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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ" Άρ. 1230 της 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό.- περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων (Πρσσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1975 
έ.κδί'δε.ται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 55 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΦΟΡΩΣΑΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς. ακολούθως : 

„¥. *'& παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς; ό περί Μεταβιβάσεως Άκι Συνοπτικός 
νήτων. (ΤΓροσωριναΙ Διατάξεις) Νόμος του 1975. τίτλος. 

2.—(ΐ)ι'Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία. 
κειμένου^— 

«Διευθυντής», σημαίνει τον Διευθυντήν. του Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικου Τμήματος του. Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμ
βάνει δε οιονδήποτε έτερον Λειτουργόν έξουσιοδοτούμενον ύπό του 
Διευθυντού δι' απαντάς ή τίνα των σκοπών του παρόντος Νόμου, 
είτε γενικώς είτε δι* είοικδν τίνα σκοπόν 

«σύμβασις» σημαίνει εγγραψον σύμβασιν πωλήσεως ή ανταλλα
γής ακινήτου, περιλαμβάνει δε εγγραφον δήλωσιν δωρεάς ακινήτου. 

(2) "Οροι μη ειδικώς οριζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται 
εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου τήν ύπό τοΟ περί Μετα
βιβάσεως· καν Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου του 1965 άντιστοί- 9τ0ΰΐ965 
χως ότττοδιδομένην αύτοΐς εννοιαν. 51 τοϋ 1970. 

3.. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τώ περί Μεταβιβά
σεως κάί Ύποθηκεύσεως: 'Ακινήτων Νόμω του 1965, οσάκις σκοπη
ταΐχ ή μεταβίβασις· εγγεγραμμένου ακινήτου ή τμήματος αύτοΰ το 
οποίαν, κείται εντός πόλεως, χωρίου ή ενορίας τηςόποιας το κτημα
τίκόν μητρφον ή' έτερα άναγκαιοϋντα . κτηματολογικά βιβλία δέν 
εώρίακανταΐ: ύπό̂ * τάίν ελεγχον της. Κυπριακής. Δημοκρατίας, είτε ή 
μεταβίβασις, τμήματος: εγγεγραμμένου ακινήτου κειμένου: εντός πε
ριοχής εις τχρ οποίαν ώ.ς έκ της; Τουρκικής εισβολής δεν είναι δυνατή 
ή είσοδος λειτουργών του Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμή
ματος προς τον σκοπόν διενεργείας επιτόπιου εξετάσεως πρό:ς δια
χωρισμόν τοΰ εγγεγραμμένου ακινήτου, ό Διευθυντής δύναται να 
άποδεχθή άντι δηλώσεως μεταβιβάσεως κατάθεσα/ συμβάσεως. 

Προσωρινοί 
διατάξεις 
άναφορικώς 
προς κατα
θέσεις 
συμβάσεων 
αντί δηλώσεων 
μεταβιβάσεων. 

9το0 1965 
51 τοΰ 1970. 
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Δήλωσις ί]τις 
νά συνοδεύη 
τήν σύμδασιν. 

'Αποδοχή 
της 
συμβάσεως. 

•Εγγραφή 
της 
συμβάσεως 
και εκδοσις 
πιστοποιη
τικού. 

'Εγγραφή 
του ακινήτου. 

Κατάθεσις 
και έγγραφη 
δευτέρας η" 
μεταγενέ

στερος 
συμβάσεως. 

9 τοϋ1965 
51 τοΰ 1970. 

Κεφ. 219 
1 0 τ ο ΰ 1 9 6 5 
81 τοΰ1970 
61 τοΰ1973 

9τοΰ 1965 
51 τοΰ1970 . 

4. Ή σύμβασις θα κατατίθεται παρά τω Διευθυντή ύπό τοΰ δικαιο
παρόχου και του δικαιοδόχου καΐ θά συνόδεύηται ύπό εγγράφου 
δηλώσεως, εν τω τύπω τω καθοριζόμένω ύπό του" Διευθυντού, ήτις 
δέον όπως διαλαμβάνη περιγραφήν του ακινήτου γενομένην δι' ανα
φοράς εις τήν τοποθεσίαν αύτου και εις τό τεμάχιον του οίκείου 
Κυβερνητικού Χωρομετρικου Σχεδίου, βεδαίωσιν τοΟ δικαιοπαρόχου 
δτι τό άκίνητον υφίσταται, καΐ δτι τούτο εΐναι έγγεγραμμένον έπ' ονό
ματι του ή δτι τούτο καίτοι μή κεχωρισμένως έγγεγραμμένον έπ' ονό
ματι του αποτελεί έν τούτοις τμήμα ακινήτου, δι' δ υφίσταται έν τω 
κτηματικω μητρώω εγγραφή έπ' ονόματι του και δτι τούτο 
είναι ελεύθερον οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους ό δέ δικαιοπάροχος 
δεν τελεΐ ύπό απαγόρευσα/. 

5. Μετά τήν ύπό του Διευθυντού άποδοχήν της συμβάσεως οδτος 
σημειοΐ έπ' αυτής ενυπογράφως τό γεγονός δτι ή σύμβασις έγένετο 
αποδεκτή ύπ' αύτου ώς και τήν ήμερομηνίαν καΐ τόν χρόνον της 
τοιαύτης αποδοχής. 

6. Ή σύμβασις εγγράφεται ύπό του Διευθυντού εις είδικόν έπί 
τούτω τηρούμενον μητρωον, εκδίδεται δε πιστοποιητικόν της εγγρα
φής της συμβάσεως τόσον προς τον δικαιοπάροχον δσον και προς 
τον δικαιοδόχον, έπί του οποίου σημειουται δτι ό Διευθυντής θά διε
νεργήση έγγραφήν και έκδώση πιστοποιητικόν εγγραφής ώς προ
βλέπεται έν τω αρθρω 7 καΐ ύπό τάς προϋποθέσεις και δρους οΐτινες 
προβλέπονται έν αύτω. 

7. Έάν κατά τόν χρόνον τής αποδοχής τής συμβάσεως τό άκίνητον 
ήτο έγγεγραμμένον έπ' όνόμοαι του δικαιοπαρόχου και τούτο ήτο 
ελεύθερον οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους ό δέ δικαιοπάροχος δέν 
έτέλει ύπό άπαγόρευσιν, ό τίτλος έπί του τοιούτου ακινήτου περιέρ
χεται εις τόν δικαιοδόχον, ευθύς δέ ώς καταστη δυνατή ή κατοχή του 
οίκείου κτηματικού μητρώου ή των ετέρων άναγκαιούντων κτημα
τολογικών βιβλίων ή ή είσοδος εϊς τήν περιοχήν εντός τής οποίας 
κείται τό άκίνητον ή αναλόγως της περιπτώσεως, αμφοτέρων, δ 
Διευθυντής δύναται νά προβή εις τάς αναγκαίας έγγραφάς έν τω 
κτηίματικω μητρώω και έτέροις βιβλίοις του αρμοδίου 'Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου και νά έκδώση τό σχετικόν πιστοποιητικόν 
εγγραφής: 

Νοείται δτι άπασαι α'ι προϋποθέσεις αΐτινες επιβάλλονται ύπό 
τής εκάστοτε έν ίσχύϊ νομοθεσίας άναφορικώς προς τήν διενέργειαν 
εγγραφής ακινήτου δέον νά εχωσιν ίκανοποιηθή. 

8.—(1) Όσάκις σκοπήται ή μεταβίβασις ακινήτου κτηθέντος ύπό 
άϊρεσιν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ό Διευθυντής 
δύναται, ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω περί Μετα
βιβάσεως και Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμω του 1965, νά άποδεχθή, 
αντί δηλώσεως μεταβιβάσεως, κατάθεσιν συμβάσεως δυνάμει του 
παρόντος Νόμου καΐ συ,μφώνως προς τάς διατάξεις αύτου ύπό τάς 
αναγκαίας προσαρμογάς, συνοδευομένην ύπό τοΟ εκδοθέντος ύπό του 
Διευθυντού δυνάμει τού* άρθρου 6 πιστοποιητικού έγγραφης της προ
ηγουμένης συμβάσεως, ώς και βεβαιώσεως τοΟ δικαιοπαρόχου δτι 
τό άκίνητον εΐναι ελεύθερον οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους καΐ 
δτι οδτος δέν τελεί ύπό άπαγόρευσιν, θά καταβάλλωνται δέ τέλη 
δυνάμει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικου Τμήματος (Τέ
λη και Δικαιώματα) Νόμου ώς έάν επρόκειτο περί δηλώσεως μετα
βιβάσεως δυνάμει του περί Μεταβιβάσεως καΐ Ύποθηκεύσεως Ακι
νήτων Νόμου του 1965. 
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(2) Μετά την δυνάμει τσΰ εδαφίου (i) κατάθεσιν συμβάσεως και 
την ύπό του Διευθυντού άποδοχήν ταύτης, εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών, αί διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 ώς εφαρμό
ζονται εις περιπτώσεις καταθέσεως και αποδοχής . άρχι'κής συμ
βάσεως. 

9.—(1) "Απασαι αί διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Ύπο
θηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου του 1965 αί άφορώσαι είς δηλώσεις με
ταβιβάσεων αΐτινες δεν προσκρούουν προς τάς ρητάς διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, θά έφαρμόζωνται κατ' αναλογίαν. 

(2) Ωσαύτως απασαι αί διατάξεις του περί Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικου Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου θά έφαρ
μόζωνται κατ' αναλογίαν. 

10. Πας δστις έν γνώσει αύτοΟ προβαίνει εις οιανδήποτε ψευδή 
βεβαίωσιν ή δήλωσιν ή προκαλεί τήν διενέργειαν τοιαύτης ψευδούς 
δηλώσεως ή βεβαιώσεως είναι ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει 
καταδίκης αύτου υπόκειται είς τήν αυτήν ποινήν ώς έάν είχε προβή 
είς ψευδή μαρτυρίαν εις τίνα δικαστικήν διαδικασίαν. 

'Εφαρμογή 
διατάξεων 
έτερων 
Νόμων, 
9 τοΰ 1965 

51 τοΰ 1970. 
Κεφ. 219. 
10 τοΰ1965 
81 τοΰ 1970 
61 τοΰ 1973. 

'Αδικήματα 
καΐ ποιναί. 


