
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 240 της 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι , 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Χαρτοσήμων Νόμος του 1963, το κείμενον του οποίου 
ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρα
τίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας. 

'Αριθμός 19 του 1963 

Ο ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, 1963. 
Μέρος Ι.ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Χαρτοσήμων Συνοπτικός 
Νόμος του 1963. τ[τλο<:· 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει 'Ερμηνεία, 
μένου— 

«άπόδειξις» περιλαμβάνει πάν σημείωμα, μνημόνιον ή εγγραφον, 
δι' οδ αναγνωρίζεται ή δηλουται ή λήψις, κατάθεσις ή καταβολή 
χρημάτων, συναλλαγματικής, επιταγής ή γραμματίου εις διατα
γήν, ή δι' οδ αναγνωρίζεται ή λήψις κινητής περιουσίας προς έξό
φλησιν χρέους τινός, ή δι* οδ αναγνωρίζεται ό συμβιβασμός, έξό
φλησις ή άπόσβεσις χρέους ή απαιτήσεως ή μέρους χρέους ή απαι
τήσεως, ή δπερ δεικνύει ή δηλοΐ τοιαύτην άναγνώρισιν, ανεξαρτή
τως του έάν είναι ύπογεγραμμένον ή δχι" 

«άσφαλιστήριον» περιλαμβάνει παν εγγραφον δι' οδ συνάπτεται, 
ή συμφωνείται ή αποδεικνύεται ή σύναψις ασφαλιστικής τίνος συμ
βάσεως και ό δρος «άσφάλισις» περιλαμβάνει και τήν «άσφάλειαν 
ζωής». 

(327) 
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«άσφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων» σημαίνει 
ασφαλιστή ρ ιο ν δι ' οΰ συμφωνείται ή καταβολή χρηματικού τίνος 
ποσού έπί τω βιαίω, ή μή δφειλομένω εις φυσικά αίτ ια θανάτω 
προσώπου τινός, ή έπί τω εξ ατυχήματος θανάτω αύτου, ή ή κατα
βολή χρηματικού τίνος ποσοΰ ύπό μορφήν αποζημιώσεως δια σω
ματικήν βλάδην, περιλαμβάνει δε ωσαύτως πάσαν άγγελίαν ή δη
μοσίευσιν εν τινι έφημερίδι ή έτέρω δημοσιεύματι, δι ' ής σκοπεΐται 
δπως έξασφαλισθή ή πληρωμή χρηματικού τίνος ποσού* έπί τω 
θανάτω ή σωματική βλάβη του κατόχου ή κομιστου της εφημερί
δος ή δημοσιεύματος, έν ώ διαλαμβάνεται ή αγγελ ία μόνον έν τη 
περιπτώσει ατυχήματος ή βίαιου θανάτου ή θανάτου μή οφειλομέ
νου εις φυσικά αΐτια.' 

Το άσφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων δεν θεωρεί
τα ι ως ασφάλεια ετέρας φύσεως μόνον λόγω του γεγονότος δτι 
τοΰτο διαλαμβάνει ρήτραν καταβολής ποσού τίνος κατά τήν διάρ
κειαν ασθενείας ή άνικανότητος λόγω σωματικής βλάβης. 

«άσφαλιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων» ή 
«θαλάσσια άσφάλισις»— 

(α) σημαίνει άσφάλισιν, περιλαμβανομένης της άντασφαλίσεως, 
έχουσαν ως άντικείμενον οιονδήποτε πλοΐον ή σκάφος, ή τάς 
μηχανάς αύτου, τά άρμενα και σύσκευα, και τον εφοπλισμό ν 
ποτντός πλοίου ή σκάφους, ή τά έπί του πλοίου ή σκάφους 
φορτωθέντα αγαθά, εμπορεύματα ή πάσης φύσεως περιου
σιακά στοιχεία, ή τον ναυλον, ώς και παν έτερον άφορων το 
πλοΐον ή σκάφος συμφέρον, δπερ νομίμως δύναται νά 
άσφαλισθή' και 

(β) περιλαμβάνει άσφάλισιν αγαθών, εμπορευμάτων ή περιου
σιακών στοιχείων έν διαμετακομίσει, ήτις επάγεται ουχί μό
νον θαλασσίους κινδύνους έν τη έννοια τής παραγράφου 
(α) του όρισμοΟ, άλλ' ωσαύτως οιονδήποτε έτερον κίνδυνον 
δν δυνατόν νά έπάγηται ή άσφαλισθεΐσα διαμετακόμισις από 
τής ενάρξεως αυτής μέχρι του τελικού προορισμού αυτής 
του καλυπτομένου ύπό τής ασφαλίσεως" 

(γ) περιλαμβάνει πασαν συμφωνίαν ή άνάληψιν υποχρεώσεως, 
δυνάμει τής οποίας πρόσωπον τ ι έναντι χρηματικής αντι
παροχής καταβληθείσης ή καταβλητέας ύπό μορφήν προσθέ
του ναύλου ή άλλως, συμφωνεί τήν άνάληψιν παντός παρε
πομένου κινδύνου άγοτθων, εμπορευμάτων ή πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων, έν δσω ταΟτα είναι φορτωμένα έπί 
πλοίου ή σκάφους, ή αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως απο
ζημίωση τον κύριον τοιούτων άγocθώv) εμπορευμάτων ή πε
ριουσιακών στοιχείων έκ παντός κινδύνου, άπωλείας ή 
ζημίας" 

«άσφαλιστικόν συμβόλαιον ζωής» σημαίνει άσφαλιστήριον γενό
μενον έπί τής ζωής ενός ή πλειόνων προσώπων, ή άναφορικώς 
προς γεγονός ή ένδεχόμενον άφορων είς τήν ζωή ν, ή εξαρτώμενο ν 
έκ τής ζωής ενός ή πλειόνων προσώπων, εξαιρουμένου του ασφα
λιστικού συμβολαίου ένοα/τίον ατυχημάτων' 

«γραμμάτιον» περιλαμβάνει παν έγγραφόν το όποιον δεν είναι 
συναλλαγματική ή γραμμάτιον είς διοααγήν δι ' οδ πρόσωπον τ ι 
αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως πλήρωση χρηματικόν τ ι ποσόν 
ε'ις έτερον πρόσωπον ή ε'ις διαταγή ν αύτου" 
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«γραμμάτιον εις διαταγή ν» σημαίνει γραμμάτιον εις διαταγήν 
ώς τούτο καθορίζεται έν τω περί Συναλλαγματικών Νόμω, περί Κεφ 262 
λαμβάνει δε γραμμάτια δι' ών παρέχεται ή ύπόσχεσις πληρωμής 
χρηματικού τίνος ποσού έξ ειδικού τίνος ταμείου, δπερ δυνατόν 
να είναι διαθέσιμον ή μή, ή ύφ' οιονδήποτε δρον ή αΤρεσιν, ήτις 
δυνατόν νά πληρωθή ή δυνατόν νά μή πληρωθή' 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν* 
«Δικαστήριον» σημαίνει το άρμόδιον δικαστήριον* 
«εγγραφον» περιλαμβάνει πάν εγγραφον δι' οδ δημιουργούνται, 

μεταβιβάζονται, περιορίζονται, επεκτείνονται, άποσβέννυνται ή 
διατυπουντοα εγγράφως δικαιώματα ή υποχρεώσεις, ή δι' οδ σκο
πεΐται ή δημιουργία, μεταβίβασις, περιορισμός, έπέκτασις, άπό
σβεσις, ή έγγραφος διατύπωσις δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων' 

«εμπορεύσιμα αξιόγραφα» σημαίνει αξιόγραφα άτινα δυνατόν 
νά πωληθώσιν ή νά μεταβιβασθώσιν ώς αξιόγραφα έν τη Δημοκρα
τία ή έκτος της Δημοκρτίας' 

«επιταγή» σημαίνει συναλλαγματική ν έκδιδομένην επί ειδικώς 
καθοριζομένου τραπεζίτου, μή οδσαν πληρωτέαν άλλως ή έν δψει' 

«'Έφορος» σημαίνει τον "Εφορον έπί των Τελών Χαρτοσήμου 
τον έμπεπιστευμένον, δυνάμει του άρθρου 3, τά της εφαρμογής 
του παρόντος Νόμου' 

«Λειτουργός Προσόδων» σημαίνει πάντα λειτουργόν του Τμήμα
τος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δστις 
τελεί έν τη υπηρεσία εφαρμογής του παρόντος Νόμου' 

«μίσθωσις» σημαίνει μίσθωσιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας, 
περιλαμβάνει δε επίσης— 

(α) συμφωνίαν διά μίσθωσιν' και 
(β) ένοικίασιν ακινήτου ή κινητής περιουσίας' και 
(γ) ύπομίσθωσιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας" και 
(δ) πάσαν εγγραφον δήλωσιν έπί αιτήσεως διά μίσθωσιν επέ

χουσα^ θέσιν αποδοχής τής αιτήσεως' 

«ναυλωτικόν εγγραφον» περιλαμβάνει πάσαν συμφωνίαν ή συμ
βασιν ναυλώσεως πλοίου ή σκάφους, ή παν μνημόνιον, επιστολή ν 
ή έτερον έ'γγραφον (πλην τής φορτωτικής και τής αποδείξεως τής 
εκδοθείσης υπό αξιωματικού τίνος του πλοίου) μεταξύ του πλοιάρ
χου ή του πλοικτήτου και παντός έτερου προσώπου, δπερ άφορα 
εις τήν ναύλωσιν ή τήν διά πλοίου ή σκάφους μεταφοράν χρημά
των, εμπορευμάτων ή προτγμάτων' 

«πληρεξούσιον εγγραφον» περιλαμβάνει πάν εγγραφον, δι' οδ 
παρέχεται ή εξουσία εις ε'ιδικόν τι πρόσωπον δπως ενεργή έκ μέ
ρους και έν ονόματι του συντάξοα/τος το εγγραφον προσώπου, δέν 
περιλαμβάνει δμως το εγγραφον διορισμού προσώπου τινός ώς 
δικηγόρου ίνα ενεργή ώς τοιούτος εις δικαστικάς υποθέσεις' 

«προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον» έν αναφορά προς εγγραφον, 
σημαίνει δτι το εγγραφον φέρει κινητόν ή σφραγιστόν χαρτόσημον 
αξίας ουχί ελάσσονος του προσήκοντος ποσού, και δτι τό τοιούτον 
χαρτόσημον επετέθη και ήκυρώθη ή έχρησιμοποιήθη συμφώνως τω 
εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμω' 
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«συναλλαγματική» σημαίνει συναλλαγματική ν ώς αϋτη καθο
Κεφ. 262 ρίζεται έν τω περί Συναλλαγματικών Νόμω ώς καΐ παν Μτε

ρον έγγραφον παρέχον το δικαίωμα, ή φερόμενον ώς παρέχον το 
δικαίωμα, εις πρόσωπον τι, είτε τούτο κατονομάζεται έν αύτω 
είτε δχι να απαίτηση πληρωμήν παρ' έτερου τινός προσώπου, ή 
να έκδώση συναλλαγματικήν έφ' έτερου τινός προσώπου δια χρη
ματικόν τι ποσόν' 

«συναλλαγματική πληρωτέα έν δψει» περιλαμβάνει— 
(α) έντολάς πληρωμής χρηματικού τίνος ποσού δια συναλ

λαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν, έντολάς παραδό
σεως συναλλαγματικής ή γραμματίου εις, διαταγήν προς 
έξόφλησιν χρηματικού τίνος ποσού, ή πληρωμής χρημα
τικού ποσού έξ ειδικού τίνος ταμείου, δπερ δυνατόν να 
είναι ή να μη είναι διαθέσιμον, ή ύφ' ο'ιονδήποτε δρον ή 
αΐρεσιν ήτις δυνατόν να πληρωθή ή νά μή πληρωθή' 

(β) έντολάς πληρωμής χρηματικού τίνος ποσού, καθ' εβδο
μάδα, κατά μήνα ή καθ' ετέρας καθωρισμένας περιόδους' 
και 

(γ) πιστωτικάς έπιστολάς, ήτοι παν έγγραφον δι' οΰ πρόσω
πον τι εξουσιοδοτεί έτερον πρόσωπον δπως παράσχη πί· 
στωσιν εις το πρόσωπον προς δφελος οδτινος τοΟτσ 
εξεδόθη' 

«συνταχθέν» και «σύνταξις» έν αναφορά προς έγγραφα σημαί
νουν αντιστοίχως «ύπογραφέν» και «υπογραφή»' 

«σφραγιστόν επίσημα» περιλαμβάνει— 
(α) ένσήματα επιτιθέμενα και σφραγιζόμενα ύπό τοΟ αρμο

δίου υπαλλήλου' 
(β) επισήματα έκτετυπωμένα άναγλύφως ή κεχαραγμένα επί 

χάρτου" 
(γ) κινητά επισήματα μετ' ανάγλυφου εκτυπώσεως' 

«τραπεζίτης» περιλαμβάνει τάς τράπεζας, ώς και παν πρόσωπον 
δπερ ενεργεί ώς τραπεζίτης' 

«ύποκείμενον είς τέλος χαρτοσήμου» έν αναφορά προς έ*γγραφον 
συνταχθέν, ή το πρώτον συνταχθέν, μετά τήν έναρξιν της ισχύος 
του παρόντος Νόμου, σημαίνει ύποκείμενον είς τέλος χαρτοσήμου 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, καΐ έν αναφορά προς οιονδήποτε 
έτερον έγγραφον, ύποκείμενον είς τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του έν 
τη Δημοκρατία ισχύοντος Νόμου κατά τον χρόνον τής συντάξεως 
του τοιούτου έγγραφου, ή έν τη περιπτώσει έγγραφου υπογραφόμε
νου ύπό πλειόνων προσώπων κατά χρόνον διάφορον, δυνάμει του 
Νόμου του ισχύοντος καθ' δν χρόνον τό τοιούτον έγγραφον τό πρώ
τον συνετάχθη' 

«φορτωτική» περιλαμβάνει τήν διαφορτωτικήν, ουχί δμως τήν 
άπόδειξιν παραλαβής εμπορευμάτων έκδιδομένην ύπό αξιωματι
κού τίνος του πλοίου' 

«χάρτης» περιλαμβάνει περγαμηνήν, μεμβράνην ή οιανδήποτε 
έτέραν ϋλην έφ' ή ς δυνατόν νά συνταχθή εγραφόν τι' 

«χαρτόσημον» σημαίνει σφραγιστόν ή κινητόν επίσημα οι δέ δροι 
«χαρτοσημαίνω» καΐ «χαρτοσήμανσις» μετά των γραμματικών 
αυτών παραλλαγών θά ερμηνεύονται αναλόγως' 

«χρήμα» περιλαμβάνει παν ποσόν έκπεφρασμένον είς τό νόμισμα 
τής Δημοκρατίας, ή ε'ις οιονδήποτε άλλοδαπόν νόμισμα. 
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3.—(1) Δια την καλήν και πιστήν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου, 
ό Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών θα είναι ό "Εφορος έπί τών Τελών Χαρτοσήμου, ύπό τήν 
Ιδιότητα του δε ταύτην θά προβαίνη εις πασαν ένέργειαν ην ήθελε 
κρίνει άναγκαίαν ή σκόπιμον δια τήν έφαρμογήν τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Ό "Εφορος δύναται να εξουσιοδότηση οιονδήποτε έτερον λει
τουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, δπως ένασκή τοιαύ
τας εξουσίας και έκτελή τοιαύτα καθήκοντα άναφορικώς προς τήν 
έφαρμογήν του παρόντος Νόμου, ώς ό "Εφορος ήθελε καθορίσει : 

"Ο Διευθυν
τής τοϋ 
Τμήματος 
"Εσωτερικών 
Προσόδων 
"Εφορος 
έπί τών 
Τελών 
Χαρτοσήμου. 

Μέρος 11.ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

Α .  Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ε Ι Σ ΤΕΛΟΣ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

4.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, και τη Εγγραφα 
ρουμένων τών έν τω παρόντι ή οίωδήποτε έτέρω εκάστοτε έν ίσχύϊ υποκείμενα 
Νόμω, ή έν τω Πρώτω Παραρτήματι εμπεριεχομένων, εξαιρέσεων, είςτέλος, 
παν εγγραφον ειδικώς άναγραφόμενον έν τω Πρώτω Παραρτήματι n £ ^ L „ a 
θά υπόκειται είς τέλος αξίας ίσης προς το ποσόν όπερ ειδικώς καθο
ρίζεται έν τω είρημένω Παραρτήματι ώς το άντίστοιχον προσήκον 
τέλος, εάν, 

(α) συνετάχθη έν τη Δημοκρατία' ή 
(β) έάν συνταχθέν έκτος της Δημοκρατίας, άφορα, είς οιονδή

ποτε περιουσιακόν στοιχεΐον. κείμενον έν τή Δημοκρατία ή 
είς ζητήματα ή πράγματα άτινα θά έκτελεσθώσιν. ή θά 
γίνωσιν έν αύτη : 

Νοείται δτι δεν θά έπιβάλληται τέλος χαρτοσήμου άναφορικώς 
προς έγγραφα συνταχθέντα ύπό, ή έκ μέρους ή προς δφελος της Δη
μοκρατίας, είς περιπτώσεις καθ' άς, μή υφισταμένης της παρούσης 
εξαιρέσεως, ή Δημοκρατία θά ύπεχρερΰτο νά καταβάλη τό άναφο
ρικώς προς τοιαύτα έγγραφα πληρωτέον τέλος' και 

Νοείται περαιτέρω δτι ό Υπουργός Οικονομικών δύναται, άμα ώς 
πεισθή δτι εν τινι αλλοδαπή χώρα ουδέν τέλος χαρτοσήμου επιβάλλε
τα ι έπί έγγραφων συντοπτομένων ύπό ή έκ μέρους ή προς δφελος 
της Δημοκροπίας, νά διακήρυξη διά διατάγματος δημοσιευομένου έν 
τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, δτι ουδέν τέλος χαρτοσήμου 
θά έπιβάλληται έπί έγγραφων συνταττομένων ύπό ή έκ μέρους ή 
προς δφελος της Κυβερνήσεως τής τοιαύτης αλλοδαπής χώρας. 

(2) Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβαννομένων θά έπι
βάλλη πρόσθεταν τέλος χαρτοσήμου έπί έγγραφων ρητώς υποκει
μένων είς τέλος χαρτοσήμου δυνάμει τών διοττάξεων οιουδήποτε έτε
ρου, εκάστοτε ισχύοντος έν τή Δημοκρατία νόμου. 

5.—(1) Όσάκις, έν τή περιπτώσει οιασδήποτε συμβάσεως ή μνη Πλείονα τοϋ 
μονίου συμβάσεως χρησιμοποιούνται πλείονα του ενός έγγραφα διά ενός έγγραφα 
τήν περάτωσιν τής δικαιοπραξίας (είτε ταύτα συντάττονται συγχρό α^αέν™"" 
νως, είτε κατά διάφορον χρόνον) μόνον τό κύριον εγγραφον θά ύπό δικαιοπραξία. 
κείται είς τό έν τω Πρώτω Παραρτήματι καθοριζόμενον τέλος χαρ
τοσήμου διά τήν είρημένην σύμβασιν ή μνημόνιον συμβάσεως, £κα
στον δε τών λοιπών έγγραφων θά υπόκειται είς τέλος χαρτοσήμου 
διακοσίων μίλς αντί του έν τω είρημένω Παραρτήματι τυχόν καθορι
ζομένου τέλους. 
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"Εγγραφα 
αφορώ ντα 
είς πλείονα 
διακεκριμέ
να θέματα. 

"Εγγραφα 
εμπίπτοντα 
εντός πλειόνων 
κατηγοριών 
τοΰ Πρώτου 
Παραρτή
ματος. 

"Ασφαλιστι
κόν συμβό
λαιον εναντίον 
θαλασσίων 
κινδύνων. 

Συμβιβα
σμός τελών 
χαρτοσήμου 
έπί ασφα
λιστικών 
συμβολαίων 
εναντίον 
ατυχημάτων. 

Δεύτερον 
Παράρτημα. 

(2) Τά συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καθορίσωσιν άφ' εαυτών 
ποΐον των ούτω χρησιμοποιουμένων έγγραφων θα θεωρήται, δια τους 
σκοπούς του εδαφίου (1) ώς το κύριον έ'γγραφον : 

Νοείται δτι το έπί του ούτω καθορισθέντος έγγραφου έπιβλητέον 
τέλος θα είναι το μέγιστον τέλος είς δ θα ύπέκειτο οιονδήποτε των 
ώς εϊρηται χρησιμοποιηθέντων εγγράφων. 

6. Παν εγγραφον διαλαμβάνον, ή άφορων, πλείονα του ενός 
διακεκριμένα θέματα, θα υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου 'ίσον προς 
το άθροισμα τών τελών χαρτοσήμου είς α θα ύπέκειντο δυνάμει του 
παρόντος Νόμου τά διαλαμβάνοντα ή άφορώντα τοιαΰτα θέματα 
έγγραφα, έάν συνετάττοντο χωριστά έγγραφα δι' εν εκαστον τοιού
τον θέμα. 

7. Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 6, έγγραφα ούτω δια
τυπωθέντα, ώστε νά έμπίπτωσιν εντός δύο ή πλειόνων κατηγοριών 
του Πρώτου Παραρτήματος, θά υπόκεινται, οσάκις τά δυνάμει τούτου 
έπιβλητέα τέλη ποικίλλωσι, μόνον είς το μέγιστον τών τοιούτων 
τελών. 

8.—(1) Ή σύμβασις θαλάσσιας ασφαλίσεως δεν είναι έγκυρος, 
έκτος έάν περιβληθή τον τύπον του ασφαλιστικού συμβολαίου εναν
τίον θαλασσίων κινδύνων. 

(2) 'Απαγορεύεται ή εκδοσις ασφαλιστικού συμβολαίου εναντίον 
θαλασσίων κινδύνων διά χρονικήν τίνα περίοδον έάν αυτή ύπερβαίνη 
τους δώδεκα μήνας. 

(3) Το άσφαλιστικόν συμβόλαιον ένοαπτίον θαλασσίων κινδύνων 
δεν είναι εγκυρον, έκτος έάν καθορίζη τόν είδικόν κίνδυνον, ή θα
λάσσιον εγχείρημα, ή τόν χρόνον, δι' δν ή άσφάλισις έγένετο, τά 
ονόματα τών μερών καΐ το άσφαλισθέν ποσόν. 

9.—(1) Όσάκις πρόσωπον τι έκδίδον ασφαλιστικά συμβόλαια 
εναντίον ατυχημάτων ένασκή, κατά τήν γνώμην του Εφόρου, την 
άσφαλιστικήν ταύτην έπιχείρησιν κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά 
καθίστοπται ανέφικτος ή ασύμφορος ή καταβολή τών έπί τοιούτων 
ασφαλιστηρίων επιβαλλομένων τελών ύπό μορφήν χαρτοσήμου, ό 
"Εφορος δύναται νά συμφωνήση μετά του προσώπου τούτου δπως 
ανά τρίμηνον παραδίδη είς τόν "Εφορον καταστάσεις δεικνύουσας 
άπαντα τά ποσά άτινα ελήφθησαν ύπό μορφήν ασφαλίστρων έπί 
ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων. 

(2) Ό τύπος της συμφωνίας εγκρίνεται ύπό του 'Εφόρου, εμπε
ριέχει δε αυτή τοιούτους δρους και προϋποθέσεις, ώς ό "Εφορος 
ήθελε κρίνει προσήκον νά έπιβάλη. Το πρόσωπον μεθ' οδ συνάπτε
ται ή συμφωνία υποχρεούται νά τηρή απαντάς τους έν τω Δευτέρω 
Παραρτήματι εμπεριεχόμενους κοα/ονισμούς. 

(3) "Αμα τη συνάψει της συμφωνίας μεταξύ του Εφόρου και έτε
ρου τινός προσώπου, και ενόσω ή συμφωνία αυτή τελή έν ίσχύϊ, τά 
ύπό του προσώπου τούτου εκδιδόμενα ασφαλιστικά συμβόλαια εναν
τίον ατυχημάτων είς ουδέν τέλος θά υπόκεινται, αντί δε του έν λόγω 
τέλους, και ύπό τύπον συμβιβασμού διά το έπιβλητέον τέλος χαρτο
σήμου, θά έπιβάλληται φόρος με βάσιν συντελεστή ν πέντε έπί τοις 
έκοττόν έπί του αθροίσματος απάντων τών ποσών άτινα είσεπράχθη
σαν ύπό μορφήν ασφαλίστρων έπί ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον 
ατυχημάτων, ώς τέλος χαρτοσήμου. 

(4) Έάν ό επιβληθείς φόρος δέν καταβληθή άμα τή παραδόσει 
τών καταστάσεων, ούτος θά εΐναι χρέος όφειλόμενον είς τήν Δημο
κρατίαν παρά του προσώπου ύφ' οδ, ή έκ μέρους ούτινος, παρεδό
θησαν αϊ καταστάσεις. 
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(5) Έν περιπτώσει αμελείας παραδόσεως των υπό του παρόντος 
άρθρου απαιτουμένου καταστάσεων, ή αμελείας καταβολής του φό
ρου συμφώνως τω παρόντι άρθρω, το πρόσωπον τοΰτο θά υποχρεού
ται να καταβάλη εις τον Έφορον ποσόν ϊσον προς δέκα επί τοΐς 
εκατόν επί τοϋ ποσού του πληρωτέου φόρου, και παρόμοιον πρόστι
μον δι' εκαστον μήνα καθ' δν συνεχίζεται ή αμέλεια μετά την λήξιν 
του πρώτου μηνός. 

10. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια διατάγματος, νά 'Εξουσία 
προνοήση περί του συμβιβασμού ή παγιοποιήσεως των τελών ε'ις την °^V ασ^ου 

περίπτωσιν εκδόσεως ομολογιών, χρεωγράφων, ή έτερων έμπορευ χαρτθσήμου 
σίμων αξιόγραφων, ύπό κεκτημένης νομικήν προσωπικότητα εται
ρείας, ή έτερου νομικού προσώπου. 

Β.ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΜ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ 

11.—(1) Πάν τέλος χαρτοσήμου, όπερ εκάστοτε επιβάλλεται διά Τρόπος 
νόμου επί έγγραφων, δέον να καταβάλληται και σημειουται συμφώ καταβολής 
νως ταΐς διατάξεσι τοϋ παρόντος Νόμου. των τελών. 

(2) 'Εκτός ως άλλως ρητώς προβλέπεται έν τω παρόντι Νόμω, 
άπαντα τά τέλη χαρτοσήμου ε'ις α τα έγγραφα υπόκεινται, θά κατα
βάλλωνται, και ή καταβολή αυτών θά δεικνύηται έπί τών τοιούτων 
έγγραφων, διά χαρτοσήμων, και ουχί άλλως πως. 

12.—(1) Το είδος τών χαρτοσήμων άτινα δέον νά χρησιμοποιούν Ποϊαχαρτό
ται, εϊτε ταύτα είναι κινητά είτε σφραγιστά επισήματα έν τή περιπτώ σήμα δέον 
σει τών διαφόρων κατηγοριών έγγραφων θά καθορίζηται διά Κανό ν« ΧΡΊ0"^0" 
νισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου' μέχρις οδ δε έκδο
θώσιν οι τοιούτοι Κανονισμοί, και τηρουμένων τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, πάντα τά χαρτόσημα άτινα αμέσως προ της ενάρ
ξεως τής 'ισχύος του παρόντος Νόμου ήδύναντο νομίμως νά χρησιμο
ποιηθώσι διά τήν καταβολήν τών τελών χαρτοσήμου ε'ις ά τά έγγρα
φα ύπέκειντο, δύνανται νά χρησιμοποιώνται διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Ή καταβολή του τέλους χαρτοσήμου δύναται νά γίνη διά τής 
χρησιμοποιήσεως πλειόνων χαρτοσήμων, χαρτόσημα δε αξίας μείζο
νος της δεούσης δύνανται νά χρησιμοποιώνται διά τήν σήμανσιν εγ
γράφου τινός. 

13.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος ή παντός έτέ Άκύρωσις 
ρου νόμου, πας δστις— κινητών 

(α) επιθέτει κινητόν επίσημα έπί εγγράφου υποκειμένου εις έπισημ«των· 
τέλος χαρτοσήμου, δπερ συνετάχθη ύφ' οιουδήποτε προσώ
που, υποχρεούται δπως, άμα τή επιθέσει του τοιούτου χαρτο
σήμου, άκυροι τούτο ώστε νά μή δύναται νά χρησιμοποιηθή 
εκ νέου' και 

(β) συντάττει εγγραφον έπί χάρτου φέροντος σφραγιστόν επί
σημα, υποχρεούται, δπως, άμα τή συντάξει άκυροι τούτο, 
έκτος έάν τούτο ήκυρώθη ήδη έν τω προμνησθέντι τρόπω, 
ώστε νά μή δύναται νά χρησιμοποιηθή έκ νέου. 

(2) Πάν εγγραφον φέρον κινητόν επίσημα δπερ δεν ήκυρώθη 
οϋτως ώστε νά μή δύναται νά χρησιμοποιηθή έκ νέου, θά λογίζηται 
καθ' ην εκτασιν άφορα εις το τοιούτον επίσημα ώς μή χαρτοσημαν
θ ε ί 

(3) Το πρόσωπον, δπερ εντέλλεται παρά του εδαφίου (1) δπως 
ακύρωση κινητόν τι επίσημα θά άκυροι τοΟτο γράφον διά μελάνης, 
οριζοντίως ή διαγωνίως, το δνομα ή τά αρχικά αύτου ή το δνομα 
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Τρόπος 
συντάξεως 
έγγραφων 
έπΐ σφραγι
στού χάρτου. 

Μόνον Εν 
εγγραφον 
έπΐ τοΟ 
αϋτοΰ φύλλου 
σφραγιστού 
χάρτου. 

"Εγγραφα 
συνταττόμενα 
κατά παρά
βασιν τοΰ 
άρθρου 14 ή 
15 λογίζον
ται ώς μή 
χαρτοσεση
μασμένα. 

Σημείωσις 
τέλους. 

Διατάξεις 
άφορωσαι 
εις Διπλό
γραφα καΐ 
αντίτυπα. 

ή αρχικά του εμπορικού του οίκου, ώς και την αληθή ήμερομηνίαν 
καθ' ήν επραξεν ούτω, ή θά άκυροι τούτο άποτελεσμοαικώς καθ' 
οιονδήποτε έτερον τρόπον και θά καθίστα άνέφικτον την χρήσιν του 
τοιούτου χαρτοσήμου έφ' έτερου έγγραφου, ή διά ταχυδρομικούς 
σκοπούς : 

Νοείται δτι το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Κανονισμών 
ή διατάγματος, νά καθορίση ε'ιδικόν τίνα τρόπον ακυρώσεως κινη
τών επισημάτων επιτιθεμένων έπι ειδικού τίνος έγγραφου, ή ειδικής 
κατηγορίας έγγραφων. 

14. Παν εγγραφον συντεταγμένον επί φύλλου χάρτου φέροντος 
σφραγιστόν επίσημα θά συντάσσηται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε το 
επίσημα νά είναι εμφανές έπΐ τής πρόσθιας δψεως του έγγραφου, και 
νά μή δύναται νά χρησιμοποιηθή έφ' έτερου έγγραφου. 

15. 'Απαγορεύεται ή σύνταξις δευτέρου έγγραφου υποκειμένου 
ε'ις τέλος χαρτοσήμου έπΐ του* αύτου φύλλου σφραγιστού χάρτου 
έφ' οδ συνετάχθη ήδη εγγροοφον ύποκείμενον ε'ις τέλος χαρτοσήμου : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά 
έρμηνεύηται ώς κωλύον τήν όπισθογράφησιν, ήτις είναι προσηκόν
τως χαρτοσεσημασμένη, ή δέν υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου, οιου
δήποτε έγγραφου, ήτις γίνεται προς τον σκοπόν μεταβιβάσεως δι
καιώματος τίνος διά τούτου δημιουργούμενου ή άποδεικνυομένου, ή 
γίνεται προς βεβαίωσιν λήψεως χρημάτων ή πραγμάτων, ών ή πλη
ρωμή ή παράδοσις ασφαλίζεται διά τούτου, ή γίνεται διά παράτασιν 
του χρόνου πληρωμής συναλλαγματικής ή γραμματίου εις διαταγήν. 

16. Πάν εγγραφον συντεταγμένον κατά παράβασιν του άρθρου 
14 ή 15 θά λογίζηται ώς μή χαρτοσεσημασμένον. 

17. 'Οσάκις το τέλος χαρτοσήμου ε'ις δ εγγραφον τι υπόκειται, 
ή ή ατέλεια έγγραφου εξαρτάται καθ' οιονδήποτε τρόπον έκ του 
πραγματικώς κοπαβληθέντος τέλους χαρτοσήμου άναφορικώς προς 
έτερον έ'γγραφον, ή καταβολή τοΰ τελευταίου τέλους θά σημειοΟται, 
τη υποβολή αιτήσεως γενομένης προς τον Έφορον και έπΐ τή προσα
γωγή αμφοτέρων τών έγγραφων, έπΐ του πρώτον αναφερθέντος 
έγγραφου, είτε δι' όπισθογραφήσεως γενομένης ύπό του Εφόρου, 
είτε καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον δν το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
ήθελε διά Κανονισμών καθορίσει. 

18. Τά διπλόγραφα ή αντίτυπα έγγραφου υποκειμένου ε'ις τέλος 
χαρτοσήμου δέν λογίζονται προσηκόντως χαρτοσεσημασμένα έκτος 
έάν ταύτα χαρτοσημανθώσιν ώς έν τω Στοιχείω 14 του Πρώτου Πα
ραρτήματος, ή έκτος έάν φαίνεται διά τής επιθέσεως σφραγίδος, 
ή διά πιστοποιητικού ώς προβλέπεται έν τω αρθρω 64, δτι το πλήρες 
και προσήκον τέλος κατεβλήθη έπι του πρωτοτύπου του οποίου απο
τελεί διπλόγραφον ή άντίτυπον. 

"Εγγραφα 
συντασσόμενα 
έν τβ Δη
μοκρατία. 

Γ.ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
19. "Απαντα τά είς τέλος χαρτοσήμου υποκείμενα, και έν τή Δη

μοκρατία ύφ' οιουδήποτε προσώπου συντασσόμενα, έγγραφα, θά 
χαρτοσημαίνωνται κατά ή πρό τής υπογραφής αυτών. 
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20. 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως έν τω παρόντι, χαρτοσήμαν
ή έτέρω Νόμω διαλαμβανομένης, εξαιρουμένων δμως των περιπτώ σις μετά την 
σεων δι' ας γίνεται ρητή πρόνοια εν τινι νόμω καθιστώσα παράνομον σύνταξιν. 
την χαρτοσήμανσιν έγγραφων μετά την σύνταξιν τούτων, παν μη 
χαρτοσημανθέν ή ανεπαρκώς χαρτοσημανθέν εγγραφον δύναται να 
χαρτοσημανθη μετά την σύνταξίν του ως κατωτέρω προνοείται" ή 
τοιαύτη χαρτοσήμανσις γίνεται ενώπιον λειτουργού του Τμήματος 
'Εσωτερικών Προσόδων εξαιρέσει τών έν άρθρω 35 προνοουμένων 
περιπτώσεων— 

(α) τη καταβολή του μη καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, 
εντός τριάκοντα ήμερων από της πρώτης υπογραφής του 
εγγράφου, 

(β) τη καταβολή εντός εξ μηνών από της πρώτης υπογραφής 
του έγγραφου— 

(i) του μή καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου όμου μετά 
προστίμου έκ διακοσίων πεντήκοντα μίλς, εις πασαν 
περίπτωσιν καθ' ην το μή καταβληθέν τέλος χαρτο
σήμου δεν υπερβαίνει τά διακόσια πεντήκοντα μίλς, 

(Π) του μή καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου όμου μετά 
προστίμου ίσου προς το μή καταβληθέν τέλος, ε'ις πα
σαν περίπτωσιν καθ' ην το μή καταβληθέν τέλος χαρ
τοσήμου υπερβαίνει τά διακόσια πεντήκοντα μίλς, 
ουχί δμως τάς δέκα λίρας, 

(iii) του μή καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου όμου 
μετά προστίμου έκ δέκα λιρών και προσθέτου προστί
μου έκ πεντήκοντα μίλς δι' έκαστη ν λίραν (ή μέρος 
αυτής) τον νττερ τάς δέκα λίρας ποσού* του μή κατα
βληθέντος τέλους χαρτοσήμου, είς πασαν περίπτωσιν 
καθ ή ν το μή' καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου υπερ
βαίνει τάς δέκα λίρας, ■ " 

(γ) τή καταβολή, καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν πάροδον 
εξ μηνών άπό τής πρώτης υπογραφής του έγγραφου, του 
μέν κοπαβληθέντος τέλους χαρτοσήμου όμου μετά προστί
μου 'ίσου προς το διπλάσιον τών προμνησθέντων αντιστοίχων 
προστίμων. 

2 1 , Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 22, παν εγγραφον "Εγγραφα 
συνταχθέν έκτος τής Δημοκρατίας και ύποκείμενον ε'ις τέλος χαρ συντασσόμενα 
τοσήμου δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως έκτος της Δη
του έάν τούτο έχαρτοσημάνθη επαρκώς ή όχι κατά τον νόμον της •""""Ρ010 ·̂ 
χώρας έν ή το τοιούτον εγγραφον συνετάχθη, δεν θά θεωρήται ώς 
συνταχθέν ή έ'χον ίσχύν έν τή Δημοκρατία, μέχρις οδ χαρτοσημανθη 
δεόντως διά του προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βάσει του παρόν
τος Νόμου : 

Νοείται ότι πάν μή χαρτοσημανθέν, ή ανεπαρκώς χαρτοσημοη^θέν 
εγγραφον, το όποιον το πρώτον υπεγράφη έκτος της Δημοκρατίας, 
θά θεωρήται ότι υπεγράφη το πρώτον κατά τήν ήμερομηνύχν της λή
ψεως αύτου έν τή Δημοκρατία, δύναται δε νά χαρτοσημανθη καθ 
οιονδήποτε χρόνον εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής τοιούτης λή
ψεως, τή καταβολή του μή κοτταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου. 

22. Ό πρώτος έν τή Δημοκρατία κάτοχος συναλλαγματικής, έπι Συναλλαγ
ταγής ή γραμματίου είς διοτπχγήν εκδοθέντος έκτος τής Δημοκρα ματικαί, έπι
τίας υποχρεούται όπως, πριν ή έμφανίση τούτο δι' άποδοχήν ή πλη τα^σ1

α_ί1 

ρωμήν, ή πριν ή όπισθογραφήση, μεταβίβαση ή άλλως διαπραγμα είςδιαταγήν 
τέύθή τούτο έν τή Δημοκρατία, έπιθέση έπ' άύτου τό προσήκον τέλος εκδοθέντα 
χαρτοσήμου καί, έάν τούτο είναι κινητόν επίσημα, άκυρώση τούτο : έκτος τής Δη
* Νοείται δτΐ μοκρατίας. 

(α) εάν καθ' ρν χρόνον τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή 
γραμμάτιόν είς διαταγήν περιήλθεν είς χείρας καλόπιστου 
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κατόχου έν τη Δημοκρατία έφερεν έπιτεθειμένον τό προσή
κον χαρτόσημον (και εις την περίπτωσιν κινητού επισήματος 
τοΰτο ήτο ήκυρωμένον έν τω τρόπω τω προβλεπομένω ύπό 
του άρθρου 13) ό δε τοιούτος κάτοχος δεν έχει λόγον να 
πιστεύη δτι τό τοιούτον χαρτόσημον επετέθη ή ήκυρώθη άλ
λως ή ύπό του προσήκοντος δυνάμει του παρόντος Νόμου 
προσώπου, και κατά τον δυνάμει του παρόντος Νόμου νενο
μισμένον χρόνον, τό τοιούτον χαρτόσημον θά λογίζηται, καθ' 
δσον άφορα εις τον τοιούτον κάτοχον, ως δεόντως έπιτεθέν 
και άκυρωθέν" 

(β) έάν KOC0' δν χρόνον ή τοιαύτη συναλλαγματική, επιταγή ή 
γραμμάτιον εις διαταγήν περιέρχεται είς χείρας καλόπιστου 
κατόχου, έχωσιν ήδη έπιτεθη έπ' αυτού τά προσήκοντα κι
νητά επισήματα, άτινα δμως δεν ήκυρώθησαν δεόντως, ό 
κάτοχος δικαιούται νά άκυρώση τά επισήματα ταύτα, ώς 
έάν ήτο τό πρόσωπον ύφ' οδ ταύτα έπετέθησαν* μετά ταύτα 
ή συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμάτιον είς διαταγήν θεω
ρείται ώς προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, έγκυρο ν δε και 
Ίσχυρόν ώς έάν τά επισήματα εΐχον δεόντως άκυρωθή ύπό 
του προσώπου ύφ' οδ ταΰτα έπετέθησαν. 

(γ) ουδέν των έν τη παρούση επιφυλάξει διαλαμβανομένων θά 
άπαλλάσση οιονδήποτε πρόσωπον έκ της ποινής είς ην οδτος 
υπόκειται διά παράλειψιν επιθέσεως ή ακυρώσεως κινητού 
επισήματος. 

Μετατροπή 
ποσοϋ εκπε
φρασμένου 
εΐς άλλοδα
πόν νόμισμα. 

Δ.ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

23.Όσάκις έγγραφόν τι υπόκειται είς ad valorem τέλος χαρτοσή
μου άναφορικώς προς χρήματα εκπεφρασμένα έν οίωδήποτε νομί
σματι πλην του έν τη Δημοκρατία κρατούντος τοιούτου, τό τέλος θά 
ύπολογίζηται επί της αξίας των τοιούτων χρημάτων εϊς νόμισμα της 
Δημοκρατίας, λογιζόμενης βάσει της τρεχούσης τιμής συναλλάγμα
τος κατά τήν ήμέραν της ημερομηνίας του έγγραφου ή είς περιπτώ
σεις καθ' ας τό έγγραφόν ει ναι συναλλαγματική, επιταγή ή γραμμά
τιον είς διαταγήν εκδοθέν έκτος της Δημοκροττίας, κατά τήν ήμέραν 
της χαρτοσημάνσεως αυτού έν τη Δημοκρατία : 

Νοείται δτι ό Υπουργός των Οικονομικών δύναται άπό καιρού είς 
καιρόν διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας, νά καθορίζη τάς τιμάς συνολλάγματος διά τήν 
μετατροπήν αλλοδαπών νομισμάτων εις νόμισμα της Δημοκρατίας 
έπί τω τέλει υπολογισμού τοΰ τέλους χαρτοσήμου, ή τιμή δέ αύτη 
θά λογίζηται ώς ή τρέχουσα τοιαύτη διά τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου. 

Τρόπος απο
τιμήσεως 
χρεογράφων 
καΐ εμπο
ρευσίμων 
αξιόγραφων. 

24. 'Οσάκις έγγραφόν τι υπόκειται ε'ις ad valorem τέλος χαρτοσή
μου άναφορικώς προς χρεώγραφα, μετοχάς, ή εμπορεύσιμα ή έτερα 
αξιόγραφα, τό τοιούτον τέλος (έκτος ώς προβλέπεται έν τω Στοι
χείω 12 τοΰ Πρώτου Παραρτήματος) θά ύπολογίζηται έπί της αξίας 
των χρεογράφων, μετοχών t| αξιόγραφων, βάσει της μέσης τιμής 
ft αξίας τούτων κατά τήν ήμέραν της ημερομηνίας τοΰ έγγραφου. 
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2 5 . Όσάκις έγγραφόν τι έμπεριέχη ρητήν διάταξιν περί της τρε 'Αποτέλεσμα 
χούσης τιμής συναλλάγματος, ή αναλόγως της περιπτώσεως, της ρητής διά
μεσης τιμής, και είναι χαρτοσεσημασμένον βάσει τής τοιαύτης δια τ«^εω,:_πεΡι 

τάξεως, καθ' ην έ'κτασιν τούτο άφορα εις το περιεχόμενον τής τοιαύ συναλλάνμα
της διατάξεως, θά τεκμαίρεται δτι είναι δεόντως χαρτοσεσημασμέ τοςήτης 
νον, μέχρις αποδείξεως του εναντίου. μέσης τιμής. 

26.—(1) Όσάκις έγγραφόν τι (πλην τής συναλλαγματικής, ή 'Ορισμένα 
γραμματίου είς διαταγήν) — Εγγραφα σχε

(α) έκδίδηται έπί τή καταθέσει εμπορευσίμου αξιόγραφου προς ^x^1*5"*61? 
παροχήν ασφαλείας δια χρήματα, άτινα παρεσχέθησαν, ή απογράφων™ 
firriva θά παρασχεθώσιν ύπό μορφήν δανείου, ή δι' ύφιστά υπόκεινται 
μενον ή μέλλον χρέος' ή εις τέλος 

χαρτοσήμου 
(β) καθίστα έξαγοράσιμον, ή περιορίζη δεόντως χαρτοσεσημα ώς^ησαν 

σμένην μεταβίβασιν ήτις προωρίζετο ως ασφάλεια έμπορευ συμ σεις ' 
σίμου αξιόγραφου, 

υπόκειται είς τέλος χαρτοσήμου ώς έάν ήτο σύμβασις ή μνημόνιον 
συμβάσεως ύποκείμενον εις τέλος χαρτοσήμου δυνάμει του στοιχείου 
3 του Πρώτου Παραρτήματος. 

(2) Ή απαλλαγή έκ των υποχρεώσεων των άπορρεουσών έκ τοΟ 
τοιούτου έγγραφου, ή ή έξόφλησις αύτου υπόκειται είς το αυτό τέλος 
χαρτοσήμου μόνον. 

27 . Όσάκις συντάττηται έ'γγραφόν τι έπί τω τέλει παροχής άσφα Άποτίμησις 
λείας διά τήν πληρωμή ν ετησίας τινός προσόδου, ή οιουδήποτε έτέ έτησί

0
χ
δ
ς 

ρου, περιοδικώς καταβαλλομένου ποσοΟ, το τοιούτον έγγραφον θά £ p ^ °°' 
υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου βάσει τής έν τω εγγράφω καθορι
ζομένης αντιπαροχής' έάν δε δεν καθορίζηται ή τοιαύτη αντιπαροχή, 
αυτή θά θεωρήται δτι είναι— 

(α) όσάκις ή ετησία πρόσοδος ή έτερα περιοδική πληρωμή εΐναι 
πληρωτέα δι' ώρισμένην τινά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά 
είκοσι έτη, οϋτως ώστε νά είναι δυνατός ό έκ των προτέρων 
υπολογισμός του πληρωτέου όλικου ποσού—ίση προς τό 
τοιούτον όλικόν ποσόν' 

(β) όσάκις ή ετησία πρόσοδος, ή έτερα περιοδική πληρωμή 
είναι πληρωτέα δι' ώρισμένην χρονικήν περίοδον ύπερβαί
νουσαν τά είκοσι έτη ή είς τό διηνεκές, ή δι' αόριστον χρονικήν 
περίοδον μή τερματιζομένην έπί τω θανάτω προσώπου τινός 
—ίση προς τό όλικόν ποσόν δπερ, συμφώνως τοΐς δροις του 
τοιούτου έγγραφου, θά είναι, ή δυνατόν νά είναι, πληρωτέον 
διαρκούσης τής περιόδου των είκοσι ετών αρχομένης 
άπό τής ημερομηνίας καθ' ην ή πρώτη πληρωμή καθίσταται 
απαιτητή' και 

(γ) όσάκις ή ετησία πρόσοδος, ή περιοδική πληρωμή εΐναι πλη
ρωτέα δι' αόριστον τίνα χρονικήν περίοδον τερματιζομένην 
έπί τω θανάτω προσώπου ή προσώπων τινών—ίση προς τό 
ποσόν, δπερ συμφώνως τοΐς δροις τοΟ τοιούτου εγγράφου 
θά είναι, ή δυνατόν νά είναι, πληρωτέον διαρκούσης τής 
περιόδου των δώδεκα ετών, αρχομένης άπό της ημερομηνίας 
καθ' ή ν ή πρώτη πληρωμή καθίσταται απαιτητή. 
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"Απαντα τά 
καθ* οίονδή
ποτε τρόπον 
έπηρεαζοντα 
τό τέλος 
χαρτοσήμου 
γεγονότα 
δέον νά εκτί
θενται έν τω 
εγγράφω. 

28. Έν τω εγγράφω εκτίθενται πλήρως και αληθώς ή τυχόν παρε
χομένη αντιπαροχή, ως καΐ άπαντα τά γεγονότα και άπασαι αϊ πε
ριστάσεις, αί καθ' οιονδήποτε τρόπον έπηρεάζουσαι την έπί του έγ
γραφου επιβολή ν τέλους χαρτοσήμου, ή τό ποσόν του τέλους χαρτο
σήμου εις δ τούτο υπόκειται. 

Ε.-ΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 

Ποίος βαρύ
νεται μέ τήν 
καταδολήν 
τοΟ τέλους' 
χαρτοσήμου. 

Ύποχρέωσις 
παροχής 
αποδείξεως 
είς ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

29. Ελλείψει συμφωνίας περί του αντιθέτου, ή καταβολή του 
προσήκοντος τέλους χαρτοσήμου βαρύνει— 

(α) είς τήν περίπτωσιν γραμματίου είς διαταγήν, γραμματίου, 
ομολογίας (debenture) ή εγγυητικής επιστολής—τόν έκδότην, 
ή τόν συντάττοντα ή υπογράφοντα τό τοιούτον εγγραφον' 

(β) είς τήν περίπτωσιν συναλλαγματικής—τόν έκδότην' 

(γ) είς τήν περίπτωσιν ασφαλιστηρίων—τόν άσφαλιζόμενον' 

(δ) είς τήν περίπτωσιν συμβάσεως, ή μνημονίου συμβάσεως πω
λήσεως—τόν άγοραστήν' είς τήν περίπτωσιν μισθώσεως, ή 
συμφωνίας μισθώσεως—τόν μισθωτήν, ή τόν φερόμενον ώς 
μισθωτή ν 

(ε) είς τήν περίπτωσιν μεταβιβάσεως μετοχών εταιρείας ή έτε
ρου νομικού προσώπου—τόν άγοραστήν ή έκδοχέα' 

(στ) είς τήν περίπτωσιν μεταβιβάσεως ομολογιών αΐτινες είναι 
εμπορεύσιμα αξιόγραφα, ανεξαρτήτως του έάν ή ομολογία 
υπόκειται είς τέλος χαρτοσήμου ή οχ ι—τόν άγοραστήν ή 
έκδοχέα' 

(ζ) είς τήν περίπτωσιν μεταβιβάσεως συμφέροντος τίνος ήσφα
λισμένου δια γραμματίου, ή ασφαλιστηρίου—τόν άγοραστήν 
ή έκδοχέα' 

(η) είς τήν περίπτωσιν έγγραφου δι ' οδ συνίσταται έμπράγμα
τον βάρος ύπό τίνος εταιρείας—τήν έταίρείαν. 

30.—(1) Πας δστις λαμβάνει χρήματα αξίας μιας λίρας ή μείζο
νος τοιαύτης, * ή συναλλαγματικήν, έπιταγήν ή γραμμάτιον είς δια
ταγήν, διά ποσόν μιας λίρας ή μείζονος τοιούτου ή λαμβάνει δι ' έξό
φλησιν ή μερικήν έξόφλησιν χρέους, κινητήν περιουσίαν άξιας μιας 
λίρας ή μείζονος τοιαύτης, υποχρεούται δπως, έάν απαίτηση τοΟτο 
ό καταβάλλων τά χρήματα, ή παραδίδων τήν συναλλαγματικήν, έπι
ταγήν, γραμμάτιον είς διαταγήν ή τήν περιουσίαν, έκδώση προσηκόν
τως χάρτοσεσημασμένην άπόδειξιν περί του γεγονότος τούτου : 

Νοείται δτι μή όπισθογραφεΐσα επιταγή ήτις φαίνεται πληρωθεΐσα 
ύπό τοΟ τραπεζίτου έφ' οΰ αϋτη εξεδόθη, θά θεωρήται άπόδειξις 
λήψεως του ποσοΰ του πληρωτέου διά ταύτης. 

(2) Πας δστις λαμβάνει, ή πιστουται μέ ασφάλιστρα ή έτέραν άν
τιπάροχήν διά τήν άνανέωσιν ασφαλιστικού συμβολαίου, οφείλει 
δπώς εντός μηνός άφ' ής έλαβεν ή έπιστώθη μέ τά τοιαύτα ασφά
λιστρα ή άντιπαροχήν, έκδώση προς τούτο προσηκόντως χαρτοσε 
σημασμένην άπόδειξιν. 
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Μέρος Ι Ι Ι  Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΕΛΩΝ 

31.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων Κανονισμών γενομένων δυ Προσδιορι
νάμει του παρόντος Νόμου, παν πρόσωπον δύναται τη καταβολή δι σμόζ^ου 

καιώματος έξ εκατόν μίλς, να ζητήση παρά του Εφόρου δπως άπο "^υΙΚοντ°ς 

φοα/θή άναφορικώς προς έγγραφόν τι, ύπογεγραμμένον ή μη, έπι τών χαρτοσήμου, 
ακολούθων σημείων : 

(α) εάν τοΟτο υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου' 
(β) το ποσόν του τέλους χαρτοσήμου εις δ τούτο υπόκειται. 

(2) Ό "Εφορος προσδιορίζει το τέλος εις δ τυχόν υπόκειται το 
έγγραφόν κατά την γνώμην αύτου, και κοινοποιεί την άπόφασιν αύ
τοΟ δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς το τοιούτον πρόσωπον. 

(3) Προς τον σκοπόν τούτον ό "Εφορος δύναται νά ζητήση δπως 
τω προσκομισθώσιν άντίγραφον του έγγραφου, ένορκοι έγγραφοι κα
ταθέσεις, ή έτερα αποδεικτικά στοιχεία, ατινα ηθελεν οδτος κρίνει 
αναγκαία διά νά άποδειχθή δτι άπαντα τά γεγονότα, καΐ άπασαι αϊ 
περιστάσεις αί καθ' οιονδήποτε τρόπον έπηρεάζουσαι την ύπαγωγήν 
του έγγραφου εις τέλος χαρτοσήμου, ή το ποσόν του τέλους χαρτο
σήμου ε'ις δ τοΟτο υπόκειται, εκτίθενται πλήρως και αληθώς έν 
τούτω, δύναται δε νά άρνηθή νά προβή ε'ις έξέτασιν της αιτήσεως, 
μέχρις οδ τω προσκομισθώσι τοιαύτα αντίγραφα, έ'νορκοι έγγραφοι 
καταθέσεις καΐ λοιπά αποδεικτικά μέσα : 

Νοείται δτι— 
(α) οσάκις ό "Εφορος προσδιορίζη το τέλος χαρτοσήμου ε'ις 

δ έγγραφόν τι υπόκειται, το καταβλητέον τέλος άναφορικώς 
προς το τοιούτον εγγραφον θά ει ναι σύμφωνον προς την 
τοιαύτην άπόφασιν, και ουχί διάφορον αυτής' 

(β), αποδεικτικά στοιχεία προσκομισθέντα συμφώνως τω πα
ρόντι άρθρω δεν θά χρησιμοποιούνται εναντίον οιουδήποτε 
προσώπου έν αστική τινι διαδικασία, εκτός μόνον έν περι
πτώσει έρεύνης γενομένης προς εξακρίβωσα/ του τέλους 
χαρτοσήμου εις δ υπόκειται το εγγραφον ε'ις δ αϋτη άφορα" 
καΐ 

(γ) αμα τη καταβολή ολοκλήρου του τέλους χαρτοσήμου εις δ 
το εγγραφον,. εις δ αϋτη άφορα, υπόκειται, τά πρόσωπα ύφ' 
ών προσεκομίσθησοα/ τά τοιαύτα αποδεικτικά στοιχεία θά 
άπαλλάσσωνται πάσης ποινής, ε'ις ήν δυνατόν νά υπόκεινται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, λόγω του δτι παρέλειψαν νά 
έκθέσωσιν αληθώς έν τω τοιούτω εγγράφω οιονδήποτε τών 
προμνησθέντων γεγονότων ή περιστάσεων. 

32.—(1) Όσάκις έγγραφόν προσκομισθέν τω Έφόρω δυνάμει του Πιστοποιη
άρθρου 31 είναι, κατά τήν γνώμην αύτου, κατηγορίας τινός ύποκει τικόντοΰ 
μένης εις τέλος χαρτοσήμου καΐ— 'Εφόρου. 

(α) ό "Εφορος αποφασίζει δτι είναι ήδη προσηκόντως χαρτοσε
σημασμένον' ή 

(β) κατεβλήθη το ύπό του 'Εφόρου, δυνάμει του άρθρου 31, προσ
διορισθέν τέλος χαρτοσήμου, ή ποσόν δπερ όμου μετά του 
ήδη καταβληθέντος άναφορικώς προς τό έγγραφόν τέλους 
χαρτοσήμου, είναι ίσον προς τό ούτω προσδιορισθέν τέλος, 

δ "Εφορος θά πιστοποιή δι' όπισθογραφήσεως αύτου έπί του τοιούτου 
έγγραφου, δτι κατεβλήθη τό προσήκον τέλος (τό ποσόν του οποίου 
δέον νά δηλουται) ε'ις δ τοΟτο υπόκειται. 
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(2) Όσάκις το τοιούτον έγγραφον δεν υπόκειται, κατά την γνώμην 
του, ε'ις τέλος χαρτοσήμου, ό "Εφορος, θά πιστοποιή έν τω προμνη
σθέντι τρόπω δτι το έγγραφον τούτο εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου 
υπόκειται. 

(3) Παν έ'γγραφον έφ' οδ έγένετο τοιαύτη όπισθογράφησις δυνά
μει του παρόντος άρθρου, πιστοποιούσα εΐτε δτι τούτο δέν υπόκειται 
εις τέλος χαρτοσήμου, εΐτε δτι είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμέ
νον, θά γίνηται δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχειον, καΐ θά Ίσχύη δι' 
απαντάς τους σκοπούς ανεξαρτήτως οιασδήποτε ενστάσεως (%ναφο
ρικώς προς τό τέλος. 

(4) Ουδέν τών έν τ ω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένου θά έπιτρέ
πη την μετά την σύνταξιν σήμανσιν έγγραφου, δπερ κατά νόμου δεν 
δύναται νά χαρτοσημανθή μετά την σύνταξιν αύτοΟ. 

3 3 . Πας δστις δέν ικανοποιείται έκ του προσδιορισμού του τέλους 
χαρτοσήμου, του γενομένου ύπό τοΰ Ε φ ό ρ ο υ δυνάμει του άρθρου 31, 
δύναται νά προσφυγή εις τό Άνώτατον Συντοτ/ματικόν Δικαστήριον 
της Δημοκρατίας ' τό βάρος της αποδείξεως, δτι ό προσδιορισμός του 
τέλους καθ ' οδ ασκείται ή προσφυγή είναι υπερβολικός, φέρει ό 
ασκών την προσφυγήν. 

Χαρτοσήμαν 34.—(1) Είναι καθήκον παντός δημοσίου υπαλλήλου, τελούντος 
σιςέγγραφων έν τη υπηρεσία αρχής τίνος τοπικής διοικήσεως έν τη Δημοκρατία, 
δ^οσΓ ή της Ε λ λ η ν ι κ ή ς ή Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως, νά έξετάζη 
υπαλλήλων, π ο^ ν έγγραφον ύποκείμενον είς τέλος χαρτοσήμου, προσοτ/όμενον 
κ.λ.π. ' ενώπιον αύτου έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων του, διά νά εξακρί

βωση κατά πόσον τούτο είναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, έάν 
δέ κρίνη δτι τό τοιούτον έ γ γ ρ α φ ο ν δέν είναι προσηκόντως χαρτοσε
σημασμένον, και τό προσκομίσοα/ τούτο πρόσωπον άρνηθή νά έπι
τρέψη τήν χαρτοσήμοτνσιν τούτου δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 
20, ό οίκεΐος υπάλληλος είς ούδεμίαν ένέργειαν θά προβή επί τη 
βάσει του έγγραφου , ά λ λ α θά άναφέρη τό ζήτημα ε'ις Λειτουργόν 
Προσόδων' οδτος έάν εΐναι τής γνώμης δτι τό τοιούτον έ'γγραφον 
υπόκειται εις τέλος χαρτοσήμου και δέν είναι προσηκόντως χαρτο
σεσημασμένον, διατάσσει τό προσκόμισαν τό έ γ γ ρ α φ ο ν πρόσωπον, 
δπως καταβάλη τό μη καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου, τό κοπαβλη
τέον δυνάμει τών διατάξεων του άρθρου 20 πρόστιμον, ώς και έτερον 
πρόστιμον έκ μιας λίρας . 

Νοείται δτι π α ς ύπόχρεως εις τήν καταδολήν ποσοΟ τίνος ώς έν 
τοις ανωτέρω, δύνοπαι αντί νά χωρήση είς τήν καταβολήν αύτοΟ, νά 
ζητήση π α ρ ά του οικείου Λειτουργού του Τμήματος Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν 
Προσόδων νά παραπέμψη τό ζήτημα είς τον "Εφορον' τούτου γενο
μένου τό ζήτημα θεωρείται παραπεμφθέν προς τόν "Εφορον δυνάμει 
του άρθρου 31, αϊ δέ διατάξεις τών άρθρων 31, 32 και 33 θά έφαρμό
ζωνται, τηρουμένων τών άνολογιών, καΐ έπί τής τοιαύτης παραπομ
πής, μέ τήν μόνην έξαίρεσιν δτι ό ενδιαφερόμενος κοπαβάλλει επι
προσθέτως του καθορισθέντος ύπό του Ε φ ό ρ ο υ ώς καταβλητέου 
τέλους χαρτοσήμου, τό καταβλητέον δυνάμει τών διατάξεων του άρ
θρου 20 πρόστιμον ώ ς και ϊτερον πρόστιμον έκ μιας λίρας. 

(2) Ό σ ά κ ι ς δίδεται ή προσάγεται άπόδειξις υποκείμενη εις τέλος 
χαρτοσήμου, ουχί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη, εις τίνα λειτουρ
γόν κοττά τήν διεξο:γωγήν τοΟ έλεγχου λογαριασμού τίνος τοΟ δημο
σίου, ό τοιούτος λε ιτουργός δύναται κατά τό δοκούν, αντί νά ένερ
γήση ώς έν έδαφίω (1 ) , νά απαίτηση τήν π ρ ο σ α γ ω γ ή ν προσηκόντως 
χαρτοσεσημασμένη ς αποδείξεως είς άντικατάστασιν ταύτης. 

Προσφυγή είς 
τό Άνώτατον 
Συνταγμα
τικόν Δικα
στήριον. 
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35.—(1) Έάν προσκομισθώ έ'γγραφον ύποκείμενον είς τέλος χαρ Προσαγωγή 
τοσήμου ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον είς άγωγήν ή έτέραν δικαστικήν μήχαρτοσε
διαδικασίαν ενώπιον Δικαστηρίου έχοντος άστικήν δικαιοδοσίαν, ή σημασμένων 
χ > c · " ι π ·\-ν > » ~ « ' « , - w -» -! έγγραφων. 
ενώπιον διαιτητού, ο Πρωτοκολλητής η πας έτερος υπάλληλος του 
Δικαστηρίου οφείλει να έπιστήση την προσοχήν του δικαστού είς τό 
γεγονός δτι τό έ'γγραφον δεν είναι χαρτοσεσημασμένον, ή είναι ανε
παρκώς χαρτοσεσημασμένον δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, ό δέ διαι
τητής να λάβη ύπό σημείωσιν τό γεγονός τούτο* έάν τό έ'γγραφον δέ 
εΐναι εγγραφον δπερ νομίμως δύναται να χαρτοσημανθή μετά την 
ύπογραφήν αυτού, τότε— 

(α) έν τη περιπτώσει έγγραφου ενώπιον Δικαστηρίου, έπί τη 
καταβολή ενώπιον του ΠρωτοκολλητοΟ ή έτερου τινός υπαλ
λήλου του Δικαστηρίου, και 

(β) έν τη περιπτώσει έγγραφου ενώπιον διαιτητού, έπί τη κατα
βολή ενώπιον Λειτουργού Προσόδων, 

του μή καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου, όμου μετά τοΟ καταβλη
τέου δυνάμει του άρθρου 20 προστίμου, και προσθέτου προστίμου έκ 
μιας λίρας, τούτο δύναται νά γίνη δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον 
επιφυλασσομένης πάσης νομίμου εξαιρέσεως έξ ετέρας τινός αιτίας. 

(2) Έν ή περιπτώσει μή χαρτοσεσημασμένον ή ανεπαρκώς χαρτο
σεσημασμένον έ'γγραφον γίνεται δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον 
είς οιανδήποτε άγωγήν ή δικαστικήν διαδικασίαν ενώπιον οιουδήποτε 
Δικαστηρίου άνευ της καταβολής του μή καταβληθέντος τέλους χαρ
τοσήμου και του προστίμου ώς προνοείται έν τω προηγουμένω έδα
φίω, τό Δικαστήριον ή δικαστής ενώπιον του οποίου τό τοιούτον έ'γ
γραφον έγένετο δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον, κέκτηται έξου
σίαν δπως κατά πάντα χρόνον διάταξη τήν έπίδοσιν έγγραφου ειδο
ποιήσεως είς τό πρόσωπον ύφ* οδ, ή έκ μέρους ούτινος προσήχθη τό 
εγγραφον, έντέλλουσαν αυτόν δπως εντός της έν τη ειδοποιήσει 
καθωρισμένης προθεσμίας προβή είς τήν καταβολή ν του μή κατα
βληθέντος τέλους χαρτοσήμου όμου μετά του προστίμου. ,Εάν δέ ή 
καταβολή δέν λάβη χώραν εντός της έν τή ειδοποιήσει καθωρισμένης 
προθεσμίας, τό πρόσωπον είς δ έπεδόθη ή είδοποίησις είναι ένοχον 
αδικήματος, και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς τήν πληρω
μήν τοΟ διπλασίου του οϋτω μή καταβληθέντος ποσού. 

(3) Ή άπόφασις του δικαστού καθ' δσον άφορα είς τήν ανάγκην, 
ή τήν έπάρκειαν χαρτοσήμου έπί έγγραφου τινός, ή είς τό ποσόν του 
καταβλητέου άναφορικώς προς τούτο τέλους*χαρτοσήμου, είναι τελε
σίδικος. 

36 . Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35, έκτος είς πο ι νικάς Μή χαρτοσε
δίκας, ουδέν εγγραφον ύποκείμενον είς τέλος χαρτοσήμου νίνεται σημασμένα 
c Λ « _» c "

 Τ Λ - 2ΐ > ' β » « S.JL ' ί. Εγγραφα δέν 
δεκτόν ως άποδεικτικόν στοιχεΐον, η ισχύει δι οιονδήποτε σκοπόν, J ^ ^ 
έκτος έάν είναι χαρτοσεσημασμένον συμφώνως ταΐς διατάξεσι του δεκτά ώς 
παρόντος Νόμου. αποδεικτικά 

στοιχεία. 
3 7 . 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως περί του αντιθέτου, δια Ποίον το 

λαμβανομένης έν τω παρόντι, ή οίωδήποτε έτέρω Νόμω, συναλλαγ αποτέλεσμα 
ματική ήτις εμφανίζεται προς άποδοχήν, ή ήτις έγένετο αποδεκτή ή ^ ^ ς ^ ώ ν 
είναι πληρωτέα εντός της Δημοκρατίας, δέν καθίσταται άκυρος μόνον διατάξεων 
λόγω του δτι δέν είναι χαρτοσεσημασμένη συμφώνως τω παρόντι τοΟ παρόντος 
Νόμω, πάσα δέ τοιαύτη συναλλαγματική ήτις δέν είναι χαρτοσεση Νόμου έΦ* 
μασμένη, ή είναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένη δύναται νά γίνη δε ^vaUcry
κτή ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον τη καταβολή του προσήκοντος τέλους ματιΚών. 
χαρτοσήμου όμου μετά των προνόου μένων έν άρθρο ις 20 και 35 
προστίμων. 
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"Εγγραφα μή 
προσηκόντως 
χαρτοσεση

μασμένα 
λόγω τυχαίου 
συμβεβη
κότος. 

ΣημεΙωσις 
έγγραφων 
άναφορικώς 
προς άτινα 
κατεβλήθη 
τέλος και 
πρόστιμον. 

38 . Εξαιρουμένων των εγγράφων των υποκειμένων εις τέλος 
χαρτοσήμου άξιας πέντε ή δέκα μίλς, τών συναλλαγματικών και 
των γραμματίων εις διαταγήν, έάν έ'γγραφον ύποκείμενον εις τέλος 
χαρτοσήμου καΐ μη προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον προσαχθή 
ενώπιον τοΟ Εφόρου, ύπό τίνος προσώπου εξ Ιδίας πρωτοβουλίας, 
εντός £τους άφ' ής τούτο υπεγράφη, ή το πρώτον υπεγράφη, καΐ το 
τοιούτον πρόσωπον φέρη εις γνώσιν του Εφόρου το γεγονός δτι το 
εγγραφον δεν ει ναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον, καΐ προτείνη 
νά καταβάλη ε'ις τον "Εφορον το ποσόν του προσήκοντος τέλους, 
ή το άπαιτούμενον προς συμπλήρωσιν του προσήκοντος τέλους ποσόν, 
και ό 'Έφορος πεισθή δτι ή μη προσήκουσα σήμανσις του τοιούτου 
έγγραφου ώφείλετο εις τυχαΐον συμβεβηκός, λάθος ή έπείγουσαν 
ανάγκην, οδτος δύναται, ανεξαρτήτως πάσης ετέρας διατάξεως του 
παρόντος Νόμου νά έπιτρέψη τήν σήμανσιν του τοιούτου έγγραφου 
τη καταβολή του μή καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου. 

39.—(1) Ή καταβολή προστίμου πληρωτέου επί τή χαρτοσημάνσει 
έγγραφου μετά τήν ύπογραφήν αύτου σημειουται δι' ειδικού ένσημου 
και μέχρι του καθορισμού του τοιούτου ένσημου, διά κινητών επιση
μάτων κατά μήκος της πρόσθιας δψεως τών οποίων αναγράφεται ή 
λέξις «πρόστιμον» ύπό" του άκυρουντος τοΟτο υπαλλήλου. 

(2) "Αμα τή καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, ή του προστίμου, 
δπερ τυχόν είναι πληρωτέον επί τή χαρτοσημάνσει έγγραφου μετά τήν 
ύπογραφήν αύτου ό υπάλληλος ενώπιον του όποιου διενεργείται ή 
τοιαύτη καταβολή βέβαιοι διά σημειώσεως αύτου επί του έγγραφου 
δτι το προσήκον τέλος, ή αναλόγως της περιπτώσεως το προσήκον 
τέλος όμου μετά του προστίμου (το ποσόν έκαστου τών όποιων δέον 
νά δηλουται) κατεβλήθησοη/ άναφορικώς προς το εγγραφον τούτο, 
σημειοΐ δε ωσαύτως το δνομα και τήν διεύθυνσιν του διενεργουντος 
τήν καταβολήν προσώπου. Πάν εγγραφον φέρον τοιαύτη ν σημείω
σιν γίνεται έπί τούτω δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον και δύναται 
νά χρησιμοποιηθή δι' απαντάς τους σκοπούς ώς έάν είχε προσηκόν
τως χαρτοσημανθή. 

Ποινική 
δίωξις 
δι* αδίκημα 
εναντίον 
τοΰ περί 
Χαρτοσήμων 
Μ όμου. 

ΟΙ καταβα
λόντες τέλος 
χαρτοσήμου 
ή πρόστιμον 
δύνανται νά 
άνακτήσωσι 
τοΟτο είς 
ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

40. Ή καταβολή προστίμου άναφορικώς προς εγγραφον τι δεν 
παρακωλύει τήν ποινικήν δίωξιν παντός προσώπου δπερ διέπραξεν 
αδίκημα τι εναντίον τοΟ παρόντος Νόμου έν αναφορά προς το τοι
ούτον εγγραφον: 

Νοείται δτι δέν θά άσκήται τοιαύτη δίωξις ε'ις τήν περίπτωσιν 
έγγραφων άναφορικώς προς ατινα κατεβλήθη τοιούτο πρόστιμον, 
έκτος έάν ό "Εφορος κρίνη δτι το αδίκημα διεπράχθη με πρόθεσιν 
νά άποφευχθή δολίως ή καταβολή του προσήκοντος τέλους. 

41.—(1) Όσάκις κατεβλήθη ύπό τίνος προσώπου τέλος χαρτοσή
μου ή πρόστιμον άναφορικώς προς εγγραφον μετά τήν ύπογραφήν 
αύτου, και δυνάμει συμφωνίας, ή τών διατάξεων τοΟ παρόντος, ή 
παντός έτερου Νόμου ισχύοντος κατά τον χρόνον της υπογραφής 
του τοιούτου έγγραφου, ετερόν τι πρόσωπον ύπεχρεοϋτο νά ύποστή 
τήν δαπάνην της προσηκούσης σημάνσεως του τοιούτου εγγράφου, 
το πρώτον μνημονευθέν πρόσωπον θά δικαιούται νά ανάκτηση έκ του 
έτερου τοιούτου προσώπου το ποσόν του οΰτω καταβληθέντος τέλους 
ή προστίμου. 

(2) Διά τους σκοπούς της τοιαύτης ανακτήσεως, πιστοποιητικόν 
εκδοθέν άναφορικώς προς τοιούτον εγγραφον δυνάμει του παρόντος 
Νόμου συνιστά άμάχητον άπόδειξιν τών έν αύτώ βεβαιουμένων. 
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(3) Το Δικαστή ριον δύναται κατά το δοκούν να περιλάδη το τοι
ούτον ποσόν εις διάταγμα αύτου άναφορικώς προς τά δικαστικά 
έξοδα της αγωγής, ή δικαστικής διαδικασίας, εις ην τά πρόσωπα 
ταύτα εΐνα διάδικοι, και καθ' ην το τοιούτον εγγραφον προσήχθη ώς 
άποδεικτικόν στοιχεΐον. 'Εάν τό δικαστήριον δεν περιλάβη το ποσόν 
τούτο έν τω τοιούτω διατάγματι, δεν δύνανται νά ληφθώσιν έτερα 
δικαστικά μέτρα διά την άνάκτησιν αύτοϋ. 

42 . Όσάκις συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγήν, ή επι
ταγή υποκείμενη εις τέλος χαρτοσήμου αξίας δέκα μίλς έμφανίζηται 
προς πληρωμή ν άνευ χαρτοσήμου, τό πρόσωπον εις δ αυτή εμφανί
ζεται δύναται νά έπιθέτη έπ' αυτής τό άναγκαΐον κινητόν επίσημα, 
και άμα τη ακυρώσει αύτου έν τω τρόπω τω προβλεπόμενα) έν τοις 
ανωτέρω, δύναται νά χωρήση εις τήν πληρωμήν του πληρωτέου δυ
νάμει της τοιαύτης συναλλαγματικής, γραμματίου είς διαταγήν, ή 
επιταγής ποσού, και νά καταλογίση τό τέλος εναντίον του προσώπου 
δπερ ήτο υπόχρεων ε'ις καταβολήν αύτου, ή νά άφάιρέση τούτο έκ 
του ώς ανωτέρω πληρωτέου ποσού, ή τοιαύτη δε συναλλαγματική, 
γραμμάτιον ε'ις διαταγήν ή επιταγή θά λογίζηται, δσον άφορα είς τό 
τέλος χαρτοσήμου, έ'γκύρος και ισχυρά : 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων 
απαλλάσσει οιονδήποτε πρόσωπον έκ τής ποη/ής ή ετέρας διώξεως 
ε'ις ην δυνατόν νά υπόκειται άναφορικώς προς τοιαύτην συναλλαγμα
τικήν, γραμμάτιον ε'ις διαταγήν ή έπιταγήν. 

Εξουσία 
πληρωτοϋ 
δπως χαρτο-
σημαίνη 
συναλλαγ
ματικάς, 
γραμμάτια 
είς διαταγήν 
και έιτιταγάς 
ληφθείσας 
υπ" αύτοΟ 
άνευ χαρτο
σήμου. 

4 3 . Ό "Εφορος δύναται νά χωρήση είς τήν καταναγκαστική ν εϊσ Είσπραξις 
πραξιν, δυνάμει τού εκάστοτε έν ίσχύϊ έν τη Δημοκρατία και είς τήν τελών χαρτο
εϊσπραξιν φόρων άφορώντος νόμου, παντός νομίμως οφειλομένου ^}£^*™ν 
ποσού ύπό τίνος προσώπου, ύπό μορφήν τέλους χαρτοσήμου, προστί
μου ή άλλως οφειλομένου δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται δε 
ωσαύτως, κατά τό δοκούν νά λάβη δικαστικά μέτρα διά τήν πληρώ 
μήν παντός τοιούτου ποσού, εναντίον του προσώπου ύφ' οΰ τό ποσόν 
τούτο οφείλεται, και νά είσπραξη τοΟτο μέθ' δλων των δικαστικών 
εξόδων ώς χρέος όφειλόμενον τη Δημοκρατία. 

Μέρος IV.—ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΕΙΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

44. Τηρουμένων των Κανονισμών ους ήθελε θεσπίσει τό Ύπουρ Άποζημί
γικόν Συμβούλιον άναφορικώς προς τάς αναγκαίας αποδείξεις, ή ωσιςδιά 
τήν διενεργηθησομένην Ιρευναν, ό "Εφορος δύναται, τη υποβολή κατεστραμ
αίτήσεως γενομένης προς αυτόν εντός της ύπό του άρθρου 45 καθο ^_ν"χσρτο" 
ριζομένης περιόδου, και νοουμένου δτι Ικανοποιείται έκ τών γεγο
νότων, νά χορήγηση άποζημίωσιν διά κοττεστραμμένα χαρτόσημα 
είς τάς κατωτέρω άναγραφομένας περιπτώσεις — 

(α) όσάκις χαρτόσημον, έπιτεθέν έπί φύλλου χάρτου ή μή, 
έξ αμελείας και άνευ δόλου κατεστράφη, διεγράφη ή εκ 
τίνος γραφικού λάθους, ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον 
κατέστη άκατάλληλον διά τήν χρήσιν δι' ήν προωρίζετο, 

Λ 
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πριν ή το έπ' αυτού συντεταγμένον £γγρο:φον υπογραφή 
ύπό τίνος προσώπου' 

(β) οσάκις χαρτόσημον επετέθη έπι έγγραφου δπερ έγράφη 
έξ ολοκλήρου ή μερικώς, δεν υπεγράφη δμως ύπό τίνος 
τών συμβαλλομένων μερών 

( \ ) οσάκις, εις την περίπτωσιν συναλλαγματικών, γραμματίων 
εις διαταγήν ή επιταγών— 

(i) το χαρτόσημον επετέθη έπι συναλλαγματικής ή επι
ταγής υπογραφείσης ύπό, ή έκ μέρους του έκδοτου, 
ήτις .δέν έγένετο αποδεκτή, ή τής οποίας ουδεμία 
χρήσις έγένετο, ή ήτις δέν παρεδόθη δι' έτερον σκο
πόν πλην του τής εμφανίσεως δι' αποδοχή ν : 

Νοουμένου δτι το φύλλον χάρτου έφ' οδ είναι έσφρα
γισμένον το τοιούτον χαρτόσημον δέν φέρει οιανδή
ποτε ύπογραφήν προοριζομένην δι' άποδοχήν συναλ
λαγματικής ή επιταγής, ήτις μεταγενεστέρως θα 
έγράφετο έπ' αύτου' 

(ii) τό χαρτόσημον επετέθη έπι γραμματίου εις διαταγήν 
ύπογραφέντος ύπό, ή έκ μέρους του έκδοτου του 
όποιου ουδεμία χρήσις έγένετο, ουδέ έξέφυγε των 
χειρών αύτου. 

(iii) τό χαρτόσημον έχρησιμοποιήθη, ή προωρίζετο να χρη
σιμοποιηθή, δια την σήμανσιν συναλλαγματικής, επι
ταγής ή γραμματίου ε'ις διαταγήν, ύπογραφέντος ύπό, 
ή έκ μέρους του έκδοτου, δπερ δμως λόγω παραλεί
ψεως ή λάθους τινός κατεστράφη, ή κατέστη άχρη
στον, καίτοι εις την περίπτωσιν συναλλαγματικής ή 
επιταγής, δυνατόν αυτή νά ενεφανίσθη δι' άποδοχήν. 
ή νά έγένετο αποδεκτή ή νά έ'χη όπισθογραφηθή, ή 
εις τήν περίπτωσιν γραμματίου είς διαταγήν, δυνατόν 
τοΟτο νά εχη παραδοθή ε'ις τον κομιστή ν. 

Νοουμένου δτι προσάγεται έτερα συμπεπληρωμένη 
και προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη συναλλαγματι
κή, επιταγή ή γραμμάτιον ε'ις διαταγήν, δμοιον έν. 
πάση λεπτομέρεια προς τήν κατεστραμμένην συναλ
λαγματικήν, γραμμάτιον είς διαταγήν ή έπιταγήν, 
εξαιρέσει τής γενομένης διορθώσεως τοΟ έν ταύτη, 
ή τούτω ένυπάρχοντος λάθους ή παραλείψεως. 

(δ) οσάκις τό χαρτόσημον έχρησιμοποιήθη διά τήν σήμανσιν 
έγγραφου ύπογραφέντος ύπό τίνος τών μερών δπερ— 

(i) μεταγενεστέρως έξηκριβώθη δτι ήτο έξ ύπαρχής 
νομικώς άκυρον" 

(ii) μεταγενεστέρως έξηκριδώθη, δτι είναι άκατάλληλον 
διά τον σκοπόν δι' δν αρχικώς προώριστο λόγω του 
έν τούτω ένυπάρχοντος λάθους ή πλάνης' 

(iii) δέν δύναται νά συμπληρωθή ώστε νά έπιφέρη τήν έπι
διωκομένην δικαιοπραξίαν έν τω σκοπουμένω τύπω, 
λόγω του θανάτου προσώπου τινός ύφ' οδ τό εγγρα
φον Μδει νά υπογραφή, έπισυμδάντος πρίν ή ύπογρά
ψη τούτο, ή λόγω τής άρνήσεωςς του τοιούτου προ
σώπου νά ύπογράψη τούτο* 
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(iv) είναι ουσιαστικώς ατελές και ανεπαρκές δια τον σκο 
ττόν δι' δν προώρισται λόγω της μη υπογραφής αύτοΰ 
ύπό τίνος των συμβαλλομένων, και της αδυναμίας ή 
αρνήσεως αύτοΰ νά ύπογράψη τοΰτο' 

(ν) αποτυγχάνει εξ ολοκλήρου εις την έπίτευξιν του υπ' 
αύτοΰ επιδιωκομένου σκοποΰ λόγω της αρνήσεως προ
σώπου τινός δπως ένεργήση συμφώνως τω τοιούτω 
εγγράφω ή δπως προκαταβολή χρηματικόν ποσόν του 
όττοίου ή πληρωμή θά έξησφαλίζετο δια τούτου, ή 
λόγω τής αρνήσεως, ή μη αποδοχής θέσεως δια τούτου 
παρεχομένης* 

(vi) καθίσταται άχρηστον λόγω του δτι ή ύπ' αύτου σκο
πούμενη δικαιοπραξία συνήφθη διά τίνος ετέρου 
έγγραφου μεταξύ τών αυτών μερών, και φέροντος 
χαρτόσημον ουχί ελάσσονος άξιας' 

(vii) εΐναι ανεπαρκώς χαρτοσεσημασμένον, νοουμένου δτι ή 
ύπ' αύτου σκοπούμενη δικαιοπραξία συνήφθη διά τίνος 
έτερου έγγραφου, μεταξύ τών αυτών μερών, και φέ
ροντος χαρτόσημον ουχί ελάσσονος άξιας' 

(viii) κατεστράφη έξ αμελείας και ουχί έκ προθέσεως, άντ' 
αύτου δε και διά τον αυτόν σκοπόν έγένετο έτερον 
εγγραφον μεταξύ τών αυτών μερών, και υπεγράφη ύπ' 
αυτών δεόντως σημανθέν : 

Νοείται δτι εις τήν περίπτωσιν υπογεγραμμένου έγγραφου, δεν 
ήρξαντο δικαστικά μέτρα, εις άτινα το εγγραφον ήδύνατο νά παρα
σχεθή, ή θά παρείχετο ή προσεφέρετο ως άποδεικτικόν στοιχεΐον, και 
δτι τούτο παραδίδεται δι' άκύρωσιν. 

45 . Ή αίτησις αποζημιώσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 44 δέον νά ύπο χρόνοςύπο
βάλληται εντός τών ακολούθων προθεσμιών, ήτοι— βολής αίτή

(1) εις τάς έν παραγράφω (δ) (ν) τοΰ είρημένου άρθρου άνα σεωςδι'άπο
γραφομένας περιπτώσεις, εντός εξ μηνών άπό τής ήμερο 5^1ωσιν

 0 
μηνίας του εγγράφου' άρθρου 44° 

(2) εις τήν περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου έφ' οδ ουδέν 
εγγραφον συνετάγη ύπό τίνος τών συμβαλλομένων μερών, 
εντός δύο ετών άφ' ή ς το σφραγιστόν επίσημα κατεστράφη' 

(3) είς τήν περίπτωσιν σφραγιστού φύλλου χάρτου έφ' οδ εγγρα
φον τι συνετάγη ύπό τίνος τών συμβαλλομένων μερών, εντός 
δύο ετών άπό τής ημερομηνίας τοΰ έγγραφου, ή εάν τοΰτο 
δεν φέρη ήμερομηνίαν, εντός δύο ετών άπό τής υπογραφής 
αύτοΰ ύπό τοΰ προσώπου ύφ' οδ και μόνον υπεγράφη, ή το 
πρώτον υπεγράφη" 

Νοείται δτι— 
(α) οσάκις το κατεστραμμένον έ'γγραφον δεδικαιολογημένως 

απεστάλη έκτος τής Δημοκρατίας, ή αίτησις δύναται νά γίνη 
εντός δύο ετών άπό τής επιστροφής και λήψεως αύτοΰ έν 
τή Δημοκρατία' 

(β) οσάκις λόγω άφεύκτων περιστατικών δεν εΐναι εφικτή ή 
παράδοσις εγγράφου αντικατασταθέντος δι' έτερου τοιούτου 
δι' άκύρωσιν εντός τής προμνησθείσης προθεσμίας, ή αίτησις 
δύναται νά ύποβληθή εντός δύο ετών άπό τής ημερομηνίας 
τής συντάξεως τοΰ άντικαταστήσαντος τό πρώτον έγγραφου. 

46 . Ό "Εφορος δύναται, άνευ χρονικού τίνος περιορισμού, νά χο Άποζημίωσις 
ρηγήση αποζημίωσιν διά σφραγιστά φύλλα χάρτου χρησιμοποιού δι" έντυνα 
μένα ώς έντυπα έγγραφων ύπό τίνος τραπεζίτου, ή εταιρείας, ή έτέ oruvcc επαυ
ρου νομικού προσώπου, εάν δεδικαιολογημένως τά τοιαύτα έντυπα ί α ν ν "^ α ι 

έπαυσαν νά είναι αναγκαία είς τον είρημένον τραπεζίτην, έταιρειαν εις νομικά 
ή νομικόν πρόσωπον, νοουμένου δτι ό "Εφορος ικανοποιείται δτι τό ·πρόσωπα. 
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Άποζημίωσις 
διά κακώς 
χρησιμο
ποιηθέντα 
χαρτόσημα. 

Τρόπος χορη
γήσεως απο
ζημιώσεως 
διά κατα
στραφέντα 
ή διά κακώς 
χρησιμο
ποιηθέντα 
χαρτόσημα. 

Άποζημίωσις 
διά χαρτό
σημα ατινα 
δέν είναι 
πλέον 
αναγκαία. 

Άιχοζημ[
ωσις επί τη 
ανανεώσει 
ώρισμένων 
ομολογιών. 

τέλος χαρτοσήμου άναφορικώς προς τά τοιαύτα σφραγιστά φύλλα 
χάρτου κατεβλήθη δεόντως. 

47. Όσάκις— 
(α) πρόσωπον τι έξ αμελείας έχρησιμοποίησε δι' εγγραφον ύπο

κείμενον εις τέλος χαρτοσήμου, χαρτόσημον κατηγορίας 
ετέρας ή της προβλεπομένης διά το τοιούτον εγγραφον έν 
Κανονισμοΐς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή 
χαρτόσημον μείζονος της προσηκούσης αξίας, ή έξ αμελείας 
έχρησιμοποίησε χαρτόσημον δι' εγγραφον μη ύποκείμενον 

·. ε'ις τέλος χαρτοσήμου" ή 
(β) χαρτόσημον χρησιμοποιηθέν διά την σήμανσιν έγγραφου 

κατέστη έξ αμελείας άχρηστον δυνάμει του άρθρου 16, λόγω 
τοΰ δτι τοιούτον εγγραφον συνετάχθη κατά παράβασιν των 
διατάξεων του άρθρου 14, 

ό "Εφορος δύναται, τη υποβολή αιτήσεως γενομένης εντός δύο ετών 
άπό της ημερομηνίας του έγγραφου, ή έάν τούτο δεν φέρη ήμερομη
νίαν, εντός δύο ετών άπό της υπογραφής αυτού* ύπό του προσώπου 
ύφ' οδ μόνον, ή το πρώτον υπεγράφη, και έπι τή έκ νέου σημάνσει 
τοΰ έγγραφου διά τοΰ προσήκοντος τέλους, έάν τοΰτο υπόκειται είς 
τέλος χαρτοσήμου, νά ακύρωση τοΰτο καΐ νά χορήγηση άποζημίωσιν 
διά το ούτω κακώς χρησιμοποιηθέν, ή καταστάν άχρηστον χαρτό
σημον ώς έάν επρόκειτο περί κατεστραμμένου τοιούτου. 

48. ΕΊς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην χορηγείται άποζημίωσις διά 
καταστραφέντα, ή κακώς χρησιμοποιηθέντα χαρτόσημα ό "Εφορος 
δύναται νά δώση αντί της τοιαύτης αποζημιώσεως— 

(α) έτερα χαρτόσημα της αυτής κατηγορίας και αξίας' ή 
(δ) έάν ζητηθη έξ αύτοΰ, καΐ έάν κρίνη τοΰτο ευλογον, χαρτό

σημα ετέρας κατηγορίας, της αύτης δμως αξίας' ή 
(γ) κατά το δοκούν, την εις χρήματα άξίαν αύτοΰ. 

49. 'Εάν πρόσωπον τι κέκτηται χαρτόσημον ή χαρτόσημα, άτινα 
δέν είναι κατεστραμμένα, ούτε κατέστησαν ακατάλληλα ή άχρηστα 
διά τους σκοπούς δι' ους ταΰτα προωρίζοντο, τών οποίων δμως δέν 
έχει άμεσον ανάγκην, ό "Εφορος, άποκόπτων πέντε μίλς διά κάθε 
εκατόν μίλς ή μέρος αυτών, επιστρέφει τήν ε'ις χρήμα άξίαν τών 
τοιούτων χαρτοσήμων, άμα ώς ταΰτα παραδοθώσι τω Έφόρω δι' 
άκύρωσιν, και οδτος πεισθή δτι— 

(α) τά τοιαύτα χαρτόσημα ήγοράσθησαν ύπό τοΰ προσώπου 
τούτου καλή τή πίστει, με πρόθεσιν δπως χρησιμοποίηση 
ταΰτα' και 

(β) δτι κατέβαλε το πλήρες τίμημα αυτών' καΐ 
(γ) δτι ούτω ήγοράσθησαν εντός της περιόδου τών εξ μηνών 

τών αμέσως προηγουμένων της ημερομηνίας της παραδό
σεως αυτών : 

Νοείται δτι, όσάκις το πρόσωπον τοΰτο είναι αδειούχος πωλητής 
χαρτοσήμων, ό "Εφορος δύναται, έάν κρίνη τοΰτο ευλογον, νά έπι
στρέψη το πραγματικώς καταβληθέν ύπό τοΰ πωλητού ποσόν, άνευ 
οιασδήποτε αποκοπής χρημάτων ώς ή προμνησθεΐσα τοιαύτη. 

50. Όσάκις προσηκόντως χαρτοσεσημασμένη ομολογία άνανεοΰ
ται διά της εκδόσεως νέας ομολογίας ύπό τους αυτούς δρους, ό "Εφο
ρος υποχρεούται δπως, έπί τή προσαγωγή τής προσηκόντως χαρτο
σεσημασμένης νέας ομολογίας, εντός μηνός άπό τής ημερομηνίας 
τής εκδόσεως ταύτης, έπιστρέψη είς τόν έκδοτη ν της τοιαύτης νέας 
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ομολογίας, την άξίαν του έπί της αρχικώς εκδοθείσης ομολογίας 
χαρτοσήμου, ή του επί της νέας ομολογίας τοιούτου, έάν αϋτη είναι 
μικρότερα της πρώτης : 

Νοείται δτι ή αρχικώς εκδοθείσα ομολογία προσάγεται τω Έφό
ρω και άκυρουται υπ' αύτου, εν τω τρόπω τω καθοριζομένω έν Κανο
νισμοΐς γενομένοις δυνάμει του παρόντος Νόμου : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή ομολογία λογίζεται εκδοθείσα εκ νέου 
ύπό τους αυτούς δρους έν τη έννοια του παρόντος άρθρου, παρά τάς 
ακολούθους μεταβολάς : 

(α) την έ'κδόσιν δύο ή πλειόνων ομολογιών είς άντικατάστασιν 
μιας αρχικώς εκδοθείσης τοιαύτης, έφ' δσον το άσφαλιζό
μενον ποσόν παραμένει το αυτό 

(β) την εκδοσιν μιας ομολογίας είς άντικατάστασιν δύο ή πλει
όνων αρχικών έκδοθεισών τοιούτων, έφ' δσον το άσφαλιζό
μενον ποσόν παραμένει το αυτό' 

(γ) την άντικατάστασιν του ονόματος του αρχικού κομιστοϋ* δια 
του ονόματος του κατά τον χρόνον της ανανεώσεως κομι
στου" καΐ 

(δ) την άλλαγήν του τόκου ή της ημερομηνίας πληρωμής αυτής. 

Μέρος V.—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ 
51.—(1) Πάς δστις— 

(α) εκδίδει, όπισθογραψεΐ, μεταβιβάζει ή υπογράφει ύπό ιδιό
τητα έτέραν ή τήν του μάρτυρος, ή εμφανίζει προς άποδοχήν 
πληρωμήν, ή αποδέχεται, πληρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή 
καθ οιονδήποτε τρόπον συναλλάττεται οιανδήποτε μη προ
σηκόντως χαρτοσεσημασμένην συναλλαγματικήν, έπιταγήν 
ή γραμμάτιον ε'ις διαταγήν" ή 

(β) συντάττει, ή υπογράφει ύπό Ιδιότητα έτέραν ή τήν του μάρ
τυρος, παν έτερον, ύποκείμενον είς τέλος χαρτοσήμου εγγρα
φον, δπερ δεν εΐναι προσηκόντως χαρτοσεσημασμένον" ή 

(γ) ψηφίζει, ή πειράται νά ψηφίση δυνάμει μή προσηκόντως 
χαρτοσεσημασμένου πληρεξουσίου 

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται δι' Μκαστον τοιούτον αδί
κημα είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(2) Έάν Ικδοθή μετοχικός τίτλος και δεν σημανθή προσηκόντως, 
ή εκδίδουσα τούτον εταιρεία, ωσαύτως δε πας δστις κατά τόν χρόνον 
της εκδόσεως κατείχε θέσιν διευθύνοντος συμβούλου, ή γραμματέως, 
ή έτερου ανωτέρου υπαλλήλου της εταιρείας, υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

5 2 . Πας δστις, καίτοι ύπόχρεως δυνάμει του άρθρου 13 δπως προ
βή είς άκύρωσιν κινητού επισήματος παραλείπει νά ακύρωση τούτο 
έν τω τρόπω τω καθοριζομένω ύπό του είρημένου άρθρου, εΐναι ένο
χος αδικήματος, και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίτ 
νουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

5 3 . Πάς δστις με πρόθεσιν νά εξαπάτηση τήν Δημοκρατίαν— 
(α) συντάττει έγγραφον, έν ώ δεν εκτίθενται πλήρως και αλη

θώς άπαντα τά δυνάμει του άρθρου 28 άναγκαίως εκτιθέ
μενα έν τω τοιούτω εγγράφω γεγονότα και περιστάσεις" ή 

(β) έ'χων ώς έ'ργον του, ή ενδιαφερόμενος περί τήν παρασκευήν 
έγγραφου αμελεί ή παραλείπει νά έκθεση έν αύτώ πλήρως 
και αληθώς άπαντα τά τοιαύτα γεγονότα και περιστάσεις' ή 

(γ) προβαίνει είς τήν διενέργειαν πράξεως τίνος σκοπούσης νά 
αποστέρηση τήν Δημοκρατίαν έξ οιουδήποτε τέλους ή προ
στίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου' ή 

Σύνταξις, 
κ.λ.π. έγγρα
φου μή προ
σηκόντως 
χαρτοσεση
μασμένου. 

Παράλειψις 
ακυρώσεως 
κινητού 
επισήματος. 

Παράλειψις 
συμμρρφώ
σεως'πρός 
τάς δια
τάζεις τοΰ 
άρθρου 28 
Κ.λ.ΤΓ. 
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'Αδικήματα 
έν άναφορφ 
προς άπο 
δείξεις. 

Μή Εκδοσις 
ασφαλιστη
ρίου ή Ικδο
σις μή προση
κόντως 
χαρτοσεση
μασμένου 

Μή Ικδοσις 
της πλήρους 
σειράς συναλ
λαγματικών, 
ή ασφαλι
στικών συμ
βολαίων 
εναντίον 
θαλασσίων 
κινδύνων. 
Μεταχρονο
λόγησις 
συναλλαγ
ματικής καΐ 
έτερα τεχνά
σματα χρησι
μοποιούμενα 
διά τήν κατα
δολίευσιν τοΰ 
Δημοσίου. 

(δ) παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
ή των δυνάμει αύτου γενομένων Κανονισμών, δι' ήν δέν προ
βλέπεται ειδικώς έτερα ποινή έν τω παρόντι Νόμω, 

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

54. Πας όστις— 
(α) δίδει άπόδειξιν ύποκειμένην είς τέλος χαρτοσήμου, καΐ 

παραλείπει να χαρτοσημάνη ταύτην* ή 
(β) καίτοι ύπόχρεως να δώση άπόδειξιν δυνάμει του άρθρου 30 

αρνείται ή αμελεί να δώση προσηκόντως χαρτοσεσημασμέ
νην άπόδειξιν ε'ις περιπτώσεις καθ ας ή τοιαύτη άπόδειξις 
θα ύπέκειτο είς τέλος χαρτοσήμου' ή 

(γ) με πρόθεσιν νά αποστέρηση δολίως την Δημοκρατίαν του τέ
λους χαρτοσήμου, εκδίδει άπόδειξιν διά ποσόν μή άνερχό
μενον είς μίαν λίραν, καίτοι κατεβλήθη χρηματικόν ποσόν, 
ή παρεδόθη περιουσιακόν στοιχεΐον αξίας μιας λίρας ή μεί
ζονος τοιαύτης, ή μέ πρόθεσιν νά άποφύγη τήν καταβολήν 
του τέλους χαρτοσήμου διαχωρίζει, ή διαμοιράζει τό κατα
βληθέν ποσόν, ή τήν άξίαν του παραδοθέντος αύτώ περιου
σιακοΟ στοιχείου, 

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
υπερβαίνουσα^ τάς δέκα λίρας. 

55 . Πάς δστις— 
(α) λαμβάνει ασφάλιστρα, ή έτέραν άντιπαροχήν δι* άσφαλι

στικήν τίνα σύμβασιν, ή πιστώνεται προς τούτο δι' ασφαλί
στρων ή ετέρας αντιπαροχής, και δέν εκδίδει εντός δύο μη
νών άπό της λήψεως του τοιούτου ασφαλίστρου ή αντιπαρο
χής, ή άπό της πιστώσεως αύτου διά τούτων, προσηκόντως 
χαρτοσεσημασμένον άσφαλιστήριον περί τήν τοιαύτην άσφά
λισιν' ή 

(β) εκδίδει, υπογράφει ή παραδίδει μή προσηκόντως χαρτοσε
σημασμένον άσφαλιστήριον, ή πληρώνει, ή επιτρέπει τακτο
πόίησιν έν τοις λογαριασμοΐς, ή συμφωνεί νά πλήρωση ή νά 
έπιτρέψη τακτοποίησιν έν τοις λογαριασμοΐς, ποσού τίνος 
χρημάτων άναφορικώς προς τοιούτον άσφαλιστήριον, 

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς είκοσι λίρας : 

Νοείται δτι τό παρόν άρθρον δέν εφαρμόζεται επί ασφαλιστικών 
συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων, άναφορικώς προς άτινα έγένετο 
συμφωνία περί τόν συμβιβασμόν του τέλους χαρτοσήμου δυνάμει του 
άρθρου 9 του παρόντος Νόμου. 

56 . Πας δστις εκδίδει ή υπογράφει συναλλαγματικής ή άσφα
λιστικόν συμβόλαιον εναντίον θαλασσίων κινδύνων, ,δπερ φέρεται ώς 
εκδοθέν είς σειράν δύο ή πλειόνων τοιούτων, και δέν εκδίδει ή υπο
γράφει συγχρόνως έπί προσηκόντως χαρτοσεσημασμένου φύλλου 
χάρτου τόν πλήρη αριθμόν συναλλαγματικών ή ασφαλιστικών συμβο
λαίων έξ ών φέρεται δτι συνίσταται ή σειρά, είναι ένοχος αδικήματος, 
και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας. 

57. Πας δστις μέ πρόθεσιν νά αποστέρηση δολίως τήν Δημοκρα
τίαν έκ τέλους χαρτοσήμου— 

(α) εκδίδει συναλλαγματικήν ή γραμμάτιον είς διαταγήν φέρον 
ήμερομηνίαν μεταγενεστέραν της πραγματικής ημερομηνίας 
εκδόσεως της τοιαύτης συναλλαγματικής ή γραμματίου είς 
διαταγήν* ή 
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(δ) γνωρίζων δτι ή τοιαύτη συναλλαγματική ή γραμμάτιον εις 
διαταγήν μετεχρονολογήθη, όπισθογραφεΐ, μεταβιβάζει, 
εμφανίζει προς αποδοχήν ή πληρωμή ν, ή αποδέχεται, πλη
ρώνει ή δέχεται πληρωμήν, ή καθ' ο'ιονδήποτε τρόπον συναλ
λάττεται ταύτην" ή 

(γ) μετέρχεται ή αναμιγνύεται εις ο'ιανδήποτε πραξιν, επινόημα 
ή τέχνασμα μή προβλεπόμενον ειδικώς όπό του παρόντος 
ή έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, 

είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

58.—(1) Ή ποινική δίωξις αδικήματος δπερ είναι άξιόποινον δυ
νάμει του παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε έτερου, δια του παρόντος 
καταργουμένου νόμου, δέν ασκείται ειμή τη έγκρίσει του ΓενικοΟ 
Είσαγγελέως της Δημοκρατίας. 

(2) Ό "Εφορος, ή ό έπί τούτω γενικώς ή είδικώς ύπ* αύτου εξου
σιοδοτημένος δημόσιος υπάλληλος, δύναται να συμβιβάση οιονδήποτε 
τοιούτον αδίκημα. 

(3) Το κοσαβλητέον έπι τω τοιούτω συμβιβασμώ ποσόν ανακτά
ται έν τω 6πό τοΟ άρθρου 43 προβλεπομένω τρόπω. 

59 . Ή καταβολή τέλους χαρτοσήμου άναφορικώς προς έγγραφα 
συντασσόμενα ύπό, ή έκ μέρους τών Ένοπλων Δυνάμεων του 'Ηνω
μένου Βασιλείου, ή οιασδήποτε 'Ανεγνωρισμένης Στρατιωτικής 
'Οργανώσεως, ή ύπό, ή έκ μέρους τών 'Ενόπλων Δυνάμεων του Βα
σιλείου της Ελλάδος καΐ της Δημοκρατίας της Τουρκίας, υπόκειται 
είς τάς σχετικάς διατάξεις της Συνθήκης 'Εγκαθιδρύσεως της Κυ
πριακής Δημοκρατίας ή αναλόγως της περιπτώσεως, της Συμβά
σεως περί τήν έφαρμογήν της Συνθήκης Συμμαχίας ήτις υπεγράφη, 
έν έκατέρα περιπτώσει, έν Λευκωσία τήν 16ην Αυγούστου 1960. 

"Ασκησις καϊ 
διεξαγωγή 
ποινικής 
διώξεως. 

Ύποχρέωσις 
καταβολής 
τέλους χαρ
τοσήμου ύπό 
μελών τών 
'Ενόπλων 
Δυνάμεων τοΰ 
'Ηνωμένου 
Βασιλείου 
καΐ τών έν τη 
Δημοκρατία 
" Ελληνικών 
καΐ Τουρκικών 
* Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

60. Είναι νόμιμος ή χορήγησις άδειας, ή διενεργούμενη συμφώ 'Απαγορεύεται 
νως προς τους δρους τους καθωρισμένους έν Κανονισμοΐς γενόμενοις χο^0^μων 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας άνευ αδείας. 
χαρτοσήμων, ύπό κατονομαζομένου έν τη τοιαύτη αδεία προσώπου, 
καΐ έν τω καθωρισμένω έν αύτη τόπω' ουδείς θά προσφέρη προς 
πώλησιν, προμηθεύη ή μετέρχηται τήν έμπορίαν χαρτοσήμων, έν τη 
Δημοκρατία έκτος έάν είναι κάτοχος έγκυρου αδείας εκδοθείσης 
δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, καΐ τών δυνάμει αύτου 
γενομένων Κανονισμών : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι διαλαμβανομένων απαγορεύει 
τήν πώλησιν κινητών επισημάτων άξιας δέκα μίλς ή ελάσσονος τοι
αύτης. 

Μέρος VI.—ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
61.—(1) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων ύπό τήν φύλαξιν αύτου Έπιθεώρησις 

αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, ή έπιθεώρησις τών βιβλίων, 
οποίων δύναται νά βοηθήση ε'ις τήν έξασφάλισιν της καταβολής τέ " Λ π · 
λους χαρτοσήμου, ή νά απόδειξη, ή νά όδηγήση είς τήν άνακάλυψιν 
οιασδήποτε άπατης ή παραλείψεως άναφορικώς προς τέλος χαρτο
σήμου, υποχρεούται δπως κατά πάντα εϋλογον χρόνον έπιτρέψη ε'ις 
τόν "Εφορον, ή είς πάν έτερον πρόσωπον έξουσιοδοτηθέν εγγράφως 
προς τούτο ύπό του Εφόρου, νά έπιθεωρη προς τόν σκοπόν τοΟτον 
τά έν λόγω αρχεία, βιβλία, μητρώα, έγγραφα ή πρακτικά, και νά 
λαμβάνη ατελώς τάς αναγκαίας σημειώσεις καϊ αντίγραφα. 

(2) Έ ν τω παρόντι άρθρω «δημόσιος υπάλληλος» περιλαμβάνει 
τους έν τη υπηρεσία τών Δήμων ή οιασδήποτε ετέρας 'Αρχής Τοπικής 
Διοικήσεως υπαλλήλους, ώς καϊ απαντάς τους έν τη' υπηρεσία της 
"Ελληνικής, ή Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως υπαλλήλους. 



Έπιφύλαξις 
άναφορικώς 
■προς τέλη 
και δικαστι
κά δικαιώ
ματα. 

Καταβολή 
τέλους χαρ
τοσήμου 
άλλως ή διά 
σφραγιστών 
επισημάτων. 

Κατάργησις, 
τροποποιή

σεις 
καΐ έπι

φΰλαξις. 
Κεφ. 328. 

Κεφ. 113. 

(Υ) 

(δ) 

(ε) 

(στ) 

(ζ) 
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ΤόΎπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θέσπιση Κανο
οσιευομένους έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας 

ίλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
ευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι έν 

αφερόμενοι Κανονισμοί δύνανται νά προνοώσι περί— 
) απάντων των θεμάτων ών ό καθορισμός αναφέρεται έν τω 

παρόντι Νόμω, ή απαιτείται υπ' αύτου* 
(β) της προμηθείας και πωλήσεως χαρτοσήμων και φύλλων 

σφραγιστού χάρτου' 
της κατηγορίας των χαρτοσήμων άτινα δέον νά χρησιμο

ποιώνταΓ 
τών σφραγίδων και λοιπών συνέργων, άτινα είναι αναγκαία 
διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου, και περί της ασφα
λούς φυλάξεως αυτών' 
της διανομής, πωλήσεως, χρήσεως και εφαρμογής χαρτο
σήμων' 
της χορηγήσεως άδείών πωλήσεως, προμηθείας ή εμπορίας 
χαρτοσήμων, τών δρων οΐτινες επισυνάπτονται εις την έ"κδο
σιν τών τοιούτων αδειών και της αμοιβής τών αδειούχων 
πωλητών" 
της επιβολής ποινών, αΐτινες δεν δύνανται νά ύπερβαίνωσι 
την χρηματικήν ποινήν πεντήκοντα λιρών διά παράβασιν. 
ή άπόπειραν παραβάσεως, ή άμέλειαν περί την έφαρμογήν 
Κανονισμού τίνος. 

63. 'Εξαιρουμένων τών περιπτώσεων περί ών γίνεται ρητή πρό
νοια έν τω παρόντι Νόμω ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβα
νομένων επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπον τέλη, ή δικαιώματα κατα
βλητέα δυνάμει τών διατάξεων νόμου ή διοικητικής πράξεως, εκά
στοτε έν ίσχύϊ, ή δυνάμει τών διατάξεων του εκάστοτε έν ίσχύϊ και 
εις τά δικαστικά δικαιώματα άφορώντος νόμου, διοικητικής πράξεως 
ή διαδικαστικού κανονισμού. 

64 . Μέχρις οδ δημοσιευθή έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρα
τίας γνωστοποίησις καθιστώσα γνωστόν δτι υφίστανται διευκολύνσεις 
διά τήν σήμανσιν. έγγραφων διά σφραγιστών επισημάτων, αντί της 
καταβολής, ή ενδείξεως καταβολής τέλους χαρτοσήμου διά της χρή
σεως σφραγιστών επισημάτων, τοΟτο δύναται νά καταβάλληται ε'ις 
τον Διευθυντήν του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσόδων, ή εις έτερον 
ύπάλληλον έπί τούτω διορισθέντα ύπό τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου, 
ή τοιαύτη δε καταβολή θά δεικνύηται διά πιστοποιητικού υπογε
γραμμένου ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Εσωτερικών Προσό
δων, ή του προμνησθέντος έτερου υπαλλήλου, συμφώνως προς Κανο
νισμούς ους ήθελε το Ύπουργικόν Συμβούλιον θεσπίσει. 

65.—(1) Διά του παρόντος Νόμου καταργείται ό περί Χαρτοσή
μων Νόμος : 

Νοείται δτι, καίτοι ό είρημένος νόμος κατηργήθη, τέλη χαρτοσή
μου πληρωτέα άναφορικώς προς έγγραφα συνταχθέντα προ τής 
ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου, και παραμένοντα απλή
ρωτα μέχρι τής προμνησθείσης ημερομηνίας, θά έπιβάλλωνται, εισ
πράττω νται και καταβάλλωνται συμφώνως ταΐς διατάξεσι του ύπό 
του παρόντος καταργουμένου νόμου. 

(2) Τά έν τή πρώτη στήλη του Τρίτου Παραρτήματος του περί 
Εταιρειών Νόμου αναφερόμενα άρθρα θά άναγινώσκωνται, έρμηνεύ
ωνται και έφαρμόζωνται τηρουμένων τών έν τή δευτέρα στήλη του 
είρημένου Παραρτήματος και έ'ναντι ενός έκαστου τοιούτου άρθρου 
οριζομένων τροποποιήσεων. 
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Π Ρ Ω Τ Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
("Αρθρον 4.) 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ. 

Είδος Έγγραφου 
'Αξία 

χαρτοσήμου 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ χρέους ποσοΰ ή αξίας £1 ή μείζονος τοι
αύτης, γενομένη ή υπογραφομένη ύττό, ή εκ μέρους όφει 
λέτου, προς τον σκοπόν όπως χρησιμεύση ώς άπόδειξις 
περί τοΰ τοιούτου χρέους εν οίωδήποτε βιβλίω, ή επί 
χωριστού φύλλου χάρτου, οσάκις το τοιούτον βιβλίον, 
ή φύλλον χάρτου παραμένη εις την κατοχήν τοΰ πιστωτοΟ : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη άναγνώρισις δεν διαλαμβάνει 
ύπόσχεσιν πληρωμής τοΰ χρέους, ή ρήτραν τόκου, ή 
παραδόσεως εμπορευμάτων, ή ετέρων περιουσιακών 
στοιχείων. 
' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 

Τραπεζιτικά βιβλιάρια καταθέσεων, ή αντίγραφα τραπε 
ζιτικών λογαριασμών. 

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΕΝΟΡΚΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ή επίσημος έγγραφος 
δήλωσις, δι' ην δεν προβλέπεται άλλο τι εν τινι νόμω ή εν 
διαδικαστικώ Κανονισμώ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ— 
Α.—Σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως και άπαντα τα 

ένσωματοΰντα σύμβασιν, και συνομο^ογοΰντα καθωρι
σμένον τι ποσόν έγγραφα, περί τής σημάνσεως τών 
όποιων δεν γίνεται ετέρα πρόνοια : 

(Ι) Δια ποσά £ Ι μέχρι £25 
(2) Διά ποσά υπερβαίνοντα 

τάς . . ..£25 ουχί δμως τάς £50 
(3) » » £50 » » £75 
(4) » » £75 » » £100 
(5) » » £100 » » £150 
(6) » » £150 » » £200 
(7) » » £200 » » £300 
(8) » » £300 » » £400 
(9) »  » £400 » » £500 

(10) » » £500 » » £750 
(11) » » £750 » » £1,000 
(12) » » £1,000 » » £1,500 
(13) » » £1,500 » » £2,000 
(14) » » £2,000 » » £3,000 
(15) » » £3,000 » » £4,000 
(16) » » £4,000 » » £5,000 
(17) » » £5,000 » » £7,500 
(18) » » £7,500 » » £10,000 
(19) » » £10,000 » » £15,000 
(20) » » £15,000 » » £20,000 
(21) » » £20,000 » » £30,000 
(22) » » £30,000 » » £40,000 
(23) » » £40,000 » » £50,000 
(24) και οϋτω καθεξής, προστίθενται δε χίλια διακόσια 

πεντή κοντά μιλς διά κάθε £ 1,000 ή μέρος τών £ 1,000. 

Δέκα μίλς. 

Τετρακόσια μίλς. 

£ 
0.015 

0.040 
0.060 
0.085 
0.140 
0.200 
0.250 
0.300 
0.400 
0.600 
0.800 
1.250 
1.500 
2.500 
3.500 
4.500 
6 500 
8.500, 

12.000 
18.000 
25.000 
32.000 
45.000 
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Β.—Σύμβασις ή μνημόνιον συμβάσεως, και άπαντα τα 
ενσωμάτουντα σύμβασιν τινά έγγραφα, εν οίς ουδέν κα
θωρισμένον ποσόν συνομολογείται, περί της σημάνσεως 
των οποίων δέν γίνεται έτερα πρόνοια . . . . 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 
(α) Σύμβασις μισθώσεως εργάτου, τεχνίτου, κατα

σκευαστου, μαθητευομένου ή ΰπηρέτου. 
(β) Σύμβασις άφορώσά εις τους μισθούς ναύτου σκά

φους χρησιμοποιούντος τους λιμένας της Κύπρου. 
(γ) Σύμβασις άφορώσα είς την πώλησιν, ή άγοράν, 

αγαθών, ειδών εμπορίας ή εμπορευμάτων. 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ. 
(Ώς έπι Μισθώσεως έν Στοιχείω 18). 

ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ υπό Επιτρόπων 
(trustees) οσάκις γίνεται δι' έγγραφου μη έχοντος ίσχύν 
διαθήκης 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ—ΐδε Πληρεξούσιον έγγραφον (Στοι
χείο ν 23). 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ, εξαιρουμένων τών επιταγών καΐ 
πιστωτικών επιστολών: 

(α) οσάκις αύτη είναι πληρωτέα έν όψει, ή εις πρώτην 
ζήτησιν, ή τη εμφανίσει, ή εντός τριών ημερών άπό 
της χρονολογίας ή της όψεως 

(β) οσάκις αυτή είναι πληρωτέα άλλως ή εις πρώτην 
ζήτησιν 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ έπι τοΰ πρω
τοτύπου, καΐέφ' εκάστου υπογεγραμμένου αντιτύπου 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 

'Εγγυητήρια γραμμάτια ε'ις ποινικάς υποθέσεις, ανα
λήψεις επισήμου υποχρεώσεως ενώπιον δικαστηρίου δι' 
ύποβολήν μηνύσεως, ή παροχής μαρτυρίας, ή προσω
πικής εμφανίσεως ή δι* έτερον τι ποσόν, εκδιδόμενοι 
ή λαμβανόμενοι ύττό της 'Αστυνομίας, ή δυνάμει της Ποι
νικής Δικονομίας. 

ΝΑΥΛΩΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 

ΕΠΙΤΑΓΗ 

Πεντακόσια μίλς. 

Πεντακόσια μίλς. 

Δέκα μίλς. 

Ώ ς και έπι 
Συμβάσεων (Στοι
χεΐον 3). 

'Εκατόν μίλς. 

Ώ ς και έπι Συμ
βάσεων (Στοιχεΐ
ον3). 

Μία λίρα 

Δέκα μίλς 
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Είδος Έγγραφου 
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ΕΤΑΙΡΕΙ A l 

ia) Έττί του Ιδρυτικού 'Εγγράφου της υπό συστασιν 
εταιρείας 

(β) "Επί τοϋ Καταστατικού της υπό συστασιν εταιρείας 

(γ) Έπι του ποσοΟ του ονομαστικού μετοχικού κεφα
λαίου της Οπό συστασιν εταιρείας, και έπί του ποσού 
καθ' δ ηΰξήθη το εγγεγραμμένο ν μετοχικόν κεφά
λαιον συνεστημένης εταιρείας, ή μετέπειτα συστα
θησομένης τοιαύτης . . 

(δ) Συμβάσεις, ή στοιχεία αυτών διά τήν διανομήν εται
ρικών μετοχών, έναντι μή χρηματικής αντιπαρο
χής. Έπι τοΰ ολικού ποσού τοΰ λογιζομένου ώς 
καταβεβλημένου έπι τών διανεμηθεισών μετοχών 

(ε) Έγγραφον δι' ου συνιστάται έμπράγματον βάρος 
υπό τίνος εταιρείας. Έπι του δια τούτου ασφαλι
ζομένου μεγίστου ποσού 

(στ) 'Ομολογία (debenture) ήτις είναι έμπορεύσιμον 
άξιόγραφον: 

' Ε π ι τ ο ΰ δ ι ά τ ή ς ο μ ο λ ο γ ί α ς 
(debenture) α σ φ α λ ι ζ ο μ έ ν ο υ π ο σ ο ύ : 

(i) Έάν αϋτη μεταβιβάζηται δι' όπισθογρα
φήσεως ή διά χωριστού μεταβιβαστικού 
έγγραφου : 

Έάν δεν ύπερβαίνη τάς £25 

Έάν ύπερβαίνη τάς £25 ουχί δμως 
τάς £50 

Έάν ύπερβαίνη τάς £50 ουχί δμως 
τάς £100 

Διά κάθε έπι πλέον £100 (ή μέρος 
αυτών) τοΰ τοιούτου ποσού 

(ϋ) Έάν μεταβιβάζηται διά παραδόσεως 

Ώ ς εις Συμβά
σεις εν αΐς δέν 
συνομολογείται 
καθωρισμένον 
ποσόν (Στοιχείον 
3 (Β).). 

Ώ ς εις Συμβά
σεις έν αΤς δέν 
συνομολογείται 
καθωρισμένον 
ποσόν (Στοιχεΐον 
3 (Β).). 

Διακόσια μιλς 
διά κάθε £100 ή 
μέρος αυτών. 

Ώ ς είς Συμβά
σεις (Στοιχεΐον 3). 

Διακόσια μίλς 
διά κάθε £100 ή 
μέρος αυτών. 

Είκοσι πέντε 
μίλς. 

Πεντήκοντα μιλς 

Εκατόν είκοσι 
πέντε μίλς. 

Διακόσια μίλς. 
Τό αυτό τέλος 

ώς επί μετοχικών 
τίτλων (παρ. (ζ)). 
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Ό δρος «ομολογία» (debenture) περιλαμβάνει τα εΐς 
ταύτην συνημμένα τοκομερίδια, το ποσόν όμως 
των τοιούτων τοκομεριδίων δεν λαμβάνεται ύπ' 
δψει κατά τον ύπολογισμόν του τέλους χαρτοσήμου. 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 
Όμολογία (debenture) εκδοθείσα ύπό εταιρείας, 

ή έτερου νομικού προσώπου, ΰπό μορφήν προση
κόντως χαρτοσεσημασμένου και εν τω μητρώω 
καταχωρηθέντος εγγράφου συνιστώντος έμπράγ
ματον βάρος ή ύπό μορφήν καταχωρηθέντος εις τα 
μητρώα εγγράφου, άποδεικνύοντος τήν έγγραφήν 
υποθήκης, άναφορικώς προς το πλήρες ποσόν τών 
δυνάμει αΰτοΰ έκδοθησομένων ομολογιών (deben
tures) δι' ων ή προβαίνουσα εϊς τήν σύναψιν δα
νείου εταιρεία ή νομικόν πρόσωπον μεταβιβάζει, εν 
δλω ή εν μέρει, τήν περιουσίαν αύτου εις επιτρό
πους (trustees) προς όφελος τών ομολογιούχων 
δανειστών : 

Νοείται δτι αί οϋτω έκδρθεΐσαι όμολογίαι (deben
tures) θα είναι διατυπωμένοι κατά τρόπον δει
κνύοντα οτι θά χρησιμοποιηθώσι συμφώνως τοις 
δροις τοϋ ώς εΐρηται εγγράφου, δπερ συνιστά το 
έμπράγματον βάρος, ή αποδεικνύει τήν ΰποθήκην. 

(ζ) Μετοχικοί τίτλοι είς τον κομιστήν εκδοθέντες ύπό 
τίνος εταιρείας. 

' Ε π ί τ η ς ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ς α ξ ί α ς τ ώ ν 
μ ε τ ο χ ώ ν : 

Έάν δεν ύπερβαίνη τάς £25 
'Εάν ύπερβαίνη τάς £25 ουχί δμως τάς 

£50 . . 
'Εάν ύπερβαίνη τάς £50 ουχί δμως τάς 

£100.. ' 

Διά κάθε έπι πλέον £100 (ή μέρος αυτών) 
τής τοιαύτης αξίας 

(η) Μεταβιβάσεις : 
(i) εταιρικών μετοχών, ή μετοχών ετέρου νομικού 

προσώπου* 
(ϋ) ομολογιών (debentures) αΐτινες είναι εμπορεύ

σιμα αξιόγραφα μεταβιβαζόμενα δι' όπισθογρα
φήσεως, ή χωριστού μεταβιβαστικού εγγράφου, 
ανεξαρτήτως του έάν αύται υπόκεινται ε'ις τέλος 
χαρτοσήμου ή όχι: 

°Επι του ποσού ή τής αξίας τής αντιπαροχής 

Όσάκις δεν υφίσταται αντιπαροχή 

Πεντήκοντα μίλς. 

'Εκατόν μίλς. 

Διακόσια πεντή
κοντα μίλς. 

Πεντακόσια μίλς. 

Ώ ς έπι Συμβά
σεων (Στοιχείο ν 
3)· 
Ώ ς έπι Συμβά

σεων εν αΐς δεν 
συνομολογείται 
καθωρισμένον 
ποσόν (Στοιχείον 
3(B).). 
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ "Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ έτπκε κυρωμένο ν ως 
αληθές τοιούτον ΰττό τίνος δημοσίου υπαλλήλου, και μη 
ύττοκείμενον ε'ις τέλος δυνάμει οιουδήποτε ετέρου, εκά
στοτε εν ίσχύϊ νόμου, ή διοικητικής πράξεως 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 
Άντίγραφον εγγράφου δπερ δημόσιος τις υπάλληλος 

ρητώς εντέλλεται υπό τίνος νόμου δπως σύνταξη, ή παρά
σχη προς φύλαξιν εις τα αρχεία δημοσίου τινός γραφείου, 
ή δι* οιονδήποτε δημόσιον σκοπόν. 

14. ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ Ή ΔΙ ΠΛΟΓΡΑΦΟΝ εγγράφου υποκειμένου 
εϊς τέλος χαρτοσήμου άναφορικώς προς δ κατεβλήθη το 
προσήκον τέλος— 

(α) εάν το τέλος χαρτοσήμου εϊς δ το πρωτότυπον 
υπόκειται δεν ύπερβαίνη τα εκατόν μίλς . . 

(β) εις πασαν έτέραν περίπτωσιν 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. 

(Ι) Δηλωτικόν Εισαγωγής 'Εμπορευμάτων ΰπό Κατα
πλέοντος Σκάφους 

(2) Δηλωτικόν Σκάφους Καταπλέοντος άνευ Φορτίου 
(3) Δηλωτικόν Φορτίου Σκάφους Έκτελουντος Έσω 

τερικάς 'Ακτοπλοϊκός Μεταφοράς 
(4) Δηλωτικόν Εξαγωγής Εμπορευμάτων ύπό Άπο 

πλέοντος Σκάφους 
(5) Συμπληρωματικόν ή Διορθωμένον Δηλωτικόν 

Φορτίου Σκάφους 
(6) 'Εντολή Μεταφορέως προς το Τελωνεΐον διά Παρά 

δοσιν εμπορευμάτων 
(7) Διασάφησις Εισαγωγής Εμπορευμάτων διά Πλοίου 

ή 'Αεροσκάφους δι' Έπιτόπιον Κατανάλωσιν 
(8) Διασάφησις 'Αναλήψεως Εμπορευμάτων εξ 'Απο

θήκης 'Αποταμιεύσεως δι' Έπιτόπιον Κατανά
λωσιν 

(9) Διασάφησις Εξαγωγής Εμπορευμάτων (Γενικώς) 
(10) Διασάφησις Μεταφορτώσεως 'Εμπορευμάτων ή 

Διασάφησις Εξαγωγής Εμπορευμάτων εκ τής 
'Αποθήκης Αδασμολόγητων Εμπορευμάτων 

(11) Διασάφησις Εξαγωγής Δασμολογηθέντων Εμπο
ρευμάτων προς Έπιστροφήν τών Καταβληθέντων 
Δασμών Εισαγωγής 

(12) Έγγυητήρια Γραμμάτια 

| (Διά τους σκοπούς του Στοιχείου τούτου ό δρος «σκά
|φος» περιλαμβάνει πλοία και αεροσκάφη). 

Πεντήκοντα μιλς 

Το αυτό τέλος 
ώς καΐ το κατα
βαλλόμενο ν διά 
το πρωτότυπον. 
Εκατόν μίλς. 

Μία λίρα. 
Πεντακόσια μίλς. 

Πεντακόσια μίλς. 

Μία λίρα. 

Πεντακόσια μίλς* 

Εικοσιπέντε μίλς. 

Εικοσιπέντε μίλς. 

Εικοσιπέντε μίλς. 
Εικοσιπέντε μίλς. 

Εικοσιπέντε μίλς. 

Εικοσιπέντε μίλς. 
Ώ ς επί Συμβά

σεων (Στοιχεΐον 
3)· 
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ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΟΝ, ήτοι εγγραφον άποδεικνΰον σύμβα
σιν άφορώσαν εϊς τήν ένεχυρίασιν κινητής περιουσίας, 
οσάκις ή τοιαύτη ένεχυρίασις έγένετο ώς ασφάλεια δια 
τήν άττοττληρωμήν συνημμένου ή μέλλοντος δανείου ή 
δι* ύφιστάμενον ή μέλλον χρέος 

ΕΓΓΥΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Ή ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

ΜΙΣΘΩΣΙΣ κινητής ή ακινήτου περιουσίας περιλαμβανο
μένης τής ύπεκμισθώσεως ώς και πάσης συμβάσεως μι
σθώσεως ή ΰπεκμισθώσεως, ώς και πάσης εγγράφου 
αποδοχής αιτήσεως προς μίσθωσιν οσάκις δια τής τοι
αύτης μισθώσεως το μίσθωμα είναι καθωρισμένον και— 

(Ι) οσάκις ή μίσ3ωσις συνομολογήται δια καθωρισμέ
νον χρόνον. 

'Επί τοΰ ποσού ή τής αξίας του έξασφαλισθέντος 
μισθώματος, περιλαμβανομένου και παντός όπερ 
το καθωρισμένον μίσθωμα καταβαλλομένου ποσοϋ 
υπό μορφήν προκαταβολής (premium) 

(2) Όσάκις ή μίσθωσις είναι δια το διηνεκές— 
Έπι τοΰ ποσού ή τής αξίας τοΰ έξασφαλισθέντος 

μισθώματος δια τήν περίοδον των εκατόν ετών, 
περιλαμβανομένου και παντός υπέρ το καθωρι
σμένον μίσθωμα καταβαλλομένου ποσού υπό μορ
φήν προκαταβολής (premium) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ήτοι παν εγγραφον, δι' ου πρό
σωπον τι εξουσιοδοτεί έτερον πρόσωπον δπως παράσχη 
πίστωσιν εις το πρόσωπον υπέρ ου τούτο εξεδόθη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΣΩ ΠΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ (PARTNERSHIPS)— 
Καταστατικόν τής προσωπικής εταιρείας ή έτερον 

έταιρικόν σύμφωνον 

απάντων των εν 
ή υπογραφόμενων 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ— 
(Ι) Ά σ φ ά λ ι σ ι ς ζ ω ή ς : εφ' 

τή Δημοκρατία εκδιδομένων 
ασφαλιστικών συμβολαίων. 

Όσάκις το έπι τω θανάτω ή τη λήξει τοΰ συμβο
λαίου ή άλλως, αναλόγως τής περιπτώσεως, πλη
ρωτέον ποσόν— 

(α) δεν ΰπερβαίνη τάς £500 

Ώ ς επί Συμβά
σεων (Στ. 3). 

'Ως έπι Συμβά
σεων (Στ. 3). 

'Ως επί Συμβά
σεων (Στοιχ. 3). 

Ώ ς επί Συμβά
σεων (Στοιχ. 3). 

'Εκατόν μίλς. 

Διακόσια πεν
τήκοντα μΐλς. 

Ώ ς επί Συμβά
σεων (Στ. 3). 

Διακόσια πεντή
κοντα μίλς. 
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23. 

(β) υπερβαίνη τάς £500ούχι δμως τάς £1,000 

(γ) υπερβαίνη τάς £1,000 ουχί δμως τάς £5,000 

(δ) ανωτών £5,000 

(2) ' Α σ φ ά λ ι σ ι ς π υ ρ ό ς , κλπ. διά πασαν πλη 
ρωμήν συμπεφωνημένη ν υπό μορφήν αποζημιώ
σεως δι' άπώλειαν ή ζημίαν έπενεχθεΐσαν ύπό του 
πυρός ή άλλως, εφ' οιουδήποτε περιουσιακού στοι
χείου εν τη Δημοκρατία κειμένου : 

(α) ε'ις περίπτωσιν καθ' ην το άσφαλισθέν ποσόν 
δεν υπερβαίνει τάς £1,000 

(β) είς πασαν έτέραν περίπτωσιν 

(3) Θ α λ α σ σ ί α ά σ φ ά λ ι σ ι ς : 

(α) εάν δεν υπερβαίνη τάς £100 
(β) εάν υπερβαίνη τάς £100 

(4) ' Ε ρ γ α τ ι κ ή ' Α π ο ζ η μ ί ω σ ι ς 
(5) Διά τους σκοπούς τοΰ Νόμου Κεφ. 333 μόνον 

και άσφάλισις αεροπορικών ταξειδίων (Travel 
Coupons) 

(6) 'Ετέρας φύσεως ασφαλίσεις (πλην τών ασφαλίσεων 
τών καταρτιζομένων δυνάμει τοΰ άρθρου 9 τοΰ 
Νόμου) . . . . 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ— 

(α) οσάκις συντάττηται έχον ώς μόνον σκοπόν την 
έξουσιοδότησιν ενός και μόνον προσώπου δπως 
προβή εις την ένέργειαν πράξεως τίνος, σχετικώς 
προς μίαν καΐ μόνην δικαιοπραξίαν 

(β) εις πασαν έτέραν περίπτωσιν 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 

(α) "Ενταλμα πληρωμής άπευθυνόμενον ύπό τίνος προ
σώπου εϊς Κυβερνητικόν τίνα ύπάλληλον έντεταλ
μένον τά της καταβολής του μισθού, ή τών ημερο
μισθίων τοΰ εν λόγω προσώπου, έντέλλον τοΰτο 
δπως καταβάλη τον όφειλόμενον μισθόν ή ημερο
μίσθια, ή οιονδήποτε μέρος αυτών εις τρίτον τι 
πρόσωπον. 

Πεντακόσια μίλς. 

Μία λίρα. 

Δύο λίραι. 

'Εκατόν πεντή
κοντα μίλς. 
Διακόσια μίλς. 

Πεντήκοντα μίλς. 

'Εκατόν πεντή
κοντα μίλς. 
Εκατόν μίλς. 

Πεντήκοντα μίλς. 

'Εκατόν μίλς. 

Διακόσια πεντή
κοντα μίλς. 
Πεντακόσια μίλς. 



358 

Στοι
χεΐον Είδος 'Εγγράφου 

'Αξία 
χαρτοσήμου 

24. 

(β) Πληρεξούσιον εγγραφον, ή εγγραφον εντολής ή 
εγγραφον εξουσιοδοτήσεως προς ψηφοφορίαν, 
αφορών αποκλειστικώς ε'ις την περιουσίαν προ
σώπου εναντίον ούτινος εξεδόθη Διάταγμα παρα
λαβής ή διαχειρίσεως δυνάμει τοϋ περί Πτωχεύ
σεως Νόμου, Κεφ. 5. 

{γ) 'Οσάκις συντάττηται έχον ως μόνον σκοπόν τον 
διορισμόν, ή έξουσιοδότησιν αντιπροσώπου δια 
να ψηφίση εις οιανδήποτε συνέλευσιν, καθ' ην επι
τρέπεται ή δι ' αντιπροσώπων ψήφισις, ανεξαρτή
τως τοϋ εάν τα εν τω τοιούτω εγγράφω κατονομα
ζόμενα πρόσωπα είναι εν ή πλείονα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ . . . Ώ ς έπι Συναλ
λαγματικής (Στοι
χεϊον 7), αναλό
γως .τής περι
πτώσεως, εάν 
είναι πληρωτέον 
εν όψει ή άλλως 
ή εν όψει. 

25. ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙ
ΞΙΣ διά το ποσόν χιλίων μιλς και άνω 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 

(α) Άπόδειξις εκδιδομένη διά χρήματα κατατιθέμενα 
παρ' οιαδήποτε Τραπέζη ή παρ' οίωδήποτε τραπε

 ζίτη, δι ' α ρητώς ορίζεται δτι ελήφθησαν παρά τοϋ 
προσώπου προς ό δέον να δοθή απολογισμός. 

(β) Άναγνώρισις γενομένη ύφ' οιουδήποτε τραπεζίτου 
περί τής λήψεως συναλλαγματικής, ή γραμματίου 
ε'ις διαταγήν, προς τον σκοπόν εμφανίσεως δι ' 
άποδοχήν ή πληρωμήν. 

(γ) Άπόδειξις εκδιδομένη ύπό δημοσίου υπαλλήλου 
διά χρήματα καταβληθέντα ύπό μορφή ν προσω
ρινού δανείου, ή προκαταβολής, ή διά διακανόνισιν 
λογαριασμού τίνος, οσάκις ούτος ουδέν προσωπι
κόν όφελος πορίζεται. 

(δ) Άπόδειξις εκδιδομένη άναφορικώς προς τήν κατα
βολήν μισθού, αμοιβής, επιδόματος, ημερομισθίων, 
ή οιασδήποτε συναφούς πληρωμής γενομένης 
εις τίνα, ή διά λογαριασμόν ή προς όφελος προ
σώπου κατέχοντος θέσιν τινά παρά τη Κυβερνήσει 
τής Δημοκρατίας ή τελούντος εν τη υπηρεσία 
ταύτης, ή άπόδειξις πληρωμής χρημάτων κατα
βαλλομένων άναφορικώς προς συντάξεις, φιλο
δωρήματα, επιδόματα λόγω ορίου ηλικίας, εύ
σπλαχνικάς χορηγίας, ή έτερα παρόμοιας φύσεως 
επιδόματα. | 

Πέντε μίλς. 
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Είδος 'Εγγράφου 
'Αξία 

χαρτοσήμου 

(ε) Άπόδειξις εκδιδομένη δια την έττιστροφήν φόρων 
ή τελωνειακών δασμών. 

(στ) 'Αποδείξεις καΐ έπιταγαί εκδιδόμενοι εκ μέρους 
της Κυβερνήσεως· 

(ζ) Άττόδειξις εγγεγραμμένη επί γραμματίου εις δια
ταγήν, συναλλαγματικής, εγγράφου υποχρεώσεως 
ή εφ' ετέρου, παρόμοιας φύσεως, προσηκόντως 
χαρτοσεσημασμένου εγγράφου. 

(η) 'Αποδείξεις πληρωμών γενομένων συμφώνως τω 
περί 'Αποταμιευτικών Δανείων Νόμω, ή τοις δυνά
μει αύτοΰ γενομένοις Κανονισμοΐς. 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΙ
ΨΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ— 

(Ι) "Ανευ αντιπαροχής 

(2) Έπι αντιπαροχή : 
Έπί τοΰ ποσού τής αντιπαροχής 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 

'Εξαγορά συμβάσεως μισθώσεως, ή έγκατάλειψις δικαι
ωμάτων εκ τοιαύτης συμβάσεως, οσάκις ή τοιαύτη σύμ
βασις μισθώσεως άπαλλάττηται τοΰ τέλους χαρτοσήμου. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣέβλαμμένων εμπορευμάτων. 
Έπί τής αξίας τών εμπορευμάτων ώς αϋτη έβεβαιώθη 

μετά άπό έπιθεώρησιν 

ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ προς ναυτιλιακόν πράκτορα διά την παρά
δοσιν εμπορευμάτων, εκκρεμούσης τής άφίξεως τών 
ναυτιλιακών εγγράφων— 

(α) οσάκις δεν συνωμολογήθη καθωρισμένον τ ι ποσόν, 
ή οσάκις το συνομολογηθέν ποσόν δεν ύπερβαίνη 
τάς£50 ! 

(β) οσάκις το συνομολογηθέν ποσόν ύπερβαίνη τάς £50 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕ
ΧΝΙΑΣ— 
Έγγραφον εκχωρήσεως— 

(i) έπι τοΰ ποσού τής αντιπαροχής 

(ϋ) οσάκις δεν συνομολογήται καθωρισμένον ποσόν 
ώς αντιπαροχή . . . . . . 

'Εκατόν μίλς. 

Ώ ς επί Συμβά

σεων (Στοιχεΐον 
3)· 

'Ως έπι Συμβά

σεων (Στοιχεΐον 
3)· 

Πεντήκοντα μίλς 
Έβδομη κοντά 

πέντε μίλς. 

Διακόσια πεντή
κοντα μιλς διά 
κάθε £100 ή μέρος 
αυτών. 

Πεντακόσια μίλς. 
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Είδος 'Εγγράφου 

'Αξία 
χαρτοσήμου 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ (επί τινι αντιπαροχή ή άνευ αντιπαροχής) 
συμφέροντος ήσφαλισμένου δια γραμματίου, ή ασφαλι
στηρίου εγγράφου— 

(Ι) 'Εάν το επί τοιούτου γραμματίου, ή ασφαλιστηρίου 
εγγράφου έπιβαλλόμενον τέλος δεν ύπερβαίνη τα 
πεντακόσια μιλς . . . . . . . . . . Το τέλος ε'ις δ 

το τοιούτον γραμ
μάτιον ή ασφαλι
στή ριον υπόκει
ται. 

(2) Είς πασαν έτέραν περίπτωσιν . . Πεντακόσια μίλς. 

' Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι — 

Μεταβιβάσεις δι' όπισθογραφήσεως— 

(Ι) Γραμματίου εϊς διαταγήν. 

(2) Φορτωτικής, εντολής παραδόσεως, εντολής απο
θηκεύσεως εμπορευμάτων ή ετέρου εμπορικού 
εγγράφου συνιστώντος τίτλον κυριότητος έπι 
εμπορευμάτων. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ δι'εκχωρήσεως και ούχι 
δι' ΰπομισθώσεως— 

(α) άνευ αντιπαροχής 

(β) έπι αντιπαροχή— 

Έπι του ποσού τής δια τήν μεταβίβασιν παρεχομένης 
αντιπαροχής 

ΤΡΑΣΤ (TRUST)— 

Α.—Σύστασις τραστ (trust) άφορώντος είς οιονδή
ποτε περιουσιακόν στοιχεΐον, γενομένη δι' εγγρά
φου μη έχοντος ίσχύν διαθήκης 

Β.—Άνάκλησις τραστ (trust) άφορώντος εϊς οίονδή
ποτε περιουσιακόν στοιχεΐον, γενομένη δι* εγγρά
φου μή έχοντος ίσχύν διαθήκης 

ΠΑΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ (οσάκις τούτο βεβαιοΰται) μή ύποκεί
μενον εις έτέραν τινά διάταξιν 

ΔΙΑΘΗΚΑΙ, κωδίκελλοι διαθηκών, ή έτεροι διατάξεις 
τελευταίας βουλήσεως 

Πεντακόσια μίλς. 

Ώ ς έπι Συμβά
σεων (Στοιχεΐον 
3)· 

Πεντακόσια μίλς. 

Διακόσια πεντή
κοντα μίλς. 

Τριακόσια μίλς. 

Μία λίρα. 
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Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

(Ίδε "Αρθρον 9.) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΠΟΝΤΕΣ ΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ. 

Πάσα κατάστασις θα ύττοβάλληται εν τω τύπω τω άπαιτουμένω ύπό τοϋ Εφόρου, 
και θα περιέχη τοιαύτα στοιχεία ώς ό "Εφορος ήθελε καθορίσει. 

2. Πάσα κατάστασις θα περιέχη πλήρη και αληθή άπολογισμόν απάντων των 
μη χαρτοσεσημασμένων ασφαλιστικών συμβολαίων εναντίον ατυχημάτων ατινα 
έξεδόθησαν διαρκοΰντος του τριμήνου του λήγοντος κατά την ήμέραν τήν αμέσως 
προηγουμένην της παραδόσεως αυτών, ώς καΐ απάντων τών χρηματικών ποσών, 
ατινα ελήφθησαν άναφορικώς προς ασφαλιστικά συμβόλαια ούτω εκδοθέντα 
διαρκοϋντος του εν λόγω τριμήνου, και περί απάντων τών χρηματικών ποσών, 
ατινα ελήφθησαν άναφορικώς προς πάν έτερον μή χαρτοσημανθέν άσφαλιστικόν 
συμβόλαιον εναντίον ατυχημάτων, δπερ εξεδόθη καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της 
ενάρξεως του εν λόγω τριμήνου, διά τά όποια ποσά δεν εδόθη προηγουμένως 
απολογισμός. 

3. Αί καταστάσεις θά παραδίδωνται τω Έφόρω εντός είκοσι ήμερων άπό της 
πρώτης Ιανουαρίου, της πρώτης 'Απριλίου, της πρώτης 'Ιουλίου καΐ της πρώτης 
'Οκτωβρίου εκάστου έτους. 

4. Ό φόρος θά καταβάλληται άμα τη παραδόσει καταστάσεως. 

Τ Ρ Ι Τ Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

("Αρθρον 65.) 

"Αρθρα Τροποποιήσεις 

Αί λέξεις «το αυτό χαρτόσημον ώς εάν επρόκειτο περί συμβά
σεως» (εις τήν πρώτην και δευτέραν γραμμήν) νά άντικαταστα
θώσι διά τών λέξεων «το εν τω Πρώτω Παραρτήματι τοϋ περί 
Χαρτοσήμων Νόμου του 1963 όριζόμενον χαρτόσημον». 

Ή παράγραφος (γ) αντικαθίσταται διά της ακολούθου : 

«(γ) φέρωσι το εν τω Πρώτω Παραρτήματι του περί 
Χαρτοσήμων Νόμου τοΰ 1963 όριζόμενον χαρτό
σημον». 

Έιυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 
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