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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό ύπό τοΰ "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογράφεις την 27ην Ιανουαρίου, 
1962 «περί Χαρτοσήμου της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως Νόμος» δημο
σιεύεται συμφώνως προς τό άρθρον 49, παράγραφος (i) τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 5 τοΰ 1962. 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

"Αρθρον Ι 
Τα δεικνυόμενα έν τω Πίνακι τοΰ παρόντος Νόμου τέλη καταβάλλονται:— 
(α) Δια την σύνταξιν ή παράδοσιν, ή 
(β) Διά την εκδοσιν ή έπικύ.ρωσιν ύπό του αρμοδίου οργάνου ή αρχής, ή 
(γ) Διά την άποστολήν ή έπίδοσιν είς την άρμοδίαν αρχήν ή όργανον, 

οιουδήποτε εγγράφου ή αποδείξεως δεικνυομένων έν τω αύτώ πίνακι. 
"Αρθρον 2 

Πάν επιβληθέν, διά τοΰ παρόντος Νόμου, τέλος έπι οιουδήποτε εγγράφου ή 
αποδείξεως καταβάλλεται συμπληρωματικώς επί πλέον οίουδήποτε άλλου φόρου 
ή τέλους ούτινος ή καταβολή επιβάλλεται υπό Ισχύοντος νόμου ή προσθέτου δια
τάξεως δι* δμοια έγγραφα ή αποδείξεις. 

"Αρθρον 3 
Τα επιβληθέντα διά τοΰ παρόντος Νόμου τέλη, καταβάλλονται διά χρήσεως 

χαρτοσήμου της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως. 'Οσάκις τό εγγραφον ή 
άπόδειξις γίνεται είς διπλούν τά τοιαύτα χαρτόσημα τίθενται, αναλόγως τής περι
πτώσεως, ήτοι επί του στελέχους εάν τό εγγραφον ή άπόδειξις αποσπώνται έξ 
αύτοΟ ή επί καταστίχου έάν τό πρωτότυπον έχει συνταχθή εντός κατάστιχου. Εϊς 
τάς λοιπάς περιπτώσεις, τό χαρτόσημον τίθεται έπ* αύτοΰ τούτου τοΰ έγγραφου. 

"Αρθρον 4 
Ουδεμία πρδξις γίνεται βάσει οιουδήποτε έγγραφου μεταξύ τών δεικνυομένων 

έν τή παραγράφω Ι του Πίνακος, έώ* δσον δέν καταβληθή τό σχετικόν τέλος. 
Οίονδήποτε εγγραφον ή άλλη απόδειξις ευρισκομένη έκτος τοΟ πλαισίου τών 

δεικνυομένων έν τη παραγράφω Ι τοΰ ΠΙνακος δέν συντάσσεται, δέν παραδίδεται» 
δέν εκδίδεται, δέν έπικυροΟται καΐ δέν δύναται νά γίνη ουδεμία ενέργεια ή πράξις 
βάσει τοιούτου έγγραφου ή αποδείξεως έφ* δσον δέν καταβληθή τό σχετικόν τέλος. 
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"Αρθρον 5 
Παν πρόσωπον ύπεύθυνον δια την εΐσπραξιν οιουδήποτε τέλους επιβληθέντος 

διά του παρόντος Νόμου και τό όποιον γίνεται αίτιον της μή εισπράξεως αύτοΟ 
ή ενεργεί κατά παράβασιν του άρθρου 4 ή οέν συμμορφοϋται προς αύτάς, πληρώνει 
τό τοιούτον τέλος είς τό διπλάσιον διά χαρτοσήμων της Συνελεύσεως καΐ έν ή 
περιπτώσει τοϋτο είναι και μέλος της Δημοσίας Υπηρεσίας της Συνελεύσεως 
τιμωρείται ταυτοχρόνως και πειθαρχικώς. 

"Αρθρον 6 
Πάν πρόσωπον τό όποιον εκτελεί οίανδήποτε πράξιν ή συναλλαγήν ή οποία 

δέον να γίνη δι* εγγράφου ή σημειώματος υποκειμένου είς τό διά τοϋ παρόντος 
νόμου επιβληθέν τέλος άνευ της καταβολής τοϋ σχετικού τέλους ή αποδέχεται 
ύπό τοιούτους δρους οιονδήποτε έγγραφον ή σημείωμα δύναται νά τιμωρηθή ύπό 
του "Επαρχιακού Δικαστηρίου εϊς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα λίρας 
και διατάσσεται συνάμα ή καταβολή εϊς τό διπλάσιον, έπιφυλαττομένης οιασδήποτε 
άλλης πράξεως προκυπτούσης εξ οιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή προσθέτου θε-
σπίσματος. 

"Αρθρον 7 
"Απαντα τά δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου εισπραττόμενα τέλη και πρόστιμα 

καταβάλλονται είς τό Πάγιον Ταμεΐον της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 8 
Τό Γραφεΐον Οικονομικών της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως εντέλλεται 

τά της εκτελέσεως τοϋ παρόντος Νόμου. 

ΠΙΝΑΞ 
£ μίλς 

Ι. Δι* οίανδήποτε α'ίτησιν ή άλλον έγγραφον σταλέν και δοθέν είς τήν 
Τουρκικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν ή είς οιονδήποτε γραφεΐον, αρχήν, 
όργανισμόν και Ίδρυμα διατελούν ύπό τήν διοίκησιν, τόν ελεγχον, 
τήν έπίβλεψιν ή τήν έπιθεώρησιν αυτής εξαιρέσει της Τουρκικής Κεν
τρικής Συνεργατικής Τραπέζης . . 0.025 

2. Δι ' εκαστον, εκ τών εκ μέρους της Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
και οιουδήποτε γραφείου, αρχής, οργανισμού και ιδρύματος διατε
λούντος υπό τήν διοίκησιν, τόν ελεγχον, τήν έπίβλεψιν ή τήν έπιθεώ
ρησιν αυτής, εξαιρέσει, άπό απόψεως τών ιδίων αυτών μελών, τών 
παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών ώς και τών πιστωτι
κών συνεταιρικών Ιδρυμάτων και τών Κοινοτικών Δικαστηρίων εκ
δοθέντα κάτωθι έγγραφα:— 

(α) Δι* οίουδήποτε είδους έγγραφον . . 0.250 
(β) Δι ' οίουδήποτε είδους άντίγραφον— 

(ϊ) Έν ή περιπτώσει δεν υπερβαίνει τάς 200 λέξεις . . 0.075 
(ii) Διά τάς άνω τών 200 λέξεων κάθε 100 ή όλιγωτέρας λέξεις . . 0.025 

3. Διά τάς διδομένας ταυτότητας έκ μέρους τοϋ Γραφείου τοϋ 'Εκτελε
στικού Συμβουλίου, εις τά μέλη της Δημοσίας Υπηρεσίας τής Τουρκι
κής Κοινοτικής Συνελεύσεως, είς τους υπαλλήλους τών υπαγομένων 
εις τόν ελεγχον, τήν έπιθεώρησιν ή τήν έπίβλεψιν τής Τουρκικής Κοι
νοτικής Συνελεύσεως καΐ τάς διδομένας ταυτότητας είς τους μαθητάς 
τών εις τό Τουρκικόν Γραφεΐον Παιδείας υπαγομένων ή 'ιδιωτικών 
Τουρκικών 'Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έκ μέρους τής διευθύνσεως 
έκαστου τοιούτου Ιδρύματος.. .» . . . . 0 . 1 0 0 

4. Διά τά διδόμενα πτυχία είς τους τελειοφοίτους ή μαθητάς τών υπαγο
μένων είς τό Τουρκικόν Γραφεΐον Παιδείας ή Τουρκικά ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα . . . . . . 1.250 
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£ μίλς 
Διά τάς διδομένας ύττό των Τουρκικών Δημαρχείων άδειας παραμονής 

κυνών εντός των ορίων τών δήμων, συμφώνως ττρός τον περί Κυνών 
Νόμον (Νόμοι Κύπρου. Κεφάλαιον 52) . . . . 0.100 

Διά τάς διδομένας ύπό τών Τουρκικών Δημαρχείων δυνάμει τω «περί 
Τακτοποιήσεως Όδών και Οικοδομών Νόμω» (Νόμοι Κύπρου, Κεφά
λαιον 96) καΐ τω «περί Τακτοποιήσεως Όδών και Οικοδομών Κανο
νισμώ» (Πρόσθετα Νομοθετήματα, Τόμος Ι, σελίς 307) :— 

(α) 'Αδειών Οίκοδομών— 
(i) Όσάκις ή αξία της οικοδομής δεν υπερβαίνει τάς πεντακόσιας 

λίρας ώς εγγιστα . . 0.500 
(ii) Όσάκις ή άζία της οικοδομής είναι κατά προσέγγισιν ανω

τέρα τών πεντακοσίων άλλ' ουχί τών δύο χιλιάδων λιρών . . 1.000 
(ii i) Όσάκις ή αξία τής οικοδομής είναι κατά προσέγγισιν ανωτέρα 

τών δύο χιλιάδων άλλ* ουχί των τεσσάρων χιλιάδων λιρών. . 2.000 
(iv) Όσάκις ή αξία τής οικοδομής είναι κατά προσέγγισιν ανωτέρα 

τών τεσσάρων χιλιάδων λιρών . . . . . . . . 3.000 
(β) Διά τήνάδειαν διανομής γηπέδου ή ύπαρχούσης οικοδομής . . 1.000 

Έτυπώθη tv τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 


