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Ό περί Κρατικής 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Έγγραφη Μισθώσεως) Νόμος
του 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 49 του 1967
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΓ Γ ΡΑΦΗΣ ΜΙ Σ Θ Ω Σ Ε Ω Σ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κρατικής 'Ακινήτου Συνοπτικός
'Ιδιοκτησίας ('Εγγραφή Μισθώσεως) Νόμος του 1967.
τίτλος.
2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη άν Ερμηνεία,
τίθετος έννοια—
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντή ν του Κτηματολογικού' και
Χωρομετρικοΰ Τμήματος του Υπουργείου 'Εσωτερικών και περι
λαμβάνει οιονδήποτε ύπάλληλον έξουσιοδοτηθέντα υπό του Διευ
θυντού δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου'
«κρατική ακίνητος Ιδιοκτησία» σημαίνει άκίνητον ίδιοκτησίαν εις
ην εφαρμόζονται αϊ διατάζεις τοΰ άρθρου 3 (6) του περί 'Ακινήτου κεφ. 224
'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νόμου.
3τοϋΐ960
78 τοΰ 1 965
10 τοΰ 1966
3.—(1) Όσάκις κρατική ακίνητος 'ιδιοκτησία έκμισθουται ύπό τής 'Εγγραφή
Δημοκρατίας διά περίοδον ύπερβαίνουσαν τα δεκαπέντε ετη ή μί ώρισμένων
σθωσις δεν θά θεωρήται ώς συντελεσθείσα έάν δεν έγγραφη συμφώ ^ισθώσεων·
νως προς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Ό μισθωτής, ή έν περιπτώσει καθ' ην οδτος ήθελε παραλείψει
νά πράξη τοΰτο εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής ημερομηνίας τής;
υπογραφής τής συμβάσεως τής μισθώσεως ό εκμισθωτής, προσάγει
ε'ις το Έπαρχιακόν Κτηματολόγιον τής Επαρχίας έ'νθα κείται ή
κρατική ακίνητος 'ιδιοκτησία, άντίγραφον τής τοιαύτης συμβάσεως
δι' έγγραφήν έπί τή βάσει του παρόντος άρθρου όμοΰ' μετά του πι
στοποιητικού έγγραφης, έάν υφίσταται και δύναται νά προσαχθή
τοιούτο, τής ιδιοκτησίας.
(3) 'Επί τή προσαγωγή των εις το εδάφιον (2) αναφερομένων έγ
γραφων, ό Διευθυντής ένεργεΐ όπως τά καθωρισμένα στοιχεία έγ
γραφώσιν εις έπί τούτω τηρούμενον βιβλίον (έν τω παρόντι Νόμω
άναφερομένω ώς «Μητρωον Έγγραφης Μισθώσεων») και πιστοποιη
τικόν τής τοιαύτης έγγραφης, κατά τόν καθωρισμένον τύπον, έκδοθή.
'Αναφορά των εις το Μητρωον Έγγραφης Μισθώσεων γενομένων κα
ταχωρήσεων γίνεται ε'ις το Κτηματικόν Μητρωον και έπί τοΰ πιστο
ποιητικού έγγραφης 'ιδιοκτησίας έάν υφίσταται τοιούτο.
4.—(1) Έπί τή έγγραφη μισθώσεως συμφώνως προς το άρθρον 3 Νομικαί
ό μισθωτής αποκτά έμπράγματον δικαίωμα έπί τής κρατικής άκινή «^νέπειαι
του 'ιδιοκτησίας, έν σχέσει προς τήν οποίαν έγένετο ή έγγραφη.
ΥΥΡ σ Φης·
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(2) Ιό >!μτΓράγματυν ιοϋιο δικαίωμα ύιιόκιιιαι ϋ ς ιούς έν τή
συμβάσει της μισθώσεως προβλεπόμενους δρους καί, τηρουμένων
τούτων, δύναται να μεταδιβασθή, τύχη κληρονομικής διαδοχής, έπι
βαρυνθή, άναγκαστικώς άπαλλοτρίωθή, έπιταχθή, ή άναγκαστικώς
έκποιηθή κατά τον αυτόν τρόπον ώς καί πάσα άλλη ακίνητος ιδιο
κτησία.
•Εγγραφή
ύττομισθώσεως κ.λ.π.

Άκυρωσις
έγγραφης.

Παροχή πλη
ροφοριών
υπό τ ο ΰ
Διευθυντού.

5. Όσάκις το έγγεγραμμένον έμπράγματον δικαίωμα κρατικής ακι
νήτου ιδιοκτησίας ήθελε, συμφώνως προς τους δρους τής συμβάσεως,
έκχωρηθή ή ύπομισθωθή έν δλω ή έν μέρει διά περίοδον ύπερβαί
νουσαν τά τρία έτη ή τοιαύτη έκχώρησις ή ύπομίσθωσις δεν θά συν
τελήται έάν δεν έγγραφη συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου
3. αϊτινες, τηρουμένων των αναλογιών, εφαρμόζονται και έπί τής
εγγραφής οιασδήποτε εκχωρήσεως ή ύπομισθώσεως έπί τη βάσει τοΰ
παρόντος άρθρου :
Νοείται δτι έάν το έπί τής κρατικής ακινήτου ιδιοκτησίας έμπράγ
ματον δικαίωμα εΐναι ύποθηκευμένον ή έπιβεβαρυμένον οι* άλλης
επιβαρύνσεως ουδεμία έγγραφη γίνεται άνευ τής προσαγωγής τής
έγγραφου συγκαταθέσεως του ενυπόθηκου δανειστού' καί του έγγυη
τοΰ τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου ή του δικαιούχου τής άλλης επιβα
ρύνσεως.
6. Έ π ί τη λήξει ή διαλύσει τής μισθώσεως ή ύπομισθώσεως, ώς
θά ήτο ή περίπτωσις, ό Διευθυντής, έπί τη προσαγωγή ικανοποιητι
κής αποδείξεως τής τοιαύτης λήξεως ή διαλύσεως, ενεργεί την άκύ
ρωσιν τής γενομένης έγγραφης καί έπί ταύτη το έμπράγματον δι
καίωμα του μισθωτού, ή ύπομισθωτοΰ, ώς θά ήτο ή περίπτωσις παύει
ύφιστάμενον.
7. Ό Διευθυντής χορηγεί κατά τόν καθωρισμένον τρόπον οιανδή
ποτε πληροφορίαν έν σχέσει με τό περιεχόμενον του Μητρώου 'Εγ
γραφής Μισθώσεων εις οιονδήποτε ένδιαφερόμενον πρόσωπον έπί τή
καταβολή τοΰ καθωρισμένου τέλους.

Κανονισμοί.

8.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά τόν
καθορισμόν παντός θέματος τό όποιον, συμφώνως προς τάς διατά
ξεις του παρόντος Νόμου, δύναται ή δέον νά καθορισθή καί διά την
καλυτέραν πραγμάτωσιν τών σκοπών τοΰ παρόντος Νόμου συμπερι
λαμβανομένης καί τής καταβολής τελών.
(2) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τή βάσει τοΰ εδαφίου (1) τοΰ πα
ρόντος άρθρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων.
Έ ά ν μετά πάροδον είκοσι καί μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης κατα
θέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τρο
ποποίηση ή άκυρώση τους οΰτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω
ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής άνω προθεσμίας
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας καί τίθεν
ται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροπο
ποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπρο
σώπων οΰτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας ώς ήθελον οΰτω τροποποιηθή ύπ' αυτής καί τίθενται έν Ίσχύϊ
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Μεταδοτική
διάταξις.

9. Οιαδήποτε υφισταμένη μίσθωσις κρατικής ακινήτου 'ιδιοκτησίας
κατά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου
εγγράφεται έπί τή βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3, τηρουμένων
τών αναλογιών, εντός εξ μηνών άπό τής ημερομηνίας ταύτης.

"Εναρξις

ισχύος.

10. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ εις ήμερομηνίαν όρισθησομέ
νην ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου διά δημοσιεύσεως ειδοποιήσε
ως ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας.

