
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 393 της 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο ΠΕΡΙ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΥΠΟθΗΚΕΥΣΕΩΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ I O N 
"Αρθρον. 

1. Συνοπτικός τίτλος. 
Μέρος Ι.-ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

2. Ερμηνεία. 
3. Ερμηνευτική διάταξις. 

Μέρος Ι Ι . - Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ 
Ε Ι Σ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΣ. 

4. Ό εγγεγραμμένος κύριος ακινήτου δύναται νά μεταβίβαση ή* 
υποθήκευση τούτο. 

5. "Εγκυρον μεταβιβάσεως και ύποθηκεύσεως ακινήτου. 
6. Μεταβιβάσεις καΐ ύποθήκαι μεταξύ εταιρειών ή συνεταιρισμών 

καΐ τών μελών αυτών. 
7. Ό δικαιοπάροχος ή ενυπόθηκος οφειλέτης δέον δπως εΐναι εγγε

γραμμένος. 
Μέρος Ι Ι Ι .  Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ 

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Ν *Ή ΥΠΟΘΗΚΩΝ. 
8. Διαδικασία δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης. 
9. Δηλώσεις είς ετέρας επαρχίας ή είς παραρτήματα. 

10. Δηλώσεις δι* αντιπροσώπου. 
11. Δηλώσεις διά λογαριασμόν ανικάνων προσώπων. 
12. Μεταβιβάσεις και ύποθήκαι επηρεαζόμενοι ύπό εμπραγμάτου 

τινός βάρους ή απαγορεύσεως. 
13. Ερωτήματα και περαιτέρω αποδείξεις περί τάς δηλώσεις. 
14. Διακριτική εξουσία Διευθυντού. 
15. Καταβολή τελών. 
16. 'Εγγραφή μεταβιβάσεως ή υποθήκης. 
17. Ταυτόχρονοι δηλώσεις μεταβιβάσεως καΐ υποθήκης. 
Μέρος I V . - Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ . 
18. Δηλώσεις δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου καΐ προσαγόμενα 

έγγραφα. 
19. Συνέπειαι μεταβιβάσεως και ημερομηνία μεταβιβάσεως τίτλου. 
20. "Ορος σιωπηρός βαρύνων τόν δικαιοπάροχον. 

(277) 
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Μέρος V . - Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΥΠΟΘΗΚΑΣ. 
21. Δηλώσεις ενυπόθηκου οφειλέτου και ενυπόθηκου δανειστού και 

ιτροσαγόμενα Ιγγραφα. 
22. ΑΙ ύποθήκαι ασφάλεια υφισταμένης, μελλούσης ή υπό αϊρεσιν 

υποχρεώσεως. 'Εγγυήσεις. 
23. Συνέπειαι υποθήκης. 
24. Σιωπηρός δρός και ύποχρέωσις ενυπόθηκου οφειλέτου. 
25. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστού. 
26. Εξουσία ενυπόθηκου δανειστού προς προστασίαν του ενυπόθη

κου ακινήτου. 
27. Υπερημερία πληρωμής δόσεως τίνος ή τόκου. 
28. Άντικατάστασις έγγραφων είς ύποθήκας. 
29. Μεταγενέστεροι ύποθήκαι. 
30. Τάξις υποθηκών. 
31. Μεταβίβασις ακινήτου υποκειμένου εις ύποθήκην καΐ ύποχρέω

σις δικαιοδόχου. 
32 Μεταβίβασις υποθήκης. 
33. Μερική έξόφλησις υποθήκης. 
34. 'Απαλλαγή ακινήτου άπό υποθήκης. 
35. Έξάλειψις υποθήκης ύπό του ενυπόθηκου δανειστού. 
36. Άκύρωσις υποθήκης ύπό του δικαστηρίου. 

Μέρος VI.-ΠΏΛΗΣΙΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 
37. Πώλησις ενυπόθηκου λόγω υπερημερίας. 
38. Τύπος ειδοποιήσεως προς ένυπόθηκον όφειλέτην καΐ αιτήσεως 

πωλήσεως. 
39. Διακριτική εξουσία ΔιευθυντοΟ άναφορικώς προς τήν πώλησιν. 
40. Ποσόν προς έξόφλησιν τοΟ όποιου τό άκίνητον εκτίθεται είς 

πώλησιν. 
41. Πώλησις ακινήτου υποκειμένου είς προγενεστέραν ύποθήκην. 
42. Τρόπος πωλήσεως και διάθεσις εκπλειστηριάσματος* 
43. Μεταβίδασις δέν άκυροι διαδικασίαν. 
44. Πολιτική αγωγή διά πώλησιν ενυπόθηκου ακινήτου. 

Μέρος ν ΐ Ι . -ΠΟ Ι Κ1Λ ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
45. Κανονισμοί. 
46. *Ώραι εργασίας. 
47. Γνωστοποιήσεις. 
48. "Αντίγραφα πιστοποιητικών έγγραφης προς διενέργειαν ώρισμέ-

νων δηλώσεων. 
49. Αδικήματα καΐ ποιναί. 
50. Εξουσία Διευθυντού προς τροποποίησιν ή άκύρωσιν έγγραφων. 
51. Εφέσεις. 
52. Άρχεΐα. 
53. Έπιφύλαξις. 
54. Μεταβατικά! διατάξεις. 
55. "Εναρξις Ισχύος καΐ καταργήσεις. 

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
Μέρος Ι.—Εμπράγματα Βάρη. 
Μέρος 11 .—'Απαγορεύσεις. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
Τύπος Α — Δήλωσις Μεταβιβάσεως 'Ακινήτου. 
Τύπος Β—Σύμβασις καΐ Δήλωσις Υποθήκης. 
Τύπος Γ — Δήλωσις Μεταβιβάσεως Υποθήκης. 
Τύπος Δ— Εγγραφον 'Απαλλαγής 'Ακινήτου άπό 'Υποθήκης. 
Τύπος Ε — "Εγγραφον Εξαλείψεως Υποθήκης. 
Τύπος Ζ — Είδοποίησις προς Υπερήμερον Ένυπόθηκον Όφειλέτην. 
Τύπος Η — Αίτησις Πωλήσεως Ενυπόθηκου 'Ακινήτου. 

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
Καταργήσεις. 

* Proceeds of the " t̂le 
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Ό περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμος του 1965, τό 
κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν

τάγματος . 

'Αριθμός 9 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥΣ Α Φ Ο Ρ Ώ Ν Τ Α ς ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΝ ΚΑΙ ΥΠΟ
ΘΗΚΕΥΣΙΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΝΥΠΟΘΗ
ΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς δ περί Μεταβιβά Συνοπτικός 
σεως καΐ Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμος τοΰ 1965. * τίτλος. 

Μέρος Ι .  Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Ν 
2.—(1) Έ ν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία, 

κειμένου— 
«άκίνητον» κέκτηται τήν Ιννοιαν ήν άπέδωκε τω δρω τούτω τό 

άρθρον 2 του περί 'Ακινήτου Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς (Διακατοχή, Έ γ γ ρ α φ η κεφ. 224. 
και Έκτίμησις ) Νόμου* 3τοθΐ96θ. 

«αξία» κέκτηται τήν gwoiav ήν άπέδωκε τω δρω τούτω τό άρθρον 
2 του περί "Ακινήτου Ιδ ιοκτησ ίας (Διακατοχή, Έ γ γ ρ α φ η και Κεφ. 224. 
Έκτ(μησις ) Νόμου* 3τοθΐ96θ. 

«άπαγόρευσις» κέκτηται τήν έννοιαν ή'ν άπέδωκε τω δρω τού

τω τό άρθρον 12" 
«αποδοχή», μετά των γραμματ ικών του δρου τούτου παραλλα

γ ώ ν ώς και των συγγενών αύτου εκφράσεων, έφ' δσον χρησιμο
ποιήται άναφορικώς προς οιανδήποτε δήλωσιν μεταβιβάσεως, ση
μαίνει τήν δυνάμει τοΰ άρθρου 8 ή 9 άποδοχήν της τοιαύτης δηλώ
σεως υπό του αρμοδίου λειτουργού Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτηματολογικού 
Γραφείου ή παραρτήματος* 

«άρμόδιον Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κτηματολογικόν Γραφεΐον» δια ζητήμα
τα άφορώντα είς οιονδήποτε άκίνητον σημαίνει τό Έ π α ρ χ ι α κ ό ν 
Κτηματολογικόν Γραφεΐον έν τη Ε π α ρ χ ί α έν ή κείται τό τοιούτο 
άκίνητον, ό δέ δρος «αρμόδιος Ε π α ρ χ ι α κ ό ς Κτηματολογικός Λει
τουργός» ερμηνεύεται αναλόγως* 

«αρμόδιος λειτουργός» σημαίνει λειτουργόν Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτη
ματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος δστις ήθελεν έξουσιοδο
τηθή ύπό του Διευθυντού προς άποδοχήν δηλώσεων μεταβιβάσεως 
ή υποθήκης* 

«διαχειριστής» σημαίνει διαχειριστήν διορισθέντα δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ περί Περιουσίας Καταδίκων Νόμου, ή τών διατάξεων κεφ. 282. 
του περί Φρενοβλαβών Νόμου' Κεφ; 252. 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικοΰ Τμήματος του Υπουργείου 'Εσωτερικών, περιλαμ
βάνει δέ Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κτηματολογικόν Λειτουργόν και οιονδήποτε 
έτερον λειτουργόν διοριζόμενον ύπό τοΰ Διευθυντού δι' απαντάς 
ή τίνα τών σκοπών τοΰ παρόντος Νόμου, είτε γενικώς είτε δι' είδι
κόν τίνα σκοπόν" ι 

^δικαιοδόχος» σημαίνει τό πρόσωπον είς δ μεταβιβάζεται εκου
σίως άκίνητον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, υποθήκη' 
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«δικαιοπάροχος* σημαίνει τόν κύριο ν δστις εκουσίως μεταβιβά

ζει άκίνητον ή, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, τόν ένυπόθηκον δανει

στήν δστις εκουσίως μεταβιβάζει ύποθήκην' 
«εγγεγραμμένος», μετά των γραμματικών του δρου παραλλα 

γών και συγγενών εκφράσεων, σημαίνει κατακεχωρημένος έν τω 
κτηματικώ μητρώω 

«έκτετιμημένη αξία» κέκτηται, ανεξαρτήτως της αποδιδομένης 
εις τόν όρισμόν της έν τω παρόντι έδαφίω λέξεως «αξία» εννοίας, 
τήν έννοιαν ήν άπέδωκε τη λέξει «αξία* ό έν τω Παραρτήματι τοΰ 
περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμήματος (Τέλη και Δι

Κε<ρ. 219. καιώματα) Νόμου διαλαμβανόμενος ορισμός' 
«έμπράγματον βάρος» κέκτηται τήν gwoiav ήν άπέδωκε τω 

δρω τούτω τό άρθρον 12' 
«ενυπόθηκος δανειστής» σημαίνει τό πρόσωπον υπέρ οδ συνίστα

ται υποθήκη' 
«ενυπόθηκος οφειλέτης» σημαίνει κύριον ακινήτου συνιστώντα 

ύποθήκην έπί τοΰ τοιούτου ακινήτου' 
«επαρχία» σημαίνει κτηματολογικήν έπαρχίαν ι ώς καθορίζεται 

Κεφ. 224. έν άρθρω 39 τοΰ περί 'Ακινήτου Ιδ ιοκτησ ίας (Διακατοχή, Έ γ γ ρ α 

3το0ΐ960. φή καΐ Έκτίμησις ) Νόμου' 
,κΈπαρχιακόν Δικαστήριον» δια ζητήματα άφορώντα εις οιονδή

ποτε άκίνητον σημαίνει τό Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Δικαστήριον της επαρχ ίας 
έν ή κείται τό τοιούτο άκίνητον' 

«Έπαρχ ιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον» σημαίνει τό έν τινι 
επαρχία γραφεΐον τοΰ Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμή
ματος' 

«'Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός» σημαίνει τόν ύπεύ
θυνον Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτηματολογικού Γραφείου' 

«επίτροπος», οσάκις τούτο προκύπτει έκ τοΰ κειμένου, σημαίνει 
έηίτροτχον δυνάμει των διατάξεων τοΰ εκάστοτε έν Ισχύϊ καΐ εις 
τράστς (trusts) άφορώντος νόμου, περιλαμβάνει δέ σύνδικον πτω

Κεψ. 5. χεύσεως δυνάμει των διατάξεων τοΰ περί Πτωχεύσεως Νόμου' 
«έτερον Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κτηματολογικόν Γραφεΐον» διά ζητήματα 

άφορώντα είς οιονδήποτε άκίνητον σημαίνει τό Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κτη
ματολογικόν Γραφεΐον επαρχίας ετέρας ή της επαρχίας έν ή κείται 
τό άκίνητον 

«έφορος» σημαίνει έ'φορον εχθρικής περιουσίας διορισθέντα δυ
Κεψ. 99. νάμει τών διατάξεων τοΰ περί Ε μ π ο ρ ί α ς μετά τοΰ Έ χ θ ρ ο ΰ Νόμου' 

«Κανονισμοί Πωλήσεως» σημαίνει τους Κανονισμούς Πωλήσεως 
τους γενομένους δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 101 τοΰ περί 

Κεψ. 6. Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ή οιουσδήποτε έτερους Κανονισμούς 
τροποποιοΰντας ή αντικαθιστώντας τούτους' 

«κηδεμών» σημαίνει κηδεμόνα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ περί 
Κεφ. 277. Κηδεμονίας 'Ανηλίκων και 'Ασώτων Νόμου' 

«κτηματικόν μητρώον» σημαίνει τό τηρούμενον δυνάμει τών δια

Κεφ. 224. τάξεων τοΰ περί 'Ακινήτου Ιδ ιοκτησ ίας (Διακατοχή, Έ γ γ ρ α φ η 
3το0ΐ960. και Έκτ(μησις) Νόμου κτηματικόν μητρώον' 

«κύριος» σημαίνει τόν έγγεγραμμένον κύριον ακινήτου' 
«μεταβίβασις», μετά τών γραμματικών τοΰ δρου τούτου παραλ

λ α γ ώ ν και συγγενών εκφράσεων, σημαίνει
(α) καθ' δσον άφορα εις άκίνητον τι, τήν μεταβίβασα τοΰ έπ' 

αύτοΰ τίτλου έξ ενός προσώπου είς έτερον' 
(β) καθ' δσον άφορα εις ύποθήκην τινά, τήν έκχώρησιν ταύτης 

υπό τοΰ ενυπόθηκου δανειστού είς έτερον πρόσωπον, 
δι' έκουσίας πράξεως τών άνω προσώπων" 
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<παράρτημα» σημαίνει παράρτημα Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Κτηματολογι

κού Γραφείου λειτουργούν προς διεκπεραίωσιν των υποθέσεων τοΰ 
κοινού κατά τάς εκάστοτε ύπό του Διευθυντού καθοριζομένας 
ημέρας ' 

«προσωπικός αντιπρόσωπος* κέκτηται την έννοιαν η1 ν άπέδωκε 
τ φ δρω τούτω τό άρθρον 2 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών 
Νόμου, περιλαμβάνει δέ τόν εκτελεστή ν ή διαχειριστή ν ώς καθορί
ζεται έν άρθρω 2 του περί Διαθηκών και Κληρονομικής Διαδοχής 
Νόμου, ώ ς και προξενικόν ύπάλληλον διαχειριζόμενον κληρονο
μίαν τινά δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 2 του περί Προξενι
κής Συμβάσεως Νόμου' 

«υποθήκη», μετά τών γραμματ ικών τοΟ ορού π α ρ α λ λ α γ ώ ν καΐ 
συγγενών εκφράσεων, σημαίνει έπιβάρυνσιν συσταθεΐσαν επί ακινή
του τή βουλήσει του κυρίου προς έξασφάλισιν οριστικοί), μέλλον
τος ή ύπό αίρεσιν χρηματικού τίνος χρέους ή υποχρεώσεως. 
(2) Διά τους σκοπούς τών άρθρων 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 44, 49 καΐ του Μέρους VI, ol οροί «ενυπόθηκος δανειστής» καΐ 
«ενυπόθηκος οφειλέτης» έν έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου περι
λαμβάνουσιν, έκτος έάν ά λ λ ω ς προκύπτη έκ τοΟ κειμένου, τους κλη
ρονόμους, προσωπικούς αντιπροσώπους, οιαχειριστάς, κηδεμόνας καΐ 
επιτρόπους τών προσώπων τούτων, ώς και τους εφόρους περιουσιών 
τοιούτων προσώπων και— 

(α) έπι ενυπόθηκου δανειστού, ό δρος περιλαμβάνει παν πρόσω
πον δπερ εκάστοτε, δυνάμει μιας ή πλειόνων μεταβιβάσεων 
τής υποθήκης ώς προνοείται έν άρθρω 32, δικαιούται νά 
λάβη τό διά τής υποθήκης έξασφαλιζόμενον ποσόν' 

(β) έπί ενυπόθηκου οφειλέτου, ό δρος περιλαμβάνει πάν πρόσω
πον δπερ— 

(i) δυνάμει μιας ή πλειόνων μεταβιβάσεων του ενυπόθη
κου ακινήτου, ώς προνοείται έν άρθρω 31' ή 

(ii) κατόπιν της διά πλειστηριασμού α γ ο ρ ά ς του τοιούτου 
ακινήτου υποκειμένου είς τήν υποθήκη ν, ώς προνοεί
ται έν έδαφίω (6) του άρθρου 41, 

είναι ό εκάστοτε κύριος του τοιούτου ακινήτου. 
(3) Διά τους σκοπούς τών άρθρων 29, 31, 37, 40, 41 καΐ 42, ό δρος 

«υφισταμένη υποθήκη» ή «προγενεστέρα υποθήκη» περιλαμβάνει olov
δήποτε έμπράγματον βάρος έκ τών ύπ* αριθμούς 5, 6, 8 καΐ 10 του 
Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος, ό δέ δρος «ενυπόθηκος δανει
στής» υφισταμένης ή προγενεστέρας υποθήκης αναφέρεται, είς τήν 
περίπτωσιν τοιούτου εμπραγμάτου βάρους, είς τό πρόσωπον, αρχήν 
ή όργανισμόν προς δφελος του οποίου τό τοιούτο έμπράγματον 
βάρος επενεργεί. 

3.—(1) 'Οσάκις προνοείται έν τω παρόντι Νόμω ή χρήσις οίουδή
ποτε τύπου έκ τών εκτιθεμένων έν τ φ Δευτέρω Παραρτήματι— 

(α) ή πρόνοια αυτή άφορα* μόνον είς ίντυπα έκτυπωθέντα ύπό 
του Κυβερνητικού Τυπογραφείου και παρεχόμενα είς τό κοι
νόν μέσω τών 'Επαρχ ιακών Κτηματολογικών Γραφείων καΐ 
παραρτημάτων α υ τ ώ ν 

(β) ό Διευθυντής δύναται νά έπιτρέψη τήν χρήσιν έτερων παρό
μοιας φύσεως τύπων, ώς και τήν άναγκα ίαν ύπό τάς περι
στάσεις τροποποίησιν τών έν τω Δευτέρω Παραρτήματι εκ
τιθεμένων τοιούτων οίαδήποτε δέ άπόκλισις τοιούτου ή τρο
ποποιημένου τύπου έκ τών αντιστοίχων τύπων τών εκτι
θεμένων έν τω Δευτέρω Παραρτήματι, έφ* δσον δέν πρόκει
ται περί ουσιαστικής διαφοράς, ουδόλως επηρεάζει τό έγκυ
ρον ή τό κανόνι κ όν τοΰ τοιούτου τύπου' 

Κεφ. 189. 

Κεφ. 195. 

Κεφ. 236. 

Πρώτον 
Παράρτημα. 

'Ερμηνευτική 
Βιάταξις. 
Δεύτερον 
Παράρτημα. 

Δεύτερον 
Παράρτημα. 

Δεύτερον 
Παράρτημα. 
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Κεφ. 219. 

"Ο εγγεγραμ
μένος κύριος 
ακινήτου 
δύναται να 
μεταβίβαση 
ή υποθήκευση 
τοΰτο. 

"Εγκυρον 
μεταβιβά
σεως και ύπο
θηκεύσεως 
ακινήτου. 

Κεφ. 224. 
3 του 1960. 

Μεταβιβάσεις 
καΐ ύποθηκαι 
μεταξύ 
εταιρειών ή 
συνεταιρισμών 
καΐ των 
μελών αυτών. 

(2) 'Οσάκις προνοείται έν τω παρόντι Νόμω δτι ό Διευθυντής προ 
βαίνει εις ώρισμένην τινά ένέργειαν, πριν ή προβή ούτος εις την τοι
αύτην ένέργειαν δύναται νά απαίτηση δπως καταβληθώσι πρώτον τα 
6ιά τοιαύτην ένέργειαν είσπρακτέα τέλη ή δικαιώματα συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοΰ περί Κτηματολογικού καΐ Χωρομετρικοΰ Τμήμα
τος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ή" οιουδήποτε έτερου νόμου τρο
ποποιοΰντος ή άντι καθιστώ ντος τον τοιούτον Νόμον. 

Μέρος Ι Ι . ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙ ΑΤΑΞΕΙ Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ 
Μ Ε Τ Α Β Ι Β Ά Σ Ε Ι ς ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΣ. 

4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος κάί παντός έτε
ρου εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου, ό κύριος ακινήτου δύναται νά μεταβί
βαση ή υποθήκευση τούτο ή οιανδήποτε έξ αδιαιρέτου ίδανικήν με
ρίδα έπ* αύτοΰ εις έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα. 

(2) Αί διατάξεις του εδαφίου (1) τυγχάνουσιν εφαρμογής έπί δύο 
ή πλειόνων κυρίων δύο ή πλειόνων ακινήτων, και έπι δύο ή πλειόνων 
συγκυρίων οίουδήποτε ακινήτου : \ 

Νοείται δτι έπ! υποθήκης οί ώς άνω κύριοι ή συγκύριοι ακινήτου 
ενέχονται τόσον α λ λ η λ ε γ γ ύ ω ς δσον και κεχωρισμένως διά την πλη
ρωμήν του* ενυπόθηκου χρέους, έν τω τρόπω τω καθοριζομένω έν 
τη συμβάσει της υποθήκης ή τω προνοουμένω έν ταϊς διατάξεσι του 
παρόντος Νόμου. 

(3) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) , οσάκις άκίνη
τον προσώπου τινός περιέρχηται είς έτερον φυσικόν ή νομικόν πρό
σωπον ή αρχήν δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ 
νόμου, τό πρώτον μνησθέν ανωτέρω πρόσωπον δέν λογίζεται πλέον 
κύριος τοΰ τοιούτου ακινήτου, π α ρ ά τό γεγονός δτι τούτο είναι είσέτι 
έγγεγραμμένον έπ ' ονόματι αύτοΟ έν τοις βιβλίοις του 'Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου. 

5.—(1) Ουδεμία μεταβίβασις ή ύποθήκευσις ακινήτου εΐναι έγκυ
ρος έκτος έάν γένη συμφώνως ταϊς διατάξεσι του παρόντος Νόμου. 

(2) 'Απόπειρα προς μεταβίβασα/ ή ύποθήκευσιν ακινήτου γενομέ
νη άλλως ή συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου ουδόλως 
επάγεται τήν σύσταση/, μεταβολήν, μεταδίδασιν, άπόσδεσιν οίουδή
ποτε δικαιώματος ή συμφέροντος έπι ακινήτου ούδ' επηρεάζει τούτο 
καθ1' οιονδήποτε τρόπον. 

(3) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων τυγχάνει 
εφαρμογής έπ! της κτήσεως οιουδήποτε δικαιώματος, προνομίου, 
ελευθερίας (liberty), δουλείας, ή οίουδήποτε πλεονεκτήματος δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου Π του περί 'Ακινήτου Ι δ ιοκτησ ίας (Δια
κατοχή, Έ γ γ ρ α φ η κα! Έκτίμησις ) Νόμου, η\έπ ι της μεταβιβάσεως 
αυτών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του 
προμνησθέντος νόμου. 

6.—(1) Αί διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται έπι πά
σης μεταβιβάσεως ή ύποθηκεύσεως ακινήτου γενομένης μεταξύ οιασ
δήποτε εταιρείας και οίουδήποτε συμβούλου ή μετόχου αυτής, ή με
ταξύ οιουδήποτε συνεταιρισμού και οίουδήποτε τών συνεταίρων' με
ταβίβασις ή ύποθήκευσις ακινήτου, γενομένη έναντι της παραχωρή
σεως μετοχών εταιρείας ή ώς συμμετοχή είς τό κεφάλαιον συνεταιρι
σμού ή άλλως πως, δέν είναι έγκυρος έκτος έάν δηλωθή και έγγρα
φη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Έ ν τω παρόντι άρθρω .«εταιρεία» και «συνεταιρισμός» σημαί
νουν έταιρείαν ή\ αναλόγως της περιπτώσεως, έτερον νομικόν πρόσω 
πον ή συνεταιρισμόν, συσταθέντα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ έκά 
στοτε έν ίσχύϊ νόμου η, έφ' δσον δέν ίΐναι ούτω οι>νεστημένος, έχοντα 
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έξουσίαν κτήσεως ακινήτων δυνάμει των διατάξεων του περί Νομι
κών Προσώπων (Έγγραφη "Ακινήτου Ιδ ιοκτησίας) Νόμου ή οίουδή
ποτε έτερου εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου. 

7. 'Απαγορεύεται ή μεταβίβασις ή ΰποθήκευσις ακινήτου ύφ* οίου
δήποτε προσώπου πλην του κυρίου αύτοΟ : 

Νοείται δτι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τό 
πρόσωπον εις 6 περιήλθεν άκίνητον έγγεγραμμένον έπ* ονόματι 
έτερου δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε έτερου νόμου, λογίζεται 
διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου κύριος του τοιούτου ακι
νήτου. 

Μέρος 111.ΓΕΝ Ι ΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑ1 Ε Ι Σ 
Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Ν "Η ΥΠΟΘΗΚΩΝ 

8 . Πάς όστις επιθυμεί νά μεταβίβαση ή υποθήκευση ή άποδεχθη 
μετάβίβασιν η\ υποθήκη ν ακινήτου δέον 6πως ομού μετά του προσώ
που μεθ* οΰ συνεφώνησε τήν σκοπούμενη ν μεταβίβάσιν ή ύποθήκην 
παρουσιασθή είς τό άρμόδιον Έπαρχιακόν Κτηματολογικό ν Γρα
φεϊον κατά τάς καθοριζομένας ύπό τοΟ άρθρου 46 ώρας εργασίας, 
και δηλώση τήν τοκχύτην μετάβίβασιν ή ύποθήκην εις τόν άρμόδιον 
λειτουργόν του ώς εϊρηται Γραφείου διά— 

(α) τής προσαγωγής και επικυρώσεως ενυπόγραφου δηλώσεως 
ώς προνοείται έν άρθρω 18 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, 
έν άρθρω 21· 

(β) της προσαγωγής έτερων έγγραφων άτινα προνοούνται ύπό 
τοΟ παρόντος Νόμου ή άτινα ήθελον άπαιτηθή Οπό του Διευ
θυντού έπί τω τέλει της εφαρμογής των διατάξεων του πα
ρόντος ή οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύΐ Νόμου' 

(γ ) της βεβαιώσεως των υπογραφών αυτού* έπί της δηλώσεως 
και έπί παντός δελτίου, συνημμένου ή έτερου έγγραφου φέ
ροντος τήν ύπογραφήν αύτου, διά δηλώσεως αύτοΟ δτι ανα
γνωρίζει τάς τοιαύτας ύπογραφάς ώς ιδίας" 

έπί τούτω τηρουμένων των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, ό αρμό
διος λειτουργός αποδέχεται τήν γενομένην δήλωσιν μεταβιβάσεως 
ή υποθήκης φυλάσσων τήν δήλωσιν και τά προμνησθέντα έγγραφα 
και σημείων ενυπογράφως έπί τοΟ έγγραφου της δηλώσεως τό γεγο
νός δτι ή δήλωσις έγένετο ενώπιον αύτοΟ καί.έγένετο αποδεκτή ύπ' 
αύτοΟ, ώς και τήν ήμερομηνίαν και τόν χρόνον της δηλώσεως και τής 
τοιαύτης .αποδοχής. 

9. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΟ άρθρου 8, δήλωσις μεταβι
βάσεως ή υποθήκης δύναται νά γίνη— 

(α) ενώπιον τοΟ αρμοδίου λειτουργού παραρτήματος τοΟ αρμο
δίου ΈπαρχιακοΟ ΚτηματολογικοΟ Γραφείου" ή 

(β) ενώπιον του αρμοδίου λειτουργοΟ οιουδήποτε έτερου Επαρ
χιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος, τη 
προσοτ/ωγή ενός έπί πλέον αντιγράφου της τοιαύτης δη
λώσεως : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη δήλωσις γίνεται ίδίω κινδύνω τού δικαιοδό
χου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τού ενυπόθηκου δανειστού— 

(α) καθ* δσον άφορα* τό γεγονός δτι τό μεταβιβασθησόμενον 
ή ύποθηκευθησόμενον άκίνητον δέν είναι έγγεγραμμένον 
έπ' ονόματι τού δικαιοπαρόχου ή, αναλόγως της περιπτώσε
ως, τού ενυπόθηκου οφειλέτου, καθ' ήν ήμέραν και χρόνον 
διενεργείται ή τοιαύτη δήλωσις, ή καθ' δσον άφορφ τό γεγο
νός δτι τό τοιούτο άκίνητον υπόκειται τότε εις οίονδήποτε 
έμπράγματον βάρος, ή δη ό δικαιοπάροχος ή ενυπόθηκος 

Κεφ. 218. 

"Ο δικαιο
πάροχος ή 
ενυπόθηκος 
οφειλέτης 
8έον βιτως 
είναι εγγε
γραμμένος. 

Διαδικασία 
δηλώσεως 
μεταβιβάσεως 
ή υποθήκης. 

Δηλώσεις 
είς ετέρας 
επαρχίας ή" 
είς παραρτή
ματα. 
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οφε ιλέτης τ ελε ί υπό απαγόρευσα άναφορικώς προς; τή \ δια 
χε ίρ ισ ιν της περιουσίας αΰτοΰ 

(6 ) καθ ' δσον άφορα την άρνησιν του Διευθυντού δπως έ γ γ ρ ά 
Ψίΐ

 τ
* Ί

ν το ιαύτην μεταβ ίβασ ιν ή. αναλόγως της περιπτώσεως, 
ύποθήκην, έν τη ενασκήσει της δ ιακρ ι τ ι κής εξουσίας ην κέ 
κ τ η τ α ι δυνάμε ι των δ ιατάξεων τοΰ άρθρου 14 δταν ή το ιαύτη 
δήλωσις δ ιαβ ιβασθή εις τό άρμόδιον Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κτηματο

λ ο γ ι κ ό ν Γραφεΐον. 

Δήλωσιςδι* 10.— (1) 'Οσάκ ι ς σκοπε ΐ τα ι ή δ ι ενέργε ια δηλώσεως μεταβ ιβάσεως 
αντιπροσώπου, ή υποθήκης ακ ι νήτου ή αποδοχής το ιαύτης μεταβ ιβάσεως ή υποθή

κης δι* αντιπροσώπου, έκτος έάν ό αντιπρόσωπος Κέκτη τα ι έξουσίαν 
δυνάμε ι των δ ια τάξεων οίουδήποτε έτερου νόμου δπως δ ιενεργή το ι 

αύτην δήλωοιν δ ι ά λογαρ ιασμόν του άντιπροσωπευομένου, οΰτος 
οφε ίλε ι νά άποδε ίξη ε ις τόν Διευθυντή ν δτ ι τό πρόσωπον δ ιά λ ο γ α 

ρ ιασμόν οδτινος δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι ή δήλωσις παρέσχεν είς αυτόν £γ

γραφον έξουσιοδότησιν, προσηκόντως κεκυρωμένην παρ' αρμοδ ίας 
τ ινός αρχής κ α ι χαρτοσεσημασμένην συμφώνως τα ΐ ς δ ια τάξεσ ι του 
εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, προς δ ιενέργε ιαν τής το ιαύτης δηλώσεως 
μεταβιβάσεως, ή, α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, υποθήκης : 

Νοε ί τα ι δτ ι ό Διευθυντής δύναται— 
( α ) πριν ή άποδεχθή τήν γενομένην δήλωσιν νά απαίτηση τήν 

προσαγωγήν αποδε ίξεων δτ ι ή παρασχεθε ίσα έξουσιοδότη

σις δέν άνεκλήθη , είς πάσαν περίπτωσιν καθ ' ήν κρ ίνε ι τούτο 
σκόπιμον ε ί τε λ ό γ ω του μακρού" χρόνου δστις παρήλθεν άπό 
τής υπογραφής του σχετ ικού έ γ γ ρ α φ ο υ ε ί τε δ ι ' ετερόν τ ί να 
λόγον ' 

(β ) νά μή έπιτρέψη τήν δ ιενέργε ιαν τής δηλώσεως δυνάμε ι τής 
φερομένης ώς παρασχεθείσης δ ιά του προμνησθέντος έγ 

γραφου εξουσιοδοτήσεως, έάν κ α τ ά τήν γνώμην αύτοΰ ύπάρ

χη ε λ ά τ τ ω μ α τ ι ή α μ φ ι λ ο γ ί α περί τήν παρασχεθε ίσαν έξου

σιοδότησιν ή α μ φ ι β ο λ ί α περί τήν τ α υ τ ό τ η τ α του υπογράφον

τος τό ί ί γγραφον προσώπου, ή περί τήν αρμοδ ιό τη τα τής κυ

ρωσάσης τό ί ί γγραφον αρχής έν τη χώρα ένθα τό ί ί γγραφον 
υπεγράφη, μέχρ ις oC τό το ιούτον ε λ ά τ τ ω μ α διορθωθή ή, 
α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, ή το ιαύτη α μ φ ι λ ο γ ί α ή αμφιβο

λ ί α άρθή κ α τ ά . τ ρ ό π ο ν ΙκανοποιοΟντα τόν Διευθυντήν. 

(2) Έ ά ν ό Διευθυντής άποδεχθή τήν γενομένην δήλωσιν, τό έν 
έδαφίω (1) άναφερόμενον ί ί γγραφον κ α τ α τ ί θ ε τ α ι καΐ φ υ λ ά τ τ ε τ α ι 
παρά τω άρμοδ ίω Έ π α ρ χ ι α κ ω Κ τ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ω Γραφε ίω : 

Νοε ί τα ι δτι— 
( α ) έάν τούτο ζητηθή, τό προμνησθέν ί ί γγραφον δύνατα ι νά έπι

στραφή κ α ι ά ν τ ι κ α τ α σ τ α θ ή δ ιά φωτογραφ ικού αντ ι γράφου 
αύτου, κεκυρωμένου ώς πιστού το ιούτου παρά του Διευ

θυντού' 
(β) έάν τ ό έ γ γ ρ α φ ο ν κατετέθη ήδη παρ* έ τέρω Έ π α ρ χ ι α κ ω 

Κ τ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ω Γραφείω, αντ ί του πρωτοτύπου γ ί ν ε τ α ι άπο

δεκτόν άντ ί γραφον πιστοποιηθέν παρά τού Διευθυντού ώς 
πιστόν άντ ί γραφον αύτου. 

(3) Δ ι ά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «ί ίγγραφον προσηκόν

τως κεκυρωμένον παρά τής αρμοδ ίας αρχής» σημαίνε ι ί ί γγραφο \ 
φέρον— 

( α ) έάν μέν υπεγράφη έν Κύπρω, τήν σ φ ρ α γ ί δ α κ α ι ύπογρα

φήν πιστοποιουντος υπαλλήλου διορισθέντος κ α ι ενεργούν

τος συμφώνως τα ΐ ς δ ιατάξεσ ι του περί Πιστοποιούντων 
;εφ. 39. 'Υπαλλήλων Νόμου, ή τήν σφραγ ίδα κα ι ύπογραφήν τοΰ 
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Μουχτάρου καΐ τήν ύπογραφήν ενός Ά ζ ά οίασδήποτε πό
λεως, χωρίου ή ενορίας, ενεργούντων σύμφωνος ταΐς δια
τάξεσι του άρθρου 82 του περί 'Ακινήτου ' Ιδιοκτησίας (Δια Κεφ. 224. 
κατοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτ(μησις) Νόμου' 3το0ΐ960. 

(β) έάν υπεγράφη έν οίςχδήποτε έτερα χώρα— 
(ί) τήν σφραγίδα καϊ ύπογραφήν προξενικού υπαλλήλου 

της Δημοκρατίας, ή προσώπου έχοντος έξουσίαν δπως 
ένασκη τοιαύτα καθήκοντα έκ μέρους της Δημοκρα
τίας, καϊ είτε ή τοιαύτη σφραγίς καϊ υπογραφή ετέ
θησαν έπ* αύτου προς πιστοποίησιν της υπογραφής 
τοΟ υπογράφοντος τό έγγραφον προσώπου, είτε προς 
πιστοποίησιν της υπογραφής οίουδήποτε προσώπου 
έχοντος εκάστοτε κατά νόμον τήν έξουσίαν δπως έν 
τη τοιαύτη χώρα πιστοποιη ύπογραφάς, ή έκδίδη έγ
γραφα άποδεικ^οντα τήν ύπογραφήν έγγραφων της 
προνοουμένης ύπό τοΟ παρόντος άρθρου φύσεως" 

(i i) έάν έν τη τοιαύτη χώρα δέν ύπάρχη προξενικός υπάλ
ληλος της Δημοκρατίας ή έτερον πρόσωπον έχον 
έξουσίαν δπως ένασκη τοιαύτα καθήκοντα έκ μέρους 
της Δημοκρατίας, τήν σφραγίδα καϊ ύπογρα
φήν παντός προσώπου δπερ ο Διευθυντής Ικανοποιεί
τα ι δτι κέκτηται εκάστοτε κατά νόμον έξουσίαν δπως 
έν τη τοιαύτη χώρα πιστοποιη ύπογραφάς ή έκδίδη 
έγγραφα άποδεικνύοντα τήν ύπογραφήν έγγραφων 
της προνοουμένης ύπό του παρόντος άρθρου φύσεως' 

11 . . 'Οσάκις πρόσωπον τ ι είναι άνίκανον ή άλλως πως τελεΐ ύπό Αήλωσιςδιά 
άπαγόρευσιν άναφορικώς προς τήν διαχείρισιν των υποθέσεων καϊ λογαριασμόν 
της περιουσίας αύτου δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν ανικάνων 
ίσχύϊ νόμου (έν τοις εφεξής έν τω παρόντι άρθρω του προσώπου τού

 π
Ρ

Ο0Γωπων
· 

του αναφερομένου ώς «άνίκανον πρόσωπον»), πάσα δήλωσις μεταβι
βάσεως ή υποθήκης ακινήτου είς ήν τό πρόσωπον τούτο μετέχει ώς εΤς 
των συμβαλλομένων διενεργείται διά λογαριασμόν αύτου ύπό του 
κηδεμόνος, διαχειριστόυ, επιτρόπου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, 
του εφόρου της περιουσίας αύτου, επί τη προσαγωγή έγγραφων Ικανο
ποιούντων τόν Διευθυντήν καϊ εκδοθέντων ύπό τίνος δικαστηρίου ή 
ετέρας αρχής έχούσης έξουσίαν προς έκδοσιν τοιούτων έγγραφων 
δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου— 

(α) διορισμού του κηδεμόνος, διαχειριστόυ, επιτρόπου ή, αναλό
γως της περιπτώσεως, εφόρου : 

Νοείται δτι δέν απαιτείται ή προσαγωγή τοιούτου έγγρα
φου ύπό προσώπου ασκούντος καθήκοντα κηδεμόνος δυνάμει 
των διατάξεων της παραγράφου (α) ή (β) τοΟ άρθρου 6 τοΟ 
περί Κηδεμονίας 'Ανηλίκων καϊ 'Ασώτων Νόμου' καϊ κεφ. 277. 

(β) εξουσιοδοτήσεως της διενεργηθησομένης δηλώσεως μεταβι
βάσεως ή υποθήκης : 

Νοείται δτι δέν απαιτείται ή προσαγωγή τοιούτου έγγρα
φου— 

(i) οσάκις, δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν 
Ισχύϊ νόμου, ό κηδεμών, διαχειριστής( επίτροπος ή έφο
ρος κέκτηται έξουσίαν δπως διενεργή τοιαύτην δήλω
σιν διά λογαριασμόν του ανικάνου προσώπου άνευ της 
προμνησθείσης εξουσιοδοτήσεως' ή 

(i i) οσάκις ή τοιαύτη δήλωσις άφορα είς τήν μεταβίβασιν 
ή ύποθήκευσιν ακινήτου είς άνίκανον πρόσωπον, γε
νομένην είτε άνευ οίασδήποτε αντιπαροχής είτε έναντι 
αντιπαροχής ήτις ώς εκτίθεται εγγράφως ύπό τοΟ κη
δεμόνος, διαχειριστόυ, επιτρόπου ή εφόρου, δέν κα
τεβλήθη έκ χρημάτων ή, αναλόγως της περιπτώσεως, 
έξ ετέρας περιουσίας του ανικάνου προσώπου. 
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Μεταβιβάσεις 
καΐ ύποθήκαι 
επηρεαζό
μενοι ΰπό 
εμπραγμάτου 
τινός βάρους 
ή απαγορεύ
σεως. 

12.— (1) Έκτος ώς προνοείται έν άρθρω 29 ή 31, οσάκις άκίνητον 
υπόκειται είς οίονδήποτε έμπράγματον βάρος ή ό κύριος αύτοΟ τελεί 
ύπό άποτνόρευσιν— 

(α) ουδεμία δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης τοιούτου ακινή
του γίνεται δεκτή παρά τω άρμοδίω Έπαρχιακω Κτηματο
λογικω Γραφείω' 

(β) ουδεμία δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης τοιούτου ακινή
του γίνεται δεκτή παρ* οίωδήποτε έτέρω Έπαρχιακω Κτη
ματολογική Γραφείω ή παραρτήματι, οσάκις ή 5παρξ\ς του 
τοιούτου εμπραγμάτου βάρους ή απαγορεύσεως είναι γνω
στή είς τον άρμόδιον λειτουργόν του έτερου τοιούτου Κτημα
τολογικού Γραφείου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, παραρ
τήματος* 

(γ ) ουδεμία μεταβίβασις ή υποθήκη τοιούτου ακινήτου δηλω
θείσα παρ* οίωδήποτε έτέρω Έπαρχιακω Κτηματολογικά) 
Γραφείω ή παραρτήματι άνευ γνώσεως τοΟ αρμοδίου λει
τουργού περί της υπάρξεως τοιούτου εμπραγμάτου βάρους 
ή απαγορεύσεως εγγράφεται παρά τω άρμοδίω Έπαρχια
κω Κτηματολογικω Γραφείω. 

(2) 'Οσάκις δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνονται έν τη αύτη 
δηλώσει μεταβιβάσεως ή υποθήκης καΐ οίονδήποτε αυτών υπόκειται 
είς έμπράγματον τ ι βάρος, αϊ διατάξεις τής παραγράφου (γ ) του 
εδαφίου (1) θά τυγχάνωσιν εφαρμογής επί της ώς εΐρηται δηλώσεως 
έν τφ συνόλω αύτης, καΐ έάν έτι οίονδήποτε έτερον των έν τη* δηλώ
σει διαλαμβανομένων ακινήτων δέν υπόκειται είς τό τοιούτο ή οίον
δήποτε έτερον έμπράγματον βάρος : 

Νοείται δτι καθ* δσον άφορφ είς τοιούτο έτερον ελεύθερον παν
τός εμπραγμάτου βάρους άκίνητον, ή μεταβίβασις ή υποθήκη δύνα
τα ι , τη συναινέσει αμφοτέρων των μερών της δηλώσεως, νά τύχη έγ
γραφης κατόπιν τοιούτων αλλαγών περί τήν άντιπαροχήν ή τους λοι
πούς τυχόν δρους ώς ήθελον ol συμβαλλόμενοι συμφωνήσει επί 
τούτου. 

(3) Όσάκ ις ζητείται ή ταυτόχρονος διενέργεια δύο δηλώσεων με
ταβιβάσεως προς έκτέλεσιν συμφωνίας άφορώσης είς τήν ανταλλα
γή ν ακινήτων μεταξύ δύο προσώπων, καΐ τά ακίνητα ατινα διαλαμ
βάνονται έν μιφ των δηλώσεων συνιστώσιν έν δλω ή έν μέρει τήν άν
τιπαροχήν διά τήν μεταβίβασιν των έν τη έτερα των δηλώσεων δια
λαμβανομένων τοιούτων, οίονδήποτε δέ των τοιούτων ακινήτων έν 
έκατέρα των ώς εΐρηται δηλώσεων υπόκειται είς έμπράγματον τ ι 
βάρος, αϊ διατάξεις της παραγράφου (γ ) τοΟ εδαφίου (1) θά τυγχά
νωσιν εφαρμογής επί αμφοτέρων των δηλώσεων καΐ έάν έτι οίονδή
ποτε έτερον άκίνητον διαλαμβανόμενων έν τη αύτη ή ττ) έτερα δηλώσει 
είναι ελεύθερον παντός εμπραγμάτου βάρους. 

(4) Όσάκ ις ζητείται ή ταυτόχρονος διενέργεια δύο δηλώσεων με
ταβιβάσεως προς έκτέλεσιν συμφωνίας άφορώσης είς τήν άνταλλα
γήν ακινήτων μεταξύ των αυτών προσώπων καί τά ακίνητα άτινα 
διαλαμβάνονται έν μιφ των δηλώσεων συνιστώσιν, έν δλω ή έν μέρει, 
τήν άντιπαροχήν διά τήν μεταβίβασιν των έν τη έτερα των δηλώσεων 
διαλαμβανομένων τοιούτων, οίονδήποτε δέ των τοιούτων προσώπων 
τελεΐ ύπό άπαγόρευσιν, αϊ διατάξεις τής παραγράφου (γ) του εδα
φίου (1) θά τυγχάνωσιν εφαρμογής επί αμφοτέρων των δηλώσεων 
καί έάν έτι τό έτερον των προσώπων δέν τέλη ύπό τοιαύτην άπαγό
ρευσιν. 

(5) Έ ν τω παρόντι άρθρω— 
(α) «έμπράγματον βάρος» σημαίνει άμεσόν τίνα έπί ακινήτου 

άπαίτησιν, δικαίωμα επιβαρύνσεως (lien) ή ύποχρέωσιν, 
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ύφισταμένην δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν 
Ισχύϊ νόμου' 

(β) «άπαγόρευσις» σημαίνει την άπαγόρευσιν ύφ* ήν τελεί τις 
καΐ ώς έκ της όιχοίας οδτος στερείται του δικαιώματος προς 
μεταβίβασιν ή ύποθήκευσιν ολοκλήρου ή μέρους τινός της 
ακινήτου Ιδιοκτησίας αύτου δυνάμει των διατάξεων οίουδή
ποτε εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου' 

(6) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (5) και ύπό 
τήν έπιφύλαξιν των έν έδαφίω (7) διατάξεων, καθίσταται δήλον ώδε 
δτι τά εμπράγματα βάρη καΐ αί απαγορεύσεις αϊτινες καθορίζονται 
αντιστοίχως είς τά Μέρη 1 καΐ 11 του Πρώτου Παραρτήματος συνι Πρώτον 
στώσιν εμπράγματα βάρη καΐ απαγορεύσεις έν τη έννοία του παρόν Παράρτημα, 
τος άρθρου' καΐ ανεξαρτήτως παντός περί του" εναντίου ρητώς δια
λαμβανομένου ή σιωπηρώς εξαγομένου έκ της εννοίας τοΟ άρθρου 
7 του περί Πωλήσεως Γαιών (Είδική Έκτέλεσις) Νόμου, ή κατάθε Κεφ. 232. 
σις συμβάσεως διά τήν πώλησιν ακινήτου συμφώνως ταϊς διατάξεσι 
του προμνησθέντος Νόμου επενεργεί ώς έμπράγματον βάρος επί 
του τοιούτου ακινήτου άπό της ημερομηνίας της καταθέσεως αυτής 
παρά τω Έπαρχιακω Κτηματολογικά) Γραφείφ μέχρι— 

(α) της παρόδου δύο μηνών από της ημερομηνίας της συνάψεως 
της συμβάσεως, έφ* δσον εντός της τοιαύτης περιόδου δέν 
ήθελεν έγερθή αγωγή προς είδικήν έκτέλεσιν της συμβά
σεως' ή 

(β) της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως έπι αγωγής έγερθεί
σης εντός της έν παραγράφω (α) τοΟ παρόντος εδαφίου 
αναφερομένης προθεσμίας οσάκις τό δικαστήριον απορρί
πτει τήν αΐτησιν προς είδικήν έκτέλεσιν της συμβάσεως' ή 

(Υ) ^ ζ παρόδου τριών μηνών άπό της ημερομηνίας εκδόσεως 
διατάγματος περί εΙδικής εκτελέσεως της συμβάσεως συμ
φώνως ταΐς διατάξεσι τοΟ προμνησθέντος Νόμου, έάν τό 
πρόσωπον υπέρ οΰ εξεδόθη τό τοιούτον διάταγμα άμελήση ή 
παράλειψη νά ζητήση τήν μεταβίβασιν του ακινήτου έπ° ονό
ματι αύτου καΐ νά πράξη πάν τι άναγκαΐον προς διενέργειαν 
της τοιαύτης μεταβιβάσεως : 

Νοείται #τι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος 
αύτου δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας νά 
έπιφέρη τοιαύτας τροποποιήσεις, διαγραφάς ή προσθήκας έν τω 
Πρώτω Παραρτήματι οΤαι ήθελον κριθή άναγκαΐαι προς έφαρμογήν Πρώτον 
τών διατάξεων τοΟ εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου. Παράρτημα. 

(7) Ουδέν τών έν τώ παρόντι άρθρω— 
(α) συνιστςι έμπράγματον βάρος ή άπαγόρευσιν, έκτος έάν τού

το έχη γνωστοποιηθη, ή οιονδήποτε έγγραφον άφορων είς 
αυτό Ιχη δηλωθη, έγγραφη, προσαχθη ή, αναλόγως της περι
πτώσεως, κατατεθή είς τό άρμόδιον 'Επαρχιακόν Κτηματο
λογικόν Γραφεΐον, άπασαι at διατυπώσεις αϊ απαιτούμενοι 
παρ* οίουδήποτε νόμου ή κανονισμών ίχωσι τηρηθη καΐ 
άπαντα τά πληρωτέα διά τήν αποδοχή ν ή καταχώρησιν αυ
τών τέλη καΐ δικαιώματα έχωσι καταβληθή' 

(β) επηρεάζει τάς εξουσίας οίουδήποτε προσώπου έξουσιοδοτη
θέντος δυνάμει τών διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν Ισχύϊ 
νόμου δπως μεταβιβάζη ή ύποθηκεύη ακίνητα ανήκοντα είς 
ττρόσωττον τελούν ύπό άπαγόρευσιν/ 

13.— (1) 'Οσάκις σκοπειται ή διενέργεια δηλώσεως μεταβιβάσεως "Ερωτήματα 
ή υποθήκης ενώπιον του αρμοδίου ή οίουδήποτε έτερου Επαρχιακού κα1 ™ρα"*Ρ» 
Κτηματολογικοί) Γραφείου ή παραρτήματος, ή οσάκις τοιαύτη δήλω ****&* 
σις γίνεται αποδεκτή παρ* οίουδήποτε έτερου 'Επαρχιακού Κτηματο ^λώίϊς. 
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λογικού* Γραφείου ή παραρτήματος, ό Διευθυντής δύναται, πρό της 
ένασκήσεως της διακριτικής εξουσίας ήν περιβέβληται δυνάμει 
του άρθρου 14, να ζητήση παρά των διενεργούνταν τήν τοιαύτην δή
λωσιν προσώπων ή παρ' οίουδήποτε έξ αυτών δπως άπαντήσωσι 
προφορικώς ή εγγράφως εις οιονδήποτε ερώτημα δπερ οΰτος ευλό
γως ήθελε κρίνει άναγκαΐον νά ύποβάλη, περιλαμβανομένων καΐ 
ερωτημάτων αφορώντων είς— 

(α) τήν ταυτότητα καί εθνικότητα των συμβαλλομένων μερών 
(β) τήν συμβατικήν Ικανότητα . τών μερών δυνάμει τών διατά

ξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν ισχύϊ νόμου και τήν Ικανότητα 
τών προσώπων άτινα εμφανίζονται ενώπιον του Έπαρχια
κοΟ Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρτήματος προς διε
νέργειαν της δηλώσεως' 

(γ) τήν έξακολούθησιν ή μή της εξουσίας προσώπου τινός δπως 
προβή είς δήλωσιν μεταβιβάσεως ή υποθήκης διά λογαρια
σμόν έτερου τινός προσώπου' 

(δ) τήν Ικανότητα οίουδήποτε τών μερών της δηλώσεως δπως 
άντιλαμβάνηται τήν φύσιν της σκοπούμενης δικαιοπραξίας' 

(ε) τήν υπαρξιν, ταυτότητα, φύσιν, κατάστασιν, εμβαδόν ή πο
σότητα του ακινήτου οΰτινος σκοπεΐται ή μεταβίβασις ή ύπο
θήκευσις* 

(στ) τήν κυριότητα ή κατοχήν του ακινήτου οδτινος σκοπεΐται ή 
μεταβίβασϊς ή ύποθήκευσις' 

(ζ) οιονδήποτε συμφέρον σχετιζόμενον προς τό άκίνητον οδτινος 
σκοπεΐται ή μεταβίβασις ή ύποθήκευσις καί ανήκον είς έκά
τερον τών μερών της σκοπούμενης δηλώσεως ή είς οιονδή
ποτε έτερον πρόσωπον" 

(η) τήν υπαρξιν οίουδήποτε δρου, συμφώνου ή συμφωνίας μή 
αποκαλυπτόμενης έν τη δηλώσει ή έτέρω προσαχθέντι εγ
γράφω' 

(θ) τό ποσόν οίασδήποτε αντιπαροχής καί, έν τη περιπτώσει 
μεταβιβάσεως, τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν αυτή συνεφωνήθη' 
και 

( ι) έν τη περιπτώσει μεταβιβάσεως, τήν υπαρξιν οίασδήποτε 
συμφωνίας προς έπαναμεταβίβασιν της ακινήτου είς τόν με
ταβιβάζοντα ταύτην είτε επί τη πληρωμή οίουδήποτε ποσού 
είτε επί τω συμβάντι οίουδήποτε γεγονότος. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται, αντί νά ύποβάλη είς τά μέρη της σκο
πούμενης δηλώσεως οίονδήποτε τών άνω έν έδαφίω (1) αναφερομέ
νων ερωτημάτων, ή επιπροσθέτως τούτων, νά απαίτηση τήν προσα
γωγή ν ένορκου δηλώσεως ή βεβαιώσεως ή έτερων κατά τήν κρίσιν 
αύτου αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων άφορώντων είς οίονδήποτε 
τών άνω ερωτημάτων. 

(3) 'Οσάκις ό Διευθυντής έχει οίανδήποτε άμφιβολίαν άναφορικώς 
προς οίονδήποτε τών έν παραγράφοις (ε ) , (στ) καί (ζ) του εδαφίου 
(1) διαλαμβανομένων ζητημάτων, ή άναφορικώς προς οίανδήποτε 
πληροφορίαν ή άποδεικτικόν στοιχεΐον παρασχεθέν αύτώ ύπό τών 
μερών σκοπούμενης τινός δηλώσεως περί τά ώς άνω ζητήματα, πριν 
ή οΰτος άποδεχθή τήν γενομένην δήλωσιν δύναται νά διάταξη τήν 
διενέργειαν αυτοψίας παρά τίνος λειτουργού τοΟ Κτηματολογικού 
και Χωρομετρικου Τμήματος δαπάναις τοΟ κυρίου. 

. (4) Ό Διευθυντής δύναται νά έπιτρέψη τήν δήλωσιν μεταβιβάσεως 
ή ύποθηκεύσεως οίουδήποτε ακινήτου πρό της διενεργείας αυτοψίας 
ώς προνοείται έν έδαφίω (3), νοουμένου δτι τά δυνάμει τών διατά
ξεων του εκάστοτε έν ισχύϊ Νόμου είσπρακτέα τέλη καί δικαιώματα 
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άναφορικώς προς την διενέργειαν της τοιαύτης αυτοψίας θά κατα
βληθώσι συγχρόνως μετά τών τελών και δικαιωμάτων των είσπρα> 
κτέων δυνάμει του νόμου τούτου έπί τη έγγραφη του τίτλου έπί του 
μεταβιβαζομένου ακινήτου ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τη έγγρα
φη της υποθήκης. 

(5) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, 
καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν άποδοχήν της δηλώσεως μεταβιβά
σεως ή υποθήκης και πρό της έγγραφης αυτής, ό Διευθυντής δύναται 
νά διάταξη τήν διενέργειαν αυτοψίας παρά τίνος λειτουργού του 
Κτηματολογικού και ΧωρομετρικοΟ Τμήματος επί του ακινήτου εις δ 
άφορα ή γενομένη δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης' έάν δέ ό Διευ
θυντής οϋτω διάταξη, τά δυνάμει των διατάξεων τοϋ εκάστοτε έν 
ίσχύϊ νόμου εισπρακτέα διά τήν διενέργειαν τοιαύτης αυτοψίας τέλη 
καΐ δικαιώματα θά λογίζωνται διά τους σκοπούς του τοιούτου Νό
μου ώς ύπόλοιπον τελών ή δικαιωμάτων εισπρακτέων διά τήν έκτέλε
σιν οιασδήποτε υπηρεσίας τή αίτήσει του δικαιοδόχου ή, αναλόγως 
της περιπτώσεως, του ενυπόθηκου οφειλέτου. 

14. "Ο Διευθυντής δύναται νά άρνηθη νά έπιτρέψη τήν παρά του Διακριτική 
αρμοδίου λειτουργού Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή πα εξουσία 
ραρτήματος άποδοχήν οίασδήποτε δηλώσεως μεταβιβάσεως ή ύπο

 ι8 " 
θήκης ή, οσάκις τοιαύτη δήλωσις έγένετο είς Έπαρχιακόν Κτημα
τολογικών Γραφεΐον επαρχίας ετέρας ή της επαρχίας έν ή κείται τό 
άκίνητον οδτινος σκοπεΐται ή μεταβίβασις ή ύποθήκευσις ή είς πα
ράρτημα τ ι , ό Διευθυντής δύναται νά άρνηθη νά έγγράψη τήν τοιαύ
την μεταβίβασιν ή ύποθήκευσιν εις οίανδήποτε τών εφεξής περιστά
σεων, ήτοι— 

(α) οσάκις έξ οίασδήποτε παρασχεθείσης πληροφορίας, προσα
χθέντος αποδεικτικού* στοιχείου ή βεβαιώσεως γενομένης 
κατ' άπαίτησιν τοΟ Διευθυντού δυνάμει τοΟ άρθρου 13 ή έκ 
τών πορισμάτων αυτοψίας διενεργηθείσης κατ' εντολή ν του 
Διευθυντού δυνάμει του εδαφίου (3) του προμνησθέντος άρ
θρου— 

(ί) ό Διευθυντής έχη οίασδήποτε αμφιβολίας άναφορικώς 
προς ζήτημα τ ι έκ τών αναφερομένων έν παραγρά
φοις (α ) , (β) , (γ) καΐ (δ) του εδαφίου (1) του προ
μνησθέντος άρθρου' 

( i i) οδτος κρίνη δτι κατά τ ι ουσιώδες αύτοΟ στοιχεΐον τό 
άκίνητον οΰτινος σκοπεΐται ή μεταβίβασις ή ύποθή
κευσις καΐ ή έπ* αύτου κυριότης δέν συμπίπτουν μετά 
της έν τω κτηματικό μητρώφ διαλαμβανομένης περι
γραφής' 

(i i i) έν περιπτώσει σκοπούμενης μεταβιβάσεως ακινήτου 
δ Διευθυντής εΐναι πεπεισμένος δτι υφίσταται συμφω
νία περί έπαναμεταβιβάσεως αύτοΟ είς τόν δικαιο
πάροχον επί τη πληρωμή οιουδήποτε ποσοΰ ή τω συμ
βάντι οιουδήποτε γεγονότος, ή δτι υφίσταται έτερα 
συμφωνία, δρος ή σύμφωνον, άντικείμενον ή μή συνά
δον προς τήν φύσιν της μεταβιβάσεως' 

(β) οσάκις δέν τηρείται οιαδήποτε τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου' ή 

(γ) οσάκις ή σκοπούμενη μεταβίβασις ή ύποθήκευσις θά άντέ
βαινεν ή άντέκειτο προς τάς0 διατάξεις οιουδήποτε έτερου 
εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου. 

15.— (1) Έάν ή δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης γένη άποδε καταβολή 
κτή, άπαντα τά τέλη και δικαιώματα τά εισπρακτέα δυνάμει'τών δια τελών, 
τάξεων του εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου έπί τη έγγραφη της τοιαύτης 
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μεταβιβάσεως ή υποθήκης καταβάλλονται είς τό Έπαρχιακόν Κτη
ματολογικόν Γραφείο ν ή παράρτημα παρ' ώ έγένετο αποδεκτή ή τοι
αύτη δήλωσις, καθ* ήν ήμέραν έχώρησεν ή αποδοχή* ή δέ δήλωσις 
λογίζεται άκυρος και έστερημένη οιασδήποτε νομικής Ισχύος έφ' 
δσον τά ώς εΐρηται τέλη και δικαιώματα δέν ήθελον οϋτω καταβλη
θή κατά τήν ώς έν τοΐς ανωτέρω κο^θοριζομένην ήμέραν : 

Νοείται δτι αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δέν τυγχάνουσιν 
εφαρμογής επί τελών καΐ δικαιωμάτων ή μέρους αυτών άτινα ήθελον 
έξακριβωθή ώς είσπρακτέα μετά τήν ήμέραν καθ' ή ν ή σχετική δή
λωσις έγένετο αποδεκτή. 

(2) 'Οσάκις ή πληρωμή των έν έδαφίω (1) τελών και δικαιωμάτων 
γίνεται δι* επιταγής εκδιδομένης επί Τραπέζης λειτουργούσης έν Κύ
πρω ήτις δμως δέν τυγχάνει εξοφλήσεως άμα τη εμφανίσει αυτής 
προς πληρωμήν, τά τοιαύτα τέλη καΐ δικαιώματα λογίζονται ώς μή 
πληρωθέντα κατά τήν ήμέραν καθ* ή ν ή δήλωσις έγένετο αποδεκτή. 

•Εγγραφή 16.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 καΐ 25 του 
μεταβιβά π ερΐ Ακινήτου Ιδ ιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη καΐ Έκτίμησις) 
υποθήκης Νόμου καΐ των άρθρων 14 κ α ι 15, ό Διευθυντής ε γ γ ρ ά φ ε ι πασαν με

Κεφ. 224. ταβ ίβασ ιν ή ύποθήκην ακ ινήτου δηλωθεΐσαν δυνάμε ι των δ ιατάξεων 
3τοθΐ96θ. του παρόντος Νόμου κ α ι γενομένην άποδεκτήν ύπό τ ο υ προς τοΰτο 

αρμοδίου υπαλλήλου . 
(2) Ή έγγραφη μεταβιβάσεως γίνεται διά της έγγραφης του ονό

ματος τοΟ δικαιοδόχου ώς κυρίου τοΟ μεταβιβαζομένου ακινήτου. 
(3) "Η έγγραφη υποθήκης γίνεται διά τής έγγραφης τής τοιαύτης 

υποθήκης έναντι τής έγγραφης του ύποθηκευομένου ακινήτου και 
σημειώσεως έπί του πιστοποιητικού έγγραφης τοΟ ώς εΐρηται ακινή
του, άφορώσης είς τήν ύποθήκην. 

(4) "Αμα τη διενεργεία τής έγγραφης μεταβιβάσεως ή υποθήκης, 
ό Διευθυντής εκδίδει, αναλόγως τής περιπτώσεως— 

(α) τω δικαιοδόχω, πιστοποιητικόν έγγραφης τοΟ μεταβιβαζο
μένου ακινήτου έπ* ονόματι αύτου' 

(β) τω ένυποθήκω δοτνειστή, πιστοποιητικόν έγγραφης τής υπο
θήκης έπ* όνόμοττι αύτου, σημειούμενον έπί τής συμβάσεως 
καΐ δηλώσεως τής υποθήκης, καΐ συνοδευόμενον ύπό του έπ' 
ονόματι του ενυπόθηκου οφειλέτου πιστοποιητικού έγγραφης 
του ύποθηκευομένου ακινήτου' 

(γ ) τω ένυποθήκω οφειλέτη, άντίγραφον του πιστοποιητικού έγ
γραφης τής υποθήκης σημειούμενον έπί τής συμβάσεως καΐ 
δηλώσεως τής υποθήκης* 

(5) Έ ν ή περιπτώσει διενεργείται αυτοψία ακινήτου μετά τήν άπο
δοχήν τής δηλώσεως μεταβιβάσεως ή υποθήκης, ώς προνοείται έν 
έδαφίοις (4) και (5) του άρθρου 13 αντιστοίχως, at διατάξεις του 
παρόντος άρθρου τυγχάνουσιν εφαρμογής καΐ έάν Ι τ ι τά έκ τής αυ
τοψίας πορίσματα δέν είναι διαθέσιμα : 

Νοείται δτι μετά τήν διενέργειαν τής ώς εΐρηται αυτοψίας ό Διευ
θυντής δύναται νά προβή είς νέαν έκδοσιν της έγγραφης τοΰ τοιού
του ακινήτου και νά τροποποίηση οίανδήποτε έγγραφήν γενομένην 
ή πιστοποιητικόν εκδοθέν δυνάμει των διατάξεων τοΟ παρόντος 
άρθρου : 

Νοείται δτι δέν διενεργείται τοιαύτη νέα ίίκδοσις ή τροποποίησις 
έκτος έάν δοθί) τριάκοντα ήμερων προειδοποίησις παρά τοΟ Διευ
θυντού προς οίονδήποτε πρόσωπον ούτινος τ ά συμφέροντα δυνατόν 
νά παραδλαφθώσιν ώς έκ τής τοιαύτης ενεργείας. Παν δέ τοιούτο 
πρόσωπον δύναται εντός της ώς εΐρηται προθεσμίας των τριάκοντα 
ήμερων άπό της ημερομηνίας επιδόσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως 
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νά καταχώρηση ί!νστασιν πάρα τώ Διευθυντή δστις καΐ διερευνφ τό 
δλον ζήτημα καΐ γνωστοποιεί την επί της υποβληθείσης ενστάσεως 
άπόφασιν αύτου τω ύποβαλόντι τήν ένστασιν προσώπω. 

17. 'Οσάκις ζητείται ή διενέργεια δηλώσεως μεταβιβάσεως άκινή Ταυτόχρονοι 
του και δηλώσεως υποθήκης έπ* αύτου ύπό του δικαιοδόχου υπέρ του δηλώσεις 
δικαιοπαρόχου ή οίουδήποτε έτερου προσώπου προς έζασφάλισιν JJJJJjJJjJJ? 
ολοκλήρου ή μέρους τινός της αντιπαροχής ή δι ' οιονδήποτε έτερον 
λόγον, ό Διευθυντής δύναται νά έπιτρέψη τήν σύγχρονον διενέργειαν 
των τοιούτων δηλώσεων παρά τω άρμοδίω Έπαρχιακφ Κτηματολο
γ ι κ ή Γραφείω Ινα ούτω έπέλθη τό αποτέλεσμα δπερ επιζητείται διά 
της επιβολής' τοΟ δρου ύφ* δν συνεφωνήθησαν ή μεταβίβασις καΐ 
υποθήκη* νοουμένου δέ δτι θά έχωσι τηρηθή at διατάξεις τοΟ άρθρου 
15, αϊ δύο δηλώσεις λογίζονται γενόμεναι καΐ έχουσαι νομικήν Ισχύν 
άφ* οδ χρόνου έγένετο ή δήλο^ις μεταβιβάσεως. 

Μέρος I V .  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ 
18.—(1) At έγγραφοι δηλώσεις αΐτινες προσάγονται τφ Έπαρχι Ληλώσεις 

ακω Κτηματολογικφ Γραφείω ύπό τοΟ δικαιοπαρόχου καϊ δικαιοδό δικαιοδόχου 
χου οίουδήποτε ακινήτου οιαλαμβάνουσι τά ακόλουθα στοιχεία :

 κα1 δ ι κ α ι
° 

(α) περιγραφή ν τοΟ ακινήτου οδτινος σκοπεϊται ή μεταβίβασις, πρθσαγ6μενα 
γενομένην δι ' αναφοράς είς τήν τοποθεσίοα/ αύτου, τόν άριθ «γγραψα. 
μόν καϊ ήμερομηνίαν έγγραφης, τήν έκτετιμημένην άξίαν 
καϊ τήν μερίδα ή συμφέρον ούτινος σκοπεΐται ή μεταβίβασις" 

(β) βεβαίωσιν περί του έάν έπήλθεν οΙαδήποτε αλλαγή είς τήν 
κατάστασιν τοΟ ακινήτου ούτινος σκοπεΐται ή μεταβίβασις, 
ώς αΰτη περιγράφεται έν τη έγγραφη αυτού, καϊ περί της 
φύσεως της τοιαύτης αλλαγής, καϊ βεβαίωσιν περί του έάν 
ύπάρχη οΙαδήποτε υφισταμένη μίσθωσις τοΟ τοιούτου ακι
νήτου" 

(γ ) είς τήν περίπτωσιν του δικαιοπαρόχου, βεβαίωσιν αύτου δτι 
ούτος εΐναι τό πρόσωπον δπερ εμφαίνεται ώς κύριος τοΰ τοι
ούτου ακινήτου, καϊ δτι είς άναγκαίως καθοριζομένην ήμε
ρομηνίαν συνεφώνησεν δπως μεταβίβαση τούτο είς τόν δικαι
οδόχον είτε έκ χαριστικής αίτίας είτε έναντι αντιπαροχής : 

Νοείται δτι οσάκις δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνων
τα ι έν μιφ δηλώσει μεταβιβάσεως γενομένης επί άντπκχρο
χη, ή δι* έν έκαστον άκίνητον αντιπαροχή καθορίζεται κε
χωρισμένως' 

(δ) είς τήν περίπτωσιν του δικαιοδόχου, βεβαίωσιν αύτοΟ δτι ού
τος συνεφώνησεν δπως άποδεχθή τήν μεταβίβασιν τοΟ τοιού
του ακινήτου ύπό τους καθοριζόμενους έν τη* βεβαιώσει τοΟ 
δικαιοπαρόχου δρους' 

(ε) βεβαίωσιν δτι δέν υφίσταται συμφωνία περί έπαναμεταβιβά
σέως τοΟ τοιούτου ακινήτου τω δικαιοπαρόχω επί τη πλη
ρωμή ποσού τίνος ή επί τω συμβάντι οίουδήποτε γεγονότος' 

(στ) βεβαίωσιν άφορώσαν είς τό γεγονός δτι έκάτερος των συμ
βαλλομένων γνωρίζει τόν έτερον καϊ παρέχουσαν στοιχεία 
οίασδήποτε μεταξύ αυτών υφισταμένης συγγενείας" 

(ζ) βεβαίωσιν των συμβαλλομένων δτι ούτοι έπιθυμοΟσιν δπως 
τό άκίνητον μεταβιβασθη έπ* ονόματα τοΟ δικαιοδόχου. 

(2) ΑΙ έγγραφοι δηλώσεις περί ών τό εδάφιον (1) θά είναι έν τω 
τύπω Α τώ καθοριζομένω είς τό Δεύτερον Παράρτημα. ' teCntpov 

„ Παράρτημα. 
(3) Τά έτερα έγγραφα ατινα προσάγοντα» τφ *Επαρχιακω Κτη

ματολογικφ Γραφείω καθ* δν χρόνον διενεργείται ή δήλωσις εΤναι 
τά ακόλουθα : 
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Συνέπειαι 
μεταβιβάσεως 
καΐημερο
μηνία μετα
βιβάσεως 
τίτλου. 
Κεφ. 224. 
3 τοΟI960 

"Ορος σιω
πηρός 
βαρύνων τον 
δικαιοπάροχον. 

Δηλώσεις 
ενυπόθηκου 
οφειλέτου καΐ 
ενυπόθηκου 
δανειστού καΐ 
προσανόμενα 
Εγγραφα. 

(α) τό πιστοποιητικόν έγγραφης του ακινήτου οδτινος σκοπεΐ
ται ή μεταβίβασις'καΐ 

(β) επίσημοι αποδείξεις δεικνύουσαι δτι κατεβλήθησαν άπαντα 
τα δικαιώματα, τέλη καΐ φόροι, ol πληρωτέοι κατά ή προ 
τής ημερομηνίας καθ* ήν διενεργείται ή δήλωσις περί τό τοι
ούτον άκίνητον : . 

Νοείται δτι ή παράγραφος αΰτη τυγχάνει εφαρμογής μό
νον καθ* δσον άφορφ είς δικαιώματα, τέλη καί φόρους οΐτι
νες δυνάμει των διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν Ισχύΐ 
νόμου βαρύνουσι τό άκίνητον ή εισπράττονται διά. της κα
τασχέσεως καΐ πωλήσεως αύτου, καί δή ανεξαρτήτως τοΟ 
έάν ελήφθησαν τά αναγκαία μέτρα ίνα συσταθη έπιβάρυν
σις επί τοΟ ακινήτου ούτινος σκοπεΐται ή μεταβίβασις ή τά 
αναγκαία προς κατάσχεσιν καί πώλησιν αύτοΟ τοιαΟτα. 

19. Τηρουμένων των έν άρθροις 22, 23, 24, 25 καί 56 του περί 'Ακι
νήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη καί Έκτίμησις) Νόμου 
διαλαμβανομένων διατάξεων, άφ* ής ημέρας καί χρόνου ή δήλωσις 
μεταβιβάσεως ακινήτου γίνεται αποδεκτή ό τίτλος έπί του τοιούτου 
ακινήτου ώς καί παντός ακινήτου σχετιζομένου μετ* αύτοΟ είς δ ό δι
καιοπάροχος έδικαιοΟτο κατά τον προμνησθέντα χρόνον περιέρχεται 
τω" δικαιοδόχα) : 

Νοείται δτι οσάκις— 
(α) τά δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε έν Ισχύϊ νόμου είσ

πρακτέα έπί τη έγγραφη του τίτλου έπί του μεταβιβασθέν
τος ακινήτου τέλη καί δικαιώματα δέν καταβάλλονται αμέ
σως μετά τήν δήλωσιν" ή 

(β) της δηλώσεως γενομένης παρά τινι έτέρω Έπαρχιακω Κτη
ματολογικω Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, ή έγγραφη 
της μεταβιβάσεως ήρτηται έκ της ασκήσεως διακριτικής 
εξουσίας παρά του Διευθυντού συμφώνως ταΐς διατάξεσι του 
άρθρου 14, 

ή μεταβίβασις τοΟ τίτλου έπί του ακινήτου περί οδ ή δήλωσις μετα
βιβάσεως τελεί ύπό αΐρεσιν πληρουμένην άμα τη καταβολή των τοι
ούτων τελών καί δικαιωμάτων ώς προνοείται έν.άρθρω 15 ή, ανα
λόγως της περιπτώσεως, άμα ώς ό Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει 
έν τη ενασκήσει της δυνάμει του άρθρου 14 διακριτικής αύτου εξου
σίας δπως έγγράψη τήν μεταβίβαση/ : 

Νοείται δτι, έάν τά τοιαΟτα τέλη καί δικαιώματα καταβληθώσιν ώς 
έν τοις ανωτέρω ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ό Διευθυντής άπο
φασίση νά έγγράψη τήν μεταβίβασιν, τό περί οδ ή δήλωσις μετα
βιβάσεως άκίνητον θά θεωρήται περ^λθόν τω δικαιοδόχα) άπό της 
ημερομηνίας καί του χρόνου καθ* δ ν ή δήλωσις μεταβιβάσεως έγέ
νετο αποδεκτή. 

20 . Έ ν πάση δηλώσει μεταβιβάσεως ακινήτου περιέχεται σιωπη
ρός τις δρος, δτι ό δικαιοπάροχος κέκτηται δικαίωμα μεταβιβάσεως 
τοΟ τοιούτου ακινήτου καί δτι δ δικαιοδόχος δύναται νά είσέλθη, 
καταλάβη, κατέχη, ποιήται χρήσιν καί άπολαύη τά οφέλη αύτοΟ 
αδιαλείπτως, άνενοχλήτως καί άνευ οιασδήποτε επεμβάσεως ύπό ή 
έκ μέρους του δικαιοπαρόχου. 

Μέρος V.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΥΠΟΘΗΚΑΣ 
21.—(1) At έγγραφοι δηλώσεις αΐτινες προσάγονται τω Έπαρχια

κω Κτηματολογικά) Γραφείω ύπό του ενυπόθηκου οφειλέτου καί του 
ενυπόθηκου δανειστού διαλαμβάνουσι τά ακόλουθα στοιχεία: 

(α) περιγραφήν του ακινήτου έφ* οδ σκοπεΐται ή σύστασις υπο
θήκης, γενομένη ν δι* αναφοράς εις τήν τοποθεσίαν αύτοΟ. 
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τόν αριθμόν καΐ ήμερομηνίαν έγγραφης και τήν μερίδα ή 
συμφέρον έφ' οΰ σκοπεΐται ή σύστασις υποθήκης' 

(β) βεβαίωσιν περί του έάν έπηλθεν οιαδήποτε αλλαγή εις τήν 
κατάστασιν του ακινήτου έφ" οδ σκοπεΐται ή σύστασις υπο
θήκης, ώς αυτή περιγράφεται έν τη έγγραφη αύτου, και περί 
της φύσεως της τοιαύτης αλλαγής, και βεβαίωσιν περί του 
έάν ύπάρχη οιαδήποτε υφισταμένη μίσθωσις του τοιούτου 
ακινήτου' 

(γ) είς τήν περίπτωσιν τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου, σύμβοοσιν υπο
θήκης χαρτοσεσημασμένην συμφώνως ταΐς διατάξεσι του εκά
στοτε έν ίσχύΐ νόμου, έκθέτουσαν δτι είς πρώτην ζήτησιν ή* 
κατά τίνα ήμερομηνίαν, καθωρισμένην ή δυναμένην νά προσ
διορισθή, οδτος επέχει ύποχρέωσιν, τελούσαν ύπό αίρεσιν 
ή απόλυτον τοιαύτη ν, δπως καταβάλη τω ένυποθήκω δανει
στή χρηματικόν τ ι ποσόν, καθωρισμένον ή" δυνάμενον να προσ
διορισθη, όμοΟ μετά :υχόν συμφωνηθέντος τόκου επί του 
ποσού τούτου ή μέρους αύτου, εις ποσοστόν καθωρισμένον 
ή δυνάμενον νά προσδιορισθή δι' αναφοράς είς οίονδήποτε 
έτερον ποσοστόν, και όμοΟ μετά των εξόδων των διενεργου
μένων έν περιπτώσει λήψεως νομίμων μέτρων προς εϊσπραξιν 
του ώς εΐρηται ποσού και τόκου : 

Νοείται δτι οσάκις συνιστάται υποθήκη προς έξασφάλισιν 
μελλούσης ή ύπό αίρεσιν υποχρεώσεως, περιλαμβανομένης 
και υποχρεώσεως άφορώσης είς χρηματικόν τ ι ποσόν 
καταβλη.τέον διά δόσεων ή\ άφορώσης είς τό ύπόλοιπον τρέ
χοντος λογαριασμού, δέον δπως τυγχάνη καθορισμού τό μέ
γιστον ποσόν της πιθανής υποχρεώσεως δπερ καί θά λογί
ζηται ώς τό ποσόν προς έξασφάλισιν ούτινος συνίσταται ή 
έν λόγω υποθήκη' 

(δ) είς τήν περίπτωσιν του ενυπόθηκου οφειλέτου, βεβαίωσιν 
αυτού δτι οδτος είναι τό πρόσωπον δπερ εμφαίνεται ώς κύ
ριος τοΟ τοιούτου ακινήτου καί δτι συνεφώνησεν δπως υπο
θήκευση τούτο υπέρ του κατονομαζομένου ώς ενυπόθηκου 
δανειστού προσώπου* 

(ε) εις τήν περίπτωσιν του ενυπόθηκου δανειστού, βεβαίωσιν 
αύτου δτι συνεφώνησεν δπως άποδεχθη τήν συσταθησομένην 
επί του τοιούτου ακινήτου ύποθήκην ύπό τους δρους τους 
καθοριζόμενους έν τη περί υποθήκης συμβάσει καί έν τη" βε
βαιώσει του ενυπόθηκου οφειλέτου' 

(στ) βεβαίωσιν άφορώσαν είς τό γεγονός, δτι έκάτερος των συμ
βαλλομένων γνωρίζει τόν έτερον' καί 

(ζ) βεβαίωσιν τών συμβαλλομένων δτι οδτοι έπιθυμουσιν δπως 
ή ώς εΐρηται υποθήκη ̂ τύχη έγγραφης. 

(2) ΑΙ έγγραφοι δηλώσεις περί ων τό εδάφιον (1) θά είναι έν τω" 
τύπω Β τω καθοριζαμένω εις τό Δεύτερον Παράρτημα. Παράρτημα. 

(3) Τά έτερα έγγραφα άτινα προσάγονται τω Έπαρχιακω <Κτη
ματολογικω Γραφείω καθ' δν χρόνον διενεργείται ή δήλωσις είναι 
τά ακόλουθα : 

(α) τό πιστοποιητικόν έγγραφης τοΟ ακινήτου έφ* οδ σκοπεΐται 
ή σύστασις υποθήκης' καί 

(β) δύο αντίτυπα τών έν έδαφίω (1) αναγραφομένων δηλώσεων. 
22.—(1) 'Υποθήκη δύναται νά συσταθη ώς ασφάλεια διά τήν έκ Αΐΰποθηκαι 

πλήρωσιν υφισταμένης, μελλούσης, ή ύπό αίρεσιν υποχρεώσεως, περί ασφάλεια 
λαμβανομένης και υποχρεώσεως άφορώσης είς χρηματικόν τ ι ποσόν ^ ^ ν ^ *

1
* ' 

καταβλητέον διά δόσεων ή είς τό ύπόλοιπον τρέχοντος λογαριασμού. ^αΤρεσιν 
(2) 'Οσάκις συνίσταται υποθήκη προς έξασφάλισιν μελλούσης ή υποχρεώσεως, 

ύπό αίρεσιν υποχρεώσεως ή περιοδικών πληρωμών ή υπολοίπου τρέ "Εγγυήσεις. 

Δεύτερον 
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χοντος λογαριασμού, υφίσταται δικαίωμα προτεραιότητος, ώς προ
νοείται έν άρθροις 23 καΐ 30, καθ* δσον άφορα" όλόκληρον τό εκά
στοτε όφειλόμενον δυνάμει της υποθήκης ποσόν, άπό της ημερομη
νίας καθ' η" ν τό άκίνητον βαρύνεται διά ταύτης δυνάμει των διατάξεων 
του ως εΐρηται άρθρου 23. 

(3) Την πληρωμήν του. έξασφαλιζομένου δι' υποθήκης ποσού δύ
ναται νά έγγυηθή οίονδήποτε πρόσωπον. 

Συνέπειαι 23.—(1) Άφ' δτου ήθελε γίνει αποδεκτή δήλωσις υποθήκης, τό 
υποθήκης. άκίνητον έφ* οδ συνέστη ή υποθήκη και έφ' δσον διαρκεί αϋτη βαρύ

νεται διά της πληρωμής του διά ταύτης έξασφαλιζομένου ποσοΟ, 
κατά προτεραιότητα έναντι πάσης ετέρας οφειλής και' υποχρεώσεως 
τοΟ ενυπόθηκου οφειλέτου ή του εκάστοτε κυρίου αύτου, εξαιρου
μένων των οφειλών τών έξασφαλιζομένων διά προηγουμένης δηλώ
σεως υποθήκης έπί του αύτου ακινήτου ώς και πάσης επιβαρύνσεως 
ήτις δυνάμει τών διατάξεων οίουδή,ποτε εκάστοτε έν ίσχύ'ί νόμου Ικα
νοποιείται κατά προτεραιότητα έναντι οίασδήποτε ετέρας επιβαρύν
σεως ή εμπραγμάτου βάρους: 

Νοείται δτι οσάκις— 
(α) τά δυνάμει τών διατάξεων του εκάστοτε έν ίσχύΐ νόμου 

εισπρακτέα έπί τη έγγραφη της υποθήκης τέλη καΐ δικαιώ
ματα δέν καταβάλλωνται αμέσως μετά τήν δήλωσιν* ή 

(β) της δηλώσεως γενομένης παρά τινι έτέρω Έπαρχιακώ Κτη
ματολόγια) Γραφείω ή παρά τινι παραρτήματι, ή έγγραφη της 
υποθήκης ήρτηται έκ της ασκήσεως διακριτικής εξουσίας 
παρά του Διευθυντού συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΟ άρθρου 
14, 

ή έπιβάρυνσις του ακινήτου περί οΰ ή δήλωσις υποθήκης διά της 
πληρωμής του έξασφαλιζομένου διά τής υποθήκης ποσοΟ τελεί ύπό 
αΐρεσιν πληρουμένην άμα τη καταβολή τών τελών και δικαιωμάτων 
ώς καθορίζεται έν άρθρω 15 ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, άμα ώς 
ό Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει έν τη ενασκήσει τής δυνάμει τοΟ 
άρθρου 14 διακριτικής αύτου εξουσίας, δπως έγγράψη τή,ν ΰποθήκην : 

Νοείται δτι έάν τά τοιαύτα τέλη καΐ δικαιώματα καταβληθώσιν 
ώς έν τοΐς ανωτέρω ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ό Διευθυντής 
άποφασίση νά. έγγράψη τήν υποθήκη ν, τό περί οΟ ή δήλωσις υποθή
κης άκίνητον θά θεωρήται βεβαρυμένον διά της πληρωμής του διά 
τής υποθήκης έξασφαλιζομένου ποσού αναδρομικώς άπό τής ημερο
μηνίας και του χρόνου καθ' δν ή δήλωσις υποθήκης έγένετο αποδεκτή. 

(2) Τηρουμένων τών έν έδαφίω (3) τοΟ άρθρου 12 τοΟ περί Άνα
29τοθΐ962. κουφίσεως 'Αγροτών 'Οφειλετών Νόμου 1962 διαλαμβανομένων δια

τάξεων, τό άνω άκίνητον θά παραμείνη βεβαρυμένον ώς έν έδαφίω 
(Τ), μέχρις ο ΰ 

(α) τοΟτο απαλλαγή τής υποθήκης συμφώνως τω άρθρω 34' ή 
(β) έξαλειφθή ή υποθήκη συμφώνως τω άρθρω 35" ή 
(γ) άκυρωθή ή υποθήκη συμφώνως τω άρθρω 36" ή 
(δ) τό τοιούτο άκίνητον πωληθή διά πλειστηριασμού συμφώνως 

ταΐς διατάξεσι τοΟ περί Άνακουφίσεως 'Αγροτών "Οφειλετών 
29 τοΟ 1962. Νόμου του 1962, ή του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, 
Κ ε <Ρ· 6 · εϊτε, τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 

41, συμφώνως ταΐς διατάξεσι του μέρους VI' ή 
(ε) τό τοιούτο άκίνητον ύποστή άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν 

παρ' οίουδήποτε προσώπου, οργανισμού ή αρχής δυνάμει 
τών διατάξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου' ή 

(στ) έξοφληθη τό διά τής υποθήκης έξασφαλιζόμενον ποσόν έκ 
του προϊόντος πωλήσεως, διεξαχθείσης δυνάμει οίουδήποτε 
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των έν π α ρ α γ ρ ά φ ω (δ) αναφερομένων Νόμων, οιουδήποτε 
έτερου ακινήτου περιλαμβανομένου έν xfj αύτη υποθήκη' 

2 4 . Έ ν πάση υποθήκη ακινήτου περιέχεται σιωπηρός δρος δτι ό Σιωπηρός 
ενυπόθηκος οφειλέτης κέκτηται δικαίωμα ύποθηκεύσεως του τοιούτου «ρος και 
ακινήτου, και έφ' δσον δέν διαλαμβάνεται ρήτρα περί του εναντίου ^^θΤκοΙΓ 
έν τή περί υποθήκης συμβάσει. ό ενυπόθηκος οφειλέτης ενέχεται έναν 6φειλ.έτου. 
τι του ενυπόθηκου δανειστού— 

(α) δπως καταβάλλη πάντα φόρο ν, τέλος και έτέραν δαπάνην 
άφορώσαν είς το ένυπόθηκον άκίνητον' 

(β) δπως έπισκευάζη και διατηρη είς καλήν κατάστασιν πασαν 
οίκοδομήν άνεγερθεΐσαν ή έτέραν βελτίωσιν γενομένην έπί 
του ενυπόθηκου ακινήτου και δπως μη κατεδάφιση ή προ
καλέση ζημίας είς ταύτας άνευ της συναινέσεως του ενυπό
θηκου δανειστού : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τη παρούση π α ρ α γ ρ ά φ ω διαλαμ
βανομένων δύναται νά έρμηνευθή ως επιβάλλον τω ένυπο
θήκω οφειλέτη την ύποχρέωσιν δπως προβαίνη εις οιανδή
ποτε έπισκευήν δι* ής αί τοιαΰται οίκοδομαί ή £τεραι βελ
τιώσεις θά περιήρχοντο είς κατάστασιν καλλιτέραν της κατα
στάσεως είς ή ν αύται εύρίσκοντο κατά τήν ήμερομηνίαν καθ* 
ήν έγένετο ή δήλωσις της υποθήκης* 

( γ ) δπως έξακολουθή νά διατηρη και καλλιεργή πάσαν γεωρ
γικήν γαΐαν περιλαμβανομένην είς το ένυπόθηκον άκίνητον, 
κατά τόν προσήκοντα τρόπον και διά των σωφρόνων γεωρ
γικών μεθόδων, και δπως μη άποκόπτη οιονδήποτε των έπ' 
αυτής φυομένων δένδρων, έκτος έάν τούτο γίνεται κατά τήν 
συνήθη σώφρονα γεωργ ικήν διαχείρισιν ή τη συναινέσει τοΰ 
ενυπόθηκου δανειστού' 

(δ) δπως κατά πάντα εϋλογον χρόνον έφ' δσον ή υποθήκη είναι 
συνεστημένη, και κατόπιν ευλόγου προειδοποιήσεως προς τόν 
ένυπόθηκον οφειλέτη ν, έπιτρέπη είς τόν ένυπόθηκον δανει
στήν ή τόν άντιπρόσωπον αυτού δπως ε'ισέρχήται είς τό 
ένυπόθηκον άκίνητον και έξετάζη είς οίαν κατάστασιν επι
σκευής, συντηρήσεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, καλ
λιέργειας ευρίσκεται τούτο. 

2 5 . Έ φ ' δσον υφίσταται συνεστημένη υποθήκη έπί ακινήτου, ό Δικαιώματα 
ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται έναντι του ενυπόθηκου οφειλέτου τό ενυπόθηκου 
δικαίωμα δπως ζητήση και φυλάσση τό πιστοποιητικόν έγγραφης οανε ιστου· 
του τοιούτου ακινήτου, και έάν ό ενυπόθηκος Οφειλέτης ήσφάλισεν 
ή πρόκειται νά ασφάλιση τούτο εναντίον ζημιών ή φθοράς, νά ζητήση 
και φυλάσση τό άσφαλιστήριον ώς και τάς αποδείξεις πληρωμής των 
σχετικών ασφαλίστρων. 

2 6 . Έ φ ' δσον υφίσταται συνεστημένη υποθήκη έπί ακινήτου ό Εξουσία τοΰ 
ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται συντρέχουσας και ισοδυνάμους μετά ενυπόθηκου 
του ενυπόθηκου οφειλέτου εξουσίας προς λήψιν δικαστικών μέτρων, B°tVElcn:oG 
» ~ «  ι ' « e t / « . , » · ' · προς προστα

αστικων η ποινικών, εναντίον οιουδήποτε προσώπου δια τήν προστα α ^ . • του 
σίαν τοΰ τοιούτου ακινήτου άπό πάσης ζημίας ή φθοράς. ενυπόθηκου 

ακινήτου. 
2 7 . (1) 'Οσάκις έν συμβάσει υποθήκης προνοείται δτι τό διά της ·γπερημερια 

υποθήκης εξασφαλίζαμενον ποσόν θά άποπληρωθή διά δόσεων πλη πληρωμής 
ρωτέων κατά τάς έν τή συμβάσει καθωρισμένας ημερομηνίας, και δόσεως 
ή πληρωμή οιασδήποτε δόσεως καθίσταται υπερήμερος, όλόκληρον T 'vo<^ 
τό ούτω έξασφαλιζόμενον ποσόν καθίσταται άπαιτητόν άπό της τ *°υ' 
ημερομηνίας καθ' ην ή πληρωμή της δόσεως κατέστη υπερήμερος, 
έκτος έά\ ή σόιιβασκ οιαλαμβάνη ρήτραν περί του εναντίου. 
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(2) Ό σ ά κ ι ς έν συμβάσει υποθήκης προνοείται δτι ό έπί τοΰ δ ια 
της υποθήκης έξασφαλ ι ζομένου ποσού πληρωτέος τόκος θά κατα 

β ά λ λ η τ α ι εις τ α κ τ ι κ ά δ ι α σ τ ή μ α τ α πρό της καθορ ισμένης δ ια τήν 
πληρωμήν του το ιούτου ποσοΰ ημερομηνίας, καϊ ή πληρωμή το ιού

του τόκου καθ ίστατα ι υπερήμερος, όλόκληρον τό οϋτω έξασφαλ ι ζό 

μενον ποσόν κ α θ ί σ τ α τ α ι άπαι τητόν άπό της ημερομην ίας καθ ήν ή 
πληρωμή τοΰ τόκου κατέστη υπερήμερος, έκτος έάν ή σύμβασις 
δ ιαλαμβάνη ρήτραν περί του εναντ ίου. 

"Αντικατά 2 8 . "Ο Διευθυντής δύνατα ι κ α τ ά νόμον νά προβη είς νέαν έ γ γ ρ α φ η ν 
στσσις f̂  έ γ γ ρ α φ ά ς έν σχέσει προς άκ ίνητον ή μέρος αύτοΟ δαρυνόμενον 
έγγραφων εις ο ι α ^^ πληρωμής ποσοΟ έξασφαλ ιζομένου δι* υποθήκης, κ α ι νά 

άντ ι καταστήση έν τη υποθήκη τήν προηγουμένη ν έ γ γ ρ α φ η ν τοΰ ώς 
ε ϊρητα ι ακ ινήτου δ ιά των οϋτω γενομένων έγγραφων— 

( α ) οσάκ ις ε ίνα ι τοΰτο ά ν α γ κ α ΐ ο ν προς έφαρμογήν των δ ια τά 

ξεων οίουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου' ή 
(β) όσάκ ις δ ενυπόθηκος οφε ιλέτης κ α ι ό ενυπόθηκος δανε ιστής 

κ α ι οιοσδήποτε ε γ γ υ η τ ή ς τοΰ ενυπόθηκου οφε ιλέτου παρέ

χωσιν έ γ γ ρ α φ ο ν δ ι ά το ιαύτην πράξιν συναίνεσιν : 
Ν ο ε ί τ α ι δτ ι έν πάση τ ο ι α ύ τ η περιπτώσει παραδ ίδε τα ι τω ένυπο

θήκω δανε ιστή τό πιστοποιητικών της οϋτω γενομένης νέας έ γ γ ρ α φ η ς , 
τ ό δέ άφορων είς τήν προηγουμένην έ γ γ ρ α φ ή ν το ιοΰτο επ ιστρέφετα ι 
τ ω Διευθυντή. 

29.—(1) Ό κύριος ακ ι νή του έφ' οΟ συνέστη υποθήκη προς έξασφά

λ ισ ιν της πληρωμής ποσοΰ τ ίνος δύνατα ι , ανεξαρτήτως της υπάρξεως 
της το ιαύτης υποθήκης, νά συστήση μίαν ή* πλείονας προσέτ ι ύπο

θήκας έπί τοΰ αύτοΰ ακ ι νήτου δυνάμε ι των δ ιατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου ' a t δ ια τάξε ι ς τοΰ παρόντος Νόμου θά έφαρμόζωντα ι , τηρου

μένων των αναλογ ιών , έπί πάσης το ιαύτης μεταγενεστέρας υποθήκης 
ώς κ α ι έπί της τ ό πρώτον συσταθείσης το ιαύτης : 

Ν ο ε ί τ α ι δτι— 
( α ) όσάκ ις σκοπε ΐτα ι ή δ ι ενέργε ια δηλώσεως οιασδήποτε μετα 

γενέστερος υποθήκης παρά τω άρμοδίω Έ π α ρ χ ι α κ ώ Κτη

ματολογικοί» Γραφε ίω, πρό της αποδοχής της δηλώσεως ό 
μέλλων ενυπόθηκος δανειστής βέβα ιο ι ενυπογράφως δτ ι 
έλαδε γνώσιν της υφισταμένης υποθήκης κα ϊ πάντων των 
στο ιχε ίων αυτής ' 

(<δ) όσάκ ις ή δήλωσις το ιαύτης μεταγενεστέρας υποθήκης 
δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι παρ* οίωδήποτε έτέρω Έ π α ρ χ ι α κ ώ Κτηματολο 

γ ικά) Γραφε ίω ή παρά τ ι ν ι παραρτήματ ι , τό πρόσωπον υπέρ 
οΟ έγένετο ή δήλωσις της το ιαύτης υποθήκης υπογράφε ι 6ε

δα ίωσιν συμφώνως τή παραγράφω ( α ) της παρούσης επι

φυλάξεως, πριν ή ό Διευθυντής άποφασίση νά έ γ γ ρ ά ψ η τήν 
ύποθήκην έν τη ενασκήσε ι της δυνάμει τοΰ άρθρου 14 παρα

σχεθείσης αύτώ δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ς εξουσίας. 

(2) ' Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή σύστασις μεταγενεστέρας υποθήκης συμφώ

νως τω έδαφίω ( 1 ) , έκτος έάν τό ένυπόθηκον άκ ίνητον περ ιλαμδάνη— 
( α ) παν άκ ίνητον περιλαμβανόμενον είς ύφισταμένην ύποθήκην 

έπί τοΰ αύτοΰ ακ ι νή του ' καϊ 
(β ) ουδέν έτερον άκ ίνητον . 

Τάξις 3 0 . Ή τ ά ξ ι ς δύο ή πλειόνων υποθηκών έπί τοΰ αύτοΰ ακ ινήτου 
υποθηκών. κανον ί ζ ε τα ι α ν α λ ό γ ω ς της σε ιράς καθ ' ήν αδτα ι έδηλώθησαν ε ίς τό 

Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κ τ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ό ν Γραφεΐον ή παράρτημα δυνάμε ι τών 
δ ιατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

Μεταγενέστε
ροι ύποθήκαι. 
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31 .—I I j Τηρουμένων των δ ιατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, ό κύριος Μεταδίβασις 
ακ ι νήτου έφ' οδ συνέστη υποθήκη προς έξασφάλ ισ ιν της πληρωμής ^^™^νου 
οίουδήποτε ποσοϋ δύνατα ι , παρά τήν ΰπαρξιν της το ιαύτης ύπο el£^#^v 

θήκης κ α ι έφ' δσον ή περί αυτής σύμβασις δεν δ ι α λ α μ β ά ν ε ι ρήτραν κ α ι ύκοχρέ

περί του εναντ ίου, να μεταβ ίβαση το ως ε ίρητα ι άκ ίνητον δυνάμε ι ωσις δίκαιο· 
τών δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου . δόχου. 

Ν ο ε ί τ α ι δτι— 
( α ) οσάκ ις ή δήλωσις τής το ιαύτης μεταβ ιβάσεως δ ι εν εργε ί τα ι 

παρά τ ω άρμοδ ίω Έ π α ρ χ ι α κ ω Κ τ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ω Γραφε ίω, 
πριν ή γένη αποδεκτή ή δήλωσις, δ δ ικα ιοδόχος βέβα ιο ι 
ενυπογράφως δτ ι έλαβε γνώσιν της υφισταμένης υποθήκης 
κ α ι πάντων τών στο ιχε ίων αυτής 

(β) οσάκ ις ή δήλωσις τής το ιαύτης μεταβ ιβάσεως δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι 
παρ' οίωδήποτε έ τέρω Έ π α ρ χ ι α κ ω Κ τ η μ α τ ο λ ο γ ι κ ω Γρα

φείω ή παρά τ ι ν ι παραρτήματ ι , 6 δ ικα ιοδόχος υπογράφε ι 
βεβαίωσιν συμφώνως τη παραγράφω ( α ) τής παρούσης επι

φυλάξεως πριν ή ό Διευθυντής άποφασίση νά έ γ γ ρ ά ψ η τήν 
μεταβ ίβασ ιν έν τ ή ενασκήσε ι τής δυνάμε ι του άρθρου 14 
παρασχεθείσης αύτώ δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ς εξουσίας ' 

( γ ) ά μ α ώς πληρωθώσιν σ ι προϋποθέσεις τής παραγράφου ( α ) 
ή, α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, τής παραγράφου ( β ) , ό 
Διευθυντής γνωστοποιε ί ε ίς τόν ένυπόθηκον δανε ιστήν τήν 
μεταβ ίβασ ιν του ώς ε ί ρη τα ι ακ ινήτου , ώς καΐ τ ό δνομα κο:1 
τήν διεύθυνσιν τοΟ έν τή δηλώσε ι αναφερομένου ώς δ ικα ιο 

δόχου : 
Νοε ί τα ι δτ ι ό δ ικα ιοδόχος οφε ίλε ι νά κ α τ α β ά λ η άπαντα 

τ ά τ έλη κ α ι δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ά πληρωτέα δυνάμε ι τών δ ια τά 

ξεων του εκάστο τ ε έν ίσχύϊ νόμου δ ιά τήν ύπό τ ο υ Διευθυν

τού διενεργηθησομένην το ιαύτην γνωστοποίησιν ευθύς ώς 
ήθελον πληρωθή α ί προϋποθέσεις τής παραγράφου ( α ) ή, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, τής παραγράφου ( 6 ) . 

(2) ' Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι μεταβ ίβασ ις συμφώνως τώ έδαφίω (1) έκτος 
έάν μεταβιβασθώσιν άπαντα τ ά υποκε ίμενα είς τήν ύφισταμένην ύπο

θήκην α κ ί ν η τ α τοΟ δ ικα ιοπαρόχου. 

(3) ' Απαγορεύε τα ι ή δυνάμε ι τών δ ιατάξεων τοΟ εδαφίου (1) 
μεταβ ίβασ ις ακ ι νήτου έφ* οδ συνέστη υποθήκη πρό τής ενάρξεως 
τής Ισχύος του παρόντος Νόμου— 

( α ) μέχρις οδ προσαχθή ή δ ιά τήν σκοπούμενη ν μεταβ ίβασ ιν έγ 

γραφος συναίνεσις τοΟ ενυπόθηκου δανειστοΟ κ α Ι παντός 
έ γ γ υ η τ ο υ του ενυπόθηκου οφε ιλέτου, υπογραφε ίσα ενώπιον 
τοΟ αρμοδ ίου λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ή τυχούσα πιστοποιήσεως παρά 
τ ίνος αρμοδ ίας αρχής ώς καθορ ί ζ ε τα ι έν έδαφίω (3) του 
άρθρου ΙΟ' ή 

(β) οσάκ ις δέν ε ί να ι δυνατή ή λήψις τής αναφερομένης έν παρα

γράφω ( α ) έ γ γ ρ α φ ο υ συναινέσεως ενυπόθηκου δανε ιστού 
ή οίουδήποτε έ γ γ υ η τ ο υ , ή οσάκ ις οίονδήποτε τών άνω προ

σώπων άνευ ευλόγου α ι τ ί α ς αρνε ί τα ι νά παράσχη τήν το ιαύ

την συναίνεσιν, μέχρις οδ τό Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Δικαστήρ ιον διά

τ α ξ η , τη αίτήσε ι του ενυπόθηκου οφειλέτου, άποδοχήν τής 
μεταβ ιβάσεως άνευ τής προσαγωγής τής το ιαύτης συναι

νέσεως 
Νοε ί τα ι δτι τό Δικαστήρ ιον δέν δ ιατάσσε ι άποδοχήν οίασ 

δήποτε μεταβ ιβάσεως δυνάμε ι τής παρούσης παραγράφου 
έκτος έάν είς τόν ένυπόθηκον δανε ιστήν κ α ι είς πάντα έγ 

γυητήν τοΟ ενυπόθηκου οφε ιλέτου δοθή εΰλογος γνω

στοπο'ησις περί τής αίτήσεως του ενυπόθηκου οφε ιλέτου κο 
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λοΰσα τ α άνω πρόσωπα νά δείξωσι τω δ ικαστηρ ιω λόγους 
?.' οϋς τούτο έδει νά άπόσχη τής εκδόσεως το ιούτου δια

τ ά γ μ α τ ο ς 
(4) Είς πάσαν μεταβ ίβασ ιν ακ ινήτου υποκειμένου εις ύποθήκην 

συσταθεΐσοτν προς έξασφάλ ισ ιν της πληρωμής οιουδήποτε ποσοό, 
γενομένην δυνάμε ι των δ ια τάξεων τοΟ εδαφίου ( 1 ) , δ ι α λ α μ β ά ν ε τ α ι 
σιωπηρά συμφωνία δυνάμει της οποίας ό δ ικα ιοδόχος υποχρεούται 
δπως έ ξασφαλ ί ζη τόν δ ικα ιοπάροχον έναντ ι του ποσοΟ της υποθήκης 
ώς καΐ δ ια πασαν ύποχρέωσιν άπορρέουσαν έξ οιασδήποτε ρητής ή 
σιωπηρας συμφωνίας δ ιαλαμβανομένης έν αύτη δι* ής βαρύνετα ι ό 
δ ικα ιοπάροχος : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι επί υποθήκης συσταθείσης προς έξασφάλ ισ ιν μελλού

σης ή όπό αΐρεσιν υποχρεώσεως άφορώσης ε ίς περ ιοδ ικός πληρωμάς 
ή ύπόλοιπον τρέχοντος λογαρ ιασμού , ουδέν των έν τ ω παρόντ ι έδα

φ(ω δ ιαλαμβανομένων εφαρμόζε τα ι έπί πληρωμής γενομένης ύπό του 
ενυπόθηκου δανε ιστού μ ε τ ά τήν έπίδοσιν της αναφερομένης έν πα

ρ α γ ρ ά φ ω ( γ ) του εδαφίου (1) γνωστοποιήσεως του Διευθυντού. 
(5) Αϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς του εδαφίου (1) δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί 

τής δ ιά πωλήσεως μεταβ ιβάσεως οίουδήποτε ακ ινήτου έφ* ής εφαρ

μόζοντα ι α ϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς του άρθρου 24 ή 25 τοΟ περί "Ακ ινήτου Ί δ ι ο 

K&p. 224. κτησ ίας ( Δ ι α κ α τ ο χ ή , ' Ε γ γ ρ α φ ή καΐ Έ κ τ ί μ η σ ι ς ) Νόμου, έκτος έάν 
πρό τής αποδοχής τής το ιαύτης δηλώσεως μεταβ ιβάσεως ό δ ικα ιο 

πάροχος ικανοποίηση τόν Διευθυντήν ώς προνοε ί τα ι έν παραγράφω 
( α ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 ή, α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, 
του άρθρου 25 του ώς ε ί ρη τα ι Νόμου. 

(6) "Οσάκις άκ ίνητον έφ' οδ συνέστη υποθήκη προς έξασφάλ ισ ιν 
τής πληρωμής οίουδήποτε ποσού μ ε τ α β ι β ά ζ η τ α ι δυνάμε ι του παρόν

τος άρθρου, τ ά δέ επί τη μεταβ ιβάσε ι ε ίσπρακτέα τ έ λ η υπολογίζον

τ α ι συμφώνως τ α ϊ ς δ ι α τ ά ξ ε σ ι του εκάστο τ ε έν ΙσχύΙ νόμου επί τής 
έκ τε τ ιμημένης α ξ ί α ς του το ιούτου ακ ινήτου , τ ά τ έ λη ταΟτα θά ύπο

λ ο γ ί ζ ω ν τ α ι έν αναφορά προς δλόκληρον τήν έκτε τ ιμημένην ά ξ ί α ν του 
ώς ε ΐρητα ι ακ ινήτου , ανεξαρτήτως τοΟ γ ε γ ο ν ό τ ο ς δτ ι ή α ξ ί α τοΟ με

ταβ ιβαζομένου ακ ι νήτου δυνατόν νά Ι χ η έπηρεασθή έκ του γεγονό

τος δτ ι τοΟτο βαρύνε τα ι δ ιά τής πληρωμής τοΟ δ ι ά τής ε ίρημένης 
υποθήκης έξασφαλ ι ζομένου ποσού. 

ΑΛεταβίβασις 32.—(1) "Ο ενυπόθηκος δανε ιστής οίουδήποτε ακ ινήτου δύνατα ι , 
υποθήκης. έκτος έάν ή περί υποθήκης σύμβασις δ ιαλαμβάνη ρήτραν περί του 

εναντ ίου, νά μεταβ ίβαση συμφώνως τα ΐ ς δ ια τάξεσ ι του τταρό\η:ος 
άρθρου τήν υπέρ αύτου συσταθεΐσαν ΰποθήκην είς οιονδήποτε έτερον 
πρόσωπον" τηρουμένων δέ των έν το ις εφεξής δ ιατάξεων α ί δια

τ ά ξ ε ι ς των άρθρων 5, 6, 8, 9, 10, Π , 12, 13, 14 καΐ 15 θά εφαρμόζον 

τ α ι , τηρουμένων των αναλογ ιών , έπ! μεταβ ιβάσεως υποθήκης καθ ' 
δν τρόπον καΐ έπί μεταβ ιβάσεως ακ ινήτων : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι αί δ ι α τ ά ξ ε ι ς του παρόντος εδαφίου δέν τυγχάνουσιν 
εφαρμογής έφ" οίασδήποτε υποθήκης δηλωθείσης πρό τής έλ'άρξεως 
τής Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου, μέχρ ις οδ προσαχθή ή δ ιά τήν σκο

πουμένην μεταβ ίβασα/ έ γ γ ρ α φ ο ς συγκατάθεσ ι ς του ενυπόθηκου οφει

λέ του κ α ι παντός έ γ γ υ η τ ο υ τούτου, υπογραφε ίσα ενώπιον τοΟ αρμο

δίου λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ή τυχούσα πιστοποιήσεως παρά τ ίνος αρμοδίας αρ

χής ώς καθορ ί ζ ε τα ι έν έδαφίω (3) του άρθρου 10. 
(2) Α Ι έ γ γ ρ α φ ο ι δηλώσεις αί προσαγόμενα ι τ ω Έ π α ρ χ ι α κ ω Κτη

μ α τ ο λ ο γ ι κ ώ Γραφε ίω ύπό του δ ικα ιοπαρόχου κ α ι τοΟ δ ικα ιοδόχου 
δ ιαλαμβάνουσ ι τ ά ακόλουθα στο ιχε ία : 

( α ) ε ίς τήν περίπτωσιν τοΟ δ ικα ιοπαρόχου, βεβαίωσιν δτ ι 
(i) ε ίναι δ έμφαινόμενος ώς ενυπόθηκος δανειστής τής συνέ

στη μένης υποθήκης· 
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(ϋ);κατά την ήμερομηνίαν · της μεταβιβάσεως τό.^διά,> της 
ι. '■: . ύποθήχης έξασφαλιζόμενον ποσόν ή\τρ&ν. τη , βεβαιώσει 

καθοριζόμενον μέρος αύτοΟ παραμένει εισέτι, απλήρωτο ν 
(ϋι) συνεφώνησεν δ π ω ς μεταβίβαση την συνεστημένην υπο

θήκη ν εις τον δικαιοδόχον 
(β) εις την περίπτωσιν τοΰ δικαιοδόχου, βεβαίωσιν ,αύτοΰ, ότι 
. . συνεφώνησεν όπως άποδεχθη τήν μεταβίβασιν της έν τη βεβαι

ώσει τοΰ δικαιοπαρόχου, καθοριζομένης υποθήκης· , 
(γ) βεβαίωσιν άφορώσαν εις τό γεγονός ότι έκάτεροςτώνσυμβαλ? . , 

;■ λομένων γνωρίζει τον έτερον και παρέχουσαν στοιχεία .,οίασδή 
 πρτε;;,μεταξύ αυτών υφισταμένης συγγενείας· νκαι Ι,.; ; ; ( , .  , 

(δ) βεβαίωσα των . συμβαλλομένωνρτι ούτοι 'έπιθϋμοΰσιν δπωςοή ν 
δηλωθείσα μεταβίβασης τύχη, έγγραφης.'.;/·■· :■': !: '." 

(3) Αίίττέρι ών τό εδάφιον (2) έγγραφοι δηλώσεις θα είναι έντωίταπω ·Γ Δ ώ ^ ^ 
τω έκτιθεμένω είς τό Δεύτερον Παράρτημα.■·'·■■'■■■■■ ' · q . .5 , ;

: ' ! , r ^Παράρτημα. 
(4) Τώ= "Επαρχία κω Κτηματολογικω Γραφείω προσάγονται1 ωσαύτως Ϊ.>Κ^:·\ 

όμοΟ μετά της δηλώσεως άπαντα, τά έγγραφα ατινα, ότε ή υποθήκη .'v^cvu 
ενεγράφη,; παρεδόθη σαν τω ; δικαιοπαρρχω δυνάμει τοΰ άρθρου* 16;·.  > ^·?«t 

(5) Ά μ α τη αποδοχή 'δηλώσεως μεταβιβάσεως υποθήκης;Ίείς τόν 
δικαιοδόχον ττέριέρχόνται, άπότής> ημερομηνίας της Τοιαύτης' δηλώσεως, 
άπαντα τα έν τη συμβάσει της υποθήκης προνοούμενα'ή τα δυνάμει5"των 
διατάξεων τοΰ παρόντος "Νόμου προκύπτοντα' δικαιώματα, καθήκοντα, 
έξουσίαι και προνόμια τοόοικάνό'πάρδχοϋ :.» * ');■. :' ^ν1"' u.l 

Νοείται ρτι οσάκις— r , ' ' ' ' ' ■'"" * .■,,  .  · . 
(α) τασϋνάμεντώνδ'ιάτάξεώντοΰεκάστοτεένίσχυΐνόμου'εισπρακτέα 

επί τη" έγγραφη μεταβιβάσεως^υποθήκης ΐέλή και δικαιώματα 
δέν καταβάλλονται αμέσως μετά τήν δίενέργειάν της δηλώ

■ Λ^σεως^ή. , ■ ;,· f . ■■■ ■; · [_·.*.. · ,':.;'. i," . ' :  . · . ·::,^ f ';' <\': 
(β) της ^δηλώσεως' γενομένης ■ παρςι τι;νϊ·;*έτέρώ Έ π ά ρ χ ΐ α κ φ ί ^ τ ^ ν 

;>""■ V μάτο^ό^κω Ρράφέΐω'ήί^αβά τινΓ0α^φτ|ράτ]^·τή έγ:γρ^αφή>;^ής)θ 
<" i) υ \ϊμεταβιβάσεως', ήρτήται Τεκ ? ^της' ? ώσ^ήρέώςν 'δί&κ^ιΐΐκτί f ·έςΦί**: 

·' οΊάς τΐάρά tou Διευθυντού ' συμφώΐνως' ταϊς  οιατάξεσι· ■**όΰ 
.. ,. ,.· Γ,ΓΓΓΓΓ..:·." · .  " v r "

;
·',""■ '*· ''· :rr '"" '"'ν '" '  "·'" " ' 

ή μέταβίβασϊξΙ^ών'έντοϊς ανωτέρω δικαιώ^μ^ 
και προνομίων τέλέΐ υπό άϊρεσιν^πΧηρΌυμένην  αμα> τη καταβολή τ ω ν : ' 
τοιούτων τελών και δικαιωμάτων ώ ς καθορίζεται έν άρθρω 15 ήΥ'άναΡ! 
λόγως της περιπτώσεως, αμα ώς ό Διευθυντής ήθελεν αποφασίσει έν τη 
ενασκήσει της παρασχεθείσης ά ύ τ ω ύ π ό τοΰ άρθρου· 14 διακριτικής "rv"'" .', \ 
εξουσίας δ π ω ς "έγγράψη τήν ;μέΥάβίβασιν': ..V.'.,"V".·'·.,' J..".' ;..= Υ.„., · . .,ί.νΐ,!!, 

Νοείται ότι, εάν, τα τοιαύτα τέλη και 6 i k d ' ^ u a W κάταβλήθώσίν 'ώς > 
έν τοις ανωτέρω ή, αναλόγως της ττεριπτωσέως, ό Διεύθ,υντ^ς.'άπο
φασίση νά εγγράψη τήν μεταβίβασιν, τά ανω δικαιώματα», .καθήκοντα, 
έξουσίαι καΐ προνόμια θμ. λόγίζωνται, περιελθόντα τ ω δικα.ιόδόχω. άττό 
της ημερομηνίας καΐ τοΰ χρόνου καθ' δν ή''"δήλώσι.ς."'. μεΥα^ίβασε(*ίς ; 
έγένετο αποδεκτή. 

(6) Ή έγγραφη μεταβιβάσεως υποθήκης διενεργείται' διά σημειώσεως 
έπΐ τοΰπιστοποιητικού της τοιαύτης υποθήκης ωςίκαΐέττΐ παντός Qy^ir , 
γράφου αυτού. 

(7) "Αμα., τη . ,έγγραφη μεταβ\βάσεω.ς υποθήκης συμφώνώς τω 
έδαφίω (6).ό Διευθυντής ,. . " . . . · , . , ' . ' 

ία) εκδίδει,, τω δικαιοδόχω ,πιστοπο,ιητικόν της τοιαύτης, υπο

θήκης, φέρον ση μ ε ί ω σ ι ν ώ ς ,πρρνρεϊται έν τω ττροειρημένω 
.·, . έδαφίω, και.,συνοδευόμεν,ον,^ύπό' τών^ αναφερομένων ,έν έδα

φίω (4) εγγράφων 
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Μερική 
έζόψλησις 
υκοθήκΐ)ς. 

"ΑπαλλΟΓ/ή 
ακινήτου &ηό 
υποθήκης. 

(β) γνωστοποιεί εις τόν ένυπόθηκον όφειλέτην και τον ένυπό
θηκον δανειστήν οιασδήποτε μεταγενέστερος υποθήκης συνε
στημένης έπί τοΰ αύτοΟ ακινήτου τήν μεταβίβασιν της υπο
θήκης, και παρέχει το δνομα και τήν διεύθυνσιν τοΰ δικαιο
δόχου ώς τά στοιχεία ταϋτα καθορίζονται έν τη δηλώσει . 

Νοείται δτι τά δυνάμει τών διατάξεων τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου 
εισπρακτέα τέλη καί δικαιώματα διά τήν υπό τοΰ Διευθυντού οιενεργη
θησομένην τοιαύτη ν γνωστοποίησιν καταβάλλονται ύπό τοΰ δικαιοδόχου 
όμοϋ μετά τών πληρωτέων έπί τη" έγγραφη της μεταβιβάσεως τοιούτων. 

(8) Μεταβίβασις υποθήκης γενομένη δυνάμει τοΟ παρόντος δρθρου 
ουδόλως επηρεάζει τήν προτεραιότητα της μεταβιβαζόμενης υποθήκης 
καθ'δσον άφορα εις τήν τάξιν μεταξύ της τοιαύτης υποθήκης και οιου
δήποτε έτερου εμπραγμάτου βάρους συνεστώτος έπί τοΟ αύτοΟ ακινήτου. 

(9) Βεβαίωσις γενομένη δυνάμει τής παραγράφου (α) τοΰ εδαφίου (2) 
ουδόλως δεσμεύει τόν ένυπόθηκον όφειλέτην. 

33.(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (2), ό ενυπόθηκος 
δανειστής δύναται, έφ* δσον τό έπιθυμή, να άποδεχθή τήν πληρωμήν 
ποσοϋ ελάσσονος τοΰ ποσοΟ τοΰ ενυπόθηκου χρέους (έν τοις εφεξής 
έν τω παρόντι αρθρω και έν αρθρω 34 τής τοιαύτης πληρωμής αναφε
ρομένης ώς «μερική πληρωμή») προς μερικήν έξόφλησιν τοΰ τελευταίου 
μνησθέντος ποσοΰ— 

(α) είτε πρό είτε μετά τήν καθωρισμένην προς πληρωμήν τοΰ 
ενυπόθηκου χρέους ήμερομηνίαν και 

(β) είτε τοΰτο γίνεται Εναντι της απαλλαγής έκ τής τοιαύτης υπο
θήκης ολοκλήρου ή μέρους τινός ή μερίδος οίουδήποτε άκι
νήκου βαρυνομένου διά τής πληρωμής τοΰ ενυπόθηκου χρέους, 
είτε δλλως πως. 

(2) Έν ή περιπτώσει ήθελεν άναφυή τό ερώτημα έάν μερική πληρωμή 

Ϊ
ενομένη Οπό τοΟ ενυπόθηκου οφειλέτου προς τόν ένυπόθηκον δανειστήν 
φορά εις τό ύπό τής υποθήκης έξασφαλιζόμενον κεφάλαιον ή\ τους 

τόκους, έκτος έάν εγγράφως γίνεται πρόνοια περί τον εναντίου, αΰΐη 
λογίζεται γενομένη προς έξόφλησιν παντός τόκου πληρωτέου καΐ άπαι
τητοΟ κατά τόν χρόνον τής πληρωμής, και έάν ύπολειφθή οιονδήποτε 
ποσόν τότε ττρός μερικήν έξόφλησιν τοΟ κεφαλαίου ή οιουδήποτε μέρους 
αύτοΟ δπερ ήθελε παραμείνει άνεξόφλητον κατά τήν ώς εϊρηται ήμερο
μηνίαν. 

34.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (4), οίαδήποτε μερίς 
ακινήτου ήτις είναι μικρότερα τοΰ συμφέροντος του ενυπόθηκου οφει
λέτου έπί του περιλαμβανομένου Εν τινι υποθήκη τοιούτου ακινήτου ή, 
έν ή περιπτώσει δύο ή πλείονα ακίνητα περιλαμβάνονται' Εν τινι υποθήκη, 
οίονδήποτε τών τοιούτων ακινήτων δύναται κατά πάντα χρόνον νά 
απαλλαγή τής υποθήκης ύπό τοΰ ενυπόθηκου δανειστού, εϊτε Εναντι 
μερικής πληρωμής γενομένης ύπό τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου εϊτε δΓ 
Ετερον τίνα λόγον : 

Νοείται δτι προσάγεται τω άρμοδίω ύπαλλήλω ή περί τήν τοιαύτην 
απαλλαγή ν Εγγραφος συναίνεσις τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου καί παντός 
έγγυητοΰ αύτοΰ, όμοϋ μετά τοΟ έν έδαφίω (3) καθοριζομένου έγγραφου. 

(2) Προς αρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας, καθίσταται δήλον δτι οσάκις 
δύο ή πλείονα πρόσωπα ενέχονται αλληλεγγύως και κεχωρισμένως διά τήν 
πληρωμήν οιουδήποτε ποσοΰ έξασφαλιζομένου δι* υποθήκης, ώς προνοεί
ται έν τη έν έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 4 διαλαμβανομένη επιφυλάξει, ή έν έδα
φίω (Ι) έπιφύλαξις τυγχάνει εφαρμογής έφ* απάντων τών προσώπων 
τούτων, και έάν Ετι τό άπαλλαχθησόμενον τής υποθήκης άκίνητον άνήκη 
είς Εν μόνον έξ αυτών. 
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(3) Ή απαλλαγή τοϋ ακινήτου άπ' 
 :

ν 
έδαφίω (Ι) επέρχεται ώς ακολουθώ'

1 ^^ " 
ενυπόθηκου δανειστού έμφανίζο^ / ^ 
τολογικοϋ Γραφείου ή παράρτημα o^Z/f/ 
λειτουργώ έγγραφον εν τω τύπω Δ ώς / 
τήματι, δι* ου ζητείται ή απαλλαγή το? 
θήκης, το πιστοποιητικόν της ύποθ

1
* 

τοϋ ανω ακινήτου και τήν έγγρ/ 
αμα τη προσαγωγή καΐ καταθέσει ·κ 
τικών καί, έφ* δσον συντρέχη τοιαυτν, 
νέσεων, έάν 6 Διευθυντής πεισθή δτι τα ττρν . 
προσήγαγον τω Έπαρχιακω Κτηματολογικά) i r__ 
τό ανω έγγραφον καί πιστοποιητικά είναι τα έμφαιν^ 
ώς ενυπόθηκος οφειλέτης και ενυπόθηκος δανειστής TiP 
προβαίνει είς τήν απαλλαγή ν διά— 

(α) τής διαγραφής της άφορώσης είς τήν υποθήκην σημειώο^ως 
τής γενομένης Εναντι τοϋ ώς εΐρηται ακινήτου εν τοις βιβλίοις 
του 'Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου· 

(β) σημειώσεως έπί τοΰ πιστοποιητικού υποθήκης Ινα δείκνυται 
δτι τό ώς εΐρηται άκίνητον απηλλάγη τής τοιαύτης υποθήκης 
καί διαγραφής τής είς τήν υποθήκην άφορώσης σημειώσεως 
έπι τοΰ πιστοποιητικού έγγραφης τοΰ ώς εΐρηται ακινήτου



(y) της επιστροφής τοϋ πιστοποιητικού υποθήκης είς τόν ένυπό

θηκον δάνειστήν καί 
(δ) τής επιστροφής τοΰ πιστοποιητικού έγγραφης τοΰ ώς εΐρηται 

ακινήτου είς τόν ένυπόθηκον οφειλέτη ν ή, οσάκις έγένετο ή 
απαλλαγή μερίδος ακινήτου μικροτέρας τοΰ συμφέροντος 
τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου επί τοΰ τοιούτου ακινήτου τοϋ περι
λαμβανομένου έν τη υποθήκη, εις τόν ένυπόθηκον δάνειστήν. 

(4) Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής 
έπι ακινήτου δπερ βαρύνεται διά τής πληρωμής οίωνδήποτε ποσών 
προς έξασφάλισιν τών οποίων συνέστησαν δύο ή πλείονες ύποθήκαι έπ° 
αύτοΰ, έκτος έάν, συγχρόνως ληφθώσι μέτρα ώς προνοείται έν έδαφίω (3) 
διά τήν άπαλλαγήν του ακινήτου άπό πάσης τοιαύτης υποθήκης. 

35.—(Ι) Όσάκις ή ΰποχρέωσις εις ην άφορα ή διά της υποθήκης πάρα Εζάλειψις 
σχεθεΐσα ασφάλεια εξοφλείται ή παύει ύφσταμένη, ό ενυπόθηκος δανει υποθήκης υπό 
στης υπέχει καθήκον δπως μεριμνήση διά τήν έξάλειψιν τής υποθήκης,

 τ
°°

 ivun
°-

εμφανιζόμενος ενώπιον 'Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ή παραρ J^
u 

τήματος καί προσάγων άπαντα τά άφορώντα είς τήν υποθήκην έγγραφα 
τά παρασχεθέντα αύτω δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 16 
ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τοϋ άρθρου 32, όμοΰ μετά εγγράφου 
έν τω τύπω Ε ώς εκτίθεται έν τω Δευτέρω Παραρτήματι δι ' ου Δεύτερον 
ζητείται ή έξάλειψις τής υποθήκης άμα τη προσαγωγή και καταθέσει Παράρτημα 
τοΰ άνω έγγραφου καί τών λοιπών τοιούτων, έάν ό Διευθυντής πεισθή 
δτι τό πρόσωπον δπερ υπέγραψε καί προσήγαγε τω Έπαρχιακω Κτημα
τολογικω Γραφείω ή παραρτήματι τό άνω έγγραφον είναι τό έμφαι
νόμενον ώς ενυπόθηκος δανειστής πρόσωπον, ούτος διενεργεί τήν έξά
λειψιν διαγραφών τήν άφορώσαν είς τήν υποθήκην σημείωσιν τήν γενο
μένην έναντι τής έγγραφης τοϋ ακινήτου τοΰ βαρυνομένου διά τής πλη
ρωμής τοϋ ενυπόθηκου χρέους καί έπί τοΰ πιστοποιητικού έγγραφης 
οΰ ώς εΐρηται ακινήτου καί έπστρέφων τό τοιούτο πιστοποιητικόν 

είς τόν ένυπόθηκον οφειλέτη ν. 
(2) Όσάκις άκίνητον βαρυνόμενον διά τής πληρωμής ποσού προς 

έξασφάλισιν ούτινος συνέστη υποθήκη έξαλειφθεϊσα δυνάμει τών δια
τάξεων τοΰ εδαφίου (Ι) βαρύνεται ωσαύτως διά τής πληρωμής ποσοΰ 
έξασφαλιζομένου δΓ ετέρας υποθήκης μεταγενέστερος τής ώς άνω 
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έξαλειφθείσης το ιαύτης, ό Διευθυντής οφείλει να γνωστοποίηση τήν 
γενομένην έξάλειψιν εις τόν ένυττόθηκον δανειστήν πάσης τοιαύτης 
ετέρας υποθήκης 

Ακύρωση 36. ( Ι ) Εις οιανδήποτε τών ακολούθων περιστάσεων, ήτοι 
ίϊττο τοίΓ i

tl
J ^

ν ° ενυπόθηκος δανειστής άρνήται ή αμελή νά προβή εις 
Δικαστηρίου

 τ
ή

ν έξάλειψιν υποθήκης ώς εν αρθρω 35, καίτο ι ή δια ταύτης 
έξασφαλιζομένη ύποχρέωσις έξωφλήθη ή επαυσεν υφιστα

μένη ή 
(β) εάν ό ενυπόθηκος δανειστής άρνήται νά άποδεχθη πληρωμήν 

τοΰ ποσοΰ δι* δ συνέστη ή υποθήκη, άφοϋ τούτο κατέστη 
πληρωτέον, και νά ττροβή είς έξάλειψιν της υποθήκης ή 

(γ) έάν ό ενυπόθηκος δανειστής ε ίναι άγνωστου διαμονής, ή ε ίναι 
εταιρεία ή συνεταιρισμός ούχι πλέον εν ζωή , ή απέθανε και 
δ προσωπικός αντιπρόσωπος ή οί κληρονόμοι αύτοϋ ε ίνα ι 
άγνωστο ι , και είς οιανδήποτε τών ώς ε ΐρητα ι περιπτώσεων 
ε ίτε ό ενυπόθηκος οφειλέτης αδυνατε ί , ώς εξ οιουδήποτε τών 
προμνησθέντων λόγων, νά πλήρωση είς τόν δικαιοΰχον τό 
διά της υποθήκης έξασφαλιζόμενον ποσόν άφοϋ τούτο κατέστη 
πληρωτέον, ε ί τε ή διά τής υποθήκης έξασφαλιζομένη ύποχρέ

ωσις έξωφλήθη ή επαυσεν υφισταμένη, 
ό ενυπόθηκος οφειλέτης δύναται νά ζητήση παρά τοΰ 'Επαρχιακού 
Δικαστηρ ίου τήν εκδοσιν ακυρωτικού τής υποθήκης διατάγματος, τό 
δέ Έπαρχιακόν Δικαστήριον αμα τή υποβολή τής το ιαύτης αιτήσεως 
δύναται νά έκδώση τό κ α τ ά τ ό δοκούν δίκαιον ύπό τάς περιστάσεις διά

ταγμα, άναφορικώς προς τήν γνωστοποίησιν τής γενομένης αιτήσεως 
προς οιονδήποτε πρόσωπον, τήν άκύρωσιν τής υποθήκης, τήν κατά

θεσιν χρηματ ικού τ ίνος ποσοΰ παρά τω Έπαρχιακώ Δικαστηρ ίω, τήν 
διάθεσιν τοΰ οϋτω κατατεθησομένου ποσοΰ καΐ οιονδήποτε έτερον συνα

φές ζήτημα. 

(2) "Αμα ώς προσκομισθή τω Διευθυντή κεκυρωμένον άντίγραφον 
ακυρωτ ικού υποθήκης διατάγματος, εκδοθέντος ώς εν έδαφίω ( Ι ) , 
ούτος οφείλει νά εκτέλεση τοΰτο και νά γνωστοποίηση τό γεγονός 
είς πάντα ένυπόθηκον δανειστήν μεταγενέστερος υποθήκης συνεστη

μένης έττΐ τοΰ ακινήτου δπερ βαρύνεται διά τής πληρωμής τοΰ ποσοΰ 
τοΰ έξασφαλιζομένου διά τής υποθήκης είς ήν άφορα τό άκυρωτικόν 
διάταγμα, ώς έάν ή το ιαύτη υποθήκη εΐχεν έξαλειφθή ύπό τοΰ ενυπόθηκου 
δανειστού δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 35. 

Μέρος V I . — Π Ω Λ Η Σ Ι Σ Ε Ν Υ Π Ο Θ Η Κ Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ . 
Πώλησις 37.—(Ι) Έν περιπτώσει υπερημερίας περί τήν πληρωμήν ενυπόθηκου 
ενυπόθηκου χρέους διά περίοδον ενός μηνός ή μείζονα το ιαύτην άπό τής ήμερο

λόγςρ ύπε μηνίας καθ' ήν τούτο κατέστη πληρωτέον συμφώνως προς τους δρους 
ρημερίας. χ ~^ υ τ τ ο 0 ή Κ η ς ή αναλόγως τής περιπτώσεως, τάς διατάξε ις τοΰ παρόντος 

Νόμου, ό ενυπόθηκος δανειστής δύναται νά έπιδώση τω ένυποθήκω 
οφειλέτη κατάστασιν λογαριασμού και έγγραφον ε'ιδοποίησιν καλούσαν 
τοΰτον δπως πλήρωση τό όφειλόμενον ποσόν ώς καθορίζεται έν τή 
άνω μνησθείση καταστάσει , καί πληροφορούσαν τοΰτον δτ ι , έάν συνε

χισθή ή υπερημερία πληρωμής τοΰ ποσοΰ τούτου διά περίοδον ενός 
μηνός άπό τής ημερομηνίας τής επιδόσεως τής το ιαύτης ειδοποιήσεως, 
θά ύποβληθή τω Διευθυντή αίτησις πωλήσεως τοΰ ακινήτου όπερ 
βαρύνεται διά τοΰ ενυπόθηκου χρέους προς έξόφλησιν αύτοϋ. 

(2) 'Εάν ό ενυπόθηκος οφειλέτης δέν συμμορφωθή προς τήν έπιδο

θεϊσαν αύτώ συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ εδαφίου ( Ι ) ε'ιδοποίησιν 
εντός τής διά ταύτης καθοριζομένης προθεσμίας, ό ενυπόθηκος 
δανειστής δύναται δι" αιτήσεως νά ζητήση παρά τοΰ Διευθυντού τήν 
πώλησιν τοΰ ώς εΐρηται ακινήτου, προσάγων ενορκον δήλωσιν 
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περί τοΰ γεγονότος δτι το έκτιθέμενον έν τη ώ ς εΐρηται κατα
σταθεί ποσόν κατέστη πληρωτέον, δτι έτηρήθησαν αί διατάξεις 
τοΰ προμνησθέντος εδαφίου και δτι το ώς εΐρηται ποσόν η μέρος αύτοΟ 
παραμένει εισέτι άπλήρωτον. 

(3) Ό σ ά κ ι ς άκίνητον άναφορικώς προς δ έγένετο αίτησις πωλήσεως 
δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου βαρύνεται ωσαύτως 
διά της πληρωμής οιουδήποτε ποσοϋ έξασφαλιζομένου δι* ετέρας υπο
θήκης, προγενεστέρας ή μεταγενέστερος της υποθήκης προς έξόφλησιν 
της Οποίας έγένετο ή αίτησις, αμα τη λήψει τής αιτήσεως ό Διευθυντής 
γνωστοποιεί το γεγονός τούτο εις τόν ένυπόθηκον δανειστήν πάσης 
τοιαύτης ετέρας υποθήκης και καλεί τόν ένυπόθηκον δανειστήν πάσης 
μεταγενέστερος υποθήκης δ π ω ς εντός ενός μηνός παράσχη τ ω Διευ
θυντή ένορκον δήλωσιν περί τό έξασφαλιζόμενον ύπό της ώ ς εΐρηται 
υποθήκης ποσόν ώς καΐ περί τό δυνάμει ταύτης εκάστοτε πληρωτέον 
τοιούτο : 

Νοείται δτι άπαντα τα δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου είσπρακτέα 
τέλη και δικαιώματα διά τήν ύπό τοΰ Διευθυντού διενεργηθησομένην 
γνωστοποίησιν προκαταβάλλονται ύπό τοΰ αιτούντος τήν πώλησιν 
ενυπόθηκου δανειστού καΐ λογίζονται ώ ς προσηκόντως ύπ* αυτού 
διενεργηθέντα έξοδα έν αναφορά προς νόμιμα μέτρα ληφθέντα προς 
εΐσπραξιν τοΰ ύπό τής υπέρ αυτού συσταθείσης υποθήκης έξασφαλι
ζομένου ποσοϋ. 

(4) 'Εάν ό Διευθυντής πεισθή δτι έτηρήθησαν αϊ διατάξεις των προη
γουμένων εδαφίων δύναται, τηρουμένων των διατάξεων τοΰ περί 
Παραγραφής Νόμου και τών άρθρων 39, 40, 41 καΐ 51 τοΰ παρόντος κεφ. 15 
Νόμου, νά μεριμνήση διά τήν συμφώνως τω παρόντι Νόμω πώλησιν 
τοΰ ακινήτου του βαρυνομένου διά τής πληρωμής τοΰ ενυπόθηκου 
χρέους. 

38.—(Ι) Ή συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 37 Τύπος 
ύπό τοΰ ενυπόθηκου δανειστού τω ένυποθήκω οφειλέτη επιδιδόμενη ειδοποιήσεως 
είδοποίησις θά είναι έν τω τύπω Ζ ώς ούτος εκτίθεται έν τω Δευτέρω £f^v ™πό~ 
Παραρτήματι. ' ' ' λέ^νκαΓ 

(2) Ή συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 37 ύπό α1τή°εω<: 
τοΰ ενυπόθηκου δανειστού υποβαλλομένη τω. Διευθυντή αίτησις θά Δεύτερον" 
είναι έν τω τύπω Η ώ ς ούτος εκτίθεται έν τω Δευτέρω. Παραρτήματι, Παράρτημα. 
βεβαιοΰται δε δ ι ' δρκου , συμφώνως προς τόν εκάστοτε έν ίσχύϊ Διαδι
καστικόν Κανονισμόν τόν άφορώντα είς ένορκους δηλώσεις επί αστικών 
υποθέσεων, παρεχομένου ουχί ένωρίτερον τών επτά ήμερων πρό τής 
ύπό τοΰ 'Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου παραλαβής της αιτήσεως. 

39. 'Εάν έκ τών παρασχεθεισών αποδείξεων αϊτινες διαλαμβάνονται Διακριτική 
ή επισυνάπτονται εις αΐτησιν πωλήσεως ακινήτου βαρυνομένου διά εξουσία 
της πληρωμής οίουδήποτε ποσού έξασφαλιζομένου διά τίνος υποθήκης Διευθυντο« 
ό Διευθυντής κρίνη δτι ή γενομένη είδοποίησις προς πληρωμήν τοΰ ώ ς πρ^τήν"** 
εΐρηται ποσού δεν έφθασεν είς γνώσιν τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου, πώλησιν. 
ή δτι λόγω απουσίας αυτού έκ Κύπρου ή δΓ οίονδήποτε Ετερον λόγον 
ούτος δεν εΐχεν επαρκή χρόνον ίνα συμμορφωθή προς τήν τοιαύτην 
είδοποίησιν εντός τής διά ταύτης καθοριζομένης προθεσμίας, ή δτι 
επιβάλλεται ή παροχή περαιτέρω στοιχείων καί αποδείξεων άφορωσών 
είς οίονδήποτε τών αναφερομένων έν δρθρω 37 ζητημάτων, κέκτηται 
διακριτικήν έξουσίαν δπως 

(α ■ άρνηθή ή 
(jij άναβάλη διά καθωρισμένον τίνα χρόνον ή 
(γι άναβάλη μέχρις ού παρασχεθώσιν ώς έν τοις ανωτέρω περαι

τέρω στοιχεία καί αποδείξεις, 
τήν πώλησιν τοΰ τοιούτου ακινήτου, ώς ούτος ήθελε κρίνει δίκαιον. 
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Ποσόν πρόι 
ίζόφλησιν 
τοΰ όποίοο 
το άκίνητον 
ίκτίθεταπ 
Μ ς ττώληοιΐ' 

Πώλησις 
ακινήτου 
υποκειμένου 
εις προγε
νεστέραν 
ύτιοθήκην. 

40. (Ι) 'Εάν ό Διευθυντής άποφασίση νά διάταξη την διεξαγωγήν 
πωλήσεως συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ παρόντος Μέρους, ούτος 
καθορίζει ωσαύτως το ποσόν προς έξόφλησιν τοΰ οποίου το άκίνητον 
εκτίθεται είς πώλησιν και τό όποιον περιλαμβάνει τά ακόλουθα έπι 
μέρους ποσά 

(α) τέλη, φόρους, δικαιώματα, άτινα δυνάμει τών διατάξεων οιου
δήποτε εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου βαρύνουσι κατά πρώτον λόγον 
τό αποτελούν τό άντικείμενον της πωλήσεως άκίνητον και "ικανο
ποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι παντός ετέρου βάρους 
έπι τοΰ αυτού ακινήτου 

(β) τό ποσόν δπερ αναφέρεται έν οιωδήποτε διατάγματι "Επαρχιακού 
Δικαστηρίου έκδοθέντι δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 41 
άναφορικώς προς τό ποσόν τό έξασφαλιζόμενον δι* οιασδή
ποτε υποθήκης προγενεστέρας της υποθήκης προς έξόφλησιν 
της οποίας υπεβλήθη ή αίτησις πωλήσεως· 

(γ) τό κεφάλαιον ή οιονδήποτε εισέτι όφειλόμενον μέρος αυτού 
και απαντάς τους τόκους οίτινες καθίστανται πληρωτέοι μέχρι 
της ημερομηνίας καθ' ην σκοπεΐται ή διεξαγωγή της πωλήσεως, 
δυνάμει τών δρων της υποθήκης προς όφελος τοΰ ενυπόθηκου 
δανειστού δστις ήτήσατο την τοιαύτην πώλησιν ή δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, και άπαντα τά έξοδα 
ατινα κατά τήν γνώμην του Διευθυντού διενηργήθησαν προ
σηκόντως ύπό τοΰ ώ ς εϊρηται ενυπόθηκου δανειστού έν ανα
φορά προς τήν λήψιν νομίμων μέτρων διά τήν εϊσπραξιν 
τοΰ διά της υποθήκης έξασφαλιζομένου ποσού, ώ ς ταύτα 
απεδείχθησαν διά της παρασχεθείσης τω Διευθυντή ένορκου 
δηλώσεως δυνάμει τών διατάξεων τών άρθρων 37, 38 και 39. 

(2) Πρίν ή ό Διευθυντής καθορίση τήν ήμερομηνίαν διεξαγωγής 
πωλήσεως δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους, οδτος παρέχει τριάκοντα 
ήμερων γνωστοποίησιν— 

(α) είς τον ένυπόθηκον όφειλέτην καΐ τους ενυπόθηκους δανειστάς 
άπασών τών υποθηκών αϊτινες συνέστησαν ττρός έξασφάλισιν 
οιουδήποτε ποσού διά τήν πληρωμήν ούτινος βαρύνεται τό 
προς πώλησιν άκίνητον, περί τήν άπόφασιν αυτού δ π ω ς 
διάταξη τήν πώλησιν και 

(/?) είς τόν ένυπόθηκον δανειστή ν δστις ήτήσατο τήν πώλησιν, 
περί τό ποσόν δπερ ούτος καθώρισε δυνάμει τών διατάξεων 
της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (Ι). 

41.—(Ι) 'Οσάκις άκίνητον άναφορικώς προς δ έγένετο αίτησις π ω 
λήσεως δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 37 βαρύνεται διά της πληρω
μής οίουδήποτε ποσοΰ έξασφαλιζομένου δι* υποθήκης προγενεστέρας 
της υποθήκης προς άπόσρεσιν τής οποίας έγένετο ή έν τοις ανωτέρω 
αίτησις (έν τοις εφεξής έν τω παρόντι αρθρω αναφερομένης ώ ς «προγε
νεστέρα υποθήκη»), και όλόκληρον τό ποσόν τό ούτω έξασφαλιζόμενον 
ύπό τής προγενεστέρας υποθήκης κατέστη πληρωτέον, ό ενυπόθηκος 
οφειλέτης ή οιοσδήποτε ενυπόθηκος δανειστής, πλην τοΰ ενυπόθηκου 
δανειστού τής ώς εϊρηται προγενεστέρας υποθήκης, δύναται, εντός τριά
κοντα ήμερων άπό τής ημερομηνίας άφ'ή ς έπεδόθη αύτώ ήγνωστοποίησις 
τοΰ Διευθυντού δυνάμει τής παραγράφου (α) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ δρθρου 
40, νά ύποβάλη αΐτησιν τω Έπαρχιακώ Δικαστηρίω ζητών δήλωσιν 
αυτού δτι τό ώς εϊρηται άκίνητον δύναται νά πωληθή ελεύθερον πάσης 
τοιαύτης προγενεστέρας υποθήκης. 

(2) Αμα τη υποβολή αιτήσεως συμφώνως τω έδαφίω (Ι) και τη έπι
δόσει ειδοποιήσεως περί τής γενομένης αιτήσεως προς τό πρόσωπον 
ή πρόσωπα άτινα τούτο ήθελε καθορίσει, τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον 
δύναται, έφ" δσον θεωρεί τούτο εϋλογον, διά διατάγματος αύτοΰ νά 
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διάταξη όπως εντός δεκαπέντε ημερών άπό της ήμερομηνίαςτοΰ τοιούτου 
διατάγματος ό αϊτών καταβάλη τω Δικαστηρίω, ή άλλως πως εξασφάλιση 
κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα το Έπαρχιακόν Δικαστήριον τήνπληρωμήν 
αύτοϋ, τοιούτο ποσόν ως κατά τήν γνώμηντοϋ'Επαρχιακού Δικαστηρίου 
ήθελε κριθή επαρκές διά τήν έξόφλησιν παντός έξασφαλιζομένου υπό 
τοιαύτης προγενεστέρας υποθήκης και εισέτι οφειλομένου ποσού. 

(3) "Αμα ώς καταβληθή τω Δικαστηρίω ύπό τοΰ αίτητοΰ ή άλλως πως 
έξασφαλισθή υπ' αυτού ή πληρωμή τοΰ έν τω διατάγματα τω άναφερο
μένω έν έδαφίω (2) καθοριζομένου ποσού, τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον 
δηλοΐ δτι τό ώς εϊρηται άκίνητον δύναται νά έκτεθή εις πώλησιν ελεύ
θερον τής προγενεστέρας υποθήκης· τό "Επαρχιακόν Δικαστήριον δια
τάσσει περαιτέρω δπωςτό καταβληθέν τω Δικαστηρίω ποσόν, ή τό ποσόν 
ούτινος ή πληρωμή έξησφαλίσθη συμφώνως τω προμνησθέντι έδαφίω, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, καταβληθή εις τόν ένυπόθηκον δανειστήν 
τής προγενεστέρας υποθήκης είς τοιούτον χρόνον καΐ ύπό τοιούτους 
δρους ώς τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον ήθελε κρίνει εϋλογον νά καθορίση : 

Νοείται δτι τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον δέν διατάσσει τήν διενέρ
γειαν τοιαύτης πληρωμής πρίν ή τό ώς εϊρηται άκίνητον πωληθή δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους. 

(4) "Αμα τη προσαγωγή κεκυρωμένου αντιγράφου τής έν έδαφίω (3) 
αναφερομένης δηλώσεως ό Διευθυντής εκθέτει, τηρουμένων τών δια
τάξεων τών άρθρων 39 καΐ 51, τό ώς εϊρηται άκίνητον, είς πώλησιν, 
ελεύθερον πάσης προγενεστέρας υποθήκης εις ήν ή τοιαύτη δήλωσις 
άφορα\ 

(5) Όσάκις υποβάλλεται αίτησις τω Έπαρχιακώ Δικαστηρίω διά δή
λωσιν αύτοϋ δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου— 

(α) ό αϊτών τήν τοιαύτην δήλωσιν παρέχει τω Διευθυντή κεκυρω
μένον άντίγραφον τής αΐτήσεως· 

(β) δταν ή αίτησις έκδικασθή ύπό τοΰ Επαρχιακού Δικαστηρίου, 
ό Πρωτοκολλητής τοΰ Επαρχιακού Δικαστηρίου γνωστοποιεί 
εγγράφως είς τόν Διευθυντήν κατά πόσον ή περί τήν δήλωσιν 
αίτησις έγένετο αποδεκτή ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
απερρίφθη· είς ήν δέ περίπτωσιν έγένετο αποδεκτή, ό Πρωτο
κολλητής παρέχει τω Διευθυντή κεκυρωμένον άντίγραφον 
τής τοιαύτης δηλώσεως· 

(γ) αμα τή λήψει τοΰ κεκυρωμένου αντιγράφου τής αιτήσεως ώς 
προνοείται έν παραγράφω (α) τοΰ παρόντος άρθρου, ανεξαρτή
τως οίασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης έν οίωδήποτε 
έτέρω δρθρω του παρόντος Νόμου, ό Διευθυντής αναστέλλει 
πάσαν ένέργειαν εϊς ήν ούτος ήδύνατο νά προβή δυνάμει τών δια
τάξεων τοΰ παρόντος Μέρους του παρόντος Νόμου, μέχρις ου 
γενή ύπό του ΠρωτοκολλητοΟ του Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 
έν παραγράφω (β) του παρόντος εδαφίου προνόου μένη γνωστο
ποίησις : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τή παρούση παραγράφω διαλαμβα
νομένων τυγχάνει εφαρμογής έφ* οίασδήποτε περιπτώσεως 
καθ' ήν ό Διευθυντής λαμβάνει τό κεκυρωμένον άντίγραφον 
τής αΐτήσεως μετά τήν έκδοσιν ειδοποιήσεως πωλήσεως ώς Δ Ν 
προνοείται έν Κανονισμώ 3 τών Κανονισμών Πωλήσεως. σ. 109 

(6) Έάν δέν προσαχθή κεκυρωμένον άντίγραφον δηλώσεως ώς έν 
έδαφίω (4), ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών άρθρων 39 καΐ 51, ό Διευ
θυντής εκθέτει είς πώλησιν τό ώς εϊρηται άκίνητον ΰποκείμενον είς τήν 
προγενεστέραν υποθήκη ν, καΐ διά σημειώσεως επί τών ειδοποιήσεων 

^ τής τοιαύτης πωλήσεως τών προνόου μένων έν Κανονισμώ 3 τών Κανόνι Δ. Ν. 
σμών Πωλήσεως φέρει εϊς γνώσιν παντός πλειοδότου τό γεγονός δτι τό ώς

 σ ι °9 

εϊρηται άκίνητον θά πωληθή ΰποκείμενον είς τήν προγενεστέραν υποθήκη ν, 
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ό δε πλειοδότης έττί τούτω λογίζεται λαβών γνώσιν του τοιούτου γεγονότος 
ώς και παντός στοιχείου άφορώντος είς την προγενεστέραν ύποθήκην 
αμα τη πωλήσει τοΰ ακινήτου ώς έν τοις ανωτέρω αϊ διατάξεις της παρα
γράφου (γ) της έν έδαφίω (Ι) τοΰ άρθρου 31 επιφυλάξεως καΐ τοΰ ώς 
εΐρηται εδαφίου (4) τυγχάνουσι, τηρουμένων τών αναλογιών, εφαρμο
γής ώς εάν τό τοιούτο άκίνητον είχε μεταβιβασθή ύποκείμενον είς τήν 
προγενεστέραν ύποθήκην δυνάμει τών διατάξεων του έν τοις ανωτέρω 
μνησθέντος άρθρου : 

Νοείται οτι ουδέν τών έν τω παρόντι έδαφίω εφαρμόζεται— 
(α) έφ' οιασδήποτε, προγενεστέρας υποθήκης δηλωθείσης πρό της 

ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, 
μέχρις ου προσαχθή τω Διευθυντή ή έγγραφος συναίνεσις τοό 
προγενεστέρου ενυπόθηκου δανειστού καΐ παντός έγγυητοΰ 
του ενυπόθηκου οφειλέτου προς διενέργειαν της σκοπούμενης 
πωλήσεως· ή 

(β) έφ* οίασδήποτε προγενεστέρας υποθήκης δι* ής εξασφα
λίζεται οίονδήποτε ποσόν διά τήν πληρωμήν του οποίου 
βαρύνονται δύο ή πλείονα ακίνητα, έκτος έάν— 

Δ. Ν. ιι ' 0) ανεξαρτήτως οίασδήποτε προνοίας τών Κανονισμών 
σ. 109—115 Πωλήσεως, άπαντα τά τοιαύτα ακίνητα έκτεθώσι προς 

πώλησιν και πωληθώσιν όμοΰ ώς ένιαΐον σύνολον κατά 
τήν ώς εΐρηται πώλησιν καΐ 

(ϋ) προσαχθή τω Διευθυντή ή προηγουμένη έγγραφος 
συναίνεσις προς πώλησιν, ώς προνοείται έν ϋποπαρα
γράφω (α) τής παρούσης παραγράφου, του ενυπόθηκου 
οφειλέτου καί παντός έγγυητοΟ αυτοΰ ώς καΐ απάντων 

. τών άναφορικώς προς τά ώς εΐρηται ακίνητα ενυπό
θηκων δανειστών καί λοιπών ήσφαλισμένων πιστωτών 
τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου πλην τοΰ προγενεστέρου 
ενυπόθηκου δανειστού. 

Τρόπος πωλή 42.—(Ι) Ή δυνάμει του παρόντος Μέρους πώλησις ακινήτου: διέ
σεως καί διά νεργεϊται διά δημοσίου πλειστηριασμού συμφώνως ταΐς οιατάξεσι 
θεσις έκπχει τ ώ ν Κανονισμών Πωλήσεως : 
Δ. Ν. ιι, Νοείται οτι οσάκις τό τοιούτο άκίνητον βαρύνεται διά της πληρωμής 
σ. 109—115 οιουδήποτε τέλους, φόρου ή δικαιώματος, δπερ δυνάμει τών διατάξεων 

οιουδήποτε εκάστοτε εν ίσχύϊ νόμου βαρύνει κατά πρώτον λόγον τό 
τοιούτο άκίνητον Ικανοποιούμενον κατά προτεραιότητα έναντι παντός 
ετέρου βάρους έπι του αυτού ακινήτου, ό Διευθυντής διατάσσει, τηρου
μένων τών διατάξεων του περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός 

Κεφ. 223 Πωλήσεων) Νόμου, δπως μή διενεργηθή ή πώλησις τοΰ ώς εΐρηται 
ακινήτου έκτος έάν τό προσφερόμενον διά τούτο ποσόν μετά τήν άφαί
ρεσιν τών δικαιωμάτων τοΰ δημοπράτου καί τών δαπανών τής πωλήσεως 
είναι ουχί έλασσον ελαχίστης τιμής ίσης προς τό ποσόν του τέλους, 
φόρου ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, δικαιώματος, διά τής πληρωμής 
ούτινος βαρύνεται τό τοιοΰτο άκίνητον. 

(2) "Ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός τής επαρχίας έν ή 
κείται τό δυνάμει του παρόντος Μέρους πωληθέν ή υπό πώλησιν 
άκίνητον δύναται δΓ αΐτήσεως νά ζητήση παρά τοΰ 'Επαρχιακού Δικα
στηρίου οδηγίας περί τήν έπίλυσιν οιουδήποτε ερωτήματος ανακύ
πτοντος ή δυναμένου νά άνακύψη κατά τήν διενέργειαν τής πωλήσεως, 
περιλαμβανομένου καί οίουδήποτε ερωτήματος άφορώντος είς τήν 
διάθεσιν τοΰ εκπλειστηριάσματος είς τάς εκτιθεμένας έν ταΐς έπιφυλάξεσι 
τής παραγράφου (στ) τοΰ εδαφίου (3) περιστάσεις· έπί τούτω τυγχά
νουσιν εφαρμογής αϊ διατάξεις τοΰ άρθρου 31 τοΰ περί Πολιτικής Δικο

κεψ. 6 νομίας Νόμου ώς έάν ό "Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός έξετέλει 
ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων του άνω 
μνησθέντος Νόμου. 



(3) Τό εκπλειστηρίασμα δπερ ήθελεν αποφέρει πώλησις διενεργη
θείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους διατίθεται ως 
ακολούθως και κατά τήν έν τοΐς εφεξής καθοριζομένην τάξιν :— 

(α) διά τά τέλη, δικαιώματα και λοιπάς δαπανάς της πωλήσεως· 
(β) διά τήν πληρωμήν παντός τέλους, φόρου ή δικαιώματος δπερ 

δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν Ισχυϊ νόμου 
βαρύνει κατά πρώτον λόγον τό πωληθέν άκίνητον, Ικανοποι
ουμενον κατά προτεραιότητα έναντι παντός έτερου βάρους 
έπϊ του αΰτοϋ ακινήτου· 

(γ) προς έξόφλησιν παντός ποσοϋ καθοριζομένου έν διατάγματι 
του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου έκδοθέντι δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 41 και άφορώντι εις οιανδήποτε ύποθήκην προγε
νεστέραν της υποθήκης της συσταθείσης υπέρ τοϋ ενυπόθηκου 
δανειστού όστις ήτήσατο τήν πώλησιν: 

Νοείται δτι τό διατιθέμενον προς έξόφλησιν του τοιούτου 
ποσοϋ εκπλειστηρίασμα καταβάλλεται είς τό πρόσωπον δπερ 
κατέβαλε τω Δικαστηρίω ή άλλως έξησφάλισε τήν πληρωμήν 
του ώς εΐρηται ποσοϋ



(δ) προς έξόφλησιν παντός ποσοϋ έξασφαλιζομένου δι* υποθήκης 
συσταθείσης υπέρ τοΰ ενυπόθηκου δανειστού δστις ήτήσατο 
τήν πώλησιν 

(ε) προς έξόφλησιν παντός ποσοϋ έξασφαλιζομένου δι* υποθήκης 
μεταγενέστερος της υποθήκης της συσταθείσης υπέρ τοϋ 
ενυπόθηκου δανειστού δστις ήτήσατο τήν πώλησιν (έν τοΐς 
εφεξής εν τω παρόντι αρθρω αναφερομένης ώς «μεταγενέστερα 
υποθήκη») ώς ήθελε καθορισθή συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
τοϋ εδαφίου (4) : 

Νοείται δτι ρσάκις υφίστανται δύο ή πλείονες τοιαύται μετα
γενέστεροι ύποθήκαι καί τό ύπόλοιπον τοϋ εκπλειστηριάσματος 
τό διατιθέμενον διά ταύτας δυνάμει της παρούσης παραγράφου 
δέν επαρκεί προς έξόφλησιν τών διά τούτων έξασφαλιζομένων 
ποσών, τό ύπόλοιπον τοϋτο θά διατίθεται προς έξόφλησιν 
τών είρημένων ποσών κατά τήν άντίστοιχον τάξιν προτεραιό
τητος τών τοιούτων υποθηκών 

(στ) προς έξόφλησιν απαιτήσεων δυνάμει δικαστικών αποφάσεων 
εγγεγραμμένων δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 53 τοΰ 
περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, κατά τήν άντίστοιχον τάξιν Κεφ. 6 
προτεραιότητος τής έγγραφης αυτών : 

Νοείται δτι^έάν τό τοιοΰτο εκπλειστηρίασμα προέκυψε καθ' 
ολοκληρίαν ή^μερικώς έκ τής πωλήσεως οίασδήποτε οικίας, 
τοϋτο δέν διατίθεται προς έξόφλησιν τοιούτων απαιτήσεων δυ
νάμει δικαστικών αποφάσεων μέχρις οΰ γενώσιν επαρκείς κατά 
τήν κρίσιν τοϋ Έπαρχιακοΰ Δικαστηρίου διευθετήσεις προς 
στέγασιν τοϋ ενυπόθηκου οφειλέτου καί τής οίκογενείας αυτοϋ: 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν ό ενυπόθηκος οφειλέτης είναι 
γεωργός καί τό τοιοΰτο ποσόν προέκυψε καθ* ολοκληρίαν ή 
μερικώς έκ τής πωλήσεως οίασδήποτε γαίας, τοϋτο δέν διατί
θεται προς έξόφλησιν τοιούτων απαιτήσεων δυνάμει δικαστικών 

> αποφάσεων άναφορικώς προς χρέη συναφθέντα μετά τήν 
2αν Μαΐου 1919, έκτος έάν επαρκής κατά τήν κρίσιν τοϋ 
Έπαρχιακοΰ Δικαστηρίου £κτασις γης παρασχεθή είς τόν 
ένυπόθηκον όφειλέτην καί τήν οικογένειαν αυτοϋ, ή έκτος 
έάν τά χρέη ταϋτα όφείλωνται εις τίνα Συνεργατική ν 
Έταιρείαν προσηκόντως έγγεγραμμένην ώς τοιαύτην 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ περί Συνεργατικών Έται κεο. 114 
ρειών Νόμου, 28 τοθ 1959 
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εάν δέ μετά την έξόφλησιν των ώς έν τοις ανωτέρω οφειλών υφίσταται 
εισέτι περίσσευμα τι του εκπλειστηριάσματος τούτο καταβάλλεται τω 
ένυποθήκω οφειλέτη. 

(4) Το διά μεταγενέστερος υποθήκης έξασφαλιζόμενον ποσόν δπερ 
αναφέρεται έν παραγράφω (ε) τοΰ εδαφίου (3) καθορίζεται ως ακο
λούθως : 

(α) έάν ό ενυπόθηκος δανειστής συμμορφούμενος προς τήν γνωστο
ποίησιν τήν δοθεΐσαν αύτω υπό τοΰ Διευθυντού δυνάμει των 
διατάξεων τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 37 παράσχη τω Διευ
θυντή στοιχεία άποδεικνύοντα τό δυνάμει τής υποθήκης όφει
λόμενον ποσόν, ό Διευθυντής δύναται νά θεώρηση τούτο 
άπαιτητόν ώς καΐ άπαντα τά έξοδα δτινα κατά τήν κρίσιν αυτού 
προσηκόντως έγένοντο υπό τοΰ ενυπόθηκου δανειστού σχε
τικώς προς νόμιμα μέτρα ληφθέντα προς εΐσπραξιν τοΰ 
ύπό τοΰ υποθήκης έξασφαλιζομένου ποσού* επί τούτω ό 
Διευθυντής δίδει Εγνραφον γνωστοποίησιν εις τόνένυπόθηκον 
οφειλέτη ν κ at τόν ενυπόθηκον δανειστήν περί τό ποσόν τό 
οϋτω θεωρηθέν ώς άπαιτητόν δυνάμει τής τοιαύτης υποθήκης· 

(β) έάν ό ενυπόθηκος δανειστής παράλειψη νά παράσχη τά έν 
παραγράφω (α) τοΰ παρόντος εδαφίου αναφερόμενα απο
δεικτικά στοιχεία, ό Διευθυντής δύναται νά θεώρηση άπαιτητόν 
όλόκληρον τό ύπό τής είρημένης υποθήκης έξασφαλιζόμενον 
ποσόν, κατά τήν εκτασιν του μεγίστου δυνατού ποσού ύπό 
αΐρεσιν οφειλής ή υπολοίπου τρέχοντος λογαριασμού έξασφα
λιζομένου διά τής τοιαύτης υποθήκης, ώς καΐ πάντα τόκον 
πληρωτέον δυνάμει τών δρων της τοιαύτης υποθήκης, και δτι 
ουδεμία δαπάνη έγένετο ύπό τοΰ ενυπόθηκου δανειστού 
σχετικώς προς νόμιμα μέτρα ληφθέντα ττρός εΐσπραξιν 
τοΰ ύπό τής υποθήκης έξασφαλιζομένου ποσού

 επί τούτω 
ό Διευθυντής δίδει Εγγραφον γνωστοποίησιν είς τόν ενυπόθηκον 
όφειλέτην καΐ τόν ενυπόθηκον δανειστήν περί τό ποσόν τό 
οϋτω θεωρηθέν άπαιτητόν δυνάμει της τοιαύτης υποθήκης, 

ουδέν δέ μέρος τοΰ εκπλειστηριάσματος διατίθεται προς άπό
σβεσιν της τοιαύτης υποθήκης πρό τής παρόδου τριάκοντα ήμερων 
άπό τής εκδόσεως τής αναφερομένης έν παραγράφω (α) ή, αναλόγως 
τής περιπτώσεως, έν παραγράφω (β) τοΰ παρόντος εδαφίου γνωστοποι
ήσεως. 

(5) Τό περί ου ή παράγραφος ^στ^ τοΰ εδαφίου (3) όφειλόμενον 
δυνάμει οιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως ποσόν καθορίζεται ώς 
ακολούθως: 

(α) ό Διευθυντής δι* έγγραφου αυτού γνωστοποιήσεως καλεί τόν έκ 
δικαστικής αποφάσεως πιστωτήν, δστις προέβη εΐς έγ
γραφήν τής τοιαύτης αποφάσεως, δπως εντός μηνός παράσχη 
αύτω Μνορκον δήλωσιν περί τό όφειλόμενον δυνάμει τής 
δικαστικής αποφάσεως ποσόν καΐ τάς ύπ* αυτού διενεργηθείσας 
δαπανάς έν σχέσει προς οιαδήποτε μέτρα ληφθέντα προς 
εΐσπραξιν τοΰ έκ δικαστικής αποφάσεως χρέους· 

(β) έάν ό έκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτής συμμορφωθή προς 
τήν δοθεΐσαν αύτω ύπό του Διευθυντού συμφώνως ταΐς διατά
ξεσι τής παραγράφου (α) γνωστοποίησιν, ό Διευθυντής δύναται 
νά θεώρηση ώς άπαιτητόν τό ποσόν δπερ ό έκ δικαστικής 
αποφάσεως πιστωτής ήθελε καθορίσει ώς όφειλόμενον δυνάμει 
τής δικαστικής αποφάσεως ώς καΐ πάσας τάς δαπανάς αΐτινες 
κατά τήν κρίσιν τοΰ Διευθυντού ευλόγως έγένοντο ύπό τοΰ 
πιστωτοΰ έν σχέσει προς τήν λήψιν μέτρων προς εΐσπραξιν 
τοΰ έκ δικαστικής αποφάσεως χρέους έπί τούτω ό Διευθυντής 



309 

δίδει εϊς τόν έκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτήν και τόν ένυ
πόθητον όφειλέτην Εγγραφον γνωστοποίησιν περί τοϋ οϋτω 
θεωρηθέντος απαιτητού ποσοϋ

(γ) έάν ό έκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτής παράλειψη νά 
συμμορφωθή προς τήν δοθεΐσαν αύτώ ύπό τοϋ Διευθυντού συμ
φώνως ταΐς διατάξεσι τής παραγράφου (α) γνωστοποίησιν, 
ό Διευθυντής δύναται νά θεώρηση άπαιτητόν όλόκληρον τά 
έν τη δικαστική άποφάσει έκτιθέμενον ποσόν, περιλαμβανο
μένου παντός δυνάμει ταύτης πληρωτέου τόκου ώς καΐ πάσης 
δαπάνης διενεργηθείσης ύπό του έκ δικαστικής αποφάσεως 
πιστωτοΟ ύπό μορφήν τελών καΐ δικαιωμάτων καταβληθέντων 
ύπ' αύτου τω Έπαρχιακώ Κτηματολογικά) Γραφείω έν σχέσει 
προς τήν έγγραφήν τής δικαστικής αποφάσεως· επί τούτω ό 
Διευθυντής δίδει εγγραφον γνωστοποίησιν είς τόν έκ δικαστικής 
αποφάσεως πιστωτή ν και τόν ένυπόθηκον όφειλέτην περί τοΟ 
οίίτω θεωρηθέντος ώς απαιτητού ποσού, 

ουδέν δέ μέρος τοΰ εκπλειστηριάσματος διατίθεται προς έξόφλησιν 
τοΟ δυνάμει τής τοιαύτης δικαστικής αποφάσεως οφειλομένου ποσού 
πρό τής παρόδου τριάκοντα ήμερων άπό τής επιδόσεως τής έν παρα
γράφω (β) ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, έν παραγράφω (γ) τοΰ 
παρόντος εδαφίου αναφερομένης γνωστοποιήσεως. 

43. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 39, έφ* δσον ήθελεν Μεταβιβασις 
έπιδοθή είδοποίησις δυνάμει τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ δένάκυροι 
άρθρου 37, ή μεταβίρασις τοΰ σχετικού ακινήτου δυνάμει του άρθρου 31 °ι«°ικασΐαν. 
ή οίασδήποτε υποθήκης δυνάμει τοΰ άρθρου 32 ουδόλως επάγεται 
άκύρωσιν τής τοιαύτης διαδικασίας ή παράτασιν οίασδήποτε δυνάμει 
του παρόντος Νόμου τεταγμένης ή καθωρισμένης έν ειδοποιήσει δοθείση 
δυνάμει τούτου προθεσμίας, ή άκύρωσιν, καθυστέρησιν ή άναβολήν 
οίασδήποτε πωλήσεως διενεργηθείσης ή διενεργηθησομένης δυνάμει 
του παρόντος Μέρους. 

44.—(Ι) Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επενεργεί Πολιτική 
ώστε ν" άποκλείση οίονδήποτε ένυπόθηκον δανειστήν άπό τοϋ νά έπι αγωγή δι* 
διώξη διά πολιτικής αγωγής τήν πώλησιν τοΰ ενυπόθηκου ακινήτου ^^ϊΚΟΌ 
προς έξόφλησιν τοΰ διά τής υποθήκης έξασφαλιζομένου ποσοΟ· τοιαύτη ακινήτου. 
δε αγωγή δύναται νά έγερθή οποτεδήποτε, πρό ή κατόπιν αϊτήσεως 
προς τόν Διευθυντήν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Μέρους : 

Νοείται δτι οσάκις τό Δικαστήριον θεωρεί δτι ή τοιαύτη διαδικασία, 
αντί τής ύπό του παρόντος Μέρους προνοουμένης, δέν ήτο λογικώς 
αναγκαία διά τήν έπίτευξιν τοΟ δ * αυτής επιδιωκομένου σκοποϋ, τό 
Δικαστήρον δύναται νά διάταξη δπως άπαντα τά Εξοδα τής αγωγής, 
περιλαμβανομένων καί τών εξόδων τοΰ εναγομένου, πληρωθώσιν ύπό 
του ενάγοντος. 

(2) "Οσάκις ή πώλησις ενυπόθηκου ακινήτου προς έξόφλησιν τοΟ 
διά τής υποθήκης έξασφαλιζομένου ποσού διατάσσηται ύπό τοϋ Δικα
στηρίου, αϊ ακόλουθοι διατάξεις τυγχάνουσιν εφαρμογής, έκτος έάν 
τό Δικαστήριον άλλως διατάσση :— 

(α) αϊ διατάξεις του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 37 τυγχάνουσιν εφαρμο
γής, τηρουμένων τών αναλογιών, ώς έάν τό διάταγμα τοΰ Δικα
στηρίου ήτο αίτησις δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΰ προμνησθέντος 
άρθρου

(β) αϊ διατάξεις τών άρθρων 41 καί 42 τυγχάνουσιν εφαρμογής, 
τηρουμένων τών αναλογιών, ώς έάν ό Διευθυντής εΐχεν απο
φασίσει νά διάταξη τήν διεξαγωγήν πωλήσεως συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοϋ παρόντος Μέρους, τής ύπό τοΰ εδαφίου (Ι) 
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"Αδικήματα 
καΐ ποιναΐ. 

του άρθρου 41 ττρονοουμένης τριακονθημέρου περιόδου 
λογιζόμενης άττό της ημερομηνίας της δυνάμει των διατάξεων 
του εδαφίου (3) του άρθρου 37 ύπό τοΰ Διευθυντού γενομένης 
γνωστοποιήσεως. , ,.; <....·■ 

." Μέρος ;VII —ΠΟΙΚΙΑΑΙ. A lATAHEl i . .', 
45. Τό «Υπουργικόν ^Συμβούλιον

5 δύναται .νά* θέσπιση Κανονισμούς, 
δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, διά τήν 
καλλιτέραν έφαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμρυ..; ■;:"■ ; 

46. .Ό;Διευθυντής, δύναται έκάσχοτε;διά ^γνωστοποιήσεωςαύτοΰ δη
μοσιευομένης,.έν τη έτίΐσήμωΓέφημερίδι,της. Δημοκρατίας νά. καθορίζη 
τάς ώρας;καθ*.&ς^τάί.'Ετιαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία καΐ παραρτή
ματα ϋά είναι κατάίτί^ς έργασίμρυς,ήμ^αςνάνρικτά διάτ&.κοι,νόν προς 
δ,ιενέρ.γειαν.δηλω^ων,,,σύστασιν,.εμπραγμάτων βαρών καΐ δι* οιανδή
ποτε έτέραν εργασία ν, δυνάμει, τ,φν,διατάξεωντοϋ.;παρόντος.καΙ οϊουδή
ποτε έτερου έκάστοτε,5έν Ισχυΐ Νόμου. ' , " „ '... 

47.: Αϊ γνωστοποιήσεις ή' ανακοινώσεις "at όποιοι, δυνάμει τών δια
τάξεων τοΰ παρόντος Νόμου^γ'ίνονται υπόπτου Διευθυντού" δύνανται 
νά γίνωνται έν τω τρόπω τφ καθόριξομένω ύπό του άρθρου 75 τοΰ περί 
'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) Νόμου: 

48i,"Q Διευθυντής δύναται.νά έκδώση άντίγραφον τοΰ πιστοποιητικού 
έγγραφης άκινήχρ,υ ίνα. οΰτω,δυνηθή φ, κύριος. ..αύτρΟ,γάτφοβή etg, Sfj
λωσιν μεταβιβάσεως^ των διατάξεων τοΰ 
άρθρου, 31, ή\·ε1ς δήλωσιν μεταγενεστέρας υποθήκης δυνάμει, των διατάτ 
ξεωντόΰ δρ,θρου..29:,,,_.' ..'...,. .·,  . , . · . . ■ >,.<.., ' . 

Νοείται. ·δτι επί τοΰ τοιούτου αντιγράφου γδιενεργεΐται σημείώσις 
άφορώσα ε!ς τήν υφισταμένη ν ήδη ύποθήκην: 

,Νοείται; περαιτέρω ■ δτι ανεξαρτήτωςοιασδήποτε .διατάξεως · τοΰ! πα
ρόντος Νόμου ή τοΰ περί Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας, (Διακατοχή* 'Εγγραφή 
καΐ Έκτίμησις) Νόμου, ο Διευθυντής δύναται νά άνακαλέση, άντικατα
στηση,''

;
κατάκρ&τήσην!ώ·^βρ^σ^''^ή'*κάΥάστρέφη οίονδήποτε πιστόποϊητι

κ6ν έγγραφης καί οίόνδήποτε άντίγραφον άΰτόΰεκδοθέν δυνάμει ιών 
διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου εάν κατά τήν γνώμην αύτοΰ τούτο είναι 
άναγκαΐον ϊνά διασφαλισθή 5 T W ^ . . ·■'·■·  ... ..ι, 

(α) ;ρύδεΙς. κατέχει πιστοποιήτικόν έγγραφης ή άντίγραφον αύτοΰ 
1 ΐ έκτος έάν είναι τό' κατά: νόμον δικαίου μένό ν !

εΐς τήν
1
Κατοχήν 

αυτού πρόσωπον καί 
(β) τό κατά νόμον δικαιούμενο ν εις τήν κατοχήν πιστοποιητικού 

έγγραφης ή αντιγράφου αυτού πρόσωπον δέν έχει έν τη κατοχή 
' αύτοΰ πιστοποιητικά ή αντίγραφα πλείονα τοΰ ενός. ν>:··■··>■■■ ··* 

49.—(Ι) Πάς δστις έν γνώσει αύτοΰ προβαίνει εϊς οίανδήποτε·ψευδή 
βεβαίωσιν ή προκαλεί τήν,διενέργειαν τοιαύτης ψευοοϋς βεβαιώσεως;— 

(α) έν ' οΙαδήπότε. δηλώσει μετάβϊβά^σεως ή .υποθήκης γενομένη 
δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος'Νομού



(β) έν οίωδήποτε εγγράφω περιέχοντι πληροφρρίαν τίνα ή άποδει
κτικόν στοιχεΐον δπερ ήθελε προσαχθή ή παρασχέθή εις τόν 

* ^ Δ ι ε υ θ υ ν τ ^ ν ή τόν άρμόδιον λείτόυργόν άναφορικώς προς 
. Γ 'τοΐάύτην δήλώσιν^μεταβϊ^ ή 

(γ) έν Οιαδήποτε ένόρκω δηλώσει γενόμενη και προσαχθείση είς 
τόν Διευθυντήν ώς, αίτησις, ή σχετικώς προς αΐτήσιν, πωλήσεως 
ακινήτου δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Μέρους VI. 

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου καί έ.ν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται ε.ίς.τήν αυτήν πρινήν ώς. έάν προεβάινεν είς ψευδή 
μαρτυρίάν εις τινά δικαστικήν διαδικασίαν  ,   · . 
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(2) Ό ενυπόθηκος οφειλέτης ακινήτου δστις διενεργεί η διατάσσει η 
εκουσίως επιτρέπει οιανδήποτε πράξιν ώς εκ της οποίας τό τοιούτο 
άκίνητον καταστρέφεται ή ζημιοϋται ουσιωδώς, έκτος εάν άποδείξη 
έπαρκούντως τω δικαστηρίω δτι Μπραξεν οϋτω άνευ δολίας προθέσεως, ' 
είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου καί έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
χιλίας λίρας, ή είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο Ετη, 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καί της χρηματικής τοιαύτης. 

* Εξουσία 
50. 'Οσάκις λόγω λάθους, παραλείψεως, ψευδούς βεβαιώσεως, πλα Διευθυντού 

στοπροσωπίας ή ψευδούς παραστάσεως, καλή τη πίστει γενομένης ή προς τρόπο
δολίας τοιαύτης, άναφορικώς προς οίονδήποτε των έν τω παρόντι ^ ^ σ ι ν 
Νόμω αναφερομένων ζητημάτων διενεργηθή ή έγγραφη μεταβιβάσεως έγγραφων. 
ή υποθήκης ακινήτου ή ή έγγραφη μεταβιβάσεως υποθήκης, 6 Διευ
θυντής δύναται μετά τήν διαπίστωσιν των αληθών γεγονότων νά πρρβή 
είς τροποποίησιν ή\ κατά τάς περιστάσεις, άκύρωσιν τής τοιαύτης 
έγγραφης, ώς έάν επρόκειτο περί λάθους ή παραλείψεως ώς προνοείται 
έν άρθρω 61 του περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή,'Εγγραφή Κεφ. 224 
καί Έκτίμησις) Νόμου* αί διατάξεις δέ τοϋ εϊρημένου άρθρου έφαρμό 3 τοθ i960 
ζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, έπί της τοιαύτης τροποποιήσεως 
ή ακυρώσεως έγγραφης ύπό τάς προμνησθείσας περιστάσεις, ώς αύται 
εφαρμόζονται έπί τής διορθώσεως λαθών ή παραλείψεων : 

Νοείται δτι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε ψευδούς βεβαιώσεως ή παρα
στάσεως διαλαμβανομένης έν οίωδήποτε εγγράφω ή άποδεικτικώ στοι
χείω άναφερομένω είς τό Μέρος VI, τό παρόν άρθρον δέν παρέχει έξου
σίαν είς τόν Διευθυντήν δπως άκυροι τήν εγγραφήν ακινήτου γενομένην 
έπ* ονόματι καλόπιστου αγοραστού τού τοιούτου ακινήτου ε'ις πώλησιν 
διά πλειστηριασμού διεξαχθεΐσαν δυνάμει τών διατάξεων τού ώς εΐρηται 
Μέρους* έάν δέ καθ' οίονδήποτε τρόπον πάραβλάπτωνται τά συμφέροντα 

" τοθ προσώπου ούτινος τό άκίνητον έπωλήθη ως έκ τής τοιαύτης ψευδούς 
βεβαιώσεως ή παραστάσεως, τό μόνον δικαίωμα δπερ τό πρόσωπον 
τούτο κέκτηται είναι δπως έγείρη αγωγή ν δι* αποζημιώσεις εναντίον 
τοθ υπευθύνου διά τήν ψευδή βεβαίωσιν ή ψευδείς παραστάσεις προ
σώπου. 

τ 'Εφέσεις. 
51.—(Ι) Πάν πρόσωπον ούτινος τά νόμιμα συμφέροντα παραβλά

πτονται έξ οίασδήποτε διαταγής, γνωστοποιήσεως ή αποφάσεως τοθ 
Διευθυντού δυνάμει τοθ παρόντος Νόμου, δύναται εντός τριάκοντα 
ήμερων άπό τής κοινοποιήσεως είς αυτόν τών άνω νά υποβάλη έφεσιν κ 224 
τω Έπαρχιακώ Δικαστηρίω· έπί τούτω αί διατάξεις τών άρθρων 80 καί 81 3 τοθ i960 
τοθ περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καί Έκτίμησις) Έφημερίς 
Νόμου καί τών περί 'Ακινήτου "Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή Κυβερνήσεως 
καί Έκτίμησις) Κανονισμών θά τυγχάνωσι, τηρουμένων τών αναλογιών, ΐ}αΡ&Ρ^(Χ 

εφαρμογής έπί τής τοιαύτης εφέσεως ώς και έπί εφέσεως ασκηθείσης 5
P7™956 

δυνάμει τών διατάξεων τού είρημένου Νόμου : . 
Νοείται δτι τό 'Ανώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώση Κανό ~Λ c^^P^im.UAo 

νισμούς δι" οίονδήποτε ζήτημα ή διαδικασίαν άγομένην ενώπιον οιου
δήποτε δικαστηρίου δυνάμει τών διατάξεων τοθ παρόντος Νόμου. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 44, ουδέν δικαστήριον 
επιλαμβάνεται αγωγών ή διαδικασιών έφ" οιουδήποτε ζητήματος ανα
φορικώς προς δ ό Διευθυντής κέκτηται έξουσίαν δυνάμει τών διατάξεων 
τοθ παρόντος Νόμου, πλην τής περιπτώσεως καθ* ην ασκείται έφεσις 
ώς προνοείται έν έδαφίω (Ι). 

52. Ό Διευθυντής τηρεί ύπό τήν φύλαξιν αυτού κατά τόν προσήκοντα · Αρχεία. 
τρόπον αντίγραφα απάντων τών πιστοποιητικών υποθηκών τών εκδο
θέντων δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου ή τοϋ περί Μετα
βιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου, ώς καί απάντων τών έκδο Κεφ. 228. 
θέντων δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου πιστοποιητικών 
μεταβιβάσεως υποθηκών. 



312 

Έιτιφύλαζις. 

Κεφ. 149 

29 τοΟ 1962 

Μεταβατικοί 
διατάξεις 
Κεφ. 228 

Κεφ. 233 

"Εναρζις 
Ισχύος καΐ 
καταργήσεις 

Τρίτον 
Παράρτημα. 

53.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 (6), 44 και 51. 
ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τάς διατά
ξεις οιουδήποτε έτερου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, οσάκις ό τοιούτος 
νόμος διαλαμβάνει είδικήν πρόνοιανπερϊ οιουδήποτε των έν τω παρόντι 
Νόμω αναφερομένων ζητημάτων. 

(2) Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επενεργεί 
ώστε— 

(α) ^ά καθίστα νόμιμον ή εγκυρον ή νά έπιτρέπη οιανδήποτε πρδξιν 
ήτις είναι παράνομος, άκυρος ή απαγορεύεται δυνάμει τών 
διατάξεων οίουδήποτε έτερου εκάστοτε έν Ίσχύϊ νόμου· ή 

(β) νά μή άπαιτήται οιονδήποτε διάταγμα, άδεια, συναίνεσις, έγ
γραφη ή έτερος τύπος άλλως αναγκαίος δυνάμει τών διατά
ξεων οίουδήποτε ετέρου εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου. 

(3) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος τών εδαφίων (Ι) καί (2), δια 
τοΰ παρόντος καθίσταται δήλον δτι— 

(α) ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει 
τάς διατάξεις τοΰ περί Συμβάσεων Νόμου αΐτινες άφορώσιν 
εις τήν άντιπροσώπευσιν, έκτος καθ' ήν εκτασιν διαλαμβάνονται 
ρηταΐ πρόνοιαι έν τω παρόντι Νόμω περί τήν άπόδειξιν τοΰ διο
ρισμού αντιπροσώπου, τήν κατάθεσιν του έγγραφου τοΰ τοι
ούτου διορισμού καί τήν άσκησιν διακριτικής εξουσίας παρά 
τοΰ Διευθυντού δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 10· 

(β) αί διατάξεις τοΰ Μέρους VI υπόκεινται είς τάς κατισχυούσας 
αυτών διατάξεις τοΰ περί Άνακουφίσεως "Αγροτών "Οφειλε
τών Νόμου τοΰ 1962. 

(4) Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τό 
εγκυρον καί τήν ίσχύν οιασδήποτε δικαστικής αποφάσεως ή δικαστικού 
διατάγματος εκδοθέντος διά τήν πώλησιν ενυπόθηκων ακινήτων. 

54.—(Ι) Δήλωσις μεταβιβάσεως ή υποθήκης ακινήτου γενομένη δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου 
επάγεται τάς αύτάς συνεπείας καί είναι έξ ίσου έγκυρος ώς έάν έγένετο 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Διαδικασία άρξαμένη πρό τής ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου διά τήν πώλησιν οίουδήποτε ακινήτου προς έξόφλησιν ενυπό
θηκου χρέους, συνεχίζεται καί περατοΰται ώς έάν ό παρών Νόμος δέν 
είχε ψηφισθή. 

(3) Διαδικασία άρξαμένη πρό τής ενάρξεως τής ίσχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου δυνάμει τών διατάξεων τοΰ περί Πωλήσεως "Ενυπόθηκων Ακι
νήτων Νόμου είναι "ισχυρά ώς έάν έγένετο δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου. 

55. "Η Ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται ε'ις ήμερομηνίαν καθορισθη
σομένην ύπό τοΰ "Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημο
σιευθησομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας έπι τούτω, 
τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 54, οί έν τω Τρίτω Παραρτή
ματι εκτιθέμενοι Νόμοι θά καταργηθώσι καθ* ην εκτασιν καθορίζεται έν 
τω Παραρτήματι τούτω, άνευ δμως επηρεασμού οίασδήποτε πράξεως 
ή παραλείψεως γενομένης δυνάμει τών ώς εϊρηται Νόμων. 

Κεφ. 228 

ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
("Αρθρον 12 (6).) 

Μέρος Ι. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ. 
Ι. Υποθήκη συσταθείσα δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου 

ή τοΰ περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικού Νόμου. 
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2. Έγγραφη δικαστικής αποφάσεως γενομένη δυνάμει τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 53 τοϋ περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ΚεΦ 6 

3. Αίτησις εγγραφής ακινήτου έπ' ονόματι τοϋ οφειλέτου, γενομένη 
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 63 τοϋ περί Πολιτικής Δικονομίας 
Νόμου. ΚεΦ 6 

4. "Ενταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων του 
άρθρου 22 ή 97 τοϋ περί Π,ολιτικής Δικονομίας Νόμου. Κε<Ρ 6 

5. "Εγγραφή γραμματίου άφορώντος ε'ις δάνειον παρασχεθέν εις μέλος 
Συνεργατικής Εταιρείας δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 τοΰ περί 
Γ. ωργικής Τραπέζης (Ειδικά Προνόμια) Νόμου. Κεφ. 122 

6. "Εγγραφή συμπληρωματικού γραμματίου άφορώντος εις νέον Τ0υ ] 6 3 

δάνειον παρασχεθέν εις μέλος Συνεργατικής 'Εταιρείας δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 8 τοϋ περί Γεωργικής Τραπέζης (Ειδικά Προνόμια) Κ ε φ 1 2 2 
Νόμου. 42 τοϋ 1963. 

7. Προσφορά ακινήτου ω ς ασφάλεια προς τήν Κυβέρνησιν δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ περί 'Επισήμου "Ασφαλείας ("Ακίνητος Ιδιοκτησία) 
Νόμου. Κ ε φ 3 1 0 

8. Προσφορά ακινήτου ώ ς ασφάλεια προς τήν Κυβέρνησιν διά τίνα 
ΜουκτάρηνΔημοπράτην δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 11 (στ) κεφ. 244 
τοΰ περί Χωριτικών 'Αρχών Νόμου. 2θτοθΐ96ΐ. 

9. Κατάθεσις συμβάσεως πωλήσεως ακινήτου δυνάμει τών διατάξεων 
τοΰ περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Έκτέλεσις) Νόμου. Κεφ. 232 

ΙΟ. 'Εγγραφή γνωστοποιήσεως χορηγίας γενομένης υπό τοϋ Συμβου
λίου Βοηθείας τής Βιομηχανίας 'Εσπεριδοειδών δυνάμει τών διατάξεων 
του άρθρου 10 τοϋ περί Βοηθείας τής Βιομηχανίας 'Εσπεριδοειδών 
Νόμου. κεφ 13 

11. 'Υπό δρους έπιβάρυνσις περιουσίας γενομένη Οπό 'Εφόρου Συνερ, 
γατικών "Εταιρειών δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 51 τοϋ περί κεφ. Π4 
Συνεργατικών 'Εταιρειών Νόμου. 28 τοϋ 1959 

12. Διάταγμα 'Επαρχιακού Δικαστηρίου βαρϋνον άκίνητον δυνάμει 
τών. διατάξεων τοΰ άρθρου 28 τοϋ περί Φρενοβλαβών Νόμου. ΚεΦ 252 

13. "Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων 
του άρθρου 9 τοϋ περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου τοΰ 1962. 3ΐ τοΰ 1962 

14. Ένταλμα εκτελέσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων 
τοϋ δρθρου 120 ή 164 τοΰ περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. Κε<Ρ !55 

15. Διάταγμα δικαστηρίου περί τήν έπαναμεταβίβασιν ακινήτου δυ Κε<Ρ· 1 5 4 

νάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 182 (2) τοΰ Ποινικού Κωδικός. ^ " o V f l e s 
16. Διάταγμα δικαστηρίου άκυρωτικόν μεταβιβάσεως ακινήτου, δια

τάσσον τήν έπαναμεταβίβασιν αυτής δυνάμει τών διατάξεων τοΰ περί 
'Ακυρώσεως Δολίων Μεταβιβάσεων Νόμου. Κε<ρ 62 

17. Έπιβάρυνσις άφορώσα εϊς φόρον κληρονομιάς δυνάμει τών δια
τάξεων τοϋ άρθρου 29 τοΰ περί Φορολογίας τών Κληρονομιών Νόμου 6 7 τ0° 1 9 6 2 

τοϋ 1962. 
18. Ένταλμα πωλήσεως ακινήτου εκδοθέν δυνάμει τών διατάξεων 

τοϋ δρθρου 52 τοΰ περί Φορολογίας τών Κληρονομιών Νόμου τοϋ 1962. 67 τοϋ 1962 
19. Διάταγμα επιβαρύνσεως ακινήτου δυνάμει τών διατάξεων τών περί 'Επίσημος 

Άνακουφίσεως "Αγροτών "Οφειλετών ("Αρ. 2) Κανονισμών τοΰ 1962. Έφημερίς 
i n Α  χ ο ■ Α · s Λ  κ ·χ  Π«Ρ<*Ρτημα 
20. Διάταγμα επιβαρύνσεως ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του Δεύτερον . 

άρθρου 12 τοΰ περί "Ανακουφίσεως 'Αγροτών "Οφειλετών Νόμου τοΰ 1.11.1962 
1962. 

21. "Ενταλμα ή διάταγμα πωλήσεως ακινήτου δυνάμει τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 14 τοΰ περί Άνακουφίσεως 'Αγροτών 'Οφειλετών Νόμου 
τοΰ 1962. 

22. Διάταγμα τοϋ Διευθυντού περί τήν καταβολήν αποζημιώσεως 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 29 τοΰ περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) Νόμου. 

23. Αίτησις εκτιμήσεως τής αξίας ακινήτου κτηθησομένου δυνάμει τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου 33 τοϋ περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Έγγραφη και Έκτίμησις) Νόμου 

29 τοϋ 1962 

29 τοΰ 1962 

Κεφ. 
3 τοΰ 

Κεφ. 
ί τοϋ 

224 
1960 

224 
I960 
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Κεφ 224 24. Δικαστική άπόφασις ή δικαστικόν διά/ταγμα περί την. τροποποίησιν 
i τού 1960 ή άκύρωσιν έγγραφης δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 65 τοΰ περί 

'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή., Έγγραφη και Έκτίμησις) Νόμου. 
Κεφ 96 25. Δημοσίευσις κατανομής εξόδων κατασκευής, άνακαινίσεως ή 
Μ τοΰ 1959 βελτιώσεως όδοϋ τίνος δυνάμει τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (9) τοΰ 
67 too 1963 άρθρου 17 τοΰ περί Ρυθμίσεως Ό δ ώ ν και Οικοδομών Νόμου. 

26. Έπιβάρυνσις ακινήτου άναφορικώς προς τέλος εγγραφής πλη^· 
κεφ. 224 ρωτέον δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 47 τοΰ περί 'Ακινήτου Ίδιο
3 too i960 κτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νόμου. 

27. Έπιβάρυνσις ακινήτου δυνάμει τών διατάξεων τοΰ. άρθρου 5 τοΰ 
περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικοϋ Τμήματος (Τέλη καΐΔικαιώματα) 

κεφ. 219 Νόμου, άνάφορικώς προς ύπόλοιπον τελών ή δικαιωμάτων εισπρακτέων 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ προμνησθέντος Νόμου. 

28. Ά π ό φ α σ ι ς ή διάταγμα Επαρχιακού Δικαστηρίου περί τήν πώλησιν 
ακινήτου προς έξόφλησιν ενυπόθηκου χρέους. 

Μέρος ΙΙ.^ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. 
Ι. Προσωρινόν διάταγμα δικαστηρίου άπαγορεϋον εϊς τον έναγό

μενον τήν άπαλλοτρίωσιν της ακινήτου αύτοϋ ιδιοκτησίας, εκδοθέν 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 5 τοΰ περί Πολιτικής Δικονομίας 

Κε4>· 6 Νόμου και κατατεθέν παρά τω Έπαρχιακώ Κτηματολογικώ Γραφείω. 
2. Διάταγμα οιουδήποτε Επαρχιακού Δικαστηρίου περί τον διορισμόν 

κηδεμόνος άσωτου δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 7 τοΰ περί Κηδε
Κεφ. 277 μονίας 'Ανηλίκων καΐ "Ασώτων Νόμου. 

3. Κήρυξις προσώπου τινός ώ ς φρενοβλαβούς δυνάμει τών διατά
Κεψ. 252 ξεων τοΰ άρθρου 6 τοΰ περί Φρενοβλαβών Νόμου. 

4. Προσωρινόν διάταγμα διορισμού συνδίκου γενόμενον δυνάμει 
ΚεΦ 5 τών διατάξεων τοΰ περί Πτωχεύσεως Νόμου. . 

5. Διάταγμα διορισμού συνδίκου γενόμενον δυνάμει τών διατάξεων 
Κε<5> 5 τοΰ περί Πτωχεύσεως Νόμου. 

6. Διάταγμα διαλύσεως εταιρείας γενόμενον δυνάμει τών διατάξεων 
Κεφ. 113 τοΰ περί Εταιρειών Νόμου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
("Αρθρον 18 (2).) 

Τύπος «Α». 
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

TOY Ι965. 

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 
Ό υποφαινόμενος (α) εκ (α) δηλώ 

δτι είμαι ό εγγεγραμμένος κύριος τοΰ περιγραφομένου εν τω συνημμένω Πίνακι 
ακινήτου και δτι τη (β) συνεφώνησα όπως μεταβιβάσω το 
ώ ς εΐρηται άκίνητον είς (γ) εκ . (}) 
ώ ς εκτίθεται εν TTJ εβδόμη στήλη τοΰ συνημμένου Πίνακος, καϊ δια της παρούσης 
αϊτοΟμαι δ π ω ς τοΰτο μεταβιβαοθή και έγγραφη έπ* ονόματι αύτοϋ. 

Ό υποφαινόμενος (γ) εκ (γ) 
δηλώ δτι συνεφώνησα ώς εν τοις ανωτέρω δ π ω ς αποδεχθώ τήν μεταβίβασιν του 
έν τω συνημμένω Πίνακι περιγραφομένου ακινήτου, και δια της παρούσης αϊτοϋμαι 
δ π ω ς τοΰτο μεταβιβασθή είς έμέ και έγγραφη έπ' ονόματι μου. 

Περαιτέρω δηλοϋμεν δτι δεν συνεφωνήθη έπαναμεταβίβασις τοΰ είρημένου ακι
νήτου είς τον δικαιοπάροχον επί τη καταβολή οιουδήποτε ποσού ή επί τω συμβάντι 
οιουδήποτε γεγονότος, δτι ό είς γνωρίζει τόν έτερον και δτι μεταξύ ημών υφίσταται 
ή ακόλουθος συγγένεια (ό). 

Δικαιοπάροχος 

Δικαιοδόχος. 
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Ή παρούσα δήλωσις έγένετο ενώπιον μου εν τω Έπαρχιακώ Κτηματολογικώ 
Γραφείω ύπό τών προσώπων ατινα εμφαίνονται 
ώς oi ανωτέρω δικαιοπάροχος και δικαιοδόχος και ατινα έβεβαίωσαν το 
αύθεντικόν τών επί τοϋ παρόντος εγγράφου (περιλαμβανομένου καΐ τοΰ συνημμένου 
Πίνακος) υπογραφών αυτών. Αϋτη έγένετο δεκτή υπ' έμοΰ σήμερον 
19 , ώραν π.μ./μ.μ. 

Κτηματολογικός Γραφεύς. 

(α) Παραθέσατε τό πλήρες δνομα τοϋ δικαιοδόχου ώς και τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας αύτοϋ. 
(β) Παραθέσατε τήν ήμερομηνίαν καθ* ην συνεφωνήθη ή μεταβίβασις (ύπό δρους ή άνευ όρων). 
(γ) Παραθέσατε τό πλήρες όνομα τοϋ δικαιοδόχου ώς καΐ τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας αύτοϋ. 
(δ) 'Εκθέσατε τον τυχόν ύφιστάμενον μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου βαθμόν συγγενείας 

ώς «μήτηρ καί υΙός», «πατήρ καΐ θυγάτηρ», «αδελφός καί αδελφή», «θείος καΐ ανεψιός», και 
παρομοίους τοιούτους· έάν ουδεμία συγγένεια υφίσταται μεταξύ των, γράψατε «ουδεμία». 

ΠΙΝΑΞ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 

Πόλις, 
Χωρίον 

ή 
'Ενορία 

Αρ. 
'Εγγραφής 

καί 
Ημερο
μηνία 

Μεταβιβα
ζόμενη 
μερίς ή 

συμφέρον 

Παρούσα 
κατάστασις 
ακινήτου 

(«) 

Έκτετιμη
μένη 
άξια 

(μίλς) 

Λεπτομέ
ρειαι τυχόν 

υφισταμένης 
μισθώσεως 
τοϋ ακινή

του 
(β) 

Λόγοι με
ταβιβά

σεως 

ω 

Παρατη
ρήσεις 

fa) "Εάν ή κατάστασις τοϋ ακινήτου διαψέρη τής περιγραφόμενης έν τή έγγραφη τοιαύτης, παρα
θέσατε στοιχεία τής διαφοράς έάν είναι ή αυτή μετά της έν τή έγγραφη γράψατε «ώς έν τή 
έγγραφη». 

(β) Παραθέσατε τήν διάρκειαν τής τυχόν υφισταμένης μισθώσεως, τό μίσθωμα και τό όνομα τοϋ 
μισθωτού. 

(γ) 'Εκθέσατε έάν ή μεταβίβασις είναι χαριστική ή έναντι αντιπαροχής (καθοριζομένης 
διά λέξεων κα\ αριθμών) ή έπ' ανταλλαγή μεθ' έτερου ακινήτου (καθοριζομένου δι* αναφοράς 
εις έτέραν δήλωσιν μεταβιβάσεως). 

("Αρθρον 21 (2).) 
Τύπος «Β». 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 
ΤΟΥ 1965. 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ. 
Ό υποφαινόμενος (α) εκ (α) 

συνάπτω σύμβασιν μετά του (β\£κ (Α)(^ν 

τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ενυπόθηκος δανειστής») δν καί γνωρίζω προσω
πικώς, δ π ω ς τή (γ) καταβάλω αΰτώ τό ποσόν τών £ μίλς 
πλέον άπλοϋν/σύνθετον (S) τόκον έπί £ μίλς προς έπί 
τοις εκατόν άπό τής 19 , και έν περιπτώσει λήψεως νομίμων 
μέτρων προς άνάκτησιν τοϋ ώς εΐρηται ποσοϋ και τόκου, τά σχετικά 2ξοδα. 

Νοείται οτι (t). 
Προς καλλιτέραν έξασφάλισιν τής πληρωμής τοϋ ώς εΐρηται ποσοϋ, τόκου καί 

τών ώς έκ τής λήψεως οιουδήποτε νομίμου μέτρου ώς άνω διενεργηθησομένων 
εξόδων δηλώ ότι υποθηκεύω εις τον ώς άνω ένυπόθηκον δανειστήν τό συμφέρον 
μου έπί τοΰ έν τω συνημμένω Πίνακι περιγραφομένου ακινήτου, ούτινος είμαι 
ό εγγεγραμμένος κύριος, και αιτούμαι έγγραφήν τής παρούσης υποθήκης έπί 
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του είρημένου ακινήτου έν το ις βιβλίοις τοϋ Επαρχιακού Κτηματολογ ικού 
Γραφείου υπέρ τοΰ ώς ανω ενυπόθηκου δανειστού 

Έγένετο έν (<ττ) σήμερον 19 

(0· 
'Ενυπόθηκος 'Οφειλέτης. 

Έγγύησ ις (έάν ύπάρχη) : 

Ε γ γ υ η τ ή ς . 

Ό υποφαινόμενος (α) εκ (α) 
δηλώ δτι συνεφώνησα δπως αποδεχθώ την υποθήκη ν έπί τοΰ περιγραφομένου έν 
τω συνημμένω Πίνακ ι ακινήτου ώς άσφάλειαν δια την πληρωμήν τοΟ ποσοϋ, 
τόκου και τών ώς έκ της λήψεως οιουδήποτε νομίμου μέτρου διενεργηθη

σόμένων εξόδων έν τω τρόπω τω καθοριζομένω είς την ανω δήλωσιν 
τοΟ . (β) έκ (/?), δν γνωρίζω 
προσωπικώς, και αιτούμαι έγγραφήν υπέρ έμοϋ της περί ής ή δήλωσις υποθήκης 
έπί τοΰ είρημένου ακινήτου έν το ις βιβλίοις τοΰ Έπαρχιακοΰ Κτηματολογ ικού 
Γραφείου. 

'Ενυπόθηκος Δανειστής. 

Ή παρούσα δήλωσις έγένετο ενώπιον μου έν τω Έπαρχιακώ Κτηματολογ ικω 
Γραφείω ύπό τών προσώπων ατινα εμφαίνονται ώς 
οί ανωτέρω ενυπόθηκος οφειλέτης και ενυπόθηκος δανειστής καΐ ατινα έβε

βαίωσαν το αΰθεντικόν τών έπί τοΰ παρόντος έγγραφου (περιλαμβανομένου και τοΰ 
συνημμένου Πίνακος) αντ ιστο ίχων αυτών υπογραφών. Αϋτη έγένετο δεκτή ύπ" 
έμοΟ σήμερον 19 ώραν π.μ./μ.μ. 

Κτηματολογ ικός Γραφευς. 

'Ενεγράφη υπ' αριθμόν 'Υποθήκης 19 

Διευθυντής τοΰ Κτηματολογ ικού 
και Χωρομετρ ικοΰ Τμήματος. 

(α) Παραθέσατε το πλήρες όνομα τοϋ ενυπόθηκου οφειλέτου καΐ τήν διεύθυνσιν της κατοικίας 
αύτοϋ. 

(ft) Παραθέσατε τό πλήρες όνομα τοΰ ενυπόθηκου δανειστού και τήν διεύθυνσιν της κατοικίας 
αύτοϋ. 

(γ) Παραθέσατε ήμερομηνίαν πληρωμής έάν τό χρέος είναι πληρωτέον είς πρώτην ζήτησιν, 
γράψατε «είς πρώτην ζήτησιν»· έάν ή πληρωμή ήρτηται 'έκ τίνος αίρέσεως. εκθέσατε στοιχεία 
αυτής. 

(δ) Διαγράψατε τό μη συνάδον είς τήν περίπτωσιν. 
11:/ Παραθέσατε οιονδήποτε έτερον δρον άφορώντα είς τό όφειλόμενον ποσόν, τόκον ή τρόπον 

πληρωμής, π.χ. διακύμανσιν χρέους έπί τρέχοντος λογαριασμού, διακύμανσιν τόκου, ή πληρωμήν 
διά δόσεων έάν ό χώρος δέν επαρκή διά τους τοιούτους προσθέτους δρους, άναφερθητε 
είς πρόσθετον φύλλον χάρτου έφ' ου αναγράφονται ούτοι, νοουμένου ότι τούτο υπεγράφη υπό 
τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου 

ι στ) Παραθέσατε τό όνομα τής πόλεως ή χωρίου. 
(ζ) 'Επιθέσατε τό κινητόν επίσημα διά τό δυνάμει τών διατάξεων τοϋ περί Χαρτοσήμων Νόμου 

καταβλητέον τέλος (Νόμος 19 τοΰ 1963). 
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ΠΙΝΑΞ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

i Αρ. Έγγρα | Ύποθηκευο
Πόλις/ | φής και | μένη μερϊς 

Χωρίον ή | ημερομηνία Ι ή συμφέρον 
'Ενορία Ι j 

Ι ! 

Παρούσα 
κατάστασις 

ακινήτου 

(«) 

Λεπτομέρεαι 
τυχόν υφιστα

μένης μισθώσεως 
τοΰ ακινήτου 

Παρα
τηρήσεις 

(α) 'Εάν ή κατάστάσις τοΰ ακινήτου διαφέρη της έν τη έγγραφη περιγραφόμενης τοιαύτης, παρα
θέσατε στοιχεία τής διαφοράς έάν είναι ή αυτή, γράψατε «ώς έν τη έγγραφη». 

(β) Παραθέσατε την διάρκειαν της τυχόν υφισταμένης μισθώσεως, τό μίσθωμα και τό όνομα τοΰ 
μισθωτού. 

("Αρθρον 32). 
Τύπος «Γ». 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965. 

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ. 
Ό υποφαινόμενος (α) εκ (α), 

δηλώ δτι είμαι ό ενυπόθηκος δανειστής τής ύπ' αριθμόν και 
ήμερομηνίαν 19 υποθήκης, δτι τό άκόλουθον ένυπόθηκον 
χρέος εξακολουθεί νά παραμένη εισέτι άπλήρωτον, ήτοι (β) 
καΐ δτι συνεφώνησα δπως μεταβιβάσω τό συμφέρον μου έπι τής ώ ς εΐρηται υπο
θήκης είς ^ (γ) έκ (γ) 
[χαριστικώς/εναντι αντιπαροχής (δ)] και αιτούμαι δ π ω ς ή 
εϊρημένη υποθήκη μεταβιβασθώ τω π ρ ο σ ώ π ω τούτω. 

Ό υποφαινόμενος (γ) εκ (γ) 
δηλώ δτι συνεφώνησα δπως αποδεχθώ τήν μεταβίβασιν τής ώς εΐρηται υποθήκης 
και αιτούμαι δ π ω ς αύτη μεταβιβασθή είς έμέ και έγγραφη υπέρ έμοϋ. 

Δηλοϋμεν περαιτέρω δτι ό εις γνωρίζει τον έτερον και δτι μεταξύ ημών υφίσταται 
ή ακόλουθος συγγένεια (e) 

Δικαιοπάροχος. 

Δικαιοδόχος. 
Ή παρούσα δήλωσις έγένετο ενώπιον μου έν τω Έπαρχιακώ Κτηματολογικώ 

Γραφείω υπό τών προσώπων ατινα εμφαίνονται 
ώ ς ot ανωτέρω δικαιοπάροχος και δικαιοδόχος, και ατινα έβεβαίωσαν τό αύθεν
τικόν τών έπί τοΰ παρόντος εγγράφου αντιστοίχων αυτών υπογραφών αϋτη 
έγένετο αποδεκτή ύπ' έμοΰ σήμερον 19 , 
ώραν π.μ./μ.μ. 

Κτηματολογικός Γραφεύς. 

ι α ' Παραθέσατε τό πλήρες όνομα τοΰ δικαιοπαρόχου και τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας αύτοΰ. 
(β· Εκθέσατε ποίον μέρος τοΰ κεφαλαίου (και τυχόν τών τόκων) παραμένει εισέτι άπλήρωτον 

ή γράψατε «όλόκληρον», αναλόγως τής περιπτώσεως. 
' · Παραθέσατε τό πλήρες όνομα τοϋ δικαιοδόχου και τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας αύτοΰ. 
{<)) Εάν έπιθυμήται ή παράθεσις έπί τοϋ έντυπου τής πληροφορίας ταύτης, διαγράψατε έκ τών δύο 

τό μή συνάδον είς τήν περίπτωσιν και έάν ή μεταβίβασις γίνεται έναντι αντιπαροχής, γράψατε 
τό ποσόν τής τοιαύτης αντιπαροχής Έν εναντία περιπτώσει διαγράψατε όλόκληρον τό έν 
άγκύλαις απόσπασμα 
Καθορίσατε τόν τυχόν ύφιστάμενον μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου βαθμόν συγγενείας. 
ώς «πατήρ και θυγάτηρ>> «μήτηρ και υιός», «αδελφός καΐ αδελφή», «θείος καΐ ανεψιός» και 
τους παρομοίους τοιούτους Εάν ουδεμία συγγένεια υφίσταται μεταξύ αυτών, γράψατε 
«ουδεμία» 
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("Αρθρον 34), 
Τύπος «Δ». 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΘΗΚΗΣ. 
Ό υποφαινόμενος έκ ενυ

πόθηκος δανειστής της ύπ' αριθμόν καΐ ήμερομηνίαν 
19 υποθήκης, [λαβών τό ποσόν τών £ μίλς έναντι τοϋ ενυπόθηκου 
χρέους (α)] απαλλάσσω ώδε της είρημένης υποθήκης τό άκίνητον ύπ' άρ. έγγραφης 

του Χωρίου/της 'Ενορίας της Πόλεως (β). 
Ό υποφαινόμενος έκ ... ό ενυπόθηκος 

οφειλέτης της ώς εΐρηται υποθήκης, συναινώ ώδε είς την άπαλλαγήν τοϋ ώς ανω 
ακινήτου άπό της είρημένης υποθήκης. 

'Ενυπόθηκος Δανειστής. 

Ενυπόθηκος 'Οφειλέτης. 

'Εγγυητής (έάν τυχόν υφίσταται.) 

Προσήχθη σήμερον 19 , ώραν π.μ./μ.μ, έν 
τω Έπαρχιακω Κτηματολογικώ Γραφείω υπό τών προσώ
πων ατινα εμφαίνονται ώς οί ανωτέρω δικαιοδόχος και δικαιοπάροχος καΐ 
ατινα έβεβαίωσαν τό αύθεντικόν τών επί τοϋ εγγράφου τούτου αντιστοίχων αυτών 
υπογραφών. 

Κτηματολογικός Γραφεύς. 

(α) Διαγράψατε το, έάν μή συνάδη εις τάς περιστάσεις. 
(β) Έάν ή απαλλαγή άφορςί είς μερίδα μόνον τοϋ ακινήτου, προσθέσατε «άναφορικώς προς 

μερίδας έπ' αύτοΰ» 

("Αρθρον 35). 
Τύπος «Ε». 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965. 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΕΞΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ. 
Ό υποφαινόμενος έκ ό ενυπό

θηκος δανειστής της ύπ' άρ και ήμερομηνίαν 19 , 
υποθήκης, εξαλείφω ώδε τήν ώς εΐρηται ύποθήκην. Ι 

"Ενυπόθηκος Δανειστής. 

Προσήχθη σήμερον 19 , ώραν π.μ./μ.μ., 
έν τω Έπαρχιακω Κτηματολογικώ Γραφείω , ύπό τοϋ προ
σώπου δπερ εμφαίνεται ώς ό ανωτέρω ενυπόθηκος δανειστής και δπερ έβε
βαίωσε τό αύθεντικόν της ανωτέρω υπογραφής αύτοϋ. 

Κτηματολογικός Γραφεύς. 
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("Αρθρον 38 (I).) 
Τύπος «Ζ». 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗΝ. 
Προς τον έκ 

Είδοποιεΐσθε δτι κατέστη ήδη άτταιτητόν το ποσόν των £ μιλς (λεπτο
μέρειαι τοΟ οποίου περιέχονται είς τήν συνημμένην κατάστασιν λογαριασμού), πλέον 
τόκοι επί £ μίλς προς επί τοις εκατόν άπό της 19 , 
επί της ασφαλείας της υπ* αριθμόν καί ήμερομηνίαν 

19 υποθήκης. 
Είδοποιεΐσθε περαιτέρω δτι καλεΐσθε ώδε δπως καταβάλητε τό ανω ποσόν καί 

τους νΰν οφειλόμενους τόκους, πλέον δέ άπαντα τά ήδη διενεργηθέντα έξοδα προς 
εΐσπραξιν αυτών, καί δτι έάν δεν καταβάλητε τό ανω ποσόν πλήρως δμοϋ μετά τών 
περαιτέρω τόκων οϊτινες θά όφείλωνται μέχρι τής ημέρας πληρωμής, ώς καί τών 
ώς εΐρηται εξόδων, θά υποβάλω αΐτησιν είς τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού 
και Χωρομετρικοΰ Τμήματος δυνάμει τοΟ άρθρου 37 του προμνησθέντος Νόμου 
ζητών τήν πώλησιν τοϋ ακινήτου δπερ βαρύνεται διά τής πληρωμής τοΰ ενυπόθη
κου χρέους. 

19 

'Ενυπόθηκος Δανειστής. 

("Αρθρον 38 (2).) 
Τύπος «Η». 

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965. 

ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΝΥΠΌΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 
Προς τον Διευθυντήν τοΰ Κτηματολογικού καί Χωρομετρικοΰ Τμήματος, 

Ό υποφαινόμενος .. , έκ 
δηλώ ενόρκως τά ακόλουθα :— 

(Ι) Είμαι ό ενυπόθηκος δανειστής τής ύπ* άρ. καί ήμερο
μηνίαν 19 υποθήκης, τό πιστοποιητικόν τής οποίας 
είναι συνημμένον τή παρούση. 

(2) Τό ένυπόθηκον χρέος κατέστη απαιτητό ν λόγω παραλείψεως τοΰ ενυπό
θηκου οφειλέτου νά καταβάλη (α) τή 
ήμερα τοΰ 19 

(3) Τή ήμερα  19 επέδωσα/ 
έμερίμνησα διά τήν έπίδοσιν (β) τω (γ) έκ (γ) 
εγγραφον είδοποίησιν, πιστόν άντίγραφον τής οποίας είναι τό προσαχθέν 
είς έμέ εγγραφον κατά τον χρόνον καθ' δν προέβην είς τήν παροϋσαν 
ενορκον δήλωσιν και σημειωθέν διά ή έπίδοσις τής 
είρημένης ειδοποιήσεως έγένετο (ό>. 

(4) 'Οφείλεται νΰν είς έμέ τό έξασφαλιζόμενον διά τής άνω υποθήκης ποσόν 
τών £ μίλς, ώς κεφαλαιον, τόκοι και έξοδα τής παρούσης δια
δικασίας μέχρι σήμερον, συμφώνως προς τά στοιχεία άτινα παρατίθενται 
εν τή καταστάσει λογαριασμού τή προσαχθείση είς έμέ καθ'δν χρόνον 
προέβην είς τήν παροϋσαν ενορκον δήλωσιν καί σημειωθείση διά 
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ΑΙτοΟμαι όθεν όπως το άκίνητον όπερ βαρύνεται διά της πληρωμής τοΟ ενυπό
θηκου χρέους πωληθή δυνάμει τών διατάξεων τοϋ προμνησθέντος Νόμου ττρός 
έξόφλησιν τοΰ ώς έν τοις ανωτέρω οφειλομένου εις έμέ ποσού 

'Ενυπόθηκος Δανειστής. 
(Όμνύων) 

Ό όρκος εδόθη ενώπιον μου σήμερον 19. 

(η) 'Εκθέσατε έάν κατέστη άτταιτητόν όλόκληρον το ποσόν ή μέρος αύτοϋ (καθοριζόμενον είδικώς) 
ή συμπεφωνημένη δόσις (καθοριζομένη είδικώς) ή συμπεφωνημένος τόκος , αναλόγως της 
περιπτώσεως. 

(β) Διαγράψατε τό μή συνάδον εις τάς περιστάσεις. 
(χ) Παραθέσατε τό όνομα τοΰ εγγεγραμμένου κυρίου τοΰ ακινήτου όπερ βαρύνεται διά της πλη

ρωμής τοϋ ενυπόθηκου χρέους, καϊ την διεϋθυνσιν της κατοικίας αύτοϋ. 
(Si 'Εκθέσατε τον τρόπον επιδόσεως έάν αϋτη έγένετο δι ' έτερου προσώπου εντεταλμένου προς 

τοϋτο παρά τοΰ ενυπόθηκου δανειστού δέον όπως άναφερθή τό γεγονός τοΰτο καϊ όπως γενή 
χωριστή ένορκος δήλωσις παρά τοϋ προσώπου τούτου προς άπόδειξιν τής γενομένης επι
δόσεως καϊ τοϋ τρόπου καθ' όν αϋτη επετεύχθη. 

Κεφ. 

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
("Αρθρον 55.) 

ΚΑΤΑΡΓΉΣΕΙς. 

Νόμος 
"Εκτασις 

καταργήσεως 

228 

233 
234 

Ι. Ό Περί Μεταβιβάσεως Γαιών Τροποποιητικός 
Νόμος.. 

2. Ό Περί Πωλήσεως 'Ενυπόθηκων Νόμος 
3.Ό Περί 'Ασφαλειών Χρεών ('Αδικήματα και 

Προστασία) Νόμος 

Ι. 'Ολόκληρος 
2. 'Ολόκληρος 

3. 'Ολόκληρος 

Έτυπώθη ίν τώ ΙυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία 


