοινότητας ή ενορίας όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία, εκεί όπου συνήθως
αναρτούνται ειδοποιήσεις που απευθύνονται προς το κοινό και, στη συνέχεια,
δηµοσιεύει σε δύο (2) καθηµερινές εφηµερίδες, η µια από τις οποίες υποδεικνύεται
από το ∆ιευθυντή και η άλλη της δικής του επιλογής, ειδοποίηση που περιλαµβάνει(i) περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας,
(ii) το όνοµα του θρησκευτικού οργανισµού, στον οποίο πρόκειται να εγγραφεί η
ακίνητη ιδιοκτησία, µε την οποία πληροφορείται το κοινό για την πρόθεση του
∆ιευθυντή να εγγράψει την εν λόγω ιδιοκτησία στο όνοµα του θρησκευτικού
οργανισµού.
(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης της ειδοποίησης, να υποβάλει ένσταση, καταβάλλοντας τα
αναγκαία για το σκοπό αυτό τέλη, και να παρουσιάσει το λόγο για τον οποίο η
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σκοπούµενη εγγραφή στο όνοµα του θρησκευτικού οργανισµού δεν θα πρέπει να γίνει.
(γ) Αν, µέσα στην καθοριζόµενη από την παράγραφο (β) προθεσµία, υποβληθεί
οποιαδήποτε ένσταση, τότε ο ∆ιευθυντής δεν προχωρεί στην εγγραφή της ακίνητης
ιδιοκτησίας στο όνοµα του θρησκευτικού οργανισµού, εκτός αν του προσκοµισθεί
∆ιάταγµα του ∆ικαστηρίου, µε το οποίο να αναγνωρίζεται ότι ο εν λόγω οργανισµός
δικαιούται να εγγραφεί ως ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας αυτής.
(δ) Αν δεν υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, µέσα στην καθοριζόµενη από την
παράγραφο (β) προθεσµία, ο ∆ιευθυντής, τηρουµένων οποιωνδήποτε άλλων
προϋποθέσεων δυνάµει οποιουδήποτε νόµου, προχωρεί στην εγγραφή της ακίνητης
ιδιοκτησίας στο όνοµα του ενδιαφεροµένου θρησκευτικού οργανισµού.
(2) Mετά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καµιά αξίωση
τίτλου πάνω ή σε σχέση µε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία από οποιοδήποτε
θρησκευτικό οργανισµό δεν είναι έγκυρη ή γίνεται αποδεκτή ή αναγνωρίζεται από
οποιοδήποτε ∆ικαστήριο ή Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο εκτός αν ο οργανισµός
καταχωρήσει µαζί µε το έγγραφο της αξίωσης πιστοποιητικό του ∆ιευθυντή ότι ο
οργανισµός υπέβαλε αίτηση προς το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο εντός της
περιόδου που αναγράφεται στο εδάφιο (1) για την εγγραφή της ιδιοκτησίας στο όνοµά
του, και, όταν ο ∆ιευθυντής απαίτησε µε τον τρόπο αυτό, κατέβαλε τα καθορισµένα
τέλη για επιτόπια έρευνα:
Νοείται ότι καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο εδάφιο αυτό δεν
εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία είναι ήδη εγγεγραµµένη στο
όνοµα του θρησκευτικού οργανισµού ή η οποία αποκτήθηκε νόµιµα από τον
οργανισµό αυτό µε µεταβίβαση από εγγεγραµµένο πρόσωπο µετά την έναρξη της
ισχύος του Νόµου αυτού.
(3) Κανένα τέλος µεταβίβασης δεν επιβάλλεται µε την εγγραφή οποιασδήποτε
ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα θρησκευτικού οργανισµού, µε τη µεταβίβαση από
εγγεγραµµένο πρόσωπο το οποίο κατείχε την ιδιοκτησία για ή εκ µέρους του
οργανισµού.
(4) Κάθε µεταβίβαση που επηρεάζει ή εκούσιο εµπράγµατο βάρος που επηρεάζει
ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραµµένη στο όνοµα θρησκευτικού οργανισµού δύναται να
δηλωθεί στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο από τον προκαθήµενο του
οργανισµού ή από τον κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο αυτού.
Αναγκαστική εγγραφή
µη εγγεγραµµένης
ιδιοκτησίας.

42. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα του προσώπου που
δικαιούται να εγγραφεί ως ο κύριος αυτής, ο ∆ιευθυντής δύναται, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 44, να εξαναγκάσει τη διενέργεια της εγγραφής της ιδιοκτησίας
αυτής στο όνοµα του προσώπου αυτού.

Γενική εγγραφή.
16 του 16 του 1980.

43.—(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να διατάξει όπως διενεργηθεί εγγραφή όλης της
ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία ή σε οποιοδήποτε
καθορισµένο µέρος αυτής, ή οποιουδήποτε συγκεκριµένου είδους ακίνητης
ιδιοκτησίας από αυτές που απαριθµούνται στον ορισµό των λέξεων "ακίνητη
ιδιοκτησία" στο άρθρο 2, στο όνοµα των αντίστοιχων κυρίων αυτής:
Νοείται ότι, δεν διενεργείται γενική εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας ιδιοκτησίας όπου
έχει ήδη διενεργηθεί γενική εγγραφή αυτής είτε δυνάµει των διατάξεων του Νόµου
αυτού ή δυνάµει οποιουδήποτε άλλου Νόµου τον οποίο ο Νόµος αυτός καταργεί.
(2) Όταν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία ή σε
οποιοδήποτε καθορισµένο µέρος αυτής για την οποία ο ∆ιευθυντής διέταξε να
διενεργηθεί γενική εγγραφή είναι ήδη εγγεγραµµένη κατά την ηµεροµηνία της
διαταγής αυτής, ο ∆ιευθυντής δύναται να συσχετίσει την εγγραφή της ακίνητης αυτής
ιδιοκτησίας µε το σχέδιο που χρησιµοποιήθηκε ως βάση της γενικής εγγραφής και
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δύναται να προβεί σε νέα έκδοση της εγγραφής αυτής για πιο ακριβή καθορισµό της
ιδιοκτησίας αυτής ή για µεγαλύτερη σαφήνεια περιλαµβανοµένης διαφορετικής
περιγραφής των ορίων, της περιοχής ή του αριθµού εγγραφής:
Νοείται ότι η νέα αυτή έκδοση δεν πραγµατοποιείται εκτός αν ο ∆ιευθυντής περιλάβει
στην κατάσταση προς τον κοινοτάρχη όπως προνοείται στο άρθρο 45, λεπτοµέρειες
των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από αυτή.
Νοείται περαιτέρω ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για οποιαδήποτε τέτοια νέα
έκδοση.
∆ιαδικασία σε
µεµονωµένες
περιπτώσεις.

44.—(1) Όταν ο ∆ιευθυντής προτίθεται να εξαναγκάσει τη διενέργεια εγγραφής
οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα οποιουδήποτε προσώπου δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 42, δίνει σ’ αυτό ειδοποίηση για το σκοπό αυτό καλώντας αυτό
όπως εντός εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης µεριµνήσει
όπως η ιδιοκτησία αυτή εγγραφεί στο όνοµά του ή δείξει λόγο γιατί δεν πρέπει να
διενεργηθεί η εγγραφή αυτή. Επίσης ειδοποίηση για το σκοπό αυτό πρέπει να
αναρτηθεί.
(2) Κάθε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή της ακίνητης
ιδιοκτησίας, την έκταση, τα όρια, θέση, αξία αυτής, τη µερίδα, το συµφέρον και το
όνοµα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί και τους λόγους βάσει των οποίων
προέκυψε το δικαίωµα για εγγραφή µαζί µε κατάσταση των τελών που πρέπει να
καταβληθούν σε σχέση µε την εγγραφή.

∆ιαδικασία γενικής
εγγραφής.

45. Αν ο ∆ιευθυντής δυνάµει του άρθρου 43, διατάξει όπως διενεργηθεί γενική
εγγραφή ολόκληρου ή καθορισµένου µέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε
πόλη, χωριό ή ενορία, ο ίδιος πρέπει να εφοδιάσει τον κοινοτάρχη της πόλης, χωριού ή
ενορίας µε σχέδιο της γης της πόλης ή χωριού ή του καθορισµένου µέρους αυτών και
των διάφορων τεµαχίων όπως χωροµετρήθηκαν µαζί µε κατάσταση που περιλαµβάνει
περιγραφή των διάφορων τεµαχίων, την έκταση, τα όρια, θέση, αξία αυτών, τη µερίδα,
το συµφέρον και το όνοµα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί και τους λόγους
βάσει των οποίων προέκυψε το δικαίωµα για εγγραφή µαζί µε κατάσταση των τελών
που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση µε την εγγραφή και για το σκοπό αυτό ισχύουν
οι ακόλουθες διατάξεις —
(α) ο ∆ιευθυντής δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε τέτοια
άλλη εφηµερίδα όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίο, ειδοποίηση που
πληροφορεί το κοινό ότι θα διεξαχθεί γενική εγγραφή και παρέχει λεπτοµέρειες της
περιοχής σε σχέση µε την οποία δίνεται η ειδοποίηση, και ότι το σχέδιο και οι
λεπτοµέρειες που αφορούν την ιδιοκτησία αυτή δόθηκαν στον κοινοτάρχη, και καλεί
όλους τους κυρίους γενικά όπως εντός εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία της
δηµοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας δείξουν
λόγο γιατί η ιδιοκτησία που φαίνεται ότι ανήκει σε καθένα από αυτούς, στην
κατάσταση λεπτοµερειών που δόθηκε στον κοινοτάρχη δεν πρέπει να εγγραφεί στο
όνοµα του ή γιατί δεν πρέπει να διενεργηθεί νέα έκδοση σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες
αυτές·
(β) κάθε πρόσωπο που έχει συµφέρον πάνω σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία την
οποία αφορά η ειδοποίηση αυτή δύναται να επιθεωρήσει κατά πάντα εύλογο χρόνο το
σχέδιο και την κατάσταση λεπτοµερειών και ο κοινοτάρχης που είναι ο υπεύθυνος των
σχεδίων και λεπτοµερειών αυτών οφείλει κατά πάντα εύλογο χρόνο να επιτρέπει σε
οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να λαµβάνει απόσπασµα από αυτά ή αντίγραφο αυτών
ατελώς.

Ο ∆ιευθυντής δύναται
να εγγράψει σε
περίπτωση
παράλειψης µη

46.—(1) Αν εντός της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 45 υποβληθεί ένσταση
αλλά ο ∆ιευθυντής έχει τη γνώµη ότι παρόλα αυτά πρέπει να διενεργηθεί η εγγραφή
στο όνοµα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση ή στην κατάσταση
λεπτοµερειών, δίνει ειδοποίηση για το σκοπό αυτό στον ενιστάµενο ο οποίος δύναται
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εγγεγραµµένου
κυρίου να εγγραφεί.

εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης αυτής να ζητήσει από το
∆ικαστήριο δήλωση ότι αυτός είναι το πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί αντί του
προσώπου που σκοπεύεται να εγγραφεί και δίνει στο ∆ιευθυντή ειδοποίηση για την
αίτησή του. Αν ο ενιστάµενος δεν ζητήσει µε τον τρόπο αυτό, ο ∆ιευθυντής δύναται
να εγγράψει την ιδιοκτησία στο όνοµα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση ή
στην κατάσταση λεπτοµερειών.
(2) Αν κύριος που επηρεάζεται από ειδοποίηση που δόθηκε από το ∆ιευθυντή δυνάµει
του άρθρου 44 ή 45 παραλείψει να συµµορφωθεί µε αυτή εντός της περιόδου που
αναφέρεται σε αυτή, ο ∆ιευθυντής δύναται να προχωρήσει στην εγγραφή της
ιδιοκτησίας αυτής στο όνοµα του κυρίου αυτού ή να προβεί στη νέα αυτή έκδοση.

Τέλη σε περίπτωση
αναγκαστικής
εγγραφής.
31 του 1962.

47.—(1) Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται σε τρεις ίσες ετήσιες δόσεις εκ των οποίων
η πρώτη πρέπει να καταβληθεί τη 13η ηµέρα του Μάρτη την αµέσως επόµενη της
ηµεροµηνίας εγγραφής και οι υπόλοιπες δύο τη 13η ηµέρα του Μάρτη καθενός από τα
επόµενα έτη, και οποιαδήποτε τέτοια δόση δύναται να εισπραχθεί µε τον τρόπο που
προβλέπεται από τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόµου.
(2) Το τέλος εγγραφής αποτελεί εµπράγµατο βάρος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας την
οποία αφορά και έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων εµπράγµατων βαρών και
επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα του αν προέκυψαν πριν από ή µετά την ηµεροµηνία
εγγραφής· και όταν η ιδιοκτησία πρόκειται να πωληθεί προς ικανοποίηση άλλου
εµπράγµατου βάρους ή επιβάρυνσης, η πώληση υπόκειται σε επιφυλαττόµενη τιµή η
οποία πρέπει να µην είναι µικρότερη οποιουδήποτε υπόλοιπου του τέλους εγγραφής το
οποίο δεν καταβλήθηκε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το αναφερόµενο υπόλοιπο δεν
κατέστη απαιτητό και πληρωτέο.
(3) Όταν υποβάλλεται αίτηση για µεταβίβαση ή υποθήκευση ιδιοκτησίας που
βαρύνεται µε την καταβολή τέλους εγγραφής πριν από την πλήρη είσπραξη αυτού, η
µεταβίβαση ή υποθήκευση αυτή δεν διενεργείται εκτός µε την καταβολή οποιουδήποτε
υπόλοιπου του τέλους το οποίο δεν καταβλήθηκε ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το
υπόλοιπο αυτό δεν κατέστη απαιτητό και καταβλητέο.
(4) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1), (2) και (3), "τέλος εγγραφής" περιλαµβάνει το
τέλος που καταβάλλεται σε σχέση µε την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής δυνάµει
οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου.

Καταβολή τέλους σε
περίπτωση εκούσιας
εγγραφής
αναβάλλεται σε
ορισµένες
περιπτώσεις.
17 του 16 του 1980.

48. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα του κυρίου αυτής και
υποβάλλεται αίτηση στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο όπως η ιδιοκτησία
εγγραφεί µε τον τρόπο αυτό, ο ∆ιευθυντής δύναται να εγγράψει αυτήν στο όνοµα του
κυρίου χωρίς απαίτηση της καταβολής εκ των προτέρων του τέλους εγγραφής, και µε
την εγγραφή της ιδιοκτησίας εφαρµόζονται σε αυτή οι διατάξεις του άρθρου 47 όπως
εφαρµόζονται και σε εγγραφές που διενεργούνται δυνάµει των άρθρων 42 µέχρι 46 και
των δύο συµπεριλαµβανοµένων.

Εγγραφή ιδιοκτησίας
εγγεγραµµένης το
όνοµα προσώπου που
απεβίωσε στο όνοµα
προσώπων που
αξιώνουν τίτλο σε
αυτή.

49.—(1) Όταν υποβάλλεται αίτηση για την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα
προσώπου το οποίο αξιώνει ότι δικαιούται σε αυτή και η ιδιοκτησία αυτή είναι
εγγεγραµµένη στο όνοµα προσώπου που απεβίωσε, ο ∆ιευθυντής δύναται να εγγράψει
την ιδιοκτησία στο όνοµα του προσώπου που δικαιούται µε τον τρόπο αυτό, µε την
προσαγωγή έγγραφης συναίνεσης των κληρονόµων του προσώπου στο όνοµα του
οποίου είναι εγγεγραµµένη η ιδιοκτησία δεόντως πιστοποιηµένης:
Νοείται ότι όταν κατά τη γνώµη του ∆ιευθυντή η συναίνεση αυτή παράλογα δεν
παρέχεται ή είναι αδύνατο ή µη πρακτικό να εξασφαλιστεί, ο ∆ιευθυντής δύναται, µε
δαπάνη του αιτητή, αντί της συναίνεσης αυτής να δηµοσιεύει σε τέτοια εφηµερίδα ως
ήθελε θεωρήσει σκόπιµο και να αναρτήσει επίσης ειδοποίηση που περιλαµβάνει —
(α) περιγραφή της ιδιοκτησίας·

Copyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 48 of 104

224

(β) το όνοµα του προσώπου το οποίο είναι εγγεγραµµένο·
(γ) το όνοµα του προσώπου που σκοπεύεται να εγγραφεί,
και να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συµφέρον επί της ιδιοκτησίας όπως εντός
εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της ειδοποίησης αυτής δείξει
λόγο γιατί η εγγραφή που σκοπεύεται δεν πρέπει να διενεργηθεί.
(2) Αν εντός της προαναφερόµενης περιόδου δεν υποβληθεί ένσταση κατά της
σκοπούµενης εγγραφής, ο ∆ιευθυντής δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του
εδαφίου (4), να προχωρήσει στην εγγραφή της ιδιοκτησίας ανάλογα.
(3) Αν εντός της προαναφερόµενης περιόδου υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση αλλά ο
∆ιευθυντής έχει τη γνώµη ότι παρόλα αυτά η εγγραφή πρέπει να διενεργηθεί, αυτός
δίνει ειδοποίηση για αυτό στον ενιστάµενο ο οποίος δύναται, εντός τριάντα ηµερών
από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης αυτής να ζητήσει από το ∆ικαστήριο δήλωση ότι
αυτός είναι το πρόσωπο που δικαιούται σε εγγραφή αντί του προσώπου που
σκοπεύεται να εγγραφεί και δίνει στο ∆ιευθυντή ειδοποίηση για την αίτησή του. Αν ο
ενιστάµενος δεν ζητήσει µε τον τρόπο αυτό, ο ∆ιευθυντής δύναται να εγγράψει την
ιδιοκτησία στο όνοµα του προσώπου που δικαιούται σε αυτή.
(4) Όταν κληρονόµος του προσώπου στο όνοµα του οποίου είναι εγγεγραµµένη η
ιδιοκτησία απουσιάζει από την Κύπρο, καµιά εγγραφή την οποία ο ∆ιευθυντής θεωρεί
ως δυσµενή για τα συµφέροντα του απόντα δεν διενεργείται δυνάµει του άρθρου
αυτού, εκτός αν παρήλθαν τριάντα έτη από την ηµεροµηνία του θανάτου του
εγγεγραµµένου προσώπου.
Τρόπος καθορισµού
έκτασης
εγγεγραµµένης γης.

50. Η έκταση γης που καλύπτεται από εγγραφή τίτλου επί ακίνητης ιδιοκτησίας είναι η
έκταση του τεµαχίου µε το οποίο δύναται να συσχετιστεί η εγγραφή πάνω σε
οποιοδήποτε Κυβερνητικό χωροµετρικό σχέδιο ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο
που καταρτίστηκε πάνω σε κλίµακα από το ∆ιευθυντή:
Νοείται ότι όταν η εγγραφή δεν δύναται να συσχετιστεί µε οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο
η έκταση αυτή είναι η έκταση της γης στην οποία δικαιούται ο κάτοχος του τίτλου
λόγω εχθρικής κατοχής, αγοράς ή κληρονοµιάς.

Υιοθέτηση νέων
σχεδίων.
18 του 16
του 1980.

50Α.—(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να διατάξει την υιοθέτηση νέων σχεδίων για
οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή ενορία, ή για οποιοδήποτε τµήµα πόλης, χωριού ή ενορίας
που καθορίζεται από αυτόν, σε αντικατάσταση των σχεδίων που είναι σε χρήση, είτε
τα νέα αυτά σχέδια (τα οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρονται "ως τα νέα
σχέδια") είναι επί της ίδιας κλίµακας όπως αυτά που θα αντικατασταθούν είτε επί
διαφορετικής.
(2) Όταν δυνάµει του εδαφίου (1), διαταχθεί η υιοθέτηση νέων σχεδίων, ο ∆ιευθυντής
εφοδιάζει τον πρόεδρο της οικείας κοινότητας µε αντίτυπο καθενός από τα
υφιστάµενα σε χρήση σχέδια και µε αντίτυπο του νέου σχεδίου που θα υιοθετηθεί σε
αντικατάσταση αυτού και µε κατάλογο που δείχνει τον αριθµό και εµβαδό κάθε
τεµαχίου ακίνητης ιδιοκτησίας επί του πρώτου αντίτυπου και τον αντίστοιχο αριθµό
και εµβαδό τεµαχίου επί του δεύτερου, και ακολούθως ισχύουν οι ακόλουθες
διατάξεις:
(α) Ο ∆ιευθυντής δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε δύο
τουλάχιστο ηµερήσιες εφηµερίδες οι οποίες κυκλοφορούν εντός της περιοχής ως προς
την οποία σκοπεύεται η υιοθέτηση νέων σχεδίων και τοιχοκολλά σε περίοπτα µέρη
εντός της περιοχής αυτής γνωστοποίηση που πληροφορεί το κοινό για τη σκοπούµενη
υιοθέτηση νέων σχεδίων, η οποία καθορίζει την περιοχή ως προς την οποία
σκοπεύεται η υιοθέτηση των νέων σχεδίων και η οποία αναφέρει ότι και τα δύο
προαναφερόµενα σχέδια και ο προαναφερόµενος κατάλογος κατατέθηκαν στον
Πρόεδρο της οικείας κοινότητας και καλεί κάθε κύριο ακίνητης ιδιοκτησίας που
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βρίσκεται εντός της προαναφερόµενης περιοχής όπως εντός εξήντα ηµερών από την
τελευταία δηµοσίευση της γνωστοποίησης δείξει λόγο για την µη υιοθέτηση του νέου
σχεδίου αναφορικά µε την ακίνητη ιδιοκτησία αυτού·
(β) κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννοµο συµφέρον σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία
που βρίσκεται εντός της περιοχής που καθορίζεται στη γνωστοποίηση δύναται να
επιθεωρήσει κατά πάντα εύλογο χρόνο τα σχέδια και τον κατάλογο που αναφέρθηκε,
και ο πρόεδρος της οικείας κοινότητας υποχρεούται να επιτρέψει την επιθεώρηση
αυτών κατά οποιοδήποτε τέτοιο χρόνο και την αντιγραφή οτιδήποτε περιέχεται σε
αυτά χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.
(3) Αν εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2)
υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, ο ∆ιευθυντής µελετά αυτή και κοινοποιεί την
απόφασή του σχετικά µε αυτή µε ειδοποίηση που επιδίδεται στο πρόσωπο που
υποβάλλει την ένσταση και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τα έννοµα συµφέροντα του
οποίου δυνατό να επηρεάζονται από την ένσταση ή από την απόφαση σχετικά µε αυτή.
(4) Μετά την παρέλευση της προθεσµίας που προβλέπεται από το εδάφιο (2) του
άρθρου αυτού ή ανάλογα µε την περίπτωση της προθεσµίας που προβλέπεται από το
άρθρο 80, ο ∆ιευθυντής προχωρεί στην υιοθέτηση των νέων σχεδίων, όπως αυτά
δυνατό να τροποποιήθηκαν από αυτόν µετά την υποβολή ένστασης δυνάµει του
εδαφίου (3) ή ανάλογα µε την περίπτωση, όπως δυνατό να τροποποιήθηκαν µε
διάταγµα του δικαστηρίου που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 80, και όταν
oποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στην οικεία περιοχή είναι ήδη εγγεγραµµένη στο
κτηµατικό µητρώο ο ∆ιευθυντής δύναται να συσχετίσει την εγγραφή αυτής µε το νέο
σχέδιο, µε τροποποίηση ή διόρθωση του κτηµατικού µητρώου και κάθε άλλου
κτηµατολογικού βιβλίου ή αρχείου και του πιστοποιητικού εγγραφής της ακίνητης
αυτής ιδιοκτησίας χωρίς επιβολή οποιουδήποτε δικαιώµατος ή τέλους:
Νοείται ότι όταν το άρθρο αυτό εφαρµόζεται σε περιοχές όπου το κτηµατικό µητρώο
και άλλα κτηµατολογικά βιβλία κατακρατούνται παράνοµα και δεν βρίσκονται υπό τον
έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ο ∆ιευθυντής δύναται να συσχετίσει οποιαδήποτε
εγγραφή µε το νέο σχέδιο µόλις καταστεί δυνατή η κατοχή του οικείου κτηµατικού
µητρώου ή άλλου κτηµατικού βιβλίου.
Μητρώο και άλλα
βιβλία.
3 του 27(Ι) του 2010.

51. Σε κάθε Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο τηρούνται:
(α) χωριστό Κτηµατικό Μητρώο για κάθε επαρχία, δήµο και κοινότητα, ή αν ο
∆ιευθυντής διατάξει µε τον τρόπο αυτό, για οποιαδήποτε ενορία δήµου ή κοινότητας
σε τέτοιο τύπο όπως αυτός ήθελε αποφασίσει, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι
εγγραφές και οι µεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας·
(β) τέτοια άλλα βιβλία και συνόψεις όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε θεωρήσει αναγκαίο.

Παροχή
πληροφοριών.
19 του 16
του 1980.

2 του 43 του 1990.

51Α.—(1) Ο ∆ιευθυντής παρέχει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, µε την
καταβολή του νενοµισµένου τέλους, οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση µε
οποιαδήποτε καταχώρηση σε κάθε µητρώο ή άλλο βιβλίο που τηρείται σε κάθε
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), "ενδιαφερόµενο πρόσωπο" σηµαίνει τον κύριο,
τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του, τον κύριο οποιωνδήποτε δέντρων,
οικοδοµηµάτων ή άλλων αντικειµένων επί της γης η οποία ανήκει σε άλλο πρόσωπο
και αντίστροφα, το δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώµατος ή συµφέροντος επί της
ακίνητης ιδιοκτησίας, το πρόσωπο που ικανοποιεί το ∆ιευθυντή ότι είναι προτιθέµενος
αγοραστής ή ενυπόθηκος δανειστής, τον ενάγοντα σε οποιαδήποτε αγωγή κατά του
κυρίου της ιδιοκτησίας αυτής, τον εξ επαγγέλµατος εκτιµητή ο οποίος θα ήθελε
ορισµένες πληροφορίες για τους σκοπούς της εκτίµησης ορισµένης ακίνητης
ιδιοκτησίας για υπόθεση που σχετίζεται µε αναγκαστική απαλλοτρίωση όπως και
δικηγόρο στον οποίο αποδειγµένα έχει ανατεθεί από οποιοδήποτε από τα
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προαναφερθέντα πρόσωπα να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε
οποιαδήποτε καταχώρηση σύµφωνα µε το εδάφιο (1) και περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο
που δεν καθορίζεται µε τον τρόπο αυτό στο οποίο ο ∆ιευθυντής ήθελε ειδικά διατάξει
την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.
3 του 155(Ι) του
2013.

(3)(α) Ο ∆ιευθυντής δύναται να παρέχει αµέσως, σε πιστωτικό ίδρυµα, πληροφορίες
που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία που είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα συγκεκριµένου
φυσικού ή νοµικού προσώπου ή πληροφορίες σε σχέση µε συγκεκριµένο ακίνητο,
µετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος.
(β) Πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται πληροφορίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (α), αναφέρει στην αίτησή του, τους λόγους από τους οποίους πηγάζει το
δικαίωµα του να λαµβάνει σαν ενδιαφερόµενο πρόσωπο τις εν λόγω πληροφορίες, και
ο ∆ιευθυντής παραχωρεί τις πληροφορίες στο πιστωτικό ίδρυµα αµέσως χωρίς τον
ταυτόχρονο έλεγχο των προβληθέντων λόγων που αναφέρονται στην αίτησή του:
Noείται ότι, το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να πληροφορεί αµέσως και γραπτώς το
πρόσωπο για το οποίο ζήτησε πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του
από το ∆ιευθυντή και να καταγράφει ταυτόχρονα τους λόγους που έχει παραθέσει
στην αίτησή του.
(γ) Πιστωτικό ίδρυµα δύναται να κάµνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου (β),
αφού προηγουµένως λάβει τη σχετική άδεια από το ∆ιευθυντή.
(δ) Ο ∆ιευθυντής προβαίνει, εκ των υστέρων, σε συχνό δειγµατοληπτικό έλεγχο ώστε
να διαπιστώσει τη συνδροµή των λόγων που προβάλλονται, ως προβλέπεται στην
παράγραφο (β), στις αιτήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων και προς τούτο ο ∆ιευθυντής µε
συστηµένη επιστολή ζητεί από πιστωτικό ίδρυµα και το πιστωτικό ίδρυµα είναι
υποχρεωµένο να αποστέλλει εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής της
επιστολής αυτής, τα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων που επικαλέστηκε για λήψη
πληροφοριών και τα οποία το καθιστούν ενδιαφερόµενο πρόσωπο, σύµφωνα µε το
εδάφιο (2), καθώς και αντίγραφο της ενηµερωτικής επιστολής που αποστάληκε στο
πρόσωπο για το οποίο ζήτησε πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του,
όπως προνοείται στην επιφύλαξη του άρθρου 51Α(3)(β):
Noείται ότι, πρόσωπο για το οποίο έχουν ζητηθεί πληροφορίες που αφορούν την
ακίνητη ιδιοκτησία του, δύναται να υποβάλει γραπτό αίτηµα στο ∆ιευθυντή όπως
αυτός προβεί σε εκ των υστέρων έλεγχο αναφορικά µε το κατά πόσο το πιστωτικό
ίδρυµα είχε βάσιµους λόγους να λάβει τις συγκεκριµένες πληροφορίες, έναντι
καθοριζόµενου τέλους:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε τέτοια περίπτωση ο ∆ιευθυντής οφείλει να ενηµερώσει
γραπτώς το πρόσωπο αυτό για τα ευρήµατά του και την απόφασή του κατά πόσο
συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να καθίσταται
ενδιαφερόµενο πρόσωπο αναφορικά µε τη λήψη των πληροφοριών που αυτό ζήτησε
και έλαβε από το ∆ιευθυντή.
(ε) Σε πιστωτικό ίδρυµα που δεν αποστέλλει τα αποδεικτικά στοιχεία εντός της
ταχθείσας προθεσµίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ), ο ∆ιευθυντής του
αφαιρεί για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) χρόνια τη σχετική άδεια που του δόθηκε
σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) ή/και του επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο που να µην
υπερβαίνει το ποσό των διακόσιων πενήντα χιλιάδων (€250.000) ευρώ και ειδοποιεί
σχετικά το πιστωτικό ίδρυµα µε συστηµένη επιστολή.
(στ) Σε περίπτωση που από τα στοιχεία που θα δώσει το πιστωτικό ίδρυµα
διαπιστωθεί ότι δε συνέτρεχε οποιοσδήποτε λόγος που να το καθιστά ενδιαφερόµενο
πρόσωπο για λήψη των πληροφοριών που ζήτησε και έλαβε από το ∆ιευθυντή, τότε το
πιστωτικό ίδρυµα ειδοποιείται, µε συστηµένη επιστολή, σχετικά µε την απόφαση του
∆ιευθυντή για αφαίρεση της σχετικής άδειας, για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2)
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χρόνια ή/και επιβολή διοικητικού προστίµου που να µην υπερβαίνει το ποσό των
διακόσιων πενήντα χιλιάδων (€250.000) ευρώ.
(ζ) Στις περιπτώσεις όπου αφαιρείται η άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων (ε) και (στ) και το πιστωτικό ίδρυµα, κατά ή µετά την πάροδο της
χρονικής περιόδου για την οποία του έχει αφαιρεθεί η άδεια, υποβάλλει εκ νέου
αίτηση για έκδοση άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο (γ), ο ∆ιευθυντής κατά
την έκδοση της άδειας δύναται να περιλάβει σ’ αυτήν οποιουσδήποτε όρους ή
περιορισµούς, αναφορικά µε την παροχή πληροφοριών ακίνητης ιδιοκτησίας στο εν
λόγω ίδρυµα.
Πιστοποιητικό
εγγραφής.

52. Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής περιλαµβάνει τέτοιες λεπτοµέρειες και είναι τέτοιου
τύπου ως ο ∆ιευθυντής ήθελε αποφασίσει.

Ξεχωριστό
πιστοποιητικό για
συγκύριους.

53. Ο ∆ιευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε συγκύριο ακίνητης
ιδιοκτησίας όπως εξασφαλίσει ξεχωριστό πιστοποιητικό εγγραφής για τη µερίδα του
επί αυτής και καταβάλει το τέλος εγγραφής που απαιτείται για το σκοπό αυτό.

Εξουσία ∆ιευθυντή
όπως προβεί σε
εγγραφή µερίδων.

54. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες και
υποβάλλεται αίτηση από ένα από τους συγκύριους για εγγραφή της µερίδας του επί
αυτής, ο ∆ιευθυντής δύναται να εγγράψει όλες τις επί της ιδιοκτησίας µερίδες.

Καταχώρηση
δουλείας σε Μητρώο
και σε πιστοποιητικό
εγγραφής.

55. Όταν οποιαδήποτε γη υπόκειται ή απολαύει οποιουδήποτε δικαιώµατος,
προνοµίου, ελευθερίας, δουλείας ή άλλου πλεονεκτήµατος, όπως προνοείται στο
άρθρο 12, αυτό καταχωρείται µε αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που έχει συµφέρον
στο Κτηµατικό Μητρώο και στο πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο αφορά τη γη αυτή.

Πιστοποιητικό
εγγραφής να
περιλαµβάνει
ορισµένες
ιδιοκτησίες.

56. Από και µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού, κάθε εγγραφή
που έγινε και κάθε πιστοποιητικό που εκδόθηκε σε σχέση µε οποιαδήποτε µεταβίβαση
γης ή οικοδοµής ή οποιαδήποτε επαγωγή αυτών µε κληρονοµική διαδοχή θεωρείται
ότι περιλαµβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία σχετίζετο µε αυτά στην οποία ο
µεταβιβάζων ή ο αποβιώσας εδικαιούτο.

Καµιά ξεχωριστή
εγγραφή για
οτιδήποτε στέκει επί
γης.

57. Από και µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού καµιά ξεχωριστή εγγραφή
για οτιδήποτε στέκει, είναι φυτεµένο ή ανηγέρθηκε επί της ή για οποιοδήποτε
δικαίωµα προσαρτηµένο στη γη ή στο οποίο υπόκειται η γη δεν διενεργείται
ξεχωριστά από τη γη αυτή, εκτός όταν το πράγµα αυτό η δικαίωµα ανήκει σε πρόσωπο
άλλο από τον κύριο της γης.

Επίλυση διαφορών ως
προς τα σύνορα.

58.—(1) Όταν αναφύεται οποιαδήποτε διαφορά ως προς τα σύνορα οποιασδήποτε
εγγεγραµµένης γης, ο ∆ιευθυντής επιλύει τη διαφορά αυτή, σε πρώτο στάδιο, κατόπι
ειδοποίησης που δίνεται στα µέρη τουλάχιστο δεκατέσσερις ηµέρες προηγουµένως, η
οποία πληροφορεί αυτά για το χρόνο κατά τον οποίο θα επιθεωρηθούν τα υπό
αµφισβήτηση σύνορα και κανένα ∆ικαστήριο δεν επιλαµβάνεται οποιασδήποτε
αγωγής ή άλλης διαδικασίας αναφορικά µε τη διαφορά αυτή, εκτός αν αυτή επιλύθηκε
σε πρώτο στάδιο όπως προνοείται στο άρθρο αυτό.
(2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αποφασίσει επί της διαφοράς στην περίπτωση απουσίας
οποιουδήποτε µέρους που ειδοποιήθηκε όπως προνοείται στο εδάφιο (1).
(3) Μόλις ο ∆ιευθυντής αποφασίσει επί διαφοράς συνόρων, δίνει ειδοποίηση στα
εµπλεκόµενα στη διαφορά µέρη για την απόφαση του και τοποθετεί τέτοια ορόσηµα
ως ήθελε θεωρήσει σκόπιµο για κατάδειξη της γραµµής των συνόρων όπως αυτή
αποφασίστηκε από αυτόν και προβαίνει σε τέτοιες καταµετρήσεις και σηµειώσεις
όπως δυνατό να απαιτούνται προς διακρίβωση της θέσης των οροσήµων.

31 του 1962.

(4) Η δαπάνη τοποθέτησης των οροσήµων βαρύνει το µέρος το οποίο κατά τη γνώµη
του ∆ιευθυντή, βρίσκεται σε άδικο και η δαπάνη αυτή δύναται να εισπραχθεί κατά τον
τρόπο που προβλέπεται από τον περί Εισπράξεως Φόρων Νόµο.
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Πιστοποιητικά που
απωλέσθηκαν ή
καταστράφηκαν.
20 του 16
του 1980.

Εξουσία προς
απαίτηση
πληροφοριών, κτλ.,
σε σχέση µε ακίνητη
ιδιοκτησία.

59. Σε περίπτωση απόδειξης προς ικανοποίηση του ∆ιευθυντή ότι οποιοδήποτε
πιστοποιητικό που εκδόθηκε από αυτόν το οποίο σχετίζεται µε ακίνητη ιδιοκτησία
απωλέσθηκε ή καταστράφηκε, ή κατακρατείται παράνοµα από το πρόσωπο που
δικαιούται σε αυτό, αυτός δύναται µε την καταβολή του καθορισµένου τέλους, να
εκδώσει άλλο πιστοποιητικό στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτό, και ο ∆ιευθυντής
για το σκοπό αυτό προβαίνει σε καταχώρηση στο Μητρώο για την έκδοση άλλου
πιστοποιητικού και κάθε τέτοιο πιστοποιητικό είναι έγκυρο και αποτελεσµατικό για
κάθε σκοπό.
60. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, o ∆ιευθυντής δύναται µε
ειδοποίηση να απαιτήσει από οποιοδήποτε κύριο ή άλλο πρόσωπο που υποβάλλει
αίτηση για εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας ή από οποιοδήποτε κύριο, ενυπόθηκο
δανειστή ή άλλο πρόσωπο που έχει συµφέρον επί οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας
σε σχέση µε την οποία πρόκειται να εγγραφεί ή καταχωρηθεί οποιαδήποτε
µεταβίβαση, υποθήκη ή άλλο εµπράγµατο βάρος —
(α) όπως εµφανιστεί ενώπιον του σε τέτοιο εύλογο χρόνο και τόπο ως ήθελε
καθοριστεί στην ειδοποίηση και δώσει τέτοιες σχετικές πληροφορίες τις οποίες δυνατό
αυτό να κατέχει·
(β) όπως προσαγάγει όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία βρίσκονται υπό την κατοχή ή
υπό τον έλεγχό του.

Εξουσία προς
διόρθωση λαθών και
παραλείψεων. 21(α)
του 16
του 1980.

61.—(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο
Κτηµατικό Μητρώο ή σε οποιοδήποτε βιβλίο ή σχέδιο του Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου, ή σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής, και κάθε
τέτοιο Μητρώο, βιβλίο, σχέδιο ή πιστοποιητικό εγγραφής που διορθώθηκε µε τον
τρόπο αυτό έχει την ίδια εγκυρότητα και ισχύ όπως αν το λάθος αυτό ή η παράλειψη
αυτή να µην είχε γίνει.

21(β) του 16
του 1980.

(2) Όταν λόγω λάθους, παράλειψης, ψευδούς βεβαίωσης ή ψευδούς παράστασης που
έγινε καλή τη πίστει ή δόλια, διενεργηθεί οποιαδήποτε εγγραφή σε οποιοδήποτε βιβλίο
Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου, ο ∆ιευθυντής δύναται, µετά την διαπίστωση
των αληθινών γεγονότων, να προβεί σε ακύρωση της εγγραφής αυτής καθώς και κάθε
πιστοποιητικού που σχετίζεται µε την εγγραφή αυτή.

21(β) του 16
του 1980.
21(γ) του 16
του 1980.

(3) Καµιά τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση δεν διενεργείται δυνάµει των διατάξεων
του εδαφίου (1) ή (2) εκτός αν δοθεί από το ∆ιευθυντή προηγούµενη ειδοποίηση
τριάντα ηµερών σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δυνατό να επηρεάζεται από αυτή,
και οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, εντός της περιόδου των τριάντα ηµερών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία δόθηκε η ειδοποίηση αυτή, να καταχωρήσει ένσταση στο
∆ιευθυντή ο οποίος για τούτο εξετάζει αυτή και δίνει ειδοποίηση για την απόφασή του
επί αυτής στον ενιστάµενο.

Σφραγίδες.

62.—(1) Κάθε Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο έχει σφραγίδα τέτοιου τύπου ως
ήθελε εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(2) Η σφραγίδα βρίσκεται υπό τη φύλαξη τέτοιου λειτουργού ως ο ∆ιευθυντής ήθελε
ορίσει, και τίθεται από αυτόν πάνω σε κάθε έγγραφο που εκδίδεται από το γραφείο.

Κοινοτάρχης να
αναφέρει το θάνατο
κυρίου ακίνητης
ιδιοκτησίας.

63. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατέχει οποιαδήποτε
ακίνητη ιδιοκτησία, ή το οποίο είναι δικαιούχο συµφέροντος (beneficially interested)
πάνω σε αυτή, ο κοινοτάρχης της πόλης, χωριού ή ενορίας όπου το πρόσωπο που
απεβίωσε είχε την τελευταία του διαµονή έχει καθήκον να αναφέρει το θάνατο αυτό
αµέσως στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο της επαρχίας του.

Αµοιβές
κοινοταρχών.

64. Ο ∆ιευθυντής δύναται να χορηγεί σε οποιοδήποτε κοινοτάρχη που αναφέρει
θάνατο όπως απαιτείται από το άρθρο 63 δικαίωµα που δεν υπερβαίνει τα εκατό µιλς.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 53 of 104

224

∆ικαστικές
διαδικασίες που
αφορούν αξιώσεις επί
ακίνητης ιδιοκτησίας.

65.—(1) Όταν αγωγή ή άλλη διαδικασία εγείρεται σε οποιοδήποτε ∆ικαστήριο µε την
οποία αξιώνεται τίτλος επί ακίνητης ιδιοκτησίας, ο Πρωτοκολλητής του ∆ικαστηρίου
απαιτεί από τον ενάγοντα ή τον αιτητή όπως τον εφοδιάσει µε επικυρωµένο αντίγραφο
του κλητηρίου εντάλµατος ή άλλου εγγράφου µε το οποίο υποβλήθηκε η αξίωση και ο
Πρωτοκολλητής αποστέλλει αυτό στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο για
ενηµέρωση του ∆ιευθυντή.
(2) Επικυρωµένο αντίγραφο απόφασης ή διατάγµατος του ∆ικαστηρίου αποτελεί
επαρκή εξουσιοδότηση προς το ∆ιευθυντή όπως διενεργήσει τις εγγραφές ή µεταβολές
που απαιτούνται από την απόφαση ή το διάταγµα µε την καταβολή των τελών που
καθορίζονται.

2 του 2 του 1978.
Ερµηνευτική διάταξη.

ΜΕΡΟΣ ΙV—EΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
65Α.—(1) Στο Μέρος αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά —
(α) "κρατική ακίνητη ιδιοκτησία" περιλαµβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που δύναται
να εκµισθωθεί δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 18·

9 του 1965
51 του 1970
3 του 1978
6 του 1981.

(β) οι όροι "απαγόρευση", "αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο",
"εµπράγµατο βάρος", "µεταβίβαση" και "υποθήκη" έχουν, τηρουµένων των
αναλογιών, τις έννοιες που αποδόθηκαν αντίστοιχα σε αυτούς από τον περί
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµο.

(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού οι όροι "εκµισθωτής", "µισθωτής" και
"υποµισθωτής" περιλαµβάνουν εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, τους
αντίστοιχους κληρονόµους, προσωπικούς αντιπροσώπους, διαχειριστές, κηδεµόνες και
επίτροπους των προσώπων αυτών, και τους κηδεµόνες των περιουσιών των προσώπων
αυτών, και επίσης —
(α) στην περίπτωση εκµισθωτή, τον εκάστοτε κύριο της ακίνητης ιδιοκτησίας που
εκµισθώθηκε·
(β) στην περίπτωση µισθωτή ή υποµισθωτή, τον εκάστοτε κύριο του εµπράγµατου
δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της µίσθωσης ή υποµίσθωσης ανάλογα
µε την περίπτωση.
3 του 120(Ι) του
2007.
46(Ι) του 2005
141(Ι) του 2005.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ο όρος «εκτοπισθείς» περιλαµβάνει και
τους λοιπούς δικαιούχους στεγαστικής βοήθειας δυνάµει του άρθρου 7 του περί
Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα
Νόµου.

Εγγραφή ορισµένων
µισθώσεων.

65Β.—(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία εκµισθώνεται για περίοδο που υπερβαίνει τα
δεκαπέντε έτη, κανένα εµπράγµατο δικαίωµα δεν αποκτάται µε τη µίσθωση εκτός αν,
τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, αυτή εγγραφεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού:

2(α) του 78(Ι) του
2018.

Νοείται ότι, σύµβαση µίσθωσης κρατικής ιδιοκτησίας µεταξύ της Κυβέρνησης ως
ιδιοκτήτη και εκµισθωτή και σύµβαση µίσθωσης τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας µεταξύ
του Κηδεµόνα ως εκµισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως µισθωτή για σκοπούς
στέγασης ή αυτοστέγασής του, καθώς και σύµβαση µίσθωσης τουρκοκυπριακής
ακίνητης ιδιοκτησίας µεταξύ του Κηδεµόνα ως εκµισθωτή και εκτοπισθέντος
προσώπου το οποίο βρισκόταν εν ζωή κατά ή µετά την 7η Απριλίου 2006 ως µισθωτή
για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και οι οποίες αφορούν είτε οικιστική
µονάδα η οποία οικοδοµήθηκε σε κυβερνητικό οικισµό και/ή σε συνοικισµό
αυτοστέγασης είτε υφιστάµενη µεµονωµένη κατοικία η οποία είχε ανεγερθεί από
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εκτοπισθέν πρόσωπο σε τουρκοκυπριακή γη κατά τη διάρκεια της έκρυθµης, συνεπεία
της τουρκικής εισβολής κατάστασης και µέχρι το έτος 1980, δύναται να εγγράφονται,
έστω και αν η περίοδος εκµίσθωσης όπως καθορίζεται δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε
(15) έτη, αλλά καθορίζεται ότι θα διαρκεί καθ’ όλη την περίοδο της έκρυθµης,
συνεπεία της τουρκικής εισβολής, κατάστασης και µέχρι την επιστροφή του µισθωτή
στον τόπο απ’ όπου αυτός εκτοπίσθηκε ή στον τόπο της καταγωγής του, σε περίπτωση
που ο µισθωτής γεννήθηκε µετά την τουρκική εισβολή.
4(α) του 67(Ι) του
2016.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση σύµβασης µίσθωσης κρατικής ακίνητης
ιδιοκτησίας µεταξύ της κυβέρνησης, ως ιδιοκτήτη, εκµισθωτή, και εκτοπισθέντος
προσώπου, ως µισθωτή, για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του, ο οποίος
βρισκόταν στη ζωή κατά ή µετά την 7η Απριλίου 2006 και η σύµβαση µίσθωσης
αφορά οικιστική µονάδα που οικοδοµήθηκε σε κυβερνητικό οικισµό ή σε συνοικισµό
αυτοστέγασης, µερικώς σε γη κρατικής ιδιοκτησίας και µερικώς σε γη
τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, το προβλεπόµενο µίσθωµα δεν θα εισπράττεται ούτε θα
θεωρείται ότι οφείλεται:

2(β) του 78(Ι) του
2018.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση θανάτου του εκτοπισθέντος προσώπου το
οποίο ανήγειρε µεµονωµένη κατοικία σε τουρκοκυπριακή γη, το δικαίωµα µίσθωσης
για την οικιστική µονάδα που κατείχε κατά την ηµεροµηνία του θανάτου του αποτελεί
αντικείµενο κληρονοµικής διαδοχής.

2(α) του 23
του 1982

(2) Για εγγραφή µίσθωσης δυνάµει του άρθρου αυτού προσάγονται στο αρµόδιο
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο —
(α) Αντίγραφο της σύµβασης αυτής το οποίο φέρει τις υπογραφές του εκµισθωτή και
του µισθωτή και τη νενοµισµένη πιστοποίηση της αυθεντικότητας αυτών·

3(β) του 30(Ι)
του 1992.

4(β) του 120(Ι) του
2007.

(β) το πιστοποιητικό εγγραφής της εκµισθούµενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή
τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντων
προσώπων, όπως οι συµβάσεις µίσθωσης που αναφέρονται στην επιφύλαξη του
εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή πιστοποιητικό έρευνας στο Κτηµατικό Μητρώο που
αποδεικνύει την εγγραφή αυτή:
Νοείται ότι κανένα τέτοιο πιστοποιητικό δεν απαιτείται να προσαχθεί σε περίπτωση
εκµίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας ή τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας,
για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντος προσώπου·
(γ) αν εκµισθώνεται τµήµα µόνο ακίνητης ιδιοκτησίας, χωροµετρικό σχέδιο το οποίο
εκδίδεται από το ∆ιευθυντή µε την καταβολή του νενοµισµένου δικαιώµατος και το
οποίο δείχνει την ιδιοκτησία που εκµισθώνεται· και
(δ) κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο το οποίο ήθελε εύλογα απαιτηθεί από το ∆ιευθυντή.

3(γ) του
30(Ι) του 1992.

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο ∆ιευθυντής φροντίζει όπως, µε την
προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και αφού ειδοποιηθεί γι’
αυτό ο άλλος από τους συµβαλλόµενους, διενεργηθεί εγγραφή των καθορισµένων
στοιχείων σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό (το οποίο στο εξής στο Μέρος
αυτό θα αναφέρεται ως "Μητρώο Εγγραφής Μισθώσεων") και εκδοθεί πιστοποιητικό
της εγγραφής της µίσθωσης στον καθορισµένο τύπο και, εκτός της περίπτωσης
µίσθωσης µη εγγεγραµµένης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και µη
εγγεγραµµένης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που εκµισθώνεται από τον
Κηδεµόνα για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης εκτοπισθέντων προσώπων, όπως
αναφορά στην εγγραφή που έγινε µε τον τρόπο αυτό σηµειωθεί έναντι της οικείας
εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στο Κτηµατικό Μητρώο και, όταν, τούτο είναι
δυνατό, επί του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας.
(4) Καµιά µίσθωση δεν εγγράφεται βάσει του εδαφίου (3)—
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Κεφ. 149.

(α) αν η σύµβαση της µίσθωσης δεν είναι έγκυρη σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 77(1) του περί Συµβάσεων Νόµου·

2(β) του 23
του 1982.

(β) αν η σύµβαση της µίσθωσης δεν προβλέπει ρητά για εγγραφή της µίσθωσης βάσει
του άρθρου αυτού·

3(δ) του 30(Ι)
του 1992.
4(β) του 67(Ι) του
2016.

(γ) εκτός στην περίπτωση εκµίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας, ή
τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που εκµισθώνεται όπως αναφέρεται στην
πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, αν η ακίνητη ιδιοκτησία που
εκµισθώνεται δεν είναι εγγεγραµµένη στο Κτηµατολογικό Μητρώο στο όνοµα του
εκµισθωτή κατά την ηµεροµηνία της προσαγωγής των εγγράφων που αναφέρονται στο
εδάφιο (2) στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο·

Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 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.
4(γ) του 120(Ι) του
2007.
4(γ) του 67(Ι) του
2016.

(δ) αν εκµισθώνεται τµήµα µόνο ακίνητης ιδιοκτησίας και η εκµίσθωση αυτή
συνεπάγεται τεµαχισµό της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας κατά τρόπο που δεν συνάδει,
τηρουµένων των αναλογιών, µε τις διατάξεις τους άρθρου 27 ή/και µε τις πρόνοιες του
περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών Νόµου, ανάλογα µε την περίπτωση:

Νοείται ότι οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις
σύµβασης µίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας µεταξύ της κυβέρνησης, ως
ιδιοκτήτη εκµισθωτή ή σύµβασης µίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας
µεταξύ του Κηδεµόνα, ως εκµισθωτή, και εκτοπισθέντος προσώπου, ως µισθωτή, για
σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του·
(ε) αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκµισθώνεται συνίσταται σε κατ’ εξ αδιαιρέτου
ιδανική µερίδα και οι εγγεγραµµένοι κύριοι των άλλων µερίδων στην ίδια ιδιοκτησία
δεν µετέχουν ως εκµισθωτές της ίδιας σύµβασης µισθώσεως, εκτός αν κάθε τέτοια
µερίδα υπολειπόµενη του ακέραιου ανήκει κατά κυριότητα στο µισθωτή και είναι
εγγεγραµµένη στο όνοµά του·
(στ) αν ο εκµισθωτής τελεί υπό απαγόρευση:
Νοείται ότι καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην παράγραφο αυτή δεν
επηρεάζει τις εξουσίες οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτηµένου, βάσει ή δυνάµει
των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου, όπως εκµισθώνει ακίνητη
ιδιοκτησία εγγεγραµµένη στο όνοµα προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση·
(ζ) αν η ακίνητη ιδιοκτησία που εκµισθώνεται υπόκειται σε εµπράγµατο βάρος, εκτός
αν προσαχθεί η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου προς όφελος του οποίου
επενεργεί το εµπράγµατο αυτό βάρος, και αν αυτό είναι υποθήκη και του τυχόν
εγγυητή:

3(ε) του 30(Ι)
του 1992.
4(δ) του 67(Ι) του
2016.

Noείται ότι στις περιπτώσεις εκµίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας,
σύµφωνα µε την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, η συγκατάθεση
θα δίνεται από τον Κηδεµόνα.
(η) αν στη σύµβαση µισθώσεως δεν προβλέπονται ορισµένες ηµεροµηνίες έναρξης
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7 του 41(Ι) του 2015.

(άµεσης ή σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρόνο από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής σύµβασης ή υπό την αίρεση της επέλευσης ορισµένου γεγονότος) και λήξης
της περιόδου µίσθωσης, έστω και αν η λήξη αυτή τελεί υπό την αίρεση της επέλευσης
ορισµένου γεγονότος, νοουµένου ότι δύναται να διαλαµβάνεται σε αυτή πρόβλεψη για
ανανέωση της µίσθωσης για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που ορίζονται σαφώς,
χωρίς όµως δυνατότητα ανανεώσεων επ’ άπειρο·

3(στ) του 30(Ι)
του 1992.

(θ) αν δεν καταβληθούν τα νενοµισµένα τέλη και δικαιώµατα εγγραφής της µίσθωσης
και έκδοσης του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής αυτής εκτός των περιπτώσεων των
µισθώσεων ακίνητης ιδιοκτησίας που δύνανται να εγγράφονται σύµφωνα µε την
πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού για τις οποίες δεν θα
καταβάλλονται δικαιώµατα εγγραφής:

4(ε) του 67(Ι) του
2016.
2 του 121(Ι) του
2007.

Νοείται ότι η απαλλαγή από τα δικαιώµατα εγγραφής που αναφέρεται στην
παράγραφο αυτή, περιλαµβάνει τόσο τα δικαιώµατα εγγραφής της σύµβασης
µίσθωσης, όσο και τα δικαιώµατα για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής της
σύµβασης µίσθωσης και του σχετικού κτηµατολογικού σχεδίου, εκεί όπου τούτο
απαιτείται.

2(γ) του 23
του 1982.

(ι) αν κατά την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης για εγγραφή της µίσθωσης, η
περίοδος της µίσθωσης αυτής που δεν εξέπνευσε ακόµα µαζί µε τις τυχόν σαφώς
προβλεπόµενες στη σχετική σύµβαση περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή
παράτασης της σύµβασης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη:

3(ζ) του 30(Ι)
του 1992.
4(στ) του 67(Ι) του
2016.

Νοείται ότι µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη
του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, δύναται να εγγράφεται, έστω και αν η περίοδος
που δεν εξέπνευσε δεν υπερβαίνει τα 15 έτη.

4(δ) του 120(Ι) του
2007.
19 του 1963
21 του 1967
36 του 1968
17 του 1969
26 του 1971
38 του 1972
79 του 1977
29 του 1980
8 του 1984
160 του 1991
60(Ι) του 1992
68(Ι) του 1994
1(Ι) του 1995
9(Ι) του 1998
121(Ι) του 2002
222(Ι) του 2002
179(Ι) του 2004
209(Ι) του 2004.
4(ζ) του 67(Ι) του
2016.

(5) Κάθε σύµβαση µίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας µεταξύ της Κυβέρνησης,
ως ιδιοκτήτη, εκµισθωτή ή σύµβαση µίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας
µεταξύ του Κηδεµόνα, ως εκµισθωτή, και εκτοπισθέντος προσώπου, ως µισθωτή για
σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του, θεωρείται, σ’ ό,τι αφορά την υποβολή της για
σκοπούς εγγραφής της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ως µη
υποκείµενη σε χαρτοσήµανση δυνάµει του περί Χαρτοσήµων Νόµου.

Νοµικές συνέπειες
εγγραφής.

65Γ.—(1) Mε την εγγραφή µίσθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 65Β, ο µισθωτής αποκτά
εµπράγµατο δικαίωµα επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκµισθώθηκε σε σχέση µε την
οποία διενεργήθηκε η εγγραφή, επί κάθε άλλης συναφούς ακίνητης ιδιοκτησίας του
εκµισθωτή όπως αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23 και επί κάθε πράγµατος
το οποίο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης τυχόν θα φυτευτεί,
κατασκευαστεί, οικοδοµηθεί ή προσαρτηθεί επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που
εκµισθώθηκε.
(2) Το εµπράγµατο δικαίωµα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπόκειται στους όρους
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που διαλαµβάνονται στη σύµβαση της µίσθωσης, και τηρουµένων αυτών δύναται να
µεταβιβαστεί ή υποµισθωθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 65∆ και να τύχει
κληρονοµικής διαδοχής, επιβαρυνθεί ή αναγκαστικά εκποιηθεί:
Νοείται ότι η αναφορά στο εδάφιο στους όρους που διαλαµβάνονται στη σύµβαση της
µίσθωσης δεν επηρεάζει καθόλου την επιβάρυνση, βάσει ή δυνάµει των διατάξεων
οποιωνδήποτε νόµων που είναι εκάστοτε σε ισχύ, διαφορετικά ή µε υποθήκευση, ή
αναγκαστική εκποίηση του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την
εγγραφή της σύµβασης µίσθωσης.
Εγγραφή µεταβίβασης
ή υποµίσθωσης
εµπράγµατου
δικαιώµατος.

65∆.—(1) Όταν εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε βάσει σύµβασης µίσθωσης
που εγγράφηκε σύµφωνα µε το άρθρο 65Β ήθελε, τηρουµένων των όρων της
σύµβασης που αναφέρθηκε, µεταβιβαστεί ή υποµισθωθεί για περίοδο που υπερβαίνει
τα δεκαπέντε έτη, η µεταβίβαση αυτή ή υποµίσθωση δεν θα θεωρείται ότι δηµιουργεί
οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα εκτός αν αυτή εγγραφεί σύµφωνα µε το εδάφιο
(3).
(2) Εγγραφή της µεταβίβασης ή υποµίσθωσης εµπράγµατου δικαιώµατος που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν διενεργείται —
(α) αν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης η µεταβίβαση αυτή ή
υποµίσθωση απαγορεύεται·
(β) αν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης η µεταβίβαση αυτή ή
υποµίσθωση επιτρέπεται µόνο µε την έγγραφη συγκατάθεση του εκµισθωτή, και αυτός
είτε αρνείται να δώσει τη συγκατάθεση αυτή είτε είναι άγνωστης διαµονής:
Νοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση ο µισθωτής δύναται να αποταθεί στο
∆ικαστήριο, και αυτό, αφού εκτελεστεί οποιαδήποτε διαταγή την οποία αυτό ήθελε
θεωρήσει πρέπον να εκδώσει για την επίδοση ή δηµοσίευση ειδοποίησης προς τον
εκµισθωτή, δύναται να διατάξει όπως η µεταβίβαση ή υποµίσθωση εγγραφεί χωρίς την
προσαγωγή της συγκατάθεσης που προαναφέρθηκε·
(γ) αν συντρέχουν, τηρουµένων των αναλογιών, οι συνθήκες που αναφέρονται στις
παραγράφους (α) και (γ) έως (θ) του εδαφίου (4) του άρθρου 65Β·
(δ) αν δεν καταβληθούν τα νενοµισµένα τέλη και δικαιώµατα για την παροχή της
γνωστοποίησης που προβλέπεται από το εδάφιο (4).
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εγγραφή της µεταβίβασης ή
υποµίσθωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και η εγγραφή κάθε µεταβίβασης
συνεπεία κληρονοµικής διαδοχής ή, ανάλογα µε την περίπτωση, αναγκαστικής
εκποίησης εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε δυνάµει του Μέρους αυτού
διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Β οι οποίες, τηρουµένων των
αναλογιών, εφαρµόζονται και επί της εγγραφής οποιασδήποτε τέτοιας µεταβίβασης ή
υποµίσθωσης όπως εφαρµόζονται επί της εγγραφής της αρχικής µίσθωσης.
(4) Με τη διενέργεια εγγραφής όπως περιγράφεται στο εδάφιο (3), ο ∆ιευθυντής
γνωστοποιεί το γεγονός στον κύριο της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας.

Νοµικές συνέπειες
µεταβίβασης κτλ., ή
υποµίσθωσης
εµπράγµατου
δικαιώµατος.

65Ε. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, αναγκαστικής εκποίησης ή, ανάλογα µε
την περίπτωση, εγγραφής µεταβίβασης εµπράγµατου δικαιώµατος σύµφωνα το άρθρο
65∆, το εµπράγµατο αυτό δικαίωµα περιέρχεται στο δικαιοδόχο για την περίοδο της
αρχικής µίσθωσης της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν εξέπνευσε ακόµη και
δύναται να εγγραφεί ανεξάρτητα από τη διάρκεια της περιόδου αυτής, και στην
περίπτωση εγγραφής υποµίσθωσης εµπράγµατου δικαιώµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 65∆ που προαναφέρθηκε, αυτό περιέρχεται στον υποµισθωτή
για την περίοδο της υποµίσθωσης, και σε κάθε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις των
άρθρων 65Γ, 65Η, 65Θ, 65Ι, 65ΙΒ και 65ΙΓ εφαρµόζονται, τηρουµένων των
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αναλογιών, αναφορικά µε το δικαιοδόχο ή υποµισθωτή, αντίστοιχα, και το
εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτάται από αυτόν όπως εφαρµόζονται αναφορικά µε
τον αρχικό µισθωτή και το εµπράγµατο δικαίωµα που αρχικά αποκτήθηκε από αυτόν.
Τροποποιήσεις
εγγεγραµµένων
µισθώσεων και
υποµισθώσεων.

65ΣΤ.—(1) Όταν σύµβαση µίσθωσης που γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 65Β (η οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως "αρχική σύµβαση")
τροποποιείται µε µεταγενέστερη σύµβαση µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθωτή (η
οποία στο εξής στο άρθρο αυτό θα αναφέρεται ως "τροποποιητική σύµβαση"), η
τροποποιητική αυτή σύµβαση δύναται να προσαχθεί στο αρµόδιο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο και για το σκοπό αυτό, και κατόπι καταβολής των
καθορισµένων τελών και δικαιωµάτων, το αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο διενεργεί καταχώρηση αυτής έναντι της εγγραφής της αρχικής µίσθωσης στο
Μητρώο Εγγραφής Μισθώσεως και επί του οικείου πιστοποιητικού της εγγραφής
αυτής και κάθε αναγκαία τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στην
εγγραφή που αναφέρθηκε και στο πιστοποιητικό που αναφέρθηκε:
Νοείται ότι αν το εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της αρχικής
σύµβασης έχει υποµισθωθεί δυνάµει υποµίσθωσης που γράφτηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 65∆, ή αν αυτό, ή το εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε µε
υποµίσθωση που έτυχε εγγραφής µε τον τρόπο αυτό, υπόκειται σε εµπράγµατο βάρος
(ο όρος αυτός έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το εδάφιο (5) του άρθρου
65Ζ), καµιά καταχώρηση ή τροποποίηση δεν διενεργείται δυνάµει του άρθρου αυτού
χωρίς την προσαγωγή της έγγραφης συγκατάθεσης του υποµισθωτή ή ανάλογα µε την
περίπτωση, του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί το εµπράγµατο βάρος
και, αν αυτό είναι υποθήκη, του τυχόν εγγυητή.
(2) Καµιά τροποποιητική σύµβαση δεν αλλοιώνει ή επηρεάζει διαφορετικά το
εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της αρχικής σύµβασης, εκτός
αν η τροποποιητική αυτή σύµβαση προσαχθεί στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο και διενεργηθούν οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από το εδάφιο (1) και
τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις.
(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών,
στην περίπτωση σύµβασης µεταξύ µισθωτή και υποµισθωτή η οποία τροποποιεί
σύµβαση υποµίσθωσης που γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65∆.
(4) Καµιά από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο αυτό, δεν εφαρµόζεται σε
οποιαδήποτε σύµβαση µε την οποία τροποποιούνται βασικοί όροι της µίσθωσης όπως
αυτοί που αναφέρονται στην περίοδο της µίσθωσης ή υποµίσθωσης, στο µίσθωµα ή το
µίσθιο, η οποία για όλους τους σκοπούς του Νόµου αυτού θα θεωρείται ως νέα
σύµβαση µίσθωσης.

Ακύρωση εγγραφής
µίσθωσης ή
υποµίσθωσης.

65Ζ.—(1) Με την προσαγωγή ικανοποιητικής απόδειξης σχετικά µε τη λήξη µίσθωσης
που γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Β, ο ∆ιευθυντής ενεργεί την
ακύρωση της εγγραφής της µίσθωσης καθώς και κάθε υποµίσθωσης που τυχόν
γράφτηκε, του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µέσω αυτής, και όλων των
σηµειώσεων και καταχωρήσεων των σχετικών µε τη µίσθωση αυτή και την τυχόν
υποµίσθωση και τυχόν εµπράγµατων βαρών στα βιβλία του αρµόδιου Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου και επί των οικείων πιστοποιητικών εγγραφής ιδιοκτησίας,
και για το σκοπό αυτό το εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε µέσω κάθε τέτοιας
εγγραφής µίσθωσης και τυχόν υποµίσθωσης, καθώς και κάθε εµπράγµατο βάρος που
τυχόν υπάρχει πάνω σε αυτό, παύει να υπάρχει, ο δε ∆ιευθυντής δίνει ειδοποίηση για
την ακύρωση αυτή στα ενδιαφερόµενα µέρη.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στην
περίπτωση διάλυσης µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη λήξη αυτής, µίσθωσης που
γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Β, αλλά µόνο µε την προσαγωγή —
(α) της έγγραφης συγκατάθεσης του εκµισθωτή και του µισθωτή και του τυχόν
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υποµισθωτή και κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί εµπράγµατο
βάρος επί του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της
µίσθωσης ή της τυχόν υποµίσθωσης· ή
(β) δικαστικού διατάγµατος που εκδίδεται µε αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου
προσώπου και αν αυτή είναι η περίπτωση, που προνοεί, κατά την κρίση του
∆ικαστηρίου, για αποζηµίωση ή άλλη προστασία των συµφερόντων του τυχόν
υποµισθωτή και κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί εµπράγµατο
βάρος επί του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή µίσθωσης ή
οποιασδήποτε υποµίσθωσης.
(3) Με την προσαγωγή ικανοποιητικής απόδειξης σχετικά µε τη λήξη υποµίσθωσης
που γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65∆, ο ∆ιευθυντής ενεργεί την
ακύρωση της εγγραφής της υποµίσθωσης και όλων των σχετικών µε αυτή σηµειώσεων
και καταχωρήσεων και τυχόν εµπράγµατων βαρών στα βιβλία του αρµόδιου
Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου και επί των οικείων πιστοποιητικών εγγραφής
ιδιοκτησίας και εγγραφής µίσθωσης, και µε αυτό το εµπράγµατο δικαίωµα που
αποκτήθηκε µε κάθε τέτοια εγγραφή υποµίσθωσης, καθώς και κάθε εµπράγµατο
βάρος που τυχόν υπάρχει επ' αυτού, παύει να υπάρχει, και ο ∆ιευθυντής δίνει
ειδοποίηση για την ακύρωση αυτή στα ενδιαφερόµενα µέρη.
(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στην
περίπτωση διάλυσης µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη λήξη αυτής, υποµίσθωσης
που γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65∆, αλλά µόνο µε την
προσαγωγή —
(α) της έγγραφης συγκατάθεσης του µισθωτή και του υποµισθωτή και κάθε προσώπου
προς όφελος του οποίου επενεργεί τυχόν εµπράγµατο βάρος επί του εµπράγµατου
δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της υποµίσθωσης· ή
(β) δικαστικού διατάγµατος που εκδίδεται µε αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου
προσώπου και αν αυτή είναι η περίπτωση, που προνοεί κατά την κρίση του
∆ικαστηρίου, για αποζηµίωση ή άλλη προστασία των συµφερόντων κάθε προσώπου
προς όφελος του οποίου επενεργεί τυχόν εµπράγµατο βάρος επί του εµπράγµατου
δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της υποµίσθωσης.

9 του 1965
51 του 1970
3 του 1978
6 του 1981.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος "εµπράγµατο βάρος" περιλαµβάνει
επίσης απαγόρευση οποιουδήποτε από τους τύπους που υπάρχουν στα Κεφάλαια 1, 4
και 5 του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος του περί Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου τύπων.

Εφαρµογή διατάξεων
Κεφαλαίου 218. Κεφ.
218.

65Η. Παρά τον ορισµό των λέξεων "ακίνητη ιδιοκτησία" στο άρθρο 2 του περί
Νοµικών Προσώπων (Εγγραφή Ακίνητης Ιδιοκτησίας) Νόµου, οι διατάξεις αυτού οι
οποίες αφορούν τη διαδικασία εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα νοµικού
προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο Νόµο που αναφέρθηκε, εφαρµόζονται,
τηρουµένων των αναλογιών, και στην περίπτωση εγγραφής η οποία δηµιουργεί
εµπράγµατο δικαίωµα βάσει του Μέρους αυτού.

Απαγόρευση
δηµιουργίας
δουλειών.

65Θ. Ο κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας αποκτήθηκε εµπράγµατο δικαίωµα
µε την εγγραφή µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Β δεν δικαιούται
να χορηγήσει δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου
11, οποιοδήποτε δικαίωµα το οποίο δηµιουργεί δουλεία επί της ακίνητης αυτής
ιδιοκτησίας και το οποίο δύναται να ασκηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο από την
ηµεροµηνία της σύµβασης της µίσθωσης µέχρι τη λήξη της µίσθωσης ή, ανάλογα µε
την περίπτωση, της περιόδου ή των περιόδων διά των οποίων η µίσθωση δύναται,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης, να ανανεωθεί ή παραταθεί, παρά
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µόνο µε την έγγραφη συγκατάθεση του µισθωτή:
Νοείται ότι στην περίπτωση που γράφτηκε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 65∆,
υποµίσθωση του εµπράγµατου δικαιώµατος του µισθωτή και το αναφερόµενο πιο
πάνω δικαίωµα το οποίο σκοπεύεται να χορηγηθεί θα είναι δυνατό να ασκηθεί κατά
οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της περιόδου της υποµίσθωσης, επιπρόσθετα
προς την έγγραφη συγκατάθεση του µισθωτή απαιτείται επίσης η λήψη της έγγραφης
συγκατάθεσης του υποµισθωτή.
Φορολογία ακίνητης
ιδιοκτησίας που
εκµισθώθηκε.

65Ι. Όλοι οι φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον
κύριο ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ
νόµου ή κανονισµού, στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση µε την οποία
γράφτηκε σύµβαση µίσθωσης βαρύνουν σύµφωνα µε το άρθρο 65Β τον εκµισθωτή,
και τηρουµένων των όρων της αναφερόµενης σύµβασης αυτός δικαιούται να αξιώσει
από το µισθωτή ή αν το εµπράγµατο δικαίωµα του έχει υποµισθωθεί δυνάµει
υποµίσθωσης που γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65∆, από τον
υποµισθωτή την επιστροφή του ποσού κάθε φόρου τέλους ή άλλης επιβάρυνσης που
καταβλήθηκε από αυτόν.

Εφαρµογή διατάξεων
Κεφαλαίου 62. Κεφ.
62.

65ΙΑ. Κάθε µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή, ανάλογα µε την περίπτωση, µεταβίβαση
ή υποµίσθωση εµπράγµατου δικαιώµατος που γράφτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 65Β ή του άρθρου 65∆, αντίστοιχα, θεωρείται, για τους σκοπούς του περί
∆ολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόµου, ως µεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας και
οι διατάξεις του Νόµου που αναφέρθηκε εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών,
επί της µίσθωσης αυτής, µεταβίβασης ή υποµίσθωσης και επί του εµπράγµατου
δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή αυτή, όπως εφαρµόζονται επί
µεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επί της ιδιοκτησίας αυτής.

Ειδικές διατάξεις σε
περίπτωση µίσθωσης
οικοδοµής υπό
ανέγερση κτλ.
8(α) του 41(Ι) του
2015.

65ΙΒ. Σε περίπτωση µίσθωσης οικοδοµής υπό ανέγερση ή οικοδοµής που πρόκειται να
ανεγερθεί ή σε περίπτωση διαχωρισµού γης ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(1) Με την προσαγωγή στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, εντός έξι µηνών από
την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, αντιγράφου αυτής, αυτή καταχωρίζεται κατά
τον καθορισµένο τρόπο και αφού τηρηθεί η καθορισµένη διαδικασία στο βιβλίο που
τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό, και βεβαίωση της καταχώρησης αυτής δίνεται στο
πρόσωπο που ζητά την καταχώρηση αυτή.
(2) Η καταχώρηση αυτή ισχύει µέχρις ότου επιτευχθεί εγγραφή σύµφωνα µε το άρθρο
65Β.

8(β) του 41(Ι) του
2015.
81(Ι) του 2011
32(Ι) του 2012.

Εξουσίες µισθωτή και
υποµισθωτή για
προστασία ή/και
αξιοποίηση ακίνητης
ιδιοκτησίας.

(3) Ενώ διαρκεί η καταχώρηση ο κάτοχος βεβαίωσης που εκδόθηκε σε αυτόν δυνάµει
του εδαφίου (1) έχει δικαίωµα να ζητήσει την ειδική εκτέλεση της σύµβασης
µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση)
Νόµων του 2011 και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο
οποίος εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, και στην περίπτωση µίσθωσης που
καταχωρήθηκε δυνάµει του άρθρου αυτού ως αν αντί των λέξεων "σύµβαση πώλησης"
ή "σύµβασης πώλησης", όπου αυτές συναντούνται σε αυτόν υπήρχαν οι λέξεις
"σύµβαση µίσθωσης" ή "σύµβασης µίσθωσης", αντίστοιχα.
65ΙΓ.—(1) Ενώ διαρκεί η περίοδος µίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας που γράφτηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Β, ο µισθωτής έχει τις ίδιες και συντρέχουσες
µε τον εκµισθωτή εξουσίες προς λήψη οποιουδήποτε δικαστικού, διοικητικού ή άλλου
µέτρου για την προστασία, βελτίωση ή αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που
εκµισθώθηκε εντός των πλαισίων της µίσθωσης χρήσης που προνοείται ή εύλογα
εξυπακούεται από τη σύµβαση.
(2) Ενώ διαρκεί η περίοδος υποµίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 65∆, ο υποµισθωτής έχει τις ίδιες εξουσίες µε τον εκµισθωτή και
το µισθωτή οι οποίες είναι και συντρέχουσες προς λήψη οποιουδήποτε δικαστικού,
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διοικητικού ή άλλου µέτρου για την προστασία, βελτίωση ή αξιοποίηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας που υποµισθώθηκε εντός των πλαισίων της µίσθωσης χρήσης που
προνοείται ή εύλογα εξυπακούεται από τη σύµβαση.
Κανονισµοί.

65Ι∆.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για τον
καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους αυτού,
δύναται ή πρέπει να καθοριστεί µε Κανονισµούς και για την καλύτερη πραγµάτωση
των σκοπών του Μέρους αυτού.
(2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή
των Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των
Αντιπροσώπων µε απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει εν όλω ή εν µέρει τους
Κανονισµούς που κατατέθηκαν µε τον τρόπο αυτό, τότε αυτοί αµέσως µετά την
πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση αυτή. Σε περίπτωση
τροποποίησης αυτών εν όλων ή εν µέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, όπως ήθελαν µε τον τρόπο
αυτό τροποποιηθεί από αυτή και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση αυτή.

Υφιστάµενες
συµβάσεις.
3 του 23 του 1982.

65ΙΕα.—(1) Οποιαδήποτε µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία υφίσταται την 1η
Απριλίου, 1980, δύναται να εγγραφεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου, 1982, τηρουµένων
των αναλογιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Β, αν —
(α) κατά την ηµεροµηνία της προσαγωγής αντιγράφου της σύµβασης η περίοδος της
µίσθωσης αυτής η οποία δεν εξέπνευσε ακόµα, υπολογιζόµενης από την 1η Απριλίου,
1980, µαζί µε τις περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της
σύµβασης που τυχόν σαφώς προβλέπονται στη σχετική σύµβαση ήταν τουλάχιστον
δεκαπέντε έτη·
(β) προσαχθεί η συγκατάθεση του εκµισθωτή η οποία απαιτείται για την εγγραφή αυτή
(ο όρος αυτός έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το εδάφιο (2) του άρθρου
65Α):
Νοείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η ανεύρεση του εκµισθωτή δεν καθίσταται
δυνατή ή αν αυτός απεβίωσε και δεν εκδόθηκαν διατάγµατα διαχείρισης της
περιουσίας του ή αν είναι δύσκολη η ανεύρεση των κληρονόµων εκµισθωτή που
απέθανε ή των δικαιούχων της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται υπό µίσθωση η
προσαγωγή της συγκατάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή δεν είναι
αναγκαία.
(γ) η αυθεντικότητα των υπογραφών του εκµισθωτή ή του µισθωτή ή και των δύο επί
του αντιγράφου της σχετικής σύµβασης δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί, νοουµένου
ότι σε τέτοια περίπτωση ο ∆ιευθυντής ικανοποιείται σχετικά µε αυτή, δυνάµενος να
απαιτήσει, για το σκοπό αυτό, την προσαγωγή τέτοιων άλλων αποδεικτικών στοιχείων,
περιλαµβανοµένης και ένορκης δήλωσης, ή την επίδοση ή δηµοσίευση µε δαπάνες του
µισθωτή, τέτοιων γνωστοποιήσεων, ως ο ∆ιευθυντής ήθελε ορίσει σε κάθε περίπτωση·
(δ) ο εκµισθωτής, αφού ειδοποιηθεί από το ∆ιευθυντή για την απόφαση του να
εγγράψει τη µίσθωση, δεν εφεσιβάλει την απόφαση αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 80, του Νόµου, των διατάξεων αυτών εφαρµοζοµένων τηρουµένων των
αναλογιών.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στην
περίπτωση υποµίσθωσης εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή
µίσθωσης η οποία διενεργήθηκε δυνάµει του αναφερόµενου εδαφίου.

23 του 1982.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 65∆, η υποµίσθωση εµπράγµατου
δικαιώµατος που αποκτήθηκε δυνάµει σύµβασης µίσθωσης κρατικής ακίνητης
ιδιοκτησίας η οποία γράφτηκε µέχρι την έναρξη της ισχύος του περί Ακίνητης
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Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) (Τροποποιητικού) Νόµου του 1982
ή η οποία θα γραφτεί δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δύναται να εγγραφεί
αν η περίοδος της υποµίσθωσης αυτής υπερβαίνει τα τρία έτη έστω και αν αυτή δεν
υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη.
2 του 2 του 1978.
Εµπίστευµα (trust)
και εγγραφή αυτού.

ΜΕΡΟΣ V—ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
65ΙΕ.—(1) Κανένα εµπίστευµα το οποίο αφορά ακίνητη ιδιοκτησία δεν θεωρείται
έγκυρο εκτός αν αυτό ιδρύεται µε έγγραφο (trust deed) υπογραµµένο από το πρόσωπο
που δικαιούται σε αυτό ή µε διαθήκη.
(2) Το ιδρυτικό έγγραφο του εµπιστεύµατος (trust deed) ή η διαθήκη ανάλογα µε την
περίπτωση, καταχωρίζονται στο Μητρώο Εγγραφής του αρµόδιου Κτηµατολογικού
Γραφείου.

22 του 16
του 1980.
Ερµηνεία.

ΜΕΡΟΣ IV—ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
65ΙΣΤ. Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού —
"περιοριστική σύµβαση" σηµαίνει σύµβαση µεταξύ του κυρίου ακινήτου και του
κυρίου άλλου ακινήτου η οποία περιέχει οποιοδήποτε όρο µε τον οποίο περιορίζεται η
χρήση ή η ανάπτυξη του πρώτου ακινήτου προς όφελος του δευτέρου ακινήτου αλλά
δεν περιλαµβάνει σύµβαση µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή ακινήτου.

Εγγραφή
περιοριστικής
σύµβασης.

65ΙΖ.—(1) Τηρουµένων των εδαφίων (2) και (3) περιοριστική σύµβαση εγγράφεται
βάσει του άρθρου αυτού κατόπι αίτησης γι’ αυτό από ένα από τους κυρίους των
ακινήτων που επηρεάζονται από αυτό στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο µε την καταχώρηση στη σχετική στήλη στο Μητρώο τόσο για το ακίνητο το
οποίο βαρύνεται µε την περιοριστική σύµβαση όσο και για το ακίνητο προς όφελος
του οποίου τίθεται ο περιορισµός.
(2) Η περιοριστική σύµβαση καθορίζει όλα τα ακίνητα που επηρεάζονται µε αναφορά
στο εν χρήσει κτηµατολογικό σχέδιο και υπογράφεται από τον κύριο του ακινήτου το
οποίο βαρύνεται µε την περιοριστική σύµβαση και τον κύριο του ακινήτου προς
όφελος του οποίου τίθεται ο περιορισµός, οι οποίοι και οι δύο έχουν την ικανότητα
προς δικαιοπραξία, αµφοτέρων των οποίων οι υπογραφές πιστοποιούνται ανάλογα.
(3) Αν το ακίνητο το οποίο βαρύνεται από την περιοριστική σύµβαση δεν είναι
εγγεγραµµένο στο όνοµα του προσώπου το οποίο υπογράφει ως κύριος αυτού ή αν το
πρόσωπο αυτό δεν έχει την ικανότητα προς δικαιοπραξία, η εγγραφή δεν γίνεται
αποδεκτή. Αν δε το ακίνητο αυτό είναι βεβαρηµένο µε οποιαδήποτε επιβάρυνση, για
να γίνει αποδεκτή η εγγραφή πρέπει να προσκοµιστεί η έγγραφη συγκατάθεση του
προσώπου υπέρ του οποίου υφίσταται η επιβάρυνση και, στην περίπτωση κατά την
οποία η επιβάρυνση αυτή συνίσταται σε υποθήκη εγγυηµένη, τότε και η έγγραφη
συγκατάθεση του εγγυητή.

Αποτέλεσµα
εγγραφής
περιοριστικής
σύµβασης.

65ΙΗ. Από την κατάθεση των σχετικών εγγράφων για εγγραφή της περιοριστικής
σύµβασης δυνάµει του άρθρου 65ΙΖ αυτή, σε περίπτωση εγγραφής, αποτελεί
επιβάρυνση από την ηµέρα της κατάθεσης επί του ακινήτου και δεσµεύει όλους τους
διαδόχους του κυρίου τούτου προς όφελος του κυρίου του ακινήτου υπέρ του οποίου
τέθηκε ο περιορισµός και των διαδόχων τούτου.

∆ιάλυση ή
τροποποίηση
περιοριστικής
σύµβασης.

65ΙΘ. Περιοριστική σύµβαση δύναται να διαλυθεί ή τροποποιηθεί µε διάταγµα
αρµόδιου ∆ικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση η σχετική εγγραφή της περιοριστικής
σύµβασης ακυρώνεται ή τροποποιείται ανάλογα.

Περιορισµοί δυνάµει
πολεοδοµικής

65Κ. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και
επί οποιουδήποτε περιορισµού επί της χρήσης ακινήτου ο οποίος επιβάλλεται για την
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νοµοθεσίας.

προστασία και προς όφελος του κοινού δυνάµει της πολεοδοµικής νοµοθεσίας που
βρίσκεται σε ισχύ.
3 του 48(Ι) του 2011
ΜΕΡΟΣ VIΑ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

3 του 48(Ι) του
2011.
Εφαρµογή των
νόµων που διέπουν
την ακίνητη
ιδιοκτησία.

65ΚΑ.(1) Οι πρόνοιες του παρόντος Μέρους υπερισχύουν των λοιπών προνοιών του
παρόντος Νόµου, καθώς και των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόµου που αφορά
ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαµβανοµένης της εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, οι οποίες
θα εφαρµόζονται, µε τις αναγκαίες προσαρµογές, σε ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία
διενεργείται εκσυγχρονισµός εγγραφής.
(2) Στο παρόν Μέρος, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά«αρµόδια αρχή» σηµαίνει αρχή η οποία έχει εξουσία, δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου να
εκδίδει οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση αναφορικά µε οποιαδήποτε διαφοροποίηση
ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία απαιτείται άδεια ή έγκριση·
«διαφοροποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας» σηµαίνει οποιαδήποτε αλλαγή της επί τόπου
κατάστασης ή των ορίων ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία αλλαγή προκύπτει λόγω
διαχωρισµού, ανάπτυξης, οικοδοµικής ή άλλης, αλλαγής χρήσης, αναδιανοµής,
αναπροσαρµογής συνόρων, ανόρυξης φρέατος, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
συγχώνευσης ή και διανοµής ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας·
«εκσυγχρονισµός εγγραφής» σηµαίνει διενέργεια εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας η
οποία προκύπτει από αντικατάσταση υφιστάµενης εγγραφής ή εγγραφών µε νέα
εγγραφή ή εγγραφές λόγω διαφοροποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και περιλαµβάνει
εγγραφή κοινόκτητης οικοδοµής και κοινόκτητων µονάδων οικοδοµής σύµφωνα µε το
Μέρος ΙΙΑ του παρόντος Νόµου·
«µονάδα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 38Α του
παρόντος Νόµου·

Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 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 1966
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996

«ξεχωριστό τεµάχιο» σηµαίνει τεµάχιο γης, το οποίο προκύπτει από διαίρεση ή
διαχωρισµό υφιστάµενου τεµαχίου γης, µε βάση το άρθρο 27 του παρόντος Νόµου, ή
µε βάση τις πρόνοιες του περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου ή
οποιουδήποτε άλλου Νόµου·
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52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011.

«παρατυπία» σηµαίνει διαφοροποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας κατά παράβαση
οποιουδήποτε νόµου και περιλαµβάνει την καταστρατήγηση οποιουδήποτε όρου που
έχει τεθεί σε άδεια, µε την οποία εξουσιοδοτείται διαφοροποίηση ακίνητης
ιδιοκτησίας·
«σηµείωση παρατυπίας» σηµαίνει καταχώριση, έναντι εγγραφής, περιγραφής
παρατυπίας η οποία έχει διαπιστωθεί από αρµόδια αρχή σε σχέση µε την ακίνητη
ιδιοκτησία που καλύπτεται από την εγγραφή.
3 του 48(Ι) του
2011.
Αίτηση για
εκσυγχρονισµό
εγγραφής από
εγγεγραµµένο
κύριο.

65ΚΒ.(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 38ΛΑ του παρόντος Νόµου
αναφορικά µε την εγγραφή κοινόκτητης οικοδοµής και µονάδας σε κοινόκτητη
οικοδοµή, οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας δύναται να
υποβάλει αίτηση σε Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, για εκσυγχρονισµό της
εγγραφής της ιδιοκτησίας.

(2) Για την εξέταση της αίτησης, δυνάµει του εδαφίου (1), ο ∆ιευθυντής δύναται να
απαιτήσει την προσκόµιση οποιωνδήποτε εγγράφων, σχεδίων ή άλλων στοιχείων τα
οποία, ανάλογα µε την περίπτωση, ήθελε κρίνει αναγκαία, περιλαµβανοµένων των
ακόλουθων:
(α) Πιστοποιητικό εγγραφής της ιδιοκτησίας·
(β) σχέδιο, στο οποίο ο αιτητής αποτυπώνει τις αλλαγές που προέκυψαν ή που θα
προκύψουν στην ιδιοκτησία·
(γ) πολεοδοµική άδεια, άδεια οικοδοµής, άδεια διαχωρισµού, άδεια ανόρυξης φρέατος,
πιστοποιητικό εγκρίσεως και οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο
έγγραφο τα οποία απαιτούνται µε βάση οποιοδήποτε Νόµο:
Νοείται ότι η αναφερόµενη στην παρούσα παράγραφο πολεοδοµική άδεια ή άδεια
οικοδοµής δεν απαιτείται να είναι σε ισχύ:
Νοείται περαιτέρω ότι ο ∆ιευθυντής δεν προβαίνει στην εξέταση της αίτησης δυνάµει
του εδαφίου (1), εκτός εάν καταβληθούν τα σχετικά µε την αίτηση τέλη.
3 του 48(Ι) του
2011.
Εξουσία
αναγκαστικού
εκσυγχρονισµού

65ΚΓ.(1) Όταν ο εγγεγραµµένος κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας, αυτός οποίας η
εγγραφή χρήζει εκσυγχρονισµού, παραλείπει να υποβάλει αίτηση µε βάση το άρθρο
65ΚΒ, ο ∆ιευθυντής δύναται να εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισµό αυτός εγγραφής, είτε
αυτεπάγγελτα, είτε µετά από αίτηση αρµόδιας αρχής, ή προσώπου το οποίο έχει

Copyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 65 of 104

224
εγγραφής.
Κεφ. 232.
50 του 1970
96 του 1972
51(Ι) του 1995
96(Ι) του 1997.
2 του 45(Ι) του
2012.

συµφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαµβανοµένου ενυπόθηκου δανειστή ή αγοραστή ο
οποίος έχει καταθέσει το πωλητήριο έγγραφο µε βάση τον περί Πώλησης Γαιών
(Ειδική Εκτέλεση) Νόµο, αυτός αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι όπου διενεργείται από το ∆ιευθυντή, µετά από αίτηση οποιουδήποτε
ενδιαφερόµενου προσώπου ή αρµόδιας αρχής ή αυτεπάγγελτα από το ∆ιευθυντή,
εκσυγχρονισµός εγγραφής, ο οποίος περιλαµβάνει διαίρεση και διανοµή, ο ∆ιευθυντής
δύναται να αποφασίζει τη διαίρεση και διανοµή, όπου υπάρχουν ικανοποιητικά
στοιχεία που την καθιστούν προφανή. Για τη διαίρεση απαιτείται ο ∆ιευθυντής να έχει
την προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας αρχής:
Νοείται περαιτέρω ότι ικανοποιητικά στοιχεία που καθιστούν προφανή τη διαίρεση ή
τη διανοµή, όπως προνοείται στην πιο πάνω επιφύλαξη, είναι στοιχεία και πράξεις που
πηγάζουν µέσα από –

81(Ι) του 2011.

(α) Πωλητήριο έγγραφο που συνοδεύεται από συµφωνία διανοµής και έχουν κατατεθεί
στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας µε βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων
(Ειδική Εκτέλεση) Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή

81(Ι) του 2011.

(β) συµφωνία αντιπαροχής που συνοδεύεται από συµφωνία διανοµής και έχουν
κατατεθεί στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας µε βάση τον περί Πώλησης
Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, ή

81(Ι) του 2011.

(γ) πωλητήριο έγγραφο, στο οποίο προσδιορίζεται το πωλούµενο µέρος από την
ακίνητη ιδιοκτησία, που έχει κατατεθεί στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
µε βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή

56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012.
Κεφ.96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978

(δ) αίτηση για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας που αφορά ολόκληρο ή µέρος ακίνητης
ιδιοκτησίας που υποβλήθηκε, µε βάση τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµο
και τους σχετικούς Κανονισµούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
και η πολεοδοµική άδεια, που χορηγήθηκε µε βάση την πιο πάνω αίτηση,
συνοδευόµενη από τα εγκεκριµένα µε αυτήν σχέδια, ή

(ε) αίτηση για έκδοση άδειας που αφορά ολόκληρο ή µέρος ακίνητης ιδιοκτησίας που
υποβλήθηκε, µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο και τους
σχετικούς Κανονισµούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και η
εκδοθείσα άδεια συνοδευόµενη από τα εγκεκριµένα µε αυτήν σχέδια, ή
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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 1998
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012.
81(Ι) του 2011.

(στ) διάταγµα ∆ικαστηρίου µε το οποίο διατάσσεται ειδική εκτέλεση σύµβασης, µε
βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, στο οποίο περιέχεται διάταγµα λήψης όλων των
αναγκαίων µέτρων και διαβηµάτων για τη δηµιουργία χωριστής εγγραφής για την
επίδικη ακίνητη ιδιοκτησία, ή
(ζ) διάταγµα ή απόφαση ∆ικαστηρίου µε το οποίο/την οποία προσδιορίζεται το µέρος
της ακίνητης ιδιοκτησίας µαζί µε τυχόν περιορισµένη κοινόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία
ή/και τυχόν µαζί µε κοινόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία, για το οποίο διατάσσεται ή
αποφασίζεται η έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας, ή
(η) κατοχή κτήµατος, που ενισχύεται από την ύπαρξη ενός τουλάχιστον από τα
στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ).
(2) Με σκοπό να αποφασίσει κατά πόσο θα εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισµό της
εγγραφής σύµφωνα µε το εδάφιο (1), ο ∆ιευθυντής λαµβάνει υπόψη όλους τους
σχετικούς παράγοντες, περιλαµβανοµένων (α) του χρόνου που έχει παρέλθει από τη διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας·
(β) της έκτασης ή σηµασίας της διαφοροποίησης· και
(γ) του αριθµού των προσώπων που επηρεάζονται από τον εκσυγχρονισµό ή µη
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εκσυγχρονισµό της εγγραφής.
(3) Όταν ο ∆ιευθυντής προτίθεται να εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισµό οποιασδήποτε
εγγραφής δυνάµει του εδαφίου (1), δίδει ειδοποίηση στο πρόσωπο το οποίο δικαιούται
να εγγραφεί, καλώντας αυτό όπως, εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία
επίδοσης της ειδοποίησης, υποβάλει αίτηση και προσκοµίσει όλα τα αναγκαία
έγγραφα, σχέδια και άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τον εκσυγχρονισµό της
εγγραφής ή όπως δείξει λόγο γιατί δεν πρέπει να εκσυγχρονισθεί η εγγραφή.
(4) Κάθε ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο (3) πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή
της ακίνητης ιδιοκτησίας και το όνοµα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί,
τους λόγους για τους οποίους ο ∆ιευθυντής αποφάσισε να εκσυγχρονίσει την εγγραφή
και τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν.
(5) Εάν ιδιοκτήτης που επηρεάζεται από ειδοποίηση που δόθηκε από τον ∆ιευθυντή
παραλείψει να συµµορφωθεί µε αυτή εντός της περιόδου που αναφέρεται σε αυτή, ή ο
λόγος που έχει δηλώσει για τον µη εκσυγχρονισµό της εγγραφής θεωρείται από τον
∆ιευθυντή ως µη επαρκώς δικαιολογηµένος, ο ∆ιευθυντής (α) δύναται να προχωρήσει στον εκσυγχρονισµό της εγγραφής και ειδοποιεί σχετικώς
τον εν λόγω ιδιοκτήτη, και
(β) δύναται να επιβάλει στον ιδιοκτήτη διοικητικό πρόστιµο µέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ
(€10.000,00):
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να
συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της διαδικασίας εκσυγχρονισµού εγγραφής, ο
∆ιευθυντής δύναται να επιβάλει, επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιµο µέχρι δέκα
χιλιάδες ευρώ (€10.000,00), λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του εδαφίου (2).

Κεφ. 219.
10 του 1965
81 του 1970
61 του 1973
31 του 1976
66 του 1979
15 του 1980
2 του 1982
34 του 1987
193 του 1991
82(Ι) του 1992
10(Ι) του 1993
84(Ι) του 1995
32(Ι) του 1998
25(Ι) του 1999
132(Ι) του 1999
236(Ι) του 2002
26(Ι) του 2004
58(Ι) του 2006
39(Ι) του 2007
84(Ι) του 2009
144(Ι) του 2009.

3 του 48(Ι) του
2011.
∆ιοικητικό

(6) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης παραλείπει να καταβάλει τα τέλη που περιέχονται
σε ειδοποίηση, σύµφωνα µε το εδάφιο (4), αυτά αποτελούν επιβάρυνση έναντι της
ιδιοκτησίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του περί Κτηµατολογικού και
Χωροµετρικού Τµήµατος (Τέλη και ∆ικαιώµατα) Νόµου, η οποία καταχωρείται στο
Κτηµατικό Μητρώο.

65Κ∆.(1) Ο ∆ιευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου
(5) του άρθρου 65ΚΓ, ειδοποιεί το επηρεαζόµενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να
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πρόστιµο.

επιβάλει το διοικητικό πρόστιµο, ενηµερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους
προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωµα
υποβολής παραστάσεων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 15 ηµερών από την ηµέρα
της ειδοποίησης.
(2) Ο ∆ιευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1) µε γραπτή
και αιτιολογηµένη απόφασή του την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόµενο πρόσωπο και
µε την οποία(α) καθορίζει την παράβαση· και
(β) πληροφορεί το επηρεαζόµενο πρόσωπο περί του δικαιώµατός του να προσβάλει την
απόφαση(i) µε ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά το άρθρο 65ΚΘ,
(ii) µε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο κατά το Άρθρο 146 του
Συντάγµατος.

3 του 48(Ι) του
2011.
Υποχρέωση
προσκόµισης
εγγράφων.

65ΚΕ.(1) Με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας του εκσυγχρονισµού εγγραφής,
είτε µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, µε βάση το άρθρο 65ΚΒ, είτε µετά από απόφαση
του ∆ιευθυντή, µε βάση το άρθρο 65ΚΓ, ο ∆ιευθυντής δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο
εξέτασης της υπόθεσης, να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο το οποίο έχει
συµφέρον στην ιδιοκτησία ή από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή να προσκοµίσει
οποιαδήποτε έγγραφα, σχέδια ή άλλα στοιχεία τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την
εξέταση της υπόθεσης.
(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο που έχει συµφέρον στην
ιδιοκτησία αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσει τα ζητούµενα έγγραφα, σχέδια ή
άλλα στοιχεία, ο ∆ιευθυντής δύναται να εξασφαλίσει ο ίδιος τα έγγραφα, σχέδια ή
άλλα στοιχεία, αποτεινόµενος στην αρµόδια αρχή ή άλλη αρχή ή πρόσωπο που έχει
στην κατοχή του τα σχετικά έγγραφα, σχέδια ή άλλα στοιχεία.

3 του 48(Ι) του
2011.
∆ιενέργεια
εκσυγχρονισµού
εγγραφής.

90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
47(Ι) του 2011.

65ΚΣΤ.(1) Ο εκσυγχρονισµός της εγγραφής ή εγγραφών, διενεργείται µε τη διαγραφή
της υφιστάµενης εγγραφής ή εγγραφών και την καταχώριση της νέας εγγραφής ή
εγγραφών στο Κτηµατικό Μητρώο και σε οποιαδήποτε άλλα βιβλία ή συνόψεις τα
οποία τηρούνται µε βάση το άρθρο 51 του παρόντος Νόµου, καθώς και τον
εκσυγχρονισµό του σχετικού κυβερνητικού χωροµετρικού σχεδίου.
(2) Στην περίπτωση εγγραφής µονάδων κοινόκτητης οικοδοµής, κατά τον καθορισµό
του µεριδίου της κάθε µονάδας στην κοινόκτητη ιδιοκτησία όπως προβλέπεται στο
άρθρο 38Θ του παρόντος Νόµου, δεν λαµβάνεται υπόψη η αξία οποιασδήποτε
διαφοροποίησης η οποία προέκυψε λόγω παρατυπίας, έστω και αν η παρατυπία έχει
αντισταθµισθεί, όπως προβλέπεται στον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο ή
στους περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµους του 1972 έως 2011:

Νοείται ότι, η εν λόγω αξία λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς οποιασδήποτε
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φορολογίας, εάν δε η αξία αυτή έχει προκύψει λόγω πρόσθετου εµβαδού, τούτο
λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς κοινοχρήστων.
9 του 1965
51 του 1970
81 του 1971
3 του 1978
6 του 1981
181(Ι) του 2000
59(Ι) του 2006
122(Ι) του 2007
52(Ι) του 2008
26(Ι) του 2010.

(3) Τηρουµένων των διατάξεων των περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως
Ακινήτων Νόµων του 1965 έως 2010, όταν ο υφιστάµενος τίτλος βαρύνεται µε
εµπράγµατο βάρος ή απαγόρευση, το εν λόγω βάρος ή απαγόρευση µεταφέρεται στη
νέα εγγραφή και το πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εγγραφεί το εµπράγµατο
βάρος ή απαγόρευση ειδοποιείται από το ∆ιευθυντή για το γεγονός αυτό.

3 του 48(Ι) του
2011.
∆ιενέργεια
εκσυγχρονισµού
εγγραφής µε
σηµείωση
παρατυπίας
ή/και απαγόρευση.

65ΚΖ.(1) Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εκσυγχρονισµού εγγραφής που
αρχίζει σύµφωνα µε το άρθρο 65ΚΒ ή 65ΚΓ, διαπιστώνεται από την αρµόδια αρχή
οποιαδήποτε παρατυπία αναφορικά µε την ακίνητη ιδιοκτησία ή αναφορικά µε
οποιαδήποτε µονάδα ή ξεχωριστό τεµάχιο το οποίο προκύπτει, η αρµόδια αρχή ζητεί
από το ∆ιευθυντή να καταχωρίσει έναντι της ιδιοκτησίας αυτής ή της νέας εγγραφής
της µονάδας ή του ξεχωριστού τεµαχίου, στα οποία εντοπίζεται η παρατυπία,
σηµείωση παρατυπίας ή/και απαγόρευσης εκούσιας µεταβίβασης και επιβάρυνσης του
επηρεαζόµενου ακινήτου, ανάλογα µε την περίπτωση.
(2) Σε περίπτωση προσκόµισης πιστοποιητικού έγκρισης µε σηµείωση παρατυπίας,
που εκδόθηκε µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο, η σηµείωση
αυτή θεωρείται επαρκής εξουσιοδότηση προς το ∆ιευθυντή για καταχώριση σηµείωσης
παρατυπίας στο Κτηµατικό Μητρώο έναντι του επηρεαζόµενου ακινήτου.
(3) Σε περίπτωση προσκόµισης πιστοποιητικού µη εξουσιοδοτηµένων εργασιών, µε
βάση τον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο, η απαίτηση απαγόρευσης
εκούσιας µεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόµενου ακινήτου που περιέχεται
στο εν λόγω πιστοποιητικό, θεωρείται επαρκής εξουσιοδότηση προς το ∆ιευθυντή να
καταχωρίσει στο Κτηµατικό Μητρώο, επιπρόσθετα από τη σηµείωση παρατυπίας, και
απαγόρευση εκούσιας µεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόµενου ακινήτου
προς όφελος της αρµόδιας αρχής:

2 του 54(Ι) του
2021.

Κεφ. 232.
50 του 1970
96 του 1972
51(Ι) του 1995
96(Ι) του 1997.
3 του 48(Ι) του
2011.
∆ιαγραφή
σηµείωσης
παρατυπίας ή
απαγόρευσης µετά
από αίτηση

Νοείται ότι, η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει σε περίπτωση µη εκούσιας
µεταβίβασης ή επιβάρυνσης ή µεταβίβασης λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή δωρεάς σε
σύζυγο ή τέκνα ή πρόσωπο µέχρι τρίτου βαθµού συγγένειας ή µεταβίβασης ή/και
υποθήκευσης που διενεργείται µε τη συγκατάθεση του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη και
µεταφέρεται στους νέους ιδιοκτήτες.
(4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 65ΚΗ, “εκούσια µεταβίβαση ή
επιβάρυνση” σηµαίνει µεταβίβαση ή επιβάρυνση της επηρεαζόµενης ακίνητης
ιδιοκτησίας µε την ελεύθερη βούληση του δικαιοπάροχου, χωρίς οποιοδήποτε
καταναγκασµό του µετά τη λήψη νοµικών µέτρων και δεν περιλαµβάνει µεταβίβαση ή
επιβάρυνση µετά από διαδικασία ειδικής εκτέλεσης δυνάµει του περί Πώλησης Γαιών
(Ειδική Εκτέλεση) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, µετά
από δικαστικό διάταγµα, αναγκαστική εκτέλεση, εκποίηση συνεπεία υποθήκης ή άλλου
ασφαλιστικού µέτρου.

65ΚΗ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε παρατυπία έχει αρθεί ή αντισταθµιστεί,
σηµείωση παρατυπίας ή/και απαγόρευσης εκούσιας µεταβίβασης και επιβάρυνσης του
επηρεαζόµενου ακινήτου προς όφελος αρµόδιας αρχής µπορεί να διαγραφεί µετά από
αίτηση της αρµόδιας αρχής και την προσκόµιση των κατάλληλων σχεδίων, εγγράφων ή
πιστοποιητικών τα οποία δικαιολογούν τη διαγραφή:
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αρµόδιας αρχής.

Νοείται ότι, πριν από τη διαγραφή της σηµείωσης παρατυπίας ή/και απαγόρευσης
εκούσιας µεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόµενου ακινήτου, ο ∆ιευθυντής
µπορεί να δώσει οδηγίες για διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας ή/και χωροµετρικής
εργασίας, ώστε να διαπιστωθεί η πραγµατική επί τόπου κατάσταση.
3 του 48(Ι) του
2011.
Υποβολή και
εξέταση ιεραρχικής
προσφυγής.

65ΚΘ.(1) Πρόσωπο που θεωρεί ότι η απόφαση του ∆ιευθυντή περί επιβολής
διοικητικού προστίµου, δυνάµει των άρθρων 65ΚΓ και 65Κ∆ παραβλάπτει τα νόµιµα
του συµφέροντα ή διαφωνεί µε την απόφαση του ∆ιευθυντή δύναται να υποβάλει
ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.
(2) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία 30 ηµερών από τη διαβίβαση της προσβαλλόµενης απόφασης στο
επηρεαζόµενο πρόσωπο.
(3) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης
µέχρι την έκδοση απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής.
(4) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόµενους ή
δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για
την τύχη της σύµφωνα µε το εδάφιο (5), το αργότερο εντός προθεσµίας 30 ηµερών.
(5) Ο Υπουργός µπορεί να εκδώσει µια από τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.
(6) Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάµει του εδαφίου (5) στο
προσφεύγοντα.
2 του 66(Ι) του 2016.
ΜΕΡΟΣ VIB - ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

2 του 66(Ι) του 2016. 65Λ.-(1) Στο παρόν Μέρος, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικάΕρµηνευτικές
διατάξεις.

(α) «ακίνητη ιδιοκτησία» περιλαµβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που δύναται να
εκµισθωθεί µε µίσθωση δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
(β) οι όροι «απαγόρευση», «αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο»,
«εµπράγµατο βάρος», «µεταβίβαση» και «υποθήκη» έχουν, τηρηµένων των αναλογιών,
τις έννοιες που αποδίδονται, αντίστοιχα, στους όρους αυτούς από τον περί
9 του 1965
Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµο·

51 του 1970
3 του 1978
6 του 1981
181(Ι) του 2002
59(Ι) του 2006
122(Ι) του 2007
52(Ι) του 2008
26(Ι) του 2010
120(Ι) του 2011
142(Ι) του 2014
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197(Ι) του 2014
4(Ι) του 2015
27(Ι) του 2015
32(Ι) του 2015
42(Ι) του 2015
46(Ι) του 2015
53(Ι) του 2015
75(Ι) του 2015
76(Ι) του 2015
133(Ι) του 2015
139(Ι) του 2015
198(Ι) του 2015.

(γ) «µίσθιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί

72(Ι) του 2016. Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Νόµου·

(δ) «µίσθωση» σηµαίνει χρηµατοδοτική µίσθωση, οποιασδήποτε κατηγορίας, όπως
αυτή ορίζεται στον περί Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Νόµο.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, οι όροι «εκµισθωτής» και «µισθωτής»
περιλαµβάνουν, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, τους αντίστοιχους
κληρονόµους, προσωπικούς αντιπροσώπους, διαχειριστές, κηδεµόνες και επίτροπους
των προσώπων αυτών και τους κηδεµόνες των περιουσιών των προσώπων αυτών, και(α) Στην περίπτωση εκµισθωτή, τον εκάστοτε κύριο της ακίνητης ιδιοκτησίας που
εκµισθώθηκε·
(β) στην περίπτωση µισθωτή, τον εκάστοτε κύριο του εµπραγµάτου δικαιώµατος που
αποκτήθηκε µε την εγγραφή της µίσθωσης.
2 του 66(Ι) του 2016. 65ΛΑ.-(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία εκµισθώνεται για περίοδο που υπερβαίνει τα δέκα
Εγγραφή µισθώσεων. (10) έτη, κανένα εµπράγµατο δικαίωµα δεν αποκτάται µε τη µίσθωση εκτός εάν,

τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, αυτή εγγραφεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Για την εγγραφή µίσθωσης δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
προσάγονται στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο(α) Αντίγραφο της σύµβασης, το οποίο φέρει τις υπογραφές του εκµισθωτή και του
µισθωτή και τη νενοµισµένη πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους·
(β) το πιστοποιητικό εγγραφής της εκµισθούµενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή
πιστοποιητικό έρευνας στο Κτηµατικό Μητρώο που αποδεικνύει την εγγραφή αυτή·
(γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο το οποίο ήθελε εύλογα απαιτηθεί από το
∆ιευθυντή.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο ∆ιευθυντής µεριµνά όπως, µε την
προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και αφού ειδοποιηθεί γι'
αυτό ο έτερος συµβαλλόµενος, διενεργηθεί εγγραφή των καθορισµένων στοιχείων σε
βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό, το οποίο στο παρόν Μέρος θα αναφέρεται ως
«Μητρώο Εγγραφής Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων», και εκδοθεί πιστοποιητικό της
εγγραφής της µίσθωσης στον καθορισµένο τύπο, και όπως, αναφορά στην εγγραφή που
έγινε µε τον τρόπο αυτό σηµειωθεί έναντι της οικείας εγγραφής της ακίνητης
ιδιοκτησίας στο Κτηµατικό Μητρώο και, όταν τούτο είναι δυνατό, επί του οικείου
πιστοποιητικού εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας.
(4) Καµιά µίσθωση δεν εγγράφεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) εάν(α) Η σύµβαση της µίσθωσης δεν είναι έγκυρη σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
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εδαφίου (1) του άρθρου 77 του περί Συµβάσεων Νόµου και των διατάξεων του περί

Κεφ. 149. Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων Νόµου·
22(Ι) του 1995
99(Ι) του 2013.
72(Ι) του 2016.

(β) η σύµβαση της µίσθωσης δεν προβλέπει ρητά για εγγραφή της µίσθωσης δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος άρθρου·
(γ) η σύµβαση της µίσθωσης αφορά τµήµα ακίνητης ιδιοκτησίας·
(δ) η ακίνητη ιδιοκτησία που εκµισθώνεται συνίσταται σε κατ' εξ' αδιαιρέτου ιδανική
µερίδα και οι εγγεγραµµένοι κύριοι των άλλων µεριδίων στην ίδια ιδιοκτησία δεν
µετέχουν ως εκµισθωτές της ίδιας σύµβασης µισθώσεως, εκτός εάν κάθε τέτοια µερίδα
υπολειπόµενη του ακέραιου ανήκει κατά κυριότητα στο µισθωτή και είναι
εγγεγραµµένη στο όνοµά του·
(ε) ο εκµισθωτής τελεί υπό απαγόρευση:
Νοείται ότι από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζονται οι εξουσίες
οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτηµένου, δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε
εκάστοτε σε ισχύ Νόµου, όπως εκµισθώνει ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραµµένη στο
όνοµα προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση·
(στ) η ακίνητη ιδιοκτησία που εκµισθώνεται υπόκειται σε εµπράγµατο βάρος·
(ζ) στη σύµβαση µίσθωσης δεν προβλέπονται ορισµένες ηµεροµηνίες έναρξης, άµεσης
ή εντός είκοσι (20) ετών από την ηµεροµηνία της υπογραφής της σχετικής σύµβασης ή
υπό την αίρεση της επέλευσης ορισµένου γεγονότος, και λήξης της περιόδου της
µίσθωσης, έστω και αν η λήξη αυτή τελεί υπό την αίρεση της επέλευσης ορισµένου
γεγονότος, νοουµένου ότι δύναται να διαλαµβάνεται σε αυτή πρόβλεψη για ανανέωση
της µίσθωσης για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους που ορίζονται σαφώς, χωρίς όµως
δυνατότητα ανανεώσεων επ’ άπειρο·
(η) δεν καταβληθούν τα νενοµισµένα τέλη και δικαιώµατα εγγραφής της µίσθωσης και
έκδοσης του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής αυτής·
(θ) κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή της µίσθωσης, η περίοδος
της µίσθωσης αυτής που δεν εξέπνευσε ακόµα µαζί µε τις τυχόν σαφώς προβλεπόµενες
στη σχετική σύµβαση περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της
σύµβασης δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
2 του 66(Ι) του 2016.
Απόκτηση
εµπράγµατου
δικαιώµατος µε την
εγγραφή µίσθωσης.

65ΛΒ.-(1) Με την εγγραφή µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, ο
µισθωτής αποκτά εµπράγµατο δικαίωµα επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκµισθώθηκε
σε σχέση µε την οποία διενεργήθηκε η εγγραφή, επί κάθε άλλης συναφούς ακίνητης
ιδιοκτησίας του εκµισθωτή, όπως αυτή αναφέρεται στα άρθρα 22 και 23, και επί κάθε
πράγµατος το οποίο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης τυχόν φυτευθεί,
κατασκευαστεί, οικοδοµηθεί ή προσαρτηθεί επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που
εκµισθώθηκε.
(2) Το εµπράγµατο δικαίωµα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπόκειται στους όρους
που διαλαµβάνονται στη σύµβαση της µίσθωσης και, τηρουµένων αυτών, δύναται να
µεταβιβαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΓ και να τύχει κληρονοµικής
διαδοχής, επιβαρυνθεί ή αναγκαστικά πωληθεί:
Νοείται ότι η αναφορά στο παρόν εδάφιο «στους όρους που διαλαµβάνονται στη
σύµβαση της µίσθωσης» δεν επηρεάζει καθόλου την επιβάρυνση, δυνάµει των
διατάξεων οποιωνδήποτε Νόµων που είναι εκάστοτε σε ισχύ, διαφορετικά ή µε
υποθήκευση ή αναγκαστική πώληση του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε
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την εγγραφή της σύµβασης µίσθωσης.
2 του 66(Ι) του 2016.
Εγγραφή
µεταβίβασης
εµπράγµατου
δικαιώµατος.

65ΛΓ.-(1) Όταν εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε δυνάµει σύµβασης µίσθωσης
που εγγράφηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ ήθελε, τηρουµένων των
όρων της εν λόγω σύµβασης, µεταβιβαστεί, η µεταβίβαση δε θεωρείται ότι δηµιουργεί
οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα, εκτός εάν αυτή εγγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (3).
(2) Εγγραφή της µεταβίβασης εµπραγµάτου δικαιώµατος που αναφέρεται στο εδάφιο
(1) δεν διενεργείται εάν(α) Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης η µεταβίβαση αυτή απαγορεύεται·
(β) σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης η µεταβίβαση αυτή επιτρέπεται
µόνο µε την έγγραφη συγκατάθεση του εκµισθωτή και αυτός είτε αρνείται να δώσει τη
συγκατάθεση είτε είναι άγνωστης διαµονής:
Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο µισθωτής δύναται να αποταθεί στο ∆ικαστήριο, το
οποίο, αφού εκτελεσθεί οποιαδήποτε διαταγή την οποία αυτό ήθελε θεωρήσει πρέπον
να εκδώσει για την επίδοση ή δηµοσίευση ειδοποίησης προς τον εκµισθωτή, δύναται να
διατάξει όπως η µεταβίβαση εγγραφεί χωρίς την προσαγωγή της συγκατάθεσης του
εκµισθωτή·
(γ) συντρέχουν, τηρουµένων των αναλογιών, οι συνθήκες που αναφέρονται στις
παραγράφους (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (4) του άρθρου 65ΛΑ·
(δ) δεν καταβληθούν τα νενοµισµένα τέλη και δικαιώµατα για την παροχή της
γνωστοποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (4).
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εγγραφή της µεταβίβασης που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) και η εγγραφή κάθε µεταβίβασης συνεπεία κληρονοµικής
διαδοχής ή, ανάλογα µε την περίπτωση, αναγκαστικής πώλησης εµπράγµατου
δικαιώµατος που αποκτήθηκε δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Μέρους,
διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, οι οποίες, τηρουµένων των
αναλογιών, εφαρµόζονται και επί της εγγραφής οποιασδήποτε τέτοιας µεταβίβασης
όπως εφαρµόζονται επί της εγγραφής της αρχικής µίσθωσης.
(4) Με τη διενέργεια εγγραφής όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3) ο
∆ιευθυντής γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον κύριο της επηρεαζόµενης ακίνητης
ιδιοκτησίας.

2 του 66(Ι) του 2016.
Κληρονοµική
διαδοχή, αναγκαστική
πώληση ή εγγραφή
µεταβίβασης
εµπράγµατου
δικαιώµατος.

65Λ∆. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, αναγκαστικής πώλησης ή, ανάλογα µε
την περίπτωση, εγγραφής µεταβίβασης εµπράγµατου δικαιώµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 65ΛΓ, το εµπράγµατο δικαίωµα περιέρχεται στο δικαιοδόχο για
την περίοδο της αρχικής µίσθωσης της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν εξέπνευσε
ακόµη και δύναται να εγγραφεί ανεξάρτητα από τη διάρκεια της περιόδου αυτής και, σε
τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 65ΛΒ, 65ΛΖ, 65ΛΗ, 65ΛΘ και 65ΜΑ
εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, αναφορικά µε το δικαιοδόχο και το
εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτάται από αυτόν όπως εφαρµόζονται αναφορικά µε τον
αρχικό µισθωτή και το εµπράγµατο δικαίωµα που αρχικά αποκτήθηκε από αυτόν:
Νοείται ότι οποιαδήποτε εµπράγµατα βάρη και/ή επιβαρύνσεις βαρύνουν το
εµπράγµατο δικαίωµα του δικαιοπάροχου/µισθωτή, περιέρχονται στο δικαιοδόχο.

2 του 66(Ι) του 2016. 65ΛΕ.-(1) Όταν σύµβαση µίσθωσης που έχει εγγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Τροποποιήσεις άρθρου 65ΛΑ, η οποία στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «αρχική σύµβαση»,
εγγεγραµµένων τροποποιείται µε µεταγενέστερη σύµβαση µεταξύ του εκµισθωτή και του µισθωτή, η
µισθώσεων.

οποία στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «τροποποιητική σύµβαση», η τροποποιητική
σύµβαση δύναται να προσαχθεί στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο και
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για το σκοπό αυτό, και κατόπιν καταβολής των καθορισµένων τελών και δικαιωµάτων,
το αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο διενεργεί καταχώρηση αυτής έναντι της
εγγραφής της αρχικής µίσθωσης στο Μητρώο Εγγραφής Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων
και επί του οικείου πιστοποιητικού της εγγραφής αυτής και κάθε αναγκαία τροποποίηση
των στοιχείων που αναγράφονται στην ίδια εγγραφή και στο ίδιο πιστοποιητικό:
Νοείται ότι, εάν το εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της αρχικής
σύµβασης υπόκειται σε εµπράγµατο βάρος, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 65ΛΣΤ, καµιά καταχώριση ή
τροποποίηση δεν διενεργείται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου χωρίς την
προσαγωγή της έγγραφης συγκατάθεσης του προσώπου προς όφελος του οποίου
επενεργεί το εµπράγµατο βάρος και, εάν αυτό είναι υποθήκη, του τυχόν εγγυητή.
(2) Καµία τροποποιητική σύµβαση δεν αλλοιώνει ή επηρεάζει µε οποιοδήποτε τρόπο το
εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της αρχικής σύµβασης, εκτός
εάν η τροποποιητική σύµβαση προσαχθεί στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο και διενεργηθούν οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
εδαφίου (1) και οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις:
Νοείται ότι το εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτάται µε την εγγραφή της αρχικής
σύµβασης δεν επηρεάζεται και/ή δεν αλλοιώνεται µε την προσαγωγή και εγγραφή
τροποποιητικής σύµβασης στο αρµόδιο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, καθ' ο
µέρος η τροποποιητική σύµβαση δεν προσκρούει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου
και δεν αφορά βασικούς όρους της αρχικής σύµβασης µίσθωσης.
(3) Καµία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε
σύµβαση µε την οποία τροποποιούνται βασικοί όροι της µίσθωσης που αναφέρονται
στο µίσθιο, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου θεωρείται ως νέα σύµβαση
µίσθωσης.
2 του 66(Ι) του 2016. 65ΛΣΤ.-(1) Με εξαίρεση την περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία αφορά η
Ακύρωση εγγραφής µίσθωση µεταβιβάζεται στο όνοµα του µισθωτή σύµφωνα µε τους όρους της µίσθωσης,
µίσθωσης. µε την προσαγωγή ικανοποιητικής απόδειξης σχετικά µε τη λήξη µίσθωσης που έχει

εγγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ ο ∆ιευθυντής διενεργεί την
ακύρωση της εγγραφής της µίσθωσης του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε
µέσω αυτής και όλων των σηµειώσεων και καταχωρήσεων των σχετικών µε τη
µίσθωση και τυχόν εµπράγµατων βαρών στα βιβλία του αρµόδιου Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου και επί των οικείων πιστοποιητικών εγγραφής ιδιοκτησίας
και, για το σκοπό αυτό, το εµπράγµατο δικαίωµα που αποκτήθηκε µέσω κάθε τέτοιας
εγγραφής µίσθωσης, καθώς και κάθε εµπράγµατο βάρος που τυχόν υπάρχει πάνω σε
αυτό, παύει να υπάρχει· ο δε ∆ιευθυντής δίνει ειδοποίηση για την ακύρωση αυτή στα
ενδιαφερόµενα µέρη.
(2) Σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αφορά η µίσθωση µεταβιβάζεται
στο µισθωτή σύµφωνα µε τους όρους της µίσθωσης, τα τυχόν εµπράγµατα βάρη τα
οποία βαρύνουν το εµπράγµατο δικαίωµα του µισθωτή της µίσθωσης µεταφέρονται και
βαρύνουν το ακίνητο που µεταβιβάζεται στο όνοµα του µισθωτή:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αφορά η µίσθωση
µεταβιβάζεται στο µισθωτή σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, οποιεσδήποτε
σηµειώσεις ή/και καταχωρήσεις ή/και εµπράγµατα βάρη τα οποία τυχόν βαρύνουν την
ακίνητη ιδιοκτησία του εκµισθωτή που αφορά τη µίσθωση ή/και τυχόν απαγορεύσεις
εναντίον της ακίνητης ιδιοκτησίας του εκµισθωτή που αφορά τη µίσθωση ακυρώνονται
και διαγράφονται στην έκταση που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία που µεταβιβάζεται·
ο δε ∆ιευθυντής δίνει ειδοποίηση για την ακύρωση αυτή στα ενδιαφερόµενα µέρη.
(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στην
περίπτωση διάλυσης µε οποιοδήποτε τρόπο µίσθωσης που έχει εγγραφεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, πριν από τη λήξη αυτής, µόνο µε την προσαγωγήCopyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
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(α) Της έγγραφης συγκατάθεσης του εκµισθωτή και του µισθωτή και κάθε προσώπου,
προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί εµπράγµατο βάρος επί του εµπράγµατου
δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή της µίσθωσης· ή
(β) δικαστικού διατάγµατος που εκδίδεται µε αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου
προσώπου και που προνοεί, κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου, για αποζηµίωση ή άλλη
προστασία των συµφερόντων κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί
εµπράγµατο βάρος επί του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή
της µίσθωσης.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εµπράγµατο βάρος» περιλαµβάνει
επίσης απαγόρευση οποιουδήποτε από τους τύπους που περιέχονται στα Κεφάλαια 1, 4
και 5 του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος του περί Μεταβιβάσεως και
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου.
2 του 66(Ι) του 2016.
Εφαρµογή
Ορισµένων διατάξεων
του περί Νοµικών
Προσώπων (Εγγραφή
Ακίνητης
Ιδιοκτησίας) Νόµου.
Κεφ. 218.

65ΛΖ. Παρά την ερµηνεία του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» στο άρθρο 2 του περί
Νοµικών Προσώπων (Εγγραφή Ακίνητης Ιδιοκτησίας) Νόµου, οι διατάξεις αυτού που
αφορούν τη διαδικασία εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνοµα νοµικού προσώπου,
όπως αυτό ορίζεται στον εν λόγω Νόµο, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών,
και στην περίπτωση εγγραφής η οποία δηµιουργεί εµπράγµατο δικαίωµα µε βάση τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους.

2 του 66(Ι) του 2016.
Περιορισµοί στη
δηµιουργία δουλείων
επί ακίνητης
ιδιοκτησίας επί της
οποίας αποκτήθηκε
εµπράγµατο
δικαίωµα.

65ΛΗ. Ο κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας αποκτήθηκε εµπράγµατο
δικαίωµα µε την εγγραφή µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ δεν
δικαιούται να χορηγήσει, δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)
του άρθρου 11, οποιοδήποτε δικαίωµα το οποίο δηµιουργεί δουλεία επί της ακίνητης
ιδιοκτησίας και το οποίο δύναται να ασκηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο από την
ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης της µίσθωσης µέχρι τη λήξη της µίσθωσης ή,
ανάλογα µε την περίπτωση, της περιόδου ή των περιόδων διά των οποίων η µίσθωση
δύναται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης της µίσθωσης να ανανεωθεί ή
παραταθεί, παρά µόνο µε την έγγραφη συγκατάθεση του µισθωτή.

2 του 66(Ι) του 2016. 65ΛΘ. Οι φόροι, τα τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον
Φορολογία ακίνητης κύριο ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ
ιδιοκτησίας που Νόµου ή Κανονισµών, στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση µε την οποία
εκµισθώθηκε.

έχει εγγραφεί σύµβαση µίσθωσης βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
65ΛΑ, τον εκµισθωτή και τηρουµένων των όρων της σύµβασης µίσθωσης, αυτός
δικαιούται να αξιώσει από το µισθωτή την επιστροφή του ποσού κάθε φόρου, τέλους ή
άλλης επιβάρυνσης που καταβλήθηκε από τον ίδιο.

2 του 66(Ι) του 2016.
Εφαρµογή των
διατάξεων του περί
∆ολίων
Μεταβιβάσεων
(Ακύρωση) Νόµου.

65Μ. Κάθε µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή, ανάλογα µε την περίπτωση, µεταβίβαση
εµπράγµατου δικαιώµατος που έχει εγγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
65ΛΑ ή του άρθρου 65ΛΓ, αντίστοιχα, θεωρείται για τους σκοπούς του περί ∆ολίων
Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόµου ως µεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας και οι διατάξεις
αυτού εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, επί της µίσθωσης, επί της
µεταβίβασης και επί του εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την εγγραφή
Κεφ. 62. αυτή όπως εφαρµόζονται επί µεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επί της ιδιοκτησίας
αυτής.

2 του 66(Ι) του 2016.
Εξουσίες µισθωτή για
προστασία ή/και
αξιοποίηση ακίνητης
ιδιοκτησίας.

65ΜΑ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει
εγγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65ΚΒ, ο µισθωτής έχει τις ίδιες και
συντρέχουσες µε τον εκµισθωτή εξουσίες προς λήψη οποιουδήποτε δικαστικού,
διοικητικού ή άλλου µέτρου για την προστασία, βελτίωση ή αξιοποίηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας που εκµισθώθηκε εντός των πλαισίων της µίσθωσης χρήσης που προνοείται
ή εύλογα εξυπακούεται από τη σύµβαση.

2 του 66(Ι) του 2016. 65ΜΒ. Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για τη ρύθµιση
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Έκδοση Κανονισµών. οποιουδήποτε θέµατος, το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, είναι

δεκτικό ή χρήζει καθορισµού.
2 του 2 του 1978 22
του 16 του1980.

ΜΕΡΟΣ VII—ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Εκτίµηση ακίνητης
ιδιοκτησίας που δεν
εκτιµήθηκε
προηγουµένως.

66. Κάθε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία δεν έχει εκτιµηθεί πριν από την έναρξη της
ισχύος του Νόµου αυτού και κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτά ύπαρξη µετά την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού, δύναται να εκτιµηθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Μέρους αυτού είτε µε πρωτοβουλία του ∆ιευθυντή είτε µε αίτηση
του εγγεγραµµένου κυρίου αυτής και στην περίπτωση τέτοιας εκτίµησης η αξία που
εκτιµάται θεωρείται ότι είναι η αξία γενικής εκτίµησης της ιδιοκτησίας αυτής:

3(α) του 110(Ι) του
2014.
23 του 16
του 1980.

3(β) του 110(Ι) του
2014.

Νοείται ότι, µέχρις ότου η ακίνητη αυτή ιδιοκτησία εκτιµηθεί και η αξία γενικής
εκτίµησης αυτής εγγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο ∆ιευθυντής
δύναται, για σκοπούς επιβολής φορολογίας και κτηµατολογικών τελών και
δικαιωµάτων δυνάµει των διατάξεων οποιωνδήποτε άλλων εκάστοτε σε ισχύ νόµων,
να καθορίσει προσωρινή αξία αυτής και να καταχωρήσει αυτή στα κτηµατολογικά
βιβλία, νοουµένου ότι η αξία που θα καθοριστεί µε τον τρόπο αυτό θα συνάδει κατά το
δυνατό, µε τις αξίες γενικής εκτίµησης ακίνητων ιδιοκτησιών που εκτιµήθηκαν ή
καθορίστηκαν διαφορετικά οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή γειτονική ή παρόµοια
περιοχή, και αν ακόµη για το σκοπό αυτό η αξία που θα καθοριστεί δεν θα
συµµορφώνεται µε τον ορισµό της λέξης "αξία" στο άρθρο 2:

23 του 16
του 1980.

Νοείται περαιτέρω ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να προβεί σε αναθεώρηση της
προσωρινής αξίας που καθορίστηκε µε τον τρόπο αυτό, όπου αυτό είναι αναγκαίο,
χωρίς όµως επηρεασµό οποιασδήποτε φορολογίας ή τελών και δικαιωµάτων που
επιβλήθηκαν επί της προσωρινής αξίας που καθορίστηκε αρχικά.

Επανεκτίµηση.

67. Οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που εκτιµήθηκε οποτεδήποτε, είτε πριν από την
έναρξη είτε µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, δύναται να επανεκτιµηθεί
κατά οποιοδήποτε χρόνο ο οποίος δεν είναι µικρότερος του ενός έτους από την
ηµεροµηνία της τελευταίας εκτίµησης, είτε µε πρωτοβουλία του ∆ιευθυντή είτε µε
αίτηση του εγγεγραµµένου κυρίου αυτής:

4(α) του 110(Ι) του
2014.
4(β) του 110(Ι) του
2014.

4(γ) του 110(Ι) του
2014.

4(δ) του 110(Ι) του
2014.
4(ε) του 110(Ι) του
2014.

Νοείται ότι οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δύναται να επανεκτιµηθεί σε χρόνο
µικρότερο του ενός έτους από την τελευταία εκτίµηση αν —
(α) από την τελευταία εκτίµηση οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία έχει
ουσιαστικά επανοικοδοµηθεί ή αν πάνω σε οποιαδήποτε γη έχουν ανεγερθεί
οποιεσδήποτε οικοδοµές ή έχουν φυτευτεί οποιαδήποτε δέντρα ή αµπέλια ούτως ώστε
να αυξηθεί ουσιαστικά η αξία γενικής εκτίµησης της ιδιοκτησίας αυτής ή γης· ή
(β) από την τελευταία εκτίµηση οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία έχει
καταστραφεί ή βλαβεί σε τέτοια έκταση ώστε να επηρεάζεται σηµαντικά η αξία
γενικής εκτίµησης αυτής· ή
(β1) από την τελευταία εκτίµηση, οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας
τα φυσικά και νοµικά χαρακτηριστικά της έχουν αυξήσει ή µειώσει ουσιαστικά την
αξία γενικής εκτίµησής της· ή
(β2) από την τελευταία εκτίµηση, έχει διαπιστωθεί λάθος ή παράλειψη στα
χαρακτηριστικά της ακίνητης ιδιοκτησίας, µε βάση τα οποία καθορίζεται η αξία
γενικής εκτίµησής της:
Νοείται ότι κανένα τέλος δεν επιβάλλεται για οποιαδήποτε τέτοια αίτηση· ή
(β3) λόγω λάθους ή παράλειψης δεν έχει καθορισθεί αξία γενικής εκτίµησης· ή
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(γ) έχει διαταχθεί γενική εκτίµηση δυνάµει του άρθρου 69.
Εκτιµητές.
5 του 110(Ι) του
2014.

68.—(1) Κάθε εκτίµηση ή επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάµει του Μέρους
αυτού, διενεργείται από εκτιµητή ή εκτιµητές που διορίζονται για το σκοπό αυτό από
το Υπουργικό Συµβούλιο ή το ∆ιευθυντή.

∆εύτερος Πίνακας.

(2) Κάθε πρόσωπο που διορίστηκε ως εκτιµητής πρέπει πριν από την εκτέλεση
οποιουδήποτε καθήκοντος του λειτουργήµατος αυτού, να ορκιστεί ενώπιον µέλους του
∆ικαστηρίου, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο ∆εύτερο Πίνακα.

Γενική εκτίµηση
ακίνητης
ιδιοκτησίας.
6(α) του 110(Ι) του
2014.
2 του 32(Ι) του
2017.

69.— (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, για σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και
οµοιόµορφης εκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε δήµο ή κοινότητα,
διατάζει τη διενέργεια γενικής εκτίµησης σε σχέση µε ολόκληρη την ιδιοκτησία αυτή
κατά χρονικές περιόδους που σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατό να απέχουν πέραν
των τριών ετών από την τελευταία γενική εκτίµηση και η κάθε χρονική περίοδος των
τριών ετών θα λογίζεται ότι αρχίζει από την ηµεροµηνία της τελευταίας γενικής
εκτίµησης, της πρώτης τριετίας αρχοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2018:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάζει τη διενέργεια γενικής
εκτίµησης σε σχέση µε οποιοδήποτε οριζόµενο µέρος ακίνητης ιδιοκτησίας σε δήµο ή
κοινότητα οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο εντός του πιο πάνω χρονικού
διαστήµατος των τριών ετών, ανεξάρτητα από τη διενέργεια γενικής εκτίµησης για
ολόκληρη την πιο πάνω αναφερόµενη ιδιοκτησία.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "γενική εκτίµηση" σηµαίνει εκτίµηση της
ακίνητης ιδιοκτησίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ανεξάρτητα του αν διενεργήθηκε
ή όχι προηγουµένως οποιαδήποτε εκτίµηση ή επανεκτίµηση αυτής και ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργήθηκε η εκτίµηση ή επανεκτίµηση αυτή.

6(β) του 110(Ι) του
2014.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται στο Νόµο αυτό, για
τους σκοπούς του άρθρου αυτού κατά τον υπολογισµό της αξίας γενικής εκτίµησης
της ακίνητης ιδιοκτησίας αυτή θα θεωρείται ωσάν ήταν ελεύθερη κατοχής.
(4) Γενική εκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε δεόντως δυνάµει των διατάξεων
του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζεται είτε για τους σκοπούς του Νόµου αυτού είτε για
τους σκοπούς κάθε άλλου Νόµου που βρίσκεται σε ισχύ εκτός αν για το σκοπό αυτό
νόµος ήθελε προβλέψει για την εφαρµογή αυτή.

∆ιαδικασία κατά τη
γενική εκτίµηση.
7(α) του 110(Ι) του
2014.

70. Όταν δυνάµει του άρθρου 69 έχει διαταχθεί γενική εκτίµηση σε σχέση µε
ολόκληρη την ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε οριζόµενο µέρος αυτής σε
οποιοδήποτε δήµο ή κοινότητα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(α) ο ∆ιευθυντής δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και σε τέτοια
άλλη εφηµερίδα όπως αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαίο και επίσης αναρτά ειδοποίηση,
η οποία πληροφορεί το κοινό ότι πρόκειται να διενεργηθεί γενική εκτίµηση, η οποία
παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε την περιοχή σε σχέση µε την οποία δίνεται η
ειδοποίηση και σχετικά µε την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτή θα αρχίσει και καλεί
όλους τους κυρίους ιδιοκτησίας σε αυτή όπως δώσουν στον εκτιµητή τέτοιες
πληροφορίες, ή έγγραφη έκθεση που περιλαµβάνει τέτοιες λεπτοµέρειες, οι οποίες
αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία που θα εκτιµηθεί, όπως ο εκτιµητής ήθελε απαιτήσει,
και όπως παρουσιάσουν για επιθεώρηση οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή ή υπό τον
έλεγχο τους που αφορά την ιδιοκτησία, το οποίο ο εκτιµητής ήθελε απαιτήσει όπως
παρουσιαστεί·

7(β) του 110(Ι) του
2014.

(β) µε τη συµπλήρωση της γενικής εκτίµησης, ο ∆ιευθυντής(i) µεριµνά να δηµοσιευτεί ειδοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
ή/και να µεταδοθεί από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, η οποία να γνωστοποιεί ότι οι
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κατάλογοι σε έντυπη µορφή ή/και το ηλεκτρονικό αρχείο έχουν κατατεθεί στο γραφείο
του δηµάρχου του οικείου δήµου ή στο γραφείο του κοινοτάρχη της οικείας
κοινότητας, ανάλογα µε την περίπτωση· και
(ii) αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη µε την οποία του γνωστοποιεί την
αξία γενικής εκτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας του·

7(γ) του 110(Ι) του
2014.

24 του16 του 1980.
3 του 86 του 1985.
7(δ) του 110(Ι) του
2014.
2 του 180(Ι) του
2014.
2 του 54(Ι) του
2015.

(γ) κάθε πρόσωπο που έχει συµφέρον σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία την οποία
αφορά η ειδοποίηση αυτή δύναται να επιθεωρήσει τους καταλόγους σε έντυπη µορφή
ή/και ηλεκτρονικό αρχείο, κατά πάντα εύλογο χρόνο, και ο δήµαρχος ή ο κοινοτάρχης
ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους καταλόγους αυτούς πρέπει κατά πάντα εύλογο
χρόνο να επιτρέπει σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να λαµβάνει οποιοδήποτε
απόσπασµα από αυτούς ή αντίγραφο αυτών χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση·
(δ) η εκτίµηση που διενεργήθηκε από εκτιµητή καθίσταται τελική εκτός αν το
πρόσωπο που επηρεάζεται υποβάλει προς το ∆ιευθυντή έγγραφη ένσταση εναντίον
αυτής εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της ειδοποίησης στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας όπως προνοείται στην παράγραφο (β) ή εκτός
αν ο ∆ιευθυντής ζητήσει από το ∆ικαστήριο αναθεώρηση αυτής όπως προνοείται στην
παράγραφο (στ):
Noείται ότι, παρά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, έγγραφες ενστάσεις σε
σχέση µε τις αξίες γενικής εκτίµησης σε τιµές 1.1.2013 δύναται να υποβάλλονται
µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
(ε) ο ∆ιευθυντής εξετάζει κάθε ένσταση που υποβλήθηκε σε αυτόν δυνάµει της
παραγράφου (δ) και δίνει ειδοποίηση για την απόφαση του στο πρόσωπο που
επηρεάζεται·
(στ) αν ο ∆ιευθυντής ζητήσει από το ∆ικαστήριο αναθεώρηση εκτίµησης όπως
προνοείται στην παράγραφο (δ), αυτός προχωρεί στην ενέργεια αυτή µε κάθε εύλογη
ταχύτητα και δίνει ειδοποίηση για την αίτηση του στο πρόσωπο που επηρεάζεται από
αυτή.

∆ιαδικασία κατά την
εκτίµηση ή
επανεκτίµηση
συγκεκριµένων
ιδιοκτησιών.

2 του 90(Ι)
του 1992.

71. Όταν σκοπεύεται η διενέργεια εκτίµησης ή επανεκτίµησης οποιασδήποτε
συγκεκριµένης ιδιοκτησίας ή συγκεκριµένων ιδιοκτησιών ισχύουν οι ακόλουθες
διατάξεις —
(α) ο ∆ιευθυντής δύναται να δώσει ειδοποίηση για τη σκοπούµενη εκτίµηση ή
επανεκτίµηση στο πρόσωπο που επηρεάζεται ή στα πρόσωπα που επηρεάζονται, η
οποία καλεί αυτό ή αυτά όπως δώσουν στον εκτιµητή τέτοιες πληροφορίες ή έγγραφη
έκθεση που περιλαµβάνει τέτοιες λεπτοµέρειες οι οποίες αφορούν την ακίνητη
ιδιοκτησία που θα εκτιµηθεί ή επανεκτιµηθεί ως ο εκτιµητής ήθελε απαιτήσει και όπως
παρουσιάσουν για επιθεώρηση οποιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή ή
υπό τον έλεγχο αυτού ή αυτών το οποίο αφορά την ιδιοκτησία, το οποίο ο εκτιµητής
ήθελε απαιτήσει όπως παρουσιαστεί·
(β) όταν συµπληρωθεί η εκτίµηση ή η επανεκτίµηση ο ∆ιευθυντής —
(i) ∆ίδει ειδοποίηση για το γεγονός αυτό στο επηρεαζόµενο πρόσωπο· ή

8(α) του 110(Ι) του
2014.

(ii) καταθέτει τους καταλόγους σε έντυπη µορφή ή/και το ηλεκτρονικό αρχείο στο
γραφείο του δηµάρχου του οικείου δήµου ή στο γραφείο του κοινοτάρχη της οικείας
κοινότητας, ανάλογα µε την περίπτωση, και φροντίζει να δηµοσιευτεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και να µεταδοθεί από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και
να αναρτηθεί ειδοποίηση που να γνωστοποιεί ότι οι κατάλογοι έχουν κατατεθεί στο
γραφείο του δηµάρχου ή του κοινοτάρχη·

8(β) του 110(Ι) του

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συµφέρον σε οποιαδήποτε ακίνητη
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2014.

8(γ) του 110(Ι) του
2014.

ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται η εν λόγω ειδοποίηση δύναται σε εύλογο χρόνο να
επιθεωρήσει τους καταλόγους σε έντυπη µορφή ή/και το ηλεκτρονικό αρχείο και ο
δήµαρχος ή ο κοινοτάρχης ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους καταλόγους αυτούς
επιτρέπει στο πρόσωπο αυτό να πάρει απόσπασµα του καταλόγου χωρίς καµιά
επιβάρυνση·
(iv) η εκτίµηση ή η επανεκτίµηση καθίσταται τελική, εκτός αν το επηρεαζόµενο
πρόσωπο υποβάλει στο ∆ιευθυντή γραπτώς ένσταση εναντίον της εκτίµησης ή
επανεκτίµησης µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία που δόθηκε η ειδοποίηση
που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) ή µέσα σε έξι µήνες από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β),
αναλόγως της περιπτώσεως, ή αν ο ∆ιευθυντής ζητήσει από το ∆ικαστήριο
αναθεώρηση της εκτίµησης ή επανεκτίµησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (δ)·
(γ) ο ∆ιευθυντής εξετάζει οποιαδήποτε ένσταση που υποβλήθηκε σε αυτόν δυνάµει
της παραγράφου (β) και δίνει ειδοποίηση για την απόφαση του στο επηρεαζόµενο
πρόσωπο·
(δ) αν ο ∆ιευθυντής ζητήσει από το ∆ικαστήριο αναθεώρηση εκτίµησης ή
επανεκτίµησης όπως προνοείται στην παράγραφο (β) πιο πάνω, αυτός προχωρεί στην
ενέργεια αυτή µε κάθε εύλογη ταχύτητα και δίνει ειδοποίηση για την αίτηση του στο
πρόσωπο που επηρεάζεται από αυτή.

Εκτίµηση ή
επανεκτίµηση
ιδιοκτησίας που
κατέχεται κατ’ εξ
αδιαιρέτου ιδανικές
µερίδες.
9 του 110(Ι) του
2014.

72. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο Νόµο αυτό, όταν ακίνητη
ιδιοκτησία κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες ισχύουν οι ακόλουθες
διατάξεις, δηλαδή —
(α) κατά την εκτίµηση ή επανεκτίµηση η ιδιοκτησία εκτιµάται ή επανεκτιµάται ως
σύνολο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η ιδιοκτησία αυτή κατέχεται κατ'
εξ αδιαιρέτου ιδανικές µερίδες, και η αξία γενικής εκτίµησης κάθε µερίδας είναι ποσό
το οποίο έχει τέτοια αναλογία προς την αξία γενικής εκτίµησης ολόκληρης της
ιδιοκτησίας την οποία έχει η µερίδα αυτή προς ολόκληρη την ιδιοκτησία·
(β) ολόκληρη η ιδιοκτησία δύναται να εκτιµηθεί ή να επανεκτιµηθεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 66 ή 67, αντίστοιχα, µε την αίτηση οποιουδήποτε ενός ή
περισσότερων εγγεγραµµένων συγκυρίων αυτής·

25 του 16
του 1980.

(γ) η ένσταση κατά της εκτίµησης ή επανεκτίµησης της ιδιοκτησίας που αναφέρεται
στα άρθρα 70 και 71, αντίστοιχα, δύναται να υποβληθεί από οποιοδήποτε ένα ή
περισσότερους από τους συγκύριους αυτής·
(δ) όταν µε την εκτίµηση ή την επανεκτίµηση ολόκληρης της ιδιοκτησίας ένσταση που
υποβλήθηκε στο ∆ιευθυντή από οποιοδήποτε από τους συγκύριους γίνεται αποδεκτή ή
έφεση κατά της απόφασης του ∆ιευθυντή επί αυτής αφού υποβληθεί στο ∆ικαστήριο
από οποιοδήποτε από τους συγκύριους γίνεται αποδεκτή, η εκτίµηση ή η
επανεκτίµηση µεταβάλλεται από το ∆ιευθυντή ή το ∆ικαστήριο, αντίστοιχα σε σχέση
µε ολόκληρη την ιδιοκτησία.

Εκτιµήσεις ισχύουν
µέχρι να
αναθεωρηθούν.

73.—(1) Κάθε εκτίµηση ή επανεκτίµηση που διενεργήθηκε από εκτιµητή είναι
δεσµευτική και ισχύει για κάθε σκοπό και θεωρείται ότι είναι η εκτιµηµένη αξία της
ιδιοκτησίας στην οποία αυτή αναφέρεται µέχρις ότου αναθεωρηθεί από το ∆ιευθυντή
και η απόφαση του ∆ιευθυντή είναι επίσης δεσµευτική και ισχύει µέχρις ότου
αναθεωρηθεί από το ∆ικαστήριο και όταν οποιαδήποτε εκτίµηση ή επανεκτίµηση έχει
αναθεωρηθεί από το ∆ιευθυντή ή το ∆ικαστήριο, οποιοσδήποτε επιπλέον φόρος ή
οποιοδήποτε επιπλέον τέλος που καταβλήθηκε µε βάση την εκτίµηση ή επανεκτίµηση
αυτή, πριν αυτή αναθεωρηθεί, επιστρέφεται:

10(α) του 110(Ι) του

Νοείται ότι, σε περίπτωση αναθεώρησης της εκτίµησης δυνάµει των διατάξεων του
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2014.

10(β) του 110(Ι) του
2014.

παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 70, 71 και 72 του παρόντος Νόµου,
είτε µε απόφαση του ∆ιευθυντή είτε µε απόφαση του ∆ικαστηρίου, ο ∆ιευθυντής δίδει
ειδοποίηση σε όλες τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για την αναθεώρηση αυτή.
(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται στο Νόµο αυτό, µέχρι
να διενεργηθεί δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού γενική εκτίµηση ολόκληρης
της ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή οποιουδήποτε δήµου ή κοινότητας, υιοθετείται
και εγγράφεται ή καταχωρίζεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηµατολογικού
Γραφείου ως η αξία γενικής εκτίµησης οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στην
περιοχή αυτή που εκτιµήθηκε ή επανεκτιµήθηκε µεταγενέστερα δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 66 ή 67, αντίστοιχα, τέτοια εκατοστιαία αναλογία της αξίας
αυτής ως το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε καθορίσει για ακίνητες ιδιοκτησίες στην
περιοχή αυτή.

Κατάθεση τέλους
για εξέταση
ενστάσεων για
εκτιµήσεις ακίνητης
ιδιοκτησίας κτλ.
4 του 86 του 1985.
11(α) του 110(Ι) του
2014.

74. Κάθε πρόσωπο το οποίο διαφωνεί µε την εκτίµηση ή επανεκτίµηση ή άλλη
συναφή µε αυτήν απόφαση του ∆ιευθυντή πρέπει µαζί µε την ένστασή του, να
καταθέτει στο σχετικό Επαρχιακό Κτηµατολόγιο το ποσό των τριάντα εφτάµισι ευρώ
(€37,50), όταν η αξία γενικής εκτίµησης είναι από ένα ευρώ (€1) µέχρι εκατόν
χιλιάδες ευρώ (€100.000), των εβδοµήντα πέντε ευρώ (€75), όταν η αξία γενικής
εκτίµησης είναι εκατόν χιλιάδες ένα ευρώ (€100.001) µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ
(€500.000), των εκατόν πενήντα ευρώ (€150), όταν η αξία γενικής εκτίµησης είναι
από πεντακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (€500.001) µέχρι ένα εκατοµµύριο ευρώ
(€1.000.000), και των τριακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ (€375), όταν η αξία γενικής
εκτίµησης είναι µεγαλύτερη του ενός εκατοµµυρίου ευρώ (€1.000.000), ως δικαίωµα
εξέτασης της ένστασης του που αναφέρεται:

11(β) του 110(Ι) του
2014.

Νοείται ότι κάθε πρόσωπο, µαζί µε την ένστασή του, επισυνάπτει πλήρη και
αιτιολογηµένα στοιχεία, τα οποία σχετίζονται µε την εκτίµηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας του.

2 του 2 του 1978.
22 του16του1980.
Ειδοποιήσεις.

ΜΕΡΟΣ VIII—ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
75.—(1) Κάθε ειδοποίηση ή κοινοποίηση η οποία απαιτείται όπως δοθεί ή διενεργηθεί
από το ∆ιευθυντή δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού δύναται να δοθεί ή
διενεργηθεί ταχυδροµικώς µε επιστολή η οποία απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό
τόπο διαµονής του προσώπου προς το οποίο προορίζεται η ειδοποίηση ή η
κοινοποίηση:
Νοείται ότι όταν είναι πρακτικά δυνατό η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση δίνεται ή
διενεργείται µε συστηµένη επιστολή:
Νοείται επίσης ότι όταν οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο απαιτείται όπως δοθεί ή
διενεργηθεί ειδοποίηση ή κοινοποίηση είναι —
(α) ανήλικος, διανοητικά ασθενής ή πρόσωπο στο οποίο απαγορεύτηκε από αρµόδιο
∆ικαστήριο η από αυτόν διαχείριση των υποθέσεων του, η ειδοποίηση ή η
κοινοποίηση απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαµονής του κηδεµόνα αυτού
ή αν δεν έχει κηδεµόνα σε τέτοιο πρόσωπο ως το ∆ικαστήριο ήθελε διατάξει µε αίτηση
του ∆ιευθυντή για το σκοπό αυτό·
(β) απών από τη ∆ηµοκρατία επιπρόσθετα προς την επιστολή που απευθύνεται στον
τελευταίο γνωστό τόπο διαµονής του στη ∆ηµοκρατία αναρτάται αντίγραφο αυτής
στην πόλη ή το χωριό όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία· και

9(α) του 41(Ι) του
2015.

(γ) απών από τη ∆ηµοκρατία σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, η ειδοποίηση ή η
κοινοποίηση δύναται να διενεργηθεί ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή,
νοουµένου ότι αποδεικνύεται µε απόδειξη παραλαβής από το πρόσωπο στο οποίο
απευθύνεται· σε κάθε περίπτωση δε προσάγεται στον ∆ιευθυντή κάθε σχετική
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ταχυδροµική απόδειξη.
(2) Η επιστολή πρέπει να είναι —
(α) Στα ελληνικά, αν η µητρική γλώσσα του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται
είναι η Ελληνική·
(β) στα τουρκικά, αν η µητρική γλώσσα του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται
είναι η Τουρκική·
(γ) στα αγγλικά, σε κάθε άλλη περίπτωση.
(3) Η ηµεροµηνία ταχυδρόµησης της επιστολής θεωρείται ότι είναι η ηµεροµηνία κατά
την οποία δίνεται ή διενεργείται η ειδοποίηση ή η κοινοποίηση και πιστοποιητικό που
εκδίδεται από το πρόσωπο που ταχυδροµεί την επιστολή αυτή, το οποίο αναφέρει την
ηµεροµηνία ταχυδρόµησης αυτής θεωρείται ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη της
ταχυδρόµησης αυτής.
(4) Όταν απαιτείται να αναρτηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση δυνάµει των διατάξεων του
Νόµου αυτού —
(α) αν η ιδιοκτησία που επηρεάζεται βρίσκεται σε οποιαδήποτε πόλη, η ειδοποίηση
αναρτάται επί του πίνακα ειδοποιήσεων του Επαρχιακού Κτηµατολογικού Γραφείου
στην πόλη αυτή·
(β) αν η ιδιοκτησία που επηρεάζεται βρίσκεται σε οποιοδήποτε χωριό, η ειδοποίηση
αναρτάται σε περίοπτη θέση στο χωριό και πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το
πρόσωπο που αναρτά την ειδοποίηση αυτή, το οποίο και αναφέρει την ηµεροµηνία
ανάρτησής της, θεωρείται ότι είναι εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ανάρτησης αυτής.
26 του 16
του 1980.

(5) Όταν ο ∆ιευθυντής το επιτρέπει, είτε γενικά σε σχέση µε ειδοποιήσεις ή
κοινοποιήσεις βάσει ορισµένου άρθρου του Νόµου αυτού είτε ειδικά σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δύνανται, τηρουµένων των
αναλογιών, να εφαρµόζονται αναφορικά µε ειδοποιήσεις ή κοινοποιήσεις που
απαιτούνται να δοθούν από άλλα πρόσωπα ή από το ∆ιευθυντή βάσει των διατάξεων
του Νόµου αυτού, νοουµένου ότι —
(α) κάθε τέτοια ειδοποίηση ή κοινοποίηση η οποία αποστέλλεται ταχυδροµικώς θα
αποστέλλεται συστηµένη, και αν ο ∆ιευθυντής απαιτήσει µε τον τρόπο αυτό, θα
συνοδεύεται από αίτηση για την παροχή απόδειξης παραλαβής της από το πρόσωπο
προς το οποίο αυτή απευθύνεται, και σε κάθε περίπτωση θα προσάγεται στο ∆ιευθυντή
κάθε σχετική ταχυδροµική απόδειξη·
(β) για την εκ πρώτης όψεως απόδειξη της ανάρτησης κάθε τέτοιας ειδοποίησης θα
προσάγεται στο ∆ιευθυντή είτε ένορκη βεβαίωση του προσώπου που ανάρτησε την
ειδοποίηση, είτε πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την κοινοτική αρχή της πόλης,
χωριού ή ενορίας όπου αναρτήθηκε η ειδοποίηση.

9(β) του 41(Ι) του
2015.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (5), ειδοποίηση ή κοινοποίηση,
η οποία απαιτείται να δοθεί δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, δύναται,
αντί µε ταχυδροµική επίδοση, να διενεργηθεί ως ακολούθως:
(α) Ειδοποίηση ή κοινοποίηση που δίδεται από τον ∆ιευθυντή, λόγω του αριθµού των
προσώπων στα οποία θα επιδοθεί ή λόγω της άγνωστης διεύθυνσης των προσώπων
αυτών, δύναται να δηµοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον καθηµερινές εφηµερίδες και η
ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης θεωρείται ότι είναι η ηµεροµηνία επίδοσης
της ειδοποίησης ή κοινοποίησης· οποιαδήποτε δε έξοδα καταβάλλονται από τον
αιτητή·
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(β) ειδοποίηση ή κοινοποίηση που δίδεται από πρόσωπο άλλο από τον ∆ιευθυντή
δύναται να διενεργηθεί µε δηµοσίευση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α),
νοουµένου ότι το επιτρέψει ο ∆ιευθυντής, εάν πεισθεί από τα στοιχεία που
παρουσιάζονται και επιβεβαιώνονται µε ένορκη δήλωση του αιτητή ότι η ταχυδροµική
επίδοση στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που απευθύνεται είναι πρακτικά αδύνατη, λόγω
–
(i) διαµονής του προσώπου αυτού ή των προσώπων αυτών σε άγνωστη διεύθυνση στο
εξωτερικό· ή
(ii) άγνωστης διεύθυνσης του προσώπου αυτού ή των προσώπων αυτών· ή
(iii) του µεγάλου αριθµού των προσώπων αυτών.
2 του 71(Ι) του
2018.
Γνωστοποίηση στον
ιδιοκτήτη ακίνητης
ιδιοκτησίας.

75A. Οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε αρχής δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος Νόµου, καθώς και οποιοδήποτε διάταγµα ή απόφαση
∆ικαστηρίου αναφορικά µε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, γνωστοποιούνται
από την οικεία αρχή στον ιδιοκτήτη της ακίνητης ιδιοκτησίας µε την αποστολή σε
αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.

Αποζηµίωση σε
ανήλικους, κτλ.

76. Όταν πρέπει να καταβληθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση ή να διενεργηθεί
οποιαδήποτε άλλη πληρωµή δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού —
(α) σε ή προς όφελος ανήλικου, διανοητικά ασθενή ή προσώπου στο οποίο
απαγορεύτηκε από αρµόδιο ∆ικαστήριο η από αυτόν διαχείριση των υποθέσεών του,
αυτή καταβάλλεται ή διενεργείται στον κηδεµόνα αυτού·
(β) σε ή προς όφελος προσώπου που δεν βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία, αυτή
καταβάλλεται ή διενεργείται στον αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο αυτού που διορίστηκε
δεόντως:
Νοείται ότι σε καθεµιά περίπτωση η αποζηµίωση δύναται να καταβληθεί ή η πληρωµή
δύναται να διενεργηθεί στο ∆ικαστήριο, και από εκεί να καταβληθεί σε τέτοιο
πρόσωπο ως το ∆ικαστήριο ήθελε διατάξει, µε αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό
αυτό.

Εκπρόσωπος
αντιπροσωπεύει τον
κύριο.

77. Όταν στο Νόµο αυτό προνοείται ότι ο κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας λαµβάνει ή
δίνει ειδοποίηση ή υποβάλλει αίτηση ή τελεί οποιαδήποτε πράξη, αυτή δύναται να
ληφθεί, δοθεί, υποβληθεί ή τελεστεί από το δεόντως διορισθέντα αντιπρόσωπο ή
εκπρόσωπό του, εκτός αν από το κείµενο καθορίζεται ή προκύπτει διαφορετικά.

Εξουσία για είσοδο,
κτλ., στο ∆ιευθυντή
ή εκτιµητή.
2 του 5(Ι) του 2006.

78. Με το σκοπό άσκησης των εξουσιών που χορηγούνται σε αυτόν από το Νόµο αυτό
και των καθηκόντων που επιβάλλονται σε αυτόν, ο ∆ιευθυντής ή οποιοσδήποτε
εκτιµητής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιευθυντή πρόσωπο έχει
εξουσία όπως, κατά πάντα εύλογο χρόνο, εισέρχεται, περιέρχεται ή εκτιµά
οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και τοποθετεί τέτοια ορόσηµα επί αυτής ως αυτός
ήθελε θεωρήσει σκόπιµο.

Ποινικά αδικήµατα.
3(α) του 5(Ι) του
2006.
3 του 166
του 1987.
12(α) του 110(Ι) του
2014.

79.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο σκόπιµα παρεµποδίζει το ∆ιευθυντή ή οποιοδήποτε
εκτιµητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιευθυντή πρόσωπο στην
άσκηση των εξουσιών ή εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάµει του Νόµου αυτού
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε
χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

3(β) του 5(Ι) του
2006.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο σκόπιµα αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη δικαιολογία
να παράσχει στον εκτιµητή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιευθυντή
πρόσωπο τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 70 ή 71, ή την έγγραφη έκθεση
αντίστοιχα, εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο εκτιµητής

4 του 166
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του 1987.
12(β) του 110(Ι) του
2014.

3 του 166
του 1987.
12(γ) του 110(Ι) του
2014.
3(γ) του 5(Ι) του
2006.
12(δ) του 110(Ι) του
2014.
3 του 166
του 1987.

Εφέσεις κατ’
αποφάσεων του
∆ιευθυντή.

απαίτησε από αυτόν να πράξει µε τον τρόπο αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος
και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).
(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο εν γνώσει προβαίνει σε ψευδή δήλωση στις πληροφορίες
ή στην έκθεση που παρασχέθηκαν από αυτόν δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 70 ή
71 ή 74 , αντίστοιχα, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο καταρτίζει ή εξουσιοδοτεί την κατάρτιση οποιουδήποτε
πλαστού επίσηµου εγγράφου ή εγγράφου, ή παραποιεί οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο
ή έγγραφο στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του και προσάγει το πλαστό αυτό ή
παραποιηθέν επίσηµο έγγραφο ή έγγραφο στο ∆ιευθυντή ή τον εκτιµητή ή
οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιευθυντή πρόσωπο όταν απαιτηθεί να
πράξει µε τον τρόπο αυτό δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 60, 70, 71 ή 74, είναι
ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες
ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
80. Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο κατά οποιασδήποτε διαταγής, ειδοποίησης
ή απόφασης του ∆ιευθυντή, που διενεργήθηκε, δόθηκε ή λήφθηκε δυνάµει των
διατάξεων του Νόµου αυτού δύναται, εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης σε αυτόν της διαταγής αυτής, ειδοποίησης ή απόφασης να υποβάλει
έφεση στο ∆ικαστήριο και το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει επί αυτής τέτοιο
διάταγµα ως ήθελε είναι δίκαιο αλλά, κανένα ∆ικαστήριο δεν επιλαµβάνεται
οποιασδήποτε αγωγής ή διαδικασίας επί οποιουδήποτε ζητήµατος σε σχέση µε το
οποίο ο ∆ιευθυντής έχει εξουσία να ενεργεί δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού,
εκτός µε έφεση όπως προνοείται στο άρθρο αυτό:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο δύναται, αν ικανοποιηθεί ότι λόγω απουσίας από τη
∆ηµοκρατία, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας το παραπονούµενο πρόσωπο
εµποδίζετο από του να υποβάλει έφεση εντός της περιόδου των τριάντα ηµερών, να
παρατείνει την προθεσµία εντός της οποίας δύναται να υποβληθεί έφεση υπό τέτοιους
όρους όπως αυτό ήθελε θεωρήσει σκόπιµο.

Πότε απόφαση
∆ικαστηρίου είναι
τελική.

81. Όταν υποβάλλεται έφεση στο ∆ικαστήριο όπως προνοείται στο άρθρο 80, το
διάταγµα του ∆ικαστηρίου είναι τελικό και δεν υφίσταται δικαίωµα έφεσης εναντίον
αυτού εκτός όταν συνεπάγεται ζήτηµα προσωπικού θεσµού ή όταν το ποσό υπό
αµφισβήτηση υπερβαίνει τις εικοσιπέντε λίρες:
Νοείται ότι κάθε πρόσωπο, περιλαµβανοµένου του ∆ιευθυντή, το οποίο έχει παράπονο
κατά οποιουδήποτε διατάγµατος του ∆ικαστηρίου επί οποιασδήποτε έφεσης δυνάµει
του άρθρου 80, δύναται να υποβάλει έφεση εναντίον αυτού στο Ανώτατο ∆ικαστήριο
επί οποιουδήποτε νοµικού σηµείου.

Χωριτικές αρχές και
πιστοποιητικά.
2(1)(α) του 123(Ι)
του 2001.

82.—(1) Κάθε πιστοποιητικό το οποίο απαιτείται από οποιοδήποτε νόµο ή έθιµο όπως
προσαχθεί στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο ως απόδειξη γεγονότος που αφορά
οποιοδήποτε ζήτηµα το οποίο επηρεάζει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία υπογράφεται
και σφραγίζεται από τον κοινοτάρχη της ενορίας ή του χωριού όπου βρίσκεται η
ιδιοκτησία:

2 του 78 του 1965.

Νοείται ότι όταν η προσαγωγή πιστοποιητικού του κοινοτάρχη της ενορίας ή του
χωριού όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία δεν είναι δυνατή ή πρακτικά κατορθωτή, ο
∆ιευθυντής δύναται να δεχθεί αντί αυτού πιστοποιητικό οιουδήποτε άλλου κοινοτάρχη
το οποίο ετοιµάστηκε όπως προνοείται στο εδάφιο αυτό.

2(1)(β) του 123(Ι)
του 2001.

(2) Η υπογραφή, σφραγίδα ή αποτύπωµα οποιουδήποτε προσώπου επί οποιουδήποτε
εγγράφου το οποίο απαιτείται όπως προσκοµιστεί ή προσαχθεί στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο σε σχέση µε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία δύναται να
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Τρίτος Πίνακας.
2(2)(α) του 123(Ι)
του 2001.
2(2)(β) του 123(Ι)
του 2001.

πιστοποιηθεί από τον κοινοτάρχη οποιουδήποτε, χωριού ή ενορίας και η πιστοποίηση
αυτή διενεργείται µε αναγραφή πιστοποιητικού επί του εγγράφου σε έναν από τους
τύπους Α ή Β που εκτίθενται στον Τρίτο Πίνακα ή µε παρόµοιο τρόπο και µε επίθεση
επί αυτού της υπογραφής και σφραγίδας του κοινοτάρχη:
Νοείται ότι κανένας κοινοτάρχης δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή, σφραγίδα ή
αποτύπωµα εκτός αν —
(α) η υπογραφή αυτή, σφραγίδα ή αποτύπωµα επιτίθεται επί του εγγράφου στην
παρουσία του ή δηλώνεται σε αυτόν από το πρόσωπο που έθεσε αυτό ότι η υπογραφή,
η σφραγίδα ή το αποτύπωµα είναι του ίδιου και ότι τέθηκε από τον ίδιο· και
(β) το πρόσωπο που υπογράφει, σφραγίζει ή θέτει το αποτύπωµα στο έγγραφο είναι
προσωπικά γνωστό σε αυτόν ή η ταυτότητά του επιβεβαιώνεται από δύο πρόσωπα
γνωστά σε αυτόν προσωπικά τα οποία υπογράφουν το έγγραφο ως µάρτυρες της
υπογραφής, σφραγίδας ή αποτυπώµατος του προσώπου που υπογράφει, σφραγίζει ή
θέτει το αποτύπωµα στο έγγραφο.

2(3) του 123(Ι) του
2001.

(3) Όταν τα γεγονότα τα οποία θα πιστοποιηθούν δεν είναι προσωπικώς γνωστά στον
κοινοτάρχη αλλά το πιστοποιητικό βασίζεται σε πληροφορίες και δηλώσεις τρίτων
µερών, ο κοινοτάρχης διατυπώνει το πιστοποιητικό µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να
καθιστά σαφές από µόνο του ότι βασίζεται σε πληροφορίες και να κατονοµάζει τους
πληροφοριοδότες, και αυτός δεν πιστοποιεί το πιστοποιητικό εκτός αν είναι
ικανοποιηµένος ότι οι πληροφοριοδότες αυτοί είναι εξ όσων κάλλιον γνωρίζει και
πιστεύει πρόσωπα αξιόπιστα.

∆ικαιώµατα από
χωριτικές αρχές.
Τέταρτος Πίνακας.
3 του 123(Ι) του
2001.

83. Τα δικαιώµατα που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα καταβάλλονται σε
κοινοτάρχες σε σχέση µε τα διάφορα θέµατα που εκτίθενται σε αυτόν:
Νοείται ότι κανένα δικαίωµα δεν καταβάλλεται σε σχέση µε πιστοποίηση
οποιουδήποτε ζητήµατος το οποίο κατά τη γνώµη του ∆ιευθυντή θα µπορούσε να
περιληφθεί σε πιστοποιητικό για το οποίο έχουν ήδη καταβληθεί δικαιώµατα.

2 του 165(Ι) του
2007.

Νοείται περαιτέρω ότι κανένα δικαίωµα δεν καταβάλλεται σε κοινοτάρχες σε σχέση µε
τα διάφορα θέµατα που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα από συνταξιούχο πρόσωπο
του οποίου η µηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων λιρών Κύπρου
(Λ.Κ.300,00).

∆είγµα υπογραφών
κοινοταρχών και
µελών χωριτικών
επιτροπών.
4 του 123(Ι) του
2001.

84. Κάθε κοινοτάρχης µε το διορισµό του εφοδιάζει το Επαρχιακό Κτηµατολογικό
Γραφείο της επαρχίας µε αντίγραφο της υπογραφής του.

∆ιαδικαστικοί
Κανονισµοί.

85. Ο Κυβερνήτης µε τη συµβολή και βοήθεια του Αρχιδικαστή δύναται να εκδίδει
∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς για οποιοδήποτε ζήτηµα ή διαδικασία που γίνεται ή
αναλαµβάνεται ενώπιον ∆ικαστηρίου δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού:
Νοείται ότι µέχρις ότου εκδοθούν τέτοιοι ∆ιαδικαστικοί Κανονισµοί τα ζητήµατα αυτά
και οι διαδικασίες αυτές ρυθµίζονται σύµφωνα µε τους εκάστοτε σε ισχύ
∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς.

Ειδική ∆ιάταξη.
2 του 58(Ι)
του 1994.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόµου ή των
κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν το Υπουργικό Συµβούλιο, όπου κρίνει
τούτο αναγκαίο, µπορεί να επιτρέπει τη βραχυχρόνια ή τη µακροχρόνια εκµίσθωση ή
να χορηγεί στις οργανώσεις νεολαίας των κοινοβουλευτικών κοµµάτων και στις
εγγεγραµµένες σύµφωνα µε τον περί Συντεχνιών Νόµο Οµοσπονδίες Συντεχνιών
άδεια χρήσεως ακίνητης ιδιοκτησίας της ∆ηµοκρατίας για κατασκηνωτικούς σκοπούς,
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µε όρους τους οποίους το ίδιο θα καθορίζει ανάλογα µε την περίπτωση.
Προσοχή οι τροποποιήσεις αναφέρονται στους Κανονισµούς για αυτό και εδώ
απλά µπαίνει αυτούσια η τροποποίηση του Νόµου.
2 του 83(Ι) του
2010.
Ειδική διάταξη
αναφορικά µε το
ύψος του αρχικού
µισθώµατος για
εκµίσθωση
ιδιοκτησίας της
∆ηµοκρατίας για
γεωργικούς,
τουριστικούς και
βιοµηχανικούς
σκοπούς.

86. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου ή των κανονισµών που
εκδίδονται µε βάση αυτόν, οι παράγραφοι 2, 5 και 6 του Πίνακα των περί Ακίνητης
Ιδιοκτησίας (∆ιάθεση) Κανονισµών αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες,
αντίστοιχα, παραγράφους 2, 5 και 6:

Επίσηµη
Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα
Τρίτο (Ι):
21.7.1989
20.7.1990
5.2.1999
22.7.2005.

2. Γεωργικοί Σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία
θα χρησιµοποιείται
για γεωργικές
καλλιέργειες.

Υπολογίζεται µε βάση τα
συγκριτικά ενοίκια στην
περιοχή για γεωργικούς
σκοπούς.

Υπολογίζεται µε βάση τα
συγκριτικά ενοίκια στην
περιοχή για γεωργικούς
σκοπούς.

(β) Αν η ιδιοκτησία θα
χρησιµοποιείται για την
ανόρυξη λάκκου ή
γεώτρησης για
αρδευτικούς σκοπούς.

∆εν καταβάλλεται
µίσθωµα.

∆εν καταβάλλεται τέλος
χρήσης.
».

(α) Αν η ιδιοκτησία
θα χρησιµοποιηθεί για
την ανέγερση ή χρήση
κύριων υποστατικών
τουριστικής χρήσης.

5% ετησίως πάνω στην
αξία της ιδιοκτησίας.

∆εν εφαρµόζεται.

(β) Αν η ιδιοκτησία θα
χρησιµοποιηθεί για την
ανέγερση ή κατασκευή
βοηθητικών
εγκαταστάσεων για την
εξυπηρέτηση των κυρίως
τουριστικών
εγκαταστάσεων, καθώς
και εστιατορίων και

1-3,5% ετησίως πάνω στην
αξία της ιδιοκτησίας.

1-3% ετησίως πάνω στην
αξία της ιδιοκτησίας.

«5. Τουριστικοί Σκοποί:
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άλλων υποστατικών, µε
εξαίρεση τα ξενοδοχεία.
6. Βιοµηχανικοί σκοποί:
(α) Αν η ιδιοκτησία
βρίσκεται µέσα σε
βιοµηχανική περιοχή.

Καθορίζεται από το
Υπουργικό Συµβούλιο,
ανάλογα µε τα υφιστάµενα
έργα υποδοµής.

Καθορίζεται από το
Υπουργικό Συµβούλιο,
ανάλογα µε τα υφιστάµενα
έργα υποδοµής.

(β) Αν η ιδιοκτησία
βρίσκεται εκτός
βιοµηχανικής περιοχής.

1-3,5% ετησίως πάνω στην
αξία της ιδιοκτησίας,
ανάλογα µε τα υφιστάµενα
έργα υποδοµής.

1-3,5% ετησίως πάνω στην
αξία της ιδιοκτησίας,
ανάλογα µε τα υφιστάµενα
έργα υποδοµής.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 33(4))
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Στους Κανονισµούς αυτούς —
"αποκτών µέρος" σηµαίνει τον εγγεγραµµένο κύριο ή συγκύριους ιδιοκτησίας ο
οποίος επιδιώκει να αποκτήσει αναγκαστικά την ιδιοκτησία άλλου προσώπου
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 33.
"ενδιαφερόµενο µέρος" περιλαµβάνει το αποκτών µέρος, το µέρος του οποίου η
ιδιοκτησία πρόκειται να αποκτηθεί και οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει
εµπράγµατο δικαίωµα επί της ιδιοκτησίας αυτής στα βιβλία του Επαρχιακού
Κτηµατολογικού Γραφείου.
"ιδιοκτησία που θα αποκτηθεί" σηµαίνει την ιδιοκτησία η οποία επιδιώκεται να
αποκτηθεί αναγκαστικά δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 33.
2. Το αποκτών µέρος επιδίδει ειδοποίηση στον κύριο της ιδιοκτησίας που θα
αποκτηθεί γνωστοποιώντας σε αυτόν την σκοπούµενη απόκτηση και δίδοντας
πλήρη περιγραφή της δικής του ιδιοκτησίας και της ιδιοκτησίας που θα
αποκτηθεί.
3. Το αποκτών µέρος εφοδιάζει το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, εντός
εξήντα ηµερών από την επίδοση της ειδοποίησης που αναφέρεται στον
Κανονισµό 2, µε απόδειξη επίδοσης αυτής και ζητά όπως υπολογιστεί η αξία της
ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί και καταβάλλει τα νενοµισµένα τέλη.
4. Αν ο κύριος της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί επιθυµεί να αµφισβητήσει το
δικαίωµα του αποκτώντος µέρους να αποκτήσει την ιδιοκτησία του, αυτός
δύναται, εντός εξήντα ηµερών από την επίδοση της ειδοποίησης που αναφέρεται
στον Κανονισµό, µε την καταβολή του νενοµισµένου τέλους, να ζητήσει από το
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο όπως υπολογιστεί η αξία της εγγεγραµµένης
ιδιοκτησίας του αποκτώντος µέρους επί της οποίας στηρίζεται το µέρος αυτό. και
αν αυτός δεν ζητήσει µε τον τρόπο αυτό εντός της εν λόγω προθεσµίας, αυτός
θεωρείται ως αποδεχόµενος το δικαίωµα αυτό.
5. Ο ∆ιευθυντής προτού προχωρήσει στον υπολογισµό της αξίας οποιασδήποτε
ιδιοκτησίας δίνει ειδοποίηση όχι µικρότερη των επτά ηµερών στον κοινοτάρχη ή
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κοινοτάρχες οι οποίοι θα τον βοηθήσουν στη διενέργεια του υπολογισµού αυτού
και στα ενδιαφερόµενα µέρη, γνωστοποιώντας σε αυτούς την ηµεροµηνία κατά
την οποία σκοπεύει να επιθεωρήσει την ιδιοκτησία.
6. Μετά την πάροδο τριάντα αλλά πριν από την πάροδο εξήντα ηµερών από την
ηµεροµηνία της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 33 το
αποκτών µέρος δύναται να καταβάλει στον κύριο της ιδιοκτησίας που θα
αποκτηθεί την αξία που υπολογίστηκε από το ∆ιευθυντή ή να καταθέσει αυτήν
στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο για καταβολή στον κύριο, και µε την
απόδειξη ότι η αξία αυτή καταβλήθηκε ή κατατέθηκε µε τον τρόπο αυτό και,
εκτός αν δόθηκε στο ∆ιευθυντή ειδοποίηση δυνάµει του Κανονισµού 7, το
αποκτών µέρος δύναται να εγγραφεί ως κύριος της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί
µε καταβολή του τέλους εγγραφής:
Νοείται ότι όταν η ιδιοκτησία που θα αποκτηθεί είναι βεβαρηµένη µε την
πληρωµή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού, η αξία αυτής η οποία υπολογίστηκε
θα κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο για να πληρωθεί στα
πρόσωπα τα οποία έχουν τα εµπράγµατα αυτά δικαιώµατα σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες προτεραιότητες τους όπως αυτές έχουν κατά την ηµέρα της
κατάθεσης κάθε υπόλοιπου το οποίο καταβάλλεται στον κύριο της ιδιοκτησίας
που αποκτήθηκε.
7. Όταν υποβάλλεται αίτηση στο ∆ικαστήριο για µεταβολή του υπολογισµού του
∆ιευθυντή ο αιτητής δίνει αµέσως ειδοποίηση γι’ αυτό, και παραδίδει στο
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο αντίγραφο της αίτησής του. διαφορετικά το
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο δύναται να προχωρήσει σε ενέργειες ωσάν
να µην είχε υποβληθεί η αίτηση αυτή και δεν είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε
τελεστεί καλή τη πίστει πριν από την παράδοση του αντιγράφου αυτού.
8. Όταν υποβάλλεται αίτηση στο ∆ικαστήριο για µεταβολή του υπολογισµού του
∆ιευθυντή, το αποκτών µέρος δύναται, εντός εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία
του διατάγµατος του ∆ικαστηρίου ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία
αποσύρθηκε η αίτηση προς το ∆ικαστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση, να
καταβάλει στον κύριο της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί την αξία που ορίστηκε
στο διάταγµα ή που υπολογίστηκε από το ∆ιευθυντή ή να καταθέσει αυτήν στο
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο για καταβολή στον κύριο. και µε την
προσαγωγή στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο κυρωµένου αντιγράφου του
∆ιατάγµατος ή απόδειξης ότι η αίτηση προς το ∆ικαστήριο αποσύρθηκε ανάλογα
µε την περίπτωση, και µε την απόδειξη ότι η αξία καταβλήθηκε ή κατατέθηκε µε
τον τρόπο αυτό, το αποκτών µέρος δύναται να εγγραφεί ως κύριος της
ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί µε την καταβολή των τελών εγγραφής:
Νοείται ότι όταν η ιδιοκτησία που θα αποκτηθεί είναι βεβαρηµένη µε την
καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού, η αξία αυτής κατατίθεται στο
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο για να πληρωθεί στα πρόσωπα που έχουν τα
εµπράγµατα αυτά δικαιώµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προτεραιότητές τους,
όπως αυτές έχουν κατά την ηµέρα της κατάθεσης κάθε υπόλοιπου το οποίο
καταβάλλεται στον κύριο της ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε.
9. Μετά την υποβολή αίτησης από το αποκτών µέρος, προς το Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο, όπως προνοείται στον Κανονισµό 3, για να υπολογιστεί
η αξία της ιδιοκτησίας που θα αποκτηθεί, καµιά συναλλαγή η οποία επηρεάζει
την ιδιοκτησία αυτή δεν επιτρέπεται στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο,
εκτός αν η προθεσµία των εξήντα ηµερών που προνοείται από τους Κανονισµούς
6 και 8 παρήλθε και το αποκτών µέρος παρέλειψε να καταβάλει την αξία της
ιδιοκτησίας στον κύριο αυτής ή να καταθέσει αυτήν στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό Γραφείο όπως προνοείται στους πιο πάνω Κανονισµούς.
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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(Άρθρο 68)
ΟΡΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ
Εγώ, ο … … … … … … … … εκ … … … … … … επίσηµα ορκίζοµαι ότι θα
πραγµατοποιώ οποιαδήποτε εκτίµηση η οποία απαιτείται από εµένα δυνάµει των
διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση)
Νόµου, Κεφ. 224, πιστά και έντιµα και στο άριστο µέτρο της δεξιότητας και
ικανότητάς µου.
Ορκίστηκε σήµερα … … … … … … ηµέρα του … … … … … …
5 του 123(Ι) του
2001.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 82)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ Α
Υπογράφτηκε (σφραγίστηκε ή τέθηκε αποτύπωµα) σήµερα στην παρουσία µου
από τον Α.Β. ο οποίος είναι προσωπικά γνωστός µου
ή
Μου δηλώθηκε από τον Α.Β. ο οποίος είναι προσωπικά γνωστός µου ότι η πιο
πάνω υπογραφή (σφραγίδα ή αποτύπωµα) είναι δική του.
Για µαρτυρία αυτού θέτω εδώ την υπογραφή µου και τη σφραγίδα του
Κοινοτικού Συµβουλίου σήµερα … … … … ηµέρα του … … … … .
Σφραγίδα
Υπ.
(Κοινοτάρχης).
3 του 165(Ι) του 2007.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 83)
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ
1. Για πιστοποίηση
αποτυπώµατος … ...

υπογραφής,

σφραγίδας

ή

Κατά την κρίση
του κοινοτάρχη
δικαίωµα που να
µην υπερβαίνει
τις Λ.Κ.3,00.

2. Για την έκδοση, υπογραφή και σφράγιση πιστοποιητικού
γεγονότων που σχετίζονται µε την κατοχή ή χρήση
ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
ακινήτων που επηρεάζονται:
(i) χωρίς επιθεώρηση της ιδιοκτησίας ... ... … … … … …
…

Κατά την κρίση
του κοινοτάρχη
δικαίωµα που να
µην υπερβαίνει
τις Λ.Κ.3,00·

(ii) όταν η επιθεώρηση είναι αναγκαία … … … … … …
…

Επιπρόσθετο
δικαίωµα που να
µην υπερβαίνει
τις Λ.Κ.5,00 για
κάθε ακίνητο ή
ακίνητα που
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βρίσκονται στην
ίδια τοποθεσία.
3. Για την έκδοση και σφράγιση πιστοποιητικού γεγονότων
που σχετίζονται µε το θάνατο οποιουδήποτε ιδιοκτήτη ή
κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας ή µε τους κληρονόµους
αυτού: … … … …

Κατά την κρίση
του κοινοτάρχη
δικαίωµα που να
µην υπερβαίνει
τις Λ.Κ.5,00.

Νοείται ότι, όταν τα γεγονότα αυτά αναφέρονται στο
πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 2, δε
θα εισπράττεται, δυνάµει της παρούσας παραγράφου,
οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό.
4. Για όλα τα πιστοποιητικά για τα οποία δεν γίνεται πιο
πάνω ειδική µνεία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
ακινήτων για τα οποία γίνεται αναφορά σ’ αυτά,
5. Για την ανάρτηση ειδοποιήσεων, αποφάσεων ή άλλων
εγγράφων που αποστέλλονται από το ∆ιευθυντή και για την
υπογραφή και σφράγιση σχετικού πιστοποιητικού, για κάθε
πιστοποιητικό που εκδίδεται … … … … … … … … … …
……

Λ.Κ.5,00.

Λ.Κ.1,00.

Τα ακόλουθα νοµοθετήµατα καταργήθηκαν από το Νόµο αυτό:
Νοµοθετήµατα
Έκταση Κατάργησης
1.

Οι Οθωµανικοί Νόµοι που αναφέρονται
υπό τα στοιχεία (1) έως (13), και των δύο
συµπεριλαµβανοµένων, και (15) έως (38),
και των δύο συµπεριλαµβανοµένων, στον
Τέταρτο Πίνακα των περί ∆ικαστηρίων
Νόµων του 1935 έως 1943.

1.

Ολόκληροι,
συµπεριλαµβανοµένων
τέτοιων µερών, τα οποία δεν είχαν
καταργηθεί προηγουµένως.

2.

Ο Mejelle

2.

Τα άρθρα 1 έως 100 και των δύο
συµπεριλαµβανοµένων, στην έκταση που
αυτά αντίκεινται ή είναι ασυµβίβαστα µε
τις διατάξεις του Νόµου αυτού. Τα άρθρα
1045
έως
1191,
και
των
δύο
συµπεριλαµβανοµένων, στην έκταση που
αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία. Τα άρθρα
1224
έως
1328,
και
των
δύο
συµπεριλαµβανοµένων.

3.

Οι περί Εγγραφής και Εκτιµήσεως
Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόµοι του 1907 έως
1943.

3.

Ολόκληροι.

4.

Ο περί Παραγραφής Ακινήτου Ιδιοκτησίας
Νόµος του 1886.

4.

Ολόκληρος.

5.

Το περί Χωριτικών Αρχών (Ρύθµισις
Τελών) ∆ιάταγµα του 1943.

5.

Πρώτος Πίνακας, παράγραφος Β.
∆εύτερος Πίνακας, παράγραφος Α.

4 του 6(Ι)
του 1993.
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Παράρτηµα
(Άρθρο 38ΚΑ)
Πρότυποι Κανονισµοί για τη Ρύθµιση και ∆ιαχείριση Κοινόκτητων Οικοδοµών
ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1.—(1) Στους Κανονισµούς αυτούς —
"Νόµος" σηµαίνει το Μέρος 11Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου ή οποιοδήποτε Νόµο που τον τροποποιεί ή τον
αντικαθιστά και περιλαµβάνει τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει
οποιασδήποτε διάταξής του.
"κύριος" σηµαίνει τον κύριο µονάδας.
(2) Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείµενο, λέξεις ή εκφράσεις που
περιέχονται στους Κανονισµούς αυτούς έχουν την έννοια που τους απέδωσε ο
Νόµος.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ
2. (Λεπτοµερής περιγραφή της κοινόκτητης οικοδοµής περιλαµβανοµένης της
κοινόκτητης ιδιοκτησίας, δηλαδή περιγραφή των δαπέδων, των διάφορων
µονάδων, της περιορισµένης κοινόκτητης ιδιοκτησίας, του υπογείου, των ορόφων,
της στέγης, των εξωτερικών κατασκευών, των χώρων στάθµευσης, των
εγκαταστάσεων κλπ.)
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Πίνακας Α'.

Πίνακας Β'.

3.—(1) Η αναλογία της κοινόκτητης ιδιοκτησίας που ανήκει σε κάθε µονάδα,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 38Θ του Νόµου, και το εκατοστιαίο ποσοστό
ψήφων που δικαιούται κάθε κύριος κατά την ψηφοφορία που προβλέπετα στον
Κανονισµό 25 θα εκτίθεται σε Πίνακα κατά τον επισυνηµµένο στους
Κανονισµούς αυτούς τύπο του Πίνακα Α΄.
(2) Το µερίδιο του κάθε κύριου στα έξοδα για τη συντήρηση κλπ. της κοινόκτητης
ιδιοκτησίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38ΙΑ του Νόµου, θα εκτίθεται σε
Πίνακα κατά τον επισυνηµµένο στους Κανονισµούς αυτούς τύπο του Πίνακα Β΄.
ΜΕΡΟΣ IV — ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ 'Η ΚΑΤΟΧΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
4. Κάθε κύριος µπορεί να προβαίνει σε µετατροπές, προσθήκες ή επιδιορθώσεις
στο εσωτερικό της µονάδας που του ανήκει, να συνενώνει εφαπτόµενες µονάδες,
να αυξάνει την έκταση µονάδας που του ανήκει, αφού συγχωνεύσει σε αυτή
τµήµα άλλης εφαπτόµενης µονάδας που επίσης του ανήκει ή να συνενώσει ολικά
ή µερικά µε εσωτερική σκάλα µια ή περισσότερες µονάδες που του ανήκουν µε
µια ή περισσότερες υπερκείµενες µονάδες που του ανήκουν:
Νοείται ότι καµιά µετατροπή, προσθήκη ή επιδιόρθωση —
(α) ∆εν θα επηρεάζει δυσµενώς τα δικαιώµατα του κυρίου οποιασδήποτε άλλης
µονάδας και δεν θα παρεµβαίνει στην κάρπωση της από τον κύριο της άλλης
µονάδας·
(β) δεν θα επηρεάζει µε οποιοδήποτε τρόπο την κοινόκτητη ιδιοκτησία, την οµαλή
λειτουργία ή κάρπωσή της· και
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(γ) δεν θα επηρεάζει µε οποιοδήποτε τρόπο τους τοίχους που υποστηρίζουν την
κοινόκτητη οικοδοµή και του εξωτερικούς της τοίχους, δεν θα θέτει µε
οποιοδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια της κοινόκτητης οικοδοµής και δεν
θα επηρεάζει την εξωτερική εµφάνισή της.

Πίνακας Β'.

5. Μόλις αναλάβει την κατοχή της µονάδας του, κάθε κύριος έχει υποχρέωση να
καταβάλει στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή ή τον πωλητή, αν δεν έχει ακόµα διοριστεί
∆ιαχειριστική Επιτροπή, το ποσό των χρηµάτων που θα καθοριστεί σύµφωνα µε
τους Κανονισµούς αυτούς, το οποίο θα αντιπροσωπεύει το µερίδο του για την
κάλυψη των αρχικών εξόδων διαχείρισης και διεύθυνσης της κοινόκτητης
ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα οι εκάστοτε κύριοι θα καταβάλλουν στη ∆ιαχειριστική
Επιτροπή το συνολικό ποσό που θα καθοριστεί σύµφωνα µε το Νόµο και τους
Κανονισµούς αυτούς. Κάθε κύριος θα συνεισφέρει έναντι του ποσού αυτού
ανάλογα µε το εµβαδόν του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38ΙΑ του Νόµου και
όπως φαίνεται στον Πίνακα Β' που επισυνάπτεται στους Κανονισµούς αυτούς.
Κάθε πρόσωπο που καθίσταται σε µεταγενέστερο στάδιο κύριος µονάδας έχει την
ίδια υποχρέωση συνεισφοράς έναντι του ποσού αυτού. Το ποσό αυτό θα
χρησιµοποιείται ως πάγιο αποθεµατικό έναντι των κοινών εξόδων της
κοινόκτητης ιδιοκτησίας, περιλαµβανοµένης της ασφάλισης της κοινόκτητης
οικοδοµής σύµφωνα µε το Νόµο.
6. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή θα υποβάλλει στους κυρίους τριµηνιαία κατάσταση
στην οποία θα αναφέρονται τα έξοδα των προηγούµενων τριών µηνών, η φύση
τους και κατά πόσο οποιοδήποτε µέλος της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, το οποίο
είναι κύριος, έχει συνεισφέρει έναντι των εξόδων αυτών. Οι αρχικές αυτές
πληρωµές από τους κυρίους θα χρησιµοποιούνται για την πληρωµή των εξόδων
που προέκυψαν στο πρώτο και τα µεταγενέστερα χρόνια. Αν οι αρχικές αυτές
πληρωµές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των εξόδων της τριµηνίας, οι
κύριοι θα αυξάνουν αντίστοιχα το πιο πάνω ποσό, µετά από γραπτή ειδοποίηση
της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής σε κάθε κύριο.
7. Κανένας κύριος ή κάτοχος —
(α) ∆εν θα χρησιµοποιεί οποιαδήποτε µονάδα —
(i) Για οποιοδήποτε παράνοµο σκοπό·
(ii) (δηλώστε τις µη επιτρεπόµενες χρήσεις ανάλογα µε τη φύση του υποστατικού,
δηλαδή διαµονή ή εργασία)·
(iii) γενικά για οποιαδήποτε χρήση που είναι δυνατό να προκαλεί θόρυβο,
κακοσµία ή άλλη οχληρία ή που θα µπορούσε να αποβεί επιβλαβής για την υγεία ή
επικίνδυνη για την ασφάλεια των κυρίων, µισθωτών, ενοικιαστών, αδειούχων,
κατόχων ή αυτών που χρησιµοποιούν τις άλλες µονάδες ή που δεν αρµόζει στα
ήθη και την κόσµια συµπεριφορά· ή
(iv) τµήµα της κοινόκτητης ιδιοκτησίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επηρεάζεται η
εµφάνιση ή η καλαισθησία της κοινόκτητης οικοδοµής ή η απρόσκοπτη και
ανενόχλητη χρήση από τους κυρίους, µισθωτές, ενοικιαστές, αδειούχους,
κατόχους ή αυτούς που χρησιµοποιούν τις άλλες µονάδες της κοινόκτητης
οικοδοµής·
(β) δεν θα µετατρέπει την αρχικά συµφωνηµένη χρήση της µονάδας του σε άλλη
χρήση που αντίκειται στους Κανονισµούς αυτούς ή που απαγορεύεται από αυτούς·
(γ) τηρουµένων των δικαιωµάτων του σε σχέση µε οποιαδήποτε περιορισµένη
κοινόκτητη ιδιοκτησία που παραχωρήθηκε για την αποκλειστική χρήση της
µονάδας του δεν θα µετακινεί, αντικαθιστά ή παρεµβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο
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σε οποιοδήποτε τµήµα της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.
8. Κανένας κύριος ή κάτοχος χωρίς την προηγούµενη εξασφάλιση συγκατάθεσης
της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής και κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε
σχετικού Νόµου ή Κανονισµών —
(α) ∆εν θα αναρτά, εκθέτει ή τοποθετεί οποιοδήποτε αντικείµενο ή ρουχισµό από
εξώστη, βεράντα, οροφή, κιγκλίδωµα, πόρτα ή παράθυρο ή απ’ οποιοδήποτε άλλο
εξωτερικό τµήµα της κοινόκτητης οικοδοµής ή από οποιοδήποτε τµήµα της
κοινόκτητης οικοδοµής ώστε να είναι ορατό απ’ έξω·
(β) δεν θα εγκαταλείπει, τοποθετεί ή διατηρεί οποιοδήποτε αντικείµενο στην κύρια
και τη βοηθητική είσοδο, στη σκάλα, στα πλατύσκαλα, στους διαδρόµους, στην
οροφή, στον ανελκυστήρα ή σ’ οποιοδήποτε άλλο τµήµα της κοινόκτητης
ιδιοκτησίας·
(γ) δεν θα µεταφέρει βαριά αντικείµενα µε τον ανελκυστήρα·
(δ) δεν θα µεταβάλλει το χρώµα στα παράθυρα, πόρτες εξώστες, βεράντες,
κιγκλιδώµατα ή εξωτερικούς τοίχους της κοινόκτητης οικοδοµής και γενικά σ’
οποιοδήποτε κατασκεύασµα σε εξωτερικό τοίχο, επιφάνεια ή τµήµα της
κοινόκτητης οικοδοµής·
(ε) δεν θα αναρτά, τοποθετεί ή επιτρέπει την ανάρτηση ή τοποθέτηση
οποιασδήποτε πινακίδας, τοιχοκόλλησης, διαφήµισης, ανακοίνωσης, φωτεινής
επιγραφής ή ειδοποίησης οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε εξωτερικό τµήµα
της κοινόκτητης οικοδοµής ή στη στέγη ή σ' οποιοδήποτε παράθυρο ή άλλο τµήµα
της κοινόκτητης οικοδοµής, ώστε αυτή να είναι ορατή απ’ έξω:
Νοείται ότι οι κύριοι, µισθωτές, ενοικιαστές, αδειούχοι κάτοχοι ή αυτοί που
χρησιµοποιούν τις µονάδες µπορούν να τοποθετήσουν δίπλα από την κύρια είσοδο
και δίπλα από την είσοδο της µονάδας τους, σε κατάλληλη θέση που θα
καθοριστεί από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, µικρές πινακίδες µε τα ονόµατα και τα
επαγγέλµατά τους, των οποίων τις διαστάσεις µπορεί να καθορίσει η
∆ιαχειριστική Επιτροπή.
(στ) δεν θα κατέχει, αποθηκεύει ή χρησιµοποιεί οποιαδήποτε αντικείµενα ή υλικά
που µπορούν να ενοχλήσουν τους άλλους κυρίους, µισθωτές, ενοικιαστές,
αδειούχους ή κατόχους των µονάδων ή τα πρόσωπα που χρησιµοποιούν τις
µονάδες ή τους γείτονες λόγω της οσµής ή του καπνού, της σκόνης ή της αιθάλης
που αναδύονται ή παράγονται απ’ αυτά και γενικά οποιαδήποτε εύφλεκτα ή
επικίνδυνα αντικείµενα ή υλικά ούτε θα κάµνει οτιδήποτε που είναι δυνατό να
επηρεάσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε ασφάλεια πυρός σε σχέση µε την
κοινόκτητη οικοδοµή ή την κοινόκτητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε τµήµα τους ή
να αυξήσει τα ασφάλιστρα της ασφάλειας αυτής·
(ζ) δεν θα χρησιµοποιεί στερεά καύσιµα για την παρασκευή φαγητών·
(η) δεν θα ρίχνει στο νεροχύτη, αποχωρητήριο, νιπτήρα, µπιντέ, ντους ή µπανιέρα
ή µέσα στο αποχετευτικό σύστηµα οποιαδήποτε συµπαγή ή άχρηστα αντικείµενα
ή αντικείµενα που είναι δυνατό να κλείσουν τους αγωγούς ή τους σωλήνες, να
ρυπάνουν την ατµόσφαιρα ή από τα οποία µπορούν να αναδυθούν εύφλεκτα ή
επικίνδυνα αέρια, ούτε θα ρίχνει στους αγωγούς ή στους σωλήνες οτιδήποτε που
είναι δυνατό να προκαλέσει ζηµιά σ’ αυτούς·
(θ) δεν θα εναποθέτει άχρηστα ή σκύβαλα οπουδήποτε αλλού, εκτός από τα
σκυβαλοδοχεία ή τους άλλους χώρους που προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό·
(ι) δεν θα κρεµά, τινάζει, βουρτσίζει, καθαρίζει ή κτυπά χαλιά, µαξιλάρια ή άλλα
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οικιακά αντικείµενα ή ρουχισµό από οποιοδήποτε εξώστη, βεράντα, οροφή,
κιγκλίδωµα, πλατύσκαλο, πόρτα ή παράθυρο οποιασδήποτε µονάδας ή από
οποιοδήποτε τµήµα της κοινόκτητης ιδιοκτησίας·
(ια) δεν θα διατηρεί οποιοδήποτε ζώο σε οποιαδήποτε µονάδα:
Νοείται ότι µπορεί να διατηρεί κατοικίδιο ζώο που δεν προκαλεί οποιαδήποτε
ενόχληση ή παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος Νόµου ή Κανονισµού.
(ιβ) δεν θα επιτρέπει το τραγούδι ή το παίξιµο οποιουδήποτε µουσικού ή
µηχανικού οργάνου ή τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε γραµµοφώνου,
ραδιοφώνου, µαγνητοφώνου, τηλεόρασης ή συσκευής εγγραφής µε τρόπο που να
ενοχλεί οποιοδήποτε κύριο, µισθωτή, ενοικιαστή ή αδειούχο κάτοχο
οποιασδήποτε άλλης µονάδας·
(ιγ) δεν θα τοποθετεί ή εγκαθιστά τέντες ή συσκευές κλιµατισµού σε εξώστη,
βεράντα, οροφή, πόρτα, παράθυρο, φεγγίτη, τοίχο ή άλλη εξωτερική επιφάνεια της
κοινόκτητης οικοδοµής ή πάνω ή κάτω απ' αυτά, χωρίς την προηγούµενη γραπτή
συγκατάθεση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής σχετικά µε τη θέση, το χρώµα, το
µέγεθος και το σχήµα τους·
(ιδ) δεν θα ανεγείρει, προβάλλει, τοποθετεί ή αναρτά ούτε θα επιτρέπει να
ανεγερθεί, προβληθεί, τοποθετηθεί ή αναρτηθεί έξω από τη µονάδα του ή σε
οποιοδήποτε εξωτερικό τµήµα της κοινόκτητης οικοδοµής ή σε οποιοδήποτε
τµήµα της κοινόκτητης ιδιοκτησίας κεραία ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ή σύρµα ή
πάσσαλο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή αντικείµενο·
(ιε) δεν θα τοποθετεί ή φυτεύει οποιαδήποτε φυτά σε εξώστη, βεράντα, οροφή,
παράθυρο, τοίχο ή άλλη εξωτερική επιφάνεια της κοινόκτητης οικοδοµής µε
εξαίρεση διακοσµητικά φυτά σε καλαίσθητες ανθοδόχες ή άλλα κατάλληλα δοχεία
που εναρµονίζονται µε την όλη εµφάνιση της κοινόκτητης οικοδοµής, έχουν
εγκριθεί από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή και δεν επιτρέπουν τη διαρροή νερού απ’
αυτά·
(ιστ) δεν θα χύνει ή θα επιτρέπει να χύνεται νερό ή άλλα υγρά από τη µονάδα του
στις µονάδες των άλλων κυρίων ή στην κοινόκτητη ιδιοκτησία ή γενικά έξω από
την κοινόκτητη οικοδοµή.
9. Κάθε κύριος οφείλει —
(α) Να επιτρέπει στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της σε
λογικές ώρες και µετά από ειδοποίηση — εννοείται ότι δεν απαιτείται ειδοποίηση
για επείγουσες περιπτώσεις — να εισέρχονται στη µονάδα του µε σκοπό την
επιθεώρησή της και τη συντήρηση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των σωλήνων,
συρµάτων, καλωδίων και αγωγών της µονάδας που µπορούν να χρησιµοποιούνται
σε σχέση µε την κάρπωση οποιασδήποτε άλλης µονάδας ή της κοινόκτητης
ιδιοκτησίας ή µε σκοπό τη συντήρηση, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση
κοινόκτητης ιδιοκτησίας ή τη διασφάλιση της τήρησης των Κανονισµών αυτών·
(β) να εκτελεί γρήγορα κάθε εργασία που του επιβάλλεται από αρµόδιο διοικητικό
όργανο, αρχή ή πρόσωπο σε σχέση µε τη µονάδα του διαφορετική από εργασία σε
σχέση µε την κοινόκτητη ιδιοκτησία και να καταβάλλει κάθε φόρο, τέλος,
επιβάρυνση που καταβλήθηκε για τη µονάδα του·
(γ) να επιδιορθώνει και να συντηρεί τη µονάδα του και να τη διατηρεί σε καλή
κατάσταση·
(δ) να καταβάλλει γρήγορα κάθε ποσό που πρέπει να πληρώσει δυνάµει του
Νόµου και των Κανονισµών·
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(ε) να γνωστοποιεί αµέσως στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή κάθε αλλαγή της
κυριότητας, κατοχής ή χρήσης της µονάδας του·
(στ) να γνωστοποιεί στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή κάθε απουσία του, αν αυτή θα
υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες.
10. Κάθε κύριος οφείλει, όταν παραχωρεί µίσθωση ή συνάπτει συµφωνία
µίσθωσης, ενοικίασης, άδειας χρήσης ή άλλη συµφωνία για την κατοχή ή τη
χρήση της µονάδας του, µε αντάλλαγµα ή όχι, να διασφαλίζει ως µέρος των
υποχρεώσεων του ότι η µίσθωση αυτή, η ενοικίαση, άδεια χρήσης ή άλλη
συµφωνία θα διαλαµβάνει όρο µε ρητή γνωστοποίηση στο µισθωτή, ενοικιαστή,
αδειούχο κάτοχο των υποχρεώσεων του κυρίου, µισθωτή, ενοικιαστή ή αδειούχου
κατόχου δυνάµει των Κανονισµών αυτών και µε ρητή δέσµευση του µισθωτή,
ενοικιαστή ή αδειούχου κατόχου αναφορικά µε την άνευ όρων αποδοχή όλων των
προνοιών των Κανονισµών αυτών.
11. Κάθε κύριος δικαιούται να απαιτήσει, µέσω της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής ή
απευθείας από τον παραβάτη κύριο σε περίπτωση που η ∆ιαχειριστική Επιτροπή
αµελεί ή αρνείται να ενεργήσει εκ µέρους του κυρίου, όπως ο παραβάτης κύριος
αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που προκλήθηκε λόγω παράβασης οποιασδήποτε από
τις διατάξεις των Κανονισµών αυτών.
12. Κάθε κύριος φέρει προσωπική ευθύνη έναντι των άλλων κυρίων και έναντι
κάθε τρίτου για κάθε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των Κανονισµών αυτών
από τον ίδιο και από κάθε µισθωτή, ενοικιαστή ή αδειούχο κάτοχο της µονάδας
του, µε αντάλλαγµα ή όχι, και επίσης για κάθε χειροτέρευση της κατάστασης ή
ζηµιά της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, που προκλήθηκε µε οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη του κυρίου ή του µισθωτή, ενοικιαστή ή αδειούχου κατόχου.
13.—(1) Όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των κυρίων που απορρέουν από
τις διατάξεις των Κανονισµών αυτών θα συνεχίζουν να ανήκουν και να βαρύνουν
τον κύριο κάθε µονάδας, είτε τη µονάδα κατέχει ή χρησιµοποιεί ο κύριος της
µονάδας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που αντλεί τα δικαιώµατα του από τον κύριο
αυτό είτε όχι. Αν κάποια µονάδα παραµένει αχρησιµοποίητη ή κενή για
οποιαδήποτε χρονική περίοδο, ο κύριος θα παραµένει υπεύθυνος για την
εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης του και για την καταβολή των εξόδων που
αναλογούν στη µονάδα του, όπως καθορίζεται στους Κανονισµούς αυτούς.
(2) Σε περίπτωση που ο κύριος αρνείται να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό που
οφείλει δυνάµει του άρθρου 38ΙΑ, ο µισθωτής ή νόµιµος κάτοχος της µονάδας
µπορεί να καταβάλει το πιο πάνω ποσό και να το αφαιρέσει από το ποσό που θα
καταβάλει στον κύριο ως ενοίκιο, εκτός αν ιδιωτική συµφωνία προβλέψει
διαφορετικά.
ΜΕΡΟΣ V—ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ
14. H πρώτη γενική συνέλευση των κυρίων θα συγκαλείται µέσα σε τρείς µήνες
από την ηµεροµηνία εγγραφής της κοινόκτητης οικοδοµής στο Κτηµατικό
Μητρώο.
15. Κάθε µεταγενέστερη γενική συνέλευση των κυρίων θα συγκαλείται µια φορά
το χρόνο, νοουµένου ότι το χρονικό διάστηµα, µεταξύ της ηµεροµηνία µιας
ετήσιας γενικής συνέλευσης και της αµέσως επόµενης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους δεκατέσσερις µήνες.
16. Κάθε γενική συνέλευση, εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση, θα
ονοµάζεται έκτακτη γενική συνέλευση.
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17. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µπορεί, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιµο, και έχει
υποχρέωση, µετά από γραπτή αίτηση των κυρίων του είκοσι πέντε τουλάχιστο τοις
εκατόν (25%) της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 του
Νόµου και όπως φαίνεται στον Πίνακα Α' που επισυνάπτεται στους Κανονισµούς
αυτούς, να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση. Αν η ∆ιαχειριστική Επιτροπή
δεν συγκαλέσει συνέλευση µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµέρα που
υποβλήθηκε σ' αυτήν η αίτηση, οι κύριοι των µονάδων που υπέβαλαν την αίτηση
µπορούν να συγκαλέσουν τη συνέλευση.
18.—(α) Για κάθε γενική συνέλευση πρέπει να δίνεται επτά ηµερών ειδοποίηση
που να καθορίζει τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της συνέλευσης και, σε
περίπτωση ειδικών εργασιών, τη φύση κάθε εργασίας. Τυχαία παράλειψη να δοθεί
η ειδοποίηση αυτή σε οποιοδήποτε κύριο ή η µη λήψη της από οποιοδήποτε κύριο
δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διαδικασία σε τέτοια συνέλευση.
(β) Ειδοποίηση που αναρτάται σε περίοπτη θέση στην κοινόκτητη οικοδοµή
θεωρείται ότι δόθηκε σε κάθε κύριο µονάδας µια ηµέρα µετά την ανάρτησή της.
19. Εκτός από τη µελέτη των λογαριασµών και την εκλογή των µελών της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής από την ετήσια γενική συνέλευση, κάθε εργασία που
διεξάγεται σε τέτοια γενική συνέλευση ή έκτακτη γενική συνέλευση θεωρείται
ειδική.
20. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Νόµο αυτό ή στους Κανονισµούς, καµιά
εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, αν δεν υπάρχει
απαρτία των προσώπων που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά το χρόνο που η
συνέλευση επιλαµβάνεται της εργασίας. Απαρτία υπάρχει αν παρίστανται,
προσωπικά ή µε πληρεξούσιο, πρόσωπα στα οποία ανήκει το πενήντα τοις εκατόν
(50%) τουλάχιστο της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται στο άρθρο 38Θ
του Νόµου και στον Πίνακα Α' που επισυνάπτεται στους Κανονισµούς αυτούς.
21. Αν δεν υπάρχει απαρτία µισή ώρα µετά την ώρα που ορίστηκε για τη γενική
συνέλευση, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα της επόµενης
εβδοµάδας, στον ίδιο τόπο και χρόνο. Αν και σ’ αυτή τη γενική συνέλευση δεν
υπάρχει απαρτία µισή ώρα µετά την ώρα που ορίστηκε για τη γενική συνέλευση,
τα πρόσωπα που παρευρίσκονται και δικαιούνται να ψηφίσουν αποτελούν
απαρτία.
22. Κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσης πρέπει να εκλέγεται Πρόεδρος και
Γραµµατέας της συνέλευσης.
23. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης θα λαµβάνονται µε ανάταση του χεριού,
εκτός αν οποιοσδήποτε κύριος που παρευρίσκεται προσωπικά ή µε πληρεξούσιο
απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας. Αν δεν απαιτηθεί η διεξαγωγή ψηφοφορίας,
δήλωση του Προέδρου ότι λήφθηκε απόφαση µε ανάταση του χεριού θα αποτελεί
αµάχητη απόδειξη για το γεγονός αυτό, χωρίς απόδειξη του αριθµού ή του
ποσοστού των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή κατά της αποφάσεως. Η απαίτηση για
διεξαγωγή ψηφοφορίας µπορεί να ανακληθεί.
24. Αν απαιτηθεί διεξαγωγή ψηφοφορίας, αυτή διενεργείται µε όποιο τρόπο κρίνει
σωστό ο Πρόεδρος και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θα είναι η απόφαση της
συνέλευσης.
25. Σε περίπτωση ισοψηφίας, µε ψηφοφορία ή µε ανάταση του χεριού, ο
Πρόεδρος της συνέλευσης θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
26. Σε περίπτωση που η απόφαση λαµβάνεται µε ανάταση του χεριού κάθε κύριος
θα έχει µια ψήφο. αν η απόφαση λαµβάνεται µε ψηφοφορία, κάθε κύριος θα έχει
αριθµό ψήφων που αντιστοιχεί στο µερίδιο στην κοινόκτητη ιδιοκτησία που
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Πίνακας Α'.

ανήκει στη µονάδα του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38Θ του Νόµου και όπως
φαίνεται στον Πίνακα Α' που επισυνάπτεται στους Κανονισµούς αυτούς.
27. Οι ψήφοι µπορούν να δίνονται προσωπικά ή µε πληρεξούσιο, ανεξάρτητα από
το αν η απόφαση λαµβάνεται µε ανάταση του χεριού ή µε ψηφοφορία.
28. Ο διορισµός πληρεξούσιου πρέπει να γίνεται µε έγγραφο υπογραµµένο από
αυτόν που διορίζει τον πληρεξούσιο ή από τον αντιπρόσωπό του. Ο πληρεξούσιος
µπορεί να είναι γενικός ή για συγκεκριµένη συνέλευση και δεν απαιτείται να είναι
κύριος.
29. Αν ο κύριος µονάδας είναι νοµικό πρόσωπο, µπορεί να συµµετέχει στη
συνέλευση και να ψηφίζει µε πληρεξούσιο που διορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις που διέπουν το νοµικό πρόσωπο.
30. Όταν η µονάδα ανήκει σε περισσότερους από ένα κυρίους οι συγκύριοι
µπορούν, µε έγγραφο που υπογράφεται από όλους τους συγκυρίους ή τους
αντιπροσώπους τους, να διορίζουν έναν από αυτούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
πληρεξούσιο τους για όλες τις γενικές συνελεύσεις ή για συγκεκριµένη γενική
συνέλευση.
31. Εκτός αν απαιτείται από ή δυνάµει του Νόµου οµόφωνη απόφαση, κανένας
κύριος δεν δικαιούται να ψηφίσει σ’ οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν
καταβληθούν όλες οι καταβλητέες σε σχέση µε τη µονάδα του συνεισφορές.
32. Αν ο κύριος είναι επίτροπος (trustee), θα ασκεί το δικαίωµα ψήφου σε σχέση
µε την οικεία µονάδα αποκλειοµένων των δικαιούχων του εµπιστεύµατος και οι
δικαιούχοι αυτοί δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.
33. Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση λαµβάνονται µε πλειοψηφία των ψήφων
των προσώπων που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωµα ψήφου, εκτός αν
καθορίζεται από το Νόµο ή τους Κανονισµούς αυτούς µεγαλύτερη ή ειδική
πλειοψηφία. Όταν καθορίζεται ειδική πλειοψηφία από το Νόµο ή τους
Κανονισµούς αυτούς σε σχέση µε οποιοδήποτε ζήτηµα, καµιά απόφαση σε σχέση
µε το ζήτηµα αυτό δεν είναι έγκυρη, εκτός αν ληφθεί µε την πλειοψηφία που
καθορίζεται.
34. Απόφαση που επιβάλλει σ’ οποιοδήποτε κύριο υποχρέωση ή πληρωµές
οποιουδήποτε είδους ή έκτασης που δεν προβλέπονται από το Νόµο ή τους
Κανονισµούς αυτούς ή που µεταβάλλει τα δικαιώµατα του δεν ισχύει αναφορικά
µε τον κύριο αυτό, εκτός αν συγκατατίθεται σ’ αυτή.
35. Ο γραµµατέας της γενικής συνέλευσης οφείλει να τηρεί πρακτικά της
διαδικασίας µε τον αρµόζοντα τρόπο.
ΜΕΡΟΣ VI—∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
36. Κατά την πρώτη γενική συνέλευση οι κύριοι ορίζουν τον αριθµό των
προσώπων που θα αποτελούν τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, τα οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνουν τα πέντε, και εκλέγουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που αποτελούν τη
∆ιαχειριστική Επιτροπή.
37. Αν τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής είναι περισσότερα από ένα,
εκλέγεται ταµίας. Αν τα µέλη δεν υπερβαίνουν τα δύο, αυτά πρέπει να είναι κύριοι
µονάδων.
38. Αν διορίστηκε προσωρινή ∆ιαχειριστική Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 38ΚΓ
του Νόµου, η θητεία της θα λήγει την ηµεροµηνία της πρώτης γενικής
συνέλευσης.
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39. Γενική συνέλευση µπορεί να µεταβάλει τον αριθµό των µελών της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής που ορίστηκε δυνάµει των Κανονισµών αυτών ή να τον
συµπληρώσει µε εκλογή νέων µελών, αν για οποιοδήποτε λόγο µειώθηκε ο
αριθµός των µελών της:
Νοείται ότι, αν ο αριθµός των µελών της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής µειωθεί κάτω
από τον αριθµό που ορίστηκε σύµφωνα µε τους Κανονισµούς αυτούς, τα
εναποµείναντα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής οφείλουν να συγκαλέσουν σε
δέκα ηµέρες έκτακτη γενική συνέλευση για την εκλογή νέων µελών.
40. Η θητεία της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, περιλαµβανόµενης της θητείας των
µελών που έχουν εκλεγεί δυνάµει του Κανονισµού 38, διαρκεί µέχρι την εκλογή
της νέας ∆ιαχειριστικής Επιτροπής στην αµέσως επόµενη τακτική γενική
συνέλευση:
Νοείται ότι οι κύριοι, µε απόφαση τους που λαµβάνεται σε γενική συνέλευση,
µπορούν οποτεδήποτε να τερµατίσουν τη θητεία οποιουδήποτε µέλους της
∆ιαχειριστικής Επιτροπής και να το αντικαταστήσουν µε άλλο πρόσωπο.
41. Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής µπορούν να επανεκλεγούν.
42. Τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής, αν υπερβαίνουν τα δύο, εκλέγουν
µεταξύ τους ένα από αυτά Πρόεδρο. Αν τα µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής
υπερβαίνουν τα δύο, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία. Αν οι ψήφοι υπέρ
µιας συγκεκριµένης πρότασης είναι όσες και οι κατά, η απόφαση θεωρείται ότι
απορρίφθηκε.
43. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα
καθήκοντα που καθορίζονται στο Νόµο ή τους Κανονισµούς αυτούς και
οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες ή καθήκοντα που της αναθέτουν ή της επιβάλλουν
οι κύριοι σε γενική συνέλευση.
44. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή µπορεί να εργοδοτεί πρόσωπα ή αντιπροσώπους και
να καταβάλλει σ’ αυτούς εύλογη αµοιβή, όπως θα κρίνει αναγκαίο.
45. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή τηρεί καταστάσεις εσόδων και εξόδων και τις
υποβάλλει προς έγκριση µε όλες τις σχετικές αποδείξεις και στοιχεία στην τακτική
γενική συνέλευση.
46. Κάθε κύριος µπορεί σε εύλογο χρόνο να επιθεωρεί τις καταστάσεις εσόδων
και εξόδων και τις σχετικές αποδείξεις και στοιχεία.
47. Το οικονοµικό έτος σε σχέση µε κοινόκτητη οικοδοµή αρχίζει την πρώτη
ηµέρα του Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ηµέρα του ∆εκεµβρίου
κάθε χρόνου:
Νοείται ότι το πρώτο οικονοµικό έτος αρχίζει την ηµεροµηνία εγγραφής της
κοινόκτητης οικοδοµής στο Κτηµατικό Μητρώο και λήγει την τριακοστή µέρα του
∆εκεµβρίου του ίδιου χρόνου:
Νοείται περαιτέρω ότι, αν η ηµεροµηνία εγγραφής της κοινόκτητης οικοδοµής στο
Κτηµατικό Μητρώο είναι µετά την 30ή Ιουνίου, το πρώτο οικονοµικό έτος λήγει
την τριακοστή πρώτη του ∆εκεµβρίου του αµέσως επόµενου της εγγραφής
χρόνου.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
(Κανονισµός 3(1))
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Κοινόκτητη οικοδοµή γνωστή ως " … … … … … … … … … " που βρίσκεται στη … … … … … …
Κοινόκτητη ιδιοκτησία που ανήκει σε κάθε µονάδα δυνάµει του άρθρου 38Θ του Νοµου και που
υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

1
∆άπεδο

2
Μονάδα Αριθµός
Προσδιορισµού

3
Ποσοστό κοινόκτητης
ιδιοκτησίας που ανήκει
σε κάθε µονάδα

4
Εκατοστιαίο ποσοστό
(%) ψήφων σε σχέση
µε κάθε µονάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
(Κανονισµός 3(2))
Κοινόκτητη οικοδοµή γνωστή ως " … … … … … … … … …" που βρίσκεται στη … … … … … …
………
Συµµετοχή των µονάδων στα έξοδα συντήρησης, κτλ. της κοινόκτητης ιδιοκτησίας δυνάµει του άρθρου
28ΙΑ του Νόµου, που υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

1
∆άπεδο

2
Μονάδα Αριθµός
Προσδιορισµού

3
Αναλογία επιφάνειας
δαπέδου (µ2) κάθε
µονάδας

4
Ποσοστό επί τοις
χιλίοις (‰) στα έξοδα
για κοινές υπηρεσίες
Κοινόχρηστα και άλλες
δαπάνες

Σηµειώσεις:
(α)

Θέρµανση: Κατανάλωση πετρελαίου, έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης των µηχανηµάτων
της εγκατάστασης της κεντρικής θέρµανσης.

(β)

Κοινόχρηστα: Μισθός καθαρίστριας, υλικά καθαρισµού, συντήρησης και επιδιόρθωσης
ανελκυστήρα, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, διακόσµηση κοινόχρηστων χώρων,
άδειασµα βόθρων και οποιαδήποτε δαπάνη δεν περιλαµβάνεται στο (α) και (β).

(γ)

Άλλες δαπάνες: Ασφάλιση, γενικές επιδιορθώσεις κοινόκτητης οικοδοµής, υδραυλικών και
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Καταργήθηκε µε το 3 του 145(Ι) του 2019.
3 του 61(Ι) του 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
(άρθρο 18(4))

3 του 43(Ι) του 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
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[Άρθρο 18(5)]
Φ/Σχέδιο
Τµήµα

Τεµάχιο

6349

21.63Ε1

2

7014

30.15W2

2550

Μερίδιο

5118

Έκταση
Τετρ.
Μέτρα
24.860

2

3679

3.135

ΟΛΟ

20.54

0

345

79.500

ΟΛΟ

14232

20.45

0

186

418.500

ΟΛΟ

9522

39.01

0

457

1.031.251

ΟΛΟ

12972

55.41

0

458

1.124.500

ΟΛΟ

66

57.14

0

110

136.122

ΟΛΟ

39

51.27Ε1

3

44

49.498

ΟΛΟ

41

51.27Ε1

3

46

99.803

ΟΛΟ

9

26.49

0

215

4.348

ΟΛΟ

56

26.57

0

349

65.720

ΟΛΟ

6716

45.43

0

598

62.970

ΟΛΟ

4596

0.2-292379

9

856

17.045

ΟΛΟ

4631

0.2-293378

8

603

27.998

ΟΛΟ

Α/Α

Γεωγραφική
περιοχή

Αριθµός
εγγραφής

1.

Λευκωσία
∆ήµος
Αγλαντζιάς
Λευκωσία
∆ήµος
Λατσιών
Λευκωσία
∆ένεια
Λευκωσία
Ακάκι
Λευκωσία
Πολιτικό
Λεµεσός
Μοναγρούλλι
Λεµεσός
Πισσούρι
Πάφος
∆ήµος
Γεροσκήπου
Πάφος
∆ήµος
Γεροσκήπου
Πάφος
Νέο
Χωριό
Πάφος
Νέο
Χωριό
Πάφος
Τρεµιθούσα
Αµµόχωστος
∆ήµος
Παραλιµνίου
Αµµόχωστος
∆ήµος
Παραλιµνίου

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

ΟΛΟ

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (∆ΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ
ΚΕΦ. 224
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι πιο κάτω παρατηρήσεις δεν αποτελούν µέρος του Νόµου.
1. Ο βασικός Νόµος τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου, 1946.
2. Το άρθρο 4 του βασικού Νόµου τέθηκε σε ισχύ την 4.3.1953 µε το άρθρο 3 του
Νόµου 3 του 1960. Με το άρθρο 4 του Νόµου 3 του 1960 επεφυλάχθησαν τα
δικαιώµατα των διαδίκων σε εκκρεµούσες νοµικές διαδικασίες.
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3. Τα νοµοθετήµατα που αφορούν στη χρησικτησία που αναφέρονται στις
επιφυλάξεις του άρθρου 10 του βασικού Νόµου ότι καταργήθηκαν από το βασικό
Νόµο µε επιφυλάξεις, αναφέρονται στο τέλος του Τέταρτου Πίνακα του βασικού
Νόµου.
4. Ο Νόµος 10 του 1966 ο οποίος αναφέρεται κάτω από τον πλαγιότιτλο του
άρθρου 11Α(1) του βασικού Νόµου τέθηκε σε ισχύ την 1.4.1967 µε
γνωστοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στο Τρίτο
Παράρτηµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας µε Αρ. 566 της
30.3.1967.
5. Το άρθρο 27 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίµηση) (Τροποποιητικού) Νόµου του 1980, περιέχει τις ακόλουθες
µεταβατικές διατάξεις:
"Μεταβατικές
διατάξεις.

27. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται σε κάθε πώληση που δηλώθηκε πριν
από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, αναφορικά µε την οποία ίσχυαν οι
διατάξεις του άρθρου 24 ή, ανάλογα µε την περίπτωση, του άρθρου 25, όπως
αυτές είχαν πριν από την τροποποίηση τους µε το Νόµο αυτό:
(α) Αν η ενέργεια που απαιτείται από την παράγραφο (α) ή ανάλογα µε την
περίπτωση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του σχετικού άρθρου δεν
ληφθεί και δεν προσαχθεί στο ∆ιευθυντή απόδειξη αυτής εντός εξήντα ηµερών
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Νόµου αυτού, ο ∆ιευθυντής προχωρεί
στη δηµοσίευση ειδοποίησης που προβλέπεται από την προαναφερθείσα
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του σχετικού άρθρου, όπως προνοείται στο εδάφιο
(2) του σχετικού άρθρου.
(β) Σε περίπτωση δηµοσίευσης είτε από το πρόσωπο που στη δήλωση πώλησης
φαίνεται ώς αγοραστής είτε από το ∆ιευθυντή όπως στην παράγραφο (α), αν εντός
της προθεσµίας των τριάντα ηµερών που προβλέπεται στην ειδοποίηση αυτή,
ασκηθεί το δικαίωµα απόκτησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που δηλώθηκε ως
πωληθείσα το οποίο χορηγείται από το σχετικό άρθρο, ο ∆ιευθυντής γνωστοποιεί
το γεγονός στο πρόσωπο που φαίνεται στη δήλωση ως σκοπούµενος αγοραστής
και, αν το πρόσωπο αυτό δεν ενεργήσει όπως στην παράγραφο (γ) εντός τριάντα
ηµερών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης αυτής, µε τη λήξη της
προθεσµίας αυτής ο ∆ιευθυντής εγγράφει την ακίνητη ιδιοκτησία στο όνοµα του
προσώπου που άσκησε το δικαίωµα απόκτησης αυτής και καταβάλλει στο
πρόσωπο που φαίνεται στη δήλωση ως σκοπούµενος αγοραστής το ποσό που
κατατέθηκε από το πρόσωπο που προαναφέρθηκε, αφού αφαιρέσει από αυτό τις
δαπάνες για τη δηµοσίευση ειδοποίησης που διενεργήθηκε από αυτόν.
(γ) Αν εντός τριάντα ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν που προβλέπεται
στην παράγραφο (β) το πρόσωπο που φαίνεται στη δήλωση ως σκοπούµενος
αγοραστής πιστεύει ότι λόγω αύξησης της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας για την
οποία πρόκειται η οποία σηµειώθηκε µετά την ηµεροµηνία της δήλωσης
µεταβίβασης ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία συµφωνήθηκε η πώληση, ή
λόγω βελτιώσεων που έγιναν σε αυτήν από το πρόσωπο αυτό, το τίµηµα πώλησης
που δηλώθηκε δεν αντιπροσωπεύει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την
ηµεροµηνία τη δηµοσίευσης δυνάµει της παραγράφου (α) του άρθρου αυτού,
αυτός υποβάλλει στο ∆ιευθυντή ένσταση αναφέροντας την αξία της ακίνητης
ιδιοκτησίας η οποία κατά τη γνώµη του πρέπει να καταβληθεί από το πρόσωπο
που άσκησε το δικαίωµα απόκτησης αυτής. Ο ∆ιευθυντής γνωστοποιεί την
ένσταση του προσώπου που στη δήλωση µεταβίβασης φαίνεται ως σκοπούµενος
αγοραστής, στο πρόσωπο που άσκησε το δικαίωµα απόκτησης αυτής και
ακολούθως:
(ι) το πρόσωπο που άσκησε το δικαίωµα απόκτησης της ακίνητης ιδιοκτησίας
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δύναται, εντός τριάντα περαιτέρω ηµερών από την ηµεροµηνία της
γνωστοποίησης του ∆ιευθυντή που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο να
καταθέσει στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο κάθε µέρος της αξίας που
απαιτείται από το σκοπούµενο αγοραστή ή οποιασδήποτε αξίας ήθελε συµφωνηθεί
µεταξύ αυτού και του σκοπούµενου αγοραστή το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ποσό
που αρχικά κατατέθηκε από αυτόν, ή
(ιι) να αποταθεί στο ∆ικαστήριο για τον καθορισµό της αξίας που πρέπει να
καταβληθεί,
(ιιι) αν, εντός της προθεσµίας των τριάντα ηµερών που προβλέπεται από την
παράγραφο (ι) το πρόσωπο που ασκεί το δικαίωµα απόκτησης της ακίνητης
ιδιοκτησίας παραλείψει να καταθέσει στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο την
απαιτούµενη από τον σκοπούµενο αγοραστή αξία ή άλλη αξία που συµφωνήθηκε
µεταξύ τους, ή αν δεν κοινοποιήσει προς το Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
αντίγραφο οποιασδήποτε τυχόν αίτησης του προς το ∆ικαστήριο προς καθορισµό
της αξίας που θα καταβληθεί το δικαίωµα της απόκτησης από αυτό της ακίνητης
ιδιοκτησίας χάνεται, το ποσό που κατατέθηκε από αυτόν αρχικά στο Επαρχιακό
Κτηµατολογικό γραφείο επιστρέφεται και η ακίνητη ιδιοκτησία εγγράφεται στο
όνοµα του προσώπου που στη δήλωση πώλησης φαίνεται ως σκοπούµενος
αγοραστής, βεβαρηµένη µε τις τυχόν δαπάνες της δηµοσίευσης ειδοποίησης που
έγινε από το ∆ιευθυντή όπως προνοείται στην παράγραφο (α), ως αν οι δαπάνες
αυτές ήταν τέλη ή δικαιώµατα, και εφαρµόζονται αναφορικά µε αυτές, οι
διατάξεις του άρθρου 5 του περί Κτηµατολογικού και Χωροµετρικού Τµήµατος
(Τέλη και ∆ικαιώµατα) Νόµου.
Επίσης η ακίνητη ιδιοκτησία εγγράφεται στο όνοµα του προσώπου που στη
δήλωση πώλησης φαίνεται ως σκοπούµενος αγοραστής, βεβαρηµένη µε τις τυχόν
δαπάνες της δηµοσίευσης ειδοποίησης που έγινε από το ∆ιευθυντή, αν δεν
ασκηθεί το δικαίωµα το χορηγούµενο από το σχετικό άρθρο κατόπι δηµοσίευσης
σύµφωνα µε την παράγραφο (α) πιο πάνω."
6. Με το άρθρο 4 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίµηση) (Τροποποιητικού) Νόµου του 1978 (2 του 1978) καταργούνται οι περί
Κρατικής Ιδιοκτησίας (Εγγραφή Μισθώσεως) Νόµοι του 1967 και 1968 (49 του
1967 και 88 του 1968) υπό την επιφύλαξη ότι κάθε εγγραφή µισθώσεως ή
υποµισθώσεως ή µεταβίβαση τέτοιας µισθώσεως ή υποµισθώσεως θα θεωρείται
ότι διενεργήθηκε δυνάµει του Μέρους ΙV του βασικού Νόµου.
7. Το Μέρος ΙV ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου, 1980
µε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) Κ.∆.Π. 61/80.
8. Το άρθρο 3 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση)
(Τροποποιητικού) Νόµου του 1978 (2 του 1978) περιέχει τις ακόλουθες
µεταβατικές διατάξεις:
"Μεταβατικές
διατάξεις.

3.—(1) Οποιαδήποτε µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία υφίσταται κατά την
ηµεροµηνία της έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού, δύναται να εγγραφεί
τηρουµένων των αναλογιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65Β, το οποίο
µέσω του Νόµου αυτού εντίθεται στο βασικό νόµο, εντός έξι µηνών από την
αναφερόµενη ηµεροµηνία, αν —
(α) η περίοδος της µίσθωσης αυτής που δεν εξέπνευσε ακόµα, µαζί µε τις
περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της σύµβασης που τυχόν
προβλέπονται σαφώς στη σχετική σύµβαση, υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη.
(β) προσαχθεί η συγκατάθεση του εκµισθωτή η οποία απαιτείται για την εγγραφή
αυτή (ο όρος αυτός έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από το εδάφιο (2) του

Copyright © Leginet Ltd 2002-2021. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 102 of 104

224

άρθρου 65Α που εντίθεται στο βασικό νόµο µέσω του Νόµου αυτού):
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η ανεύρεση του
εκµισθωτή ή αν αυτός απεβίωσε και δεν εκδόθηκαν διατάγµατα διαχείρισης της
περιουσίας του ή αν δεν υπάρχουν ή αν οι διαχειριστές της περιουσίας του δεν
ανευρίσκονται ή αν είναι δύσκολη η ανεύρεση των κληρονόµων εκµισθωτή που
απέθανε ή των δικαιούχων της υπό µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, η προσαγωγή
της συγκατάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή δεν είναι αναγκαία.
(γ) η αυθεντικότητα των υπογραφών του εκµισθωτή ή του µισθωτή ή και των δύο
πάνω στο αντίγραφο της σχετικής σύµβασης δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί,
νοουµένου ότι σε τέτοια περίπτωση ο ∆ιευθυντής ικανοποιείται σχετικά µε αυτή,
δυνάµενος να απαιτήσει, για το σκοπό αυτό, την προσαγωγή τέτοιων άλλων
αποδεικτικών στοιχείων, περιλαµβανοµένης και ένορκης δήλωσης, ή την επίδοση
ή δηµοσίευση µε δαπάνες του µισθωτή, τέτοιων γνωστοποιήσεων, ως ο
∆ιευθυντής ήθελε ορίσει σε κάθε περίπτωση. και
(δ) ο εκµισθωτής, αφού ειδοποιηθεί από το ∆ιευθυντή για την απόφαση του να
εγγράψει τη µίσθωση, δεν εφεσιβάλει την απόφαση αυτή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80 του βασικού νόµου, οι οποίες διατάξεις εφαρµόζονται
τηρουµένων των αναλογιών.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και
στην περίπτωση υποµίσθωσης εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε µε την
εγγραφή µίσθωσης η οποία διενεργήθηκε δυνάµει του εδαφίου που αναφέρθηκε.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 65∆ που εντίθεται στο βασικό νόµο
µε το Νόµο αυτό, η υποµίσθωση εµπράγµατου δικαιώµατος που αποκτήθηκε
βάσει σύµβασης µίσθωσης κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία γράφτηκε
δυνάµει των νόµων που καταργούνται µε το άρθρο 4 ή η οποία θα γραφτεί
δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δύναται να γραφτεί δυνάµει του
βασικού νόµου, όπως αυτός τροποποιείται µε το Νόµο αυτό, αν η περίοδος της
µίσθωσης αυτής υπερβαίνει τα τρία έτη έστω και αν αυτή δεν υπερβαίνει τα
δεκαπέντε έτη.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους ΙV που εντίθεται στο βασικό νόµο µε
το Νόµο αυτό, µέχρι να εκδοθούν Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 65Ι∆ αυτοί οι
οποίοι να καθορίζουν τα θέµατα τα οποία δύνανται ή πρέπει να καθοριστούν µε
Κανονισµούς, οι σχετικές διατάξεις των περί Κρατικής Ακινήτου Ιδιοκτησίας
(Εγγραφή Μισθώσεως) Κανονισµών του 1968 θα εφαρµόζονται όσον αφορά τη
µίσθωση και υποµίσθωση κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας, ωσάν οι περί Κρατικής
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Εγγραφή Μισθώσεως) Νόµοι του 1967 και 1968 δεν είχαν
καταργηθεί."
9. Το άρθρο 81 του βασικού Νόµου πρέπει να διαβάζεται και ερµηνεύεται µαζί µε
τις διατάξεις του άρθρου 155 του Συντάγµατος και των διατάξεων του άρθρου 25
των περί ∆ικαστηρίων Νόµων του 1960 µέχρι 1980.
10. Το άρθρο 85 του βασικού Νόµου πρέπει να διαβάζεται και ερµηνεύεται µαζί
µε τις σχετικές περί ∆ικαστηρίων διατάξεις του Συντάγµατος.
11. Το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίµηση) (Τροποποιητικού) Νόµου του 1994 (58(Ι) του 1994) "Ειδική διάταξη",
γράφτηκε στο τέλος της µετάφρασης στα ελληνικά του βασικού Νόµου λόγω της
αυτοτέλειάς του.
12. Μελετάται η επαναθέσπιση του βασικού Νόµου.
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13 του 110(Ι) του
2014.
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόµου
[110(Ι)/2014].

13.-(1) Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς
του παρόντος Νόµου [110(Ι)/2014] αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(2) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, οποιαδήποτε φορολογία
επιβάλλεται για το έτος 2014 σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία, αυτή θα
υπολογίζεται µε βάση την αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980.
3 του 180(Ι) του
2014.
Έναρξη και
διάρκεια της ισχύος
του παρόντος
Νόµου
[180(Ι)/2014].

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [180(Ι)/2014] αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και διαρκεί µέχρι την 25η Απριλίου 2015.

3 του 48(Ι) του
2015.
Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόµου
[48(Ι) του 2015].

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [48(Ι)/2015] θεωρείται ότι άρχισε την 1η
Ιανουαρίου 2015.

3 του 54(Ι) του
2015.
Έναρξη και
διάρκεια της ισχύος
του παρόντος
Νόµου
[54(Ι) του 2015].

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [54(Ι) του 2015] αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και διαρκεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
2015.

3 του 54(Ι) του
2021.

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2021.

509116768
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