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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 1281 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώ
ματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. . . 

τοΟ βασικού 
νόμου. 

'Αριθμός 31 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩιΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
; ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) 

ΝΟΜΟΝ (ιΚΕΦ. 219 ίΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ 10 ΤΟΥ 1965, 
, 81 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 61 ΤΟΥ 1973) 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Κτηματολογικού και Συνοπτικός 

Χωρομετρικοΰ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) τίτλος. 
Νόμος τοΟ 1976 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά του περί Κτήμα- ^ 3 1 9 · 
τολογικοΟ καΐ Χωρομετρικοΰ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) βΐτοθΐ97θ 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «δ δασικός νόμος»). 61 τοθΐ973. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 4 τοΟ βασικού νόμου διά τοΟ πα Τροποποίηση 
ρόντος τροποποιείται ώς ακολούθως : τοΰ άρθρου 4 

(α) διά της εκ της παραγράφου (α) αύτου διαγραφής τών λέ
ξεων «εκατόν πεντήκοντα μίλς» (γραμμαΐ 4 καΐ 5) καΐ της 

, αντικαταστάσεως άύτών διά τών λέξεων «διακοσίων πεντή
κοντα μίλς»* 

(β) διά της έκ της παραγράφου (β) αύτου διαγραφής τών λέ
ξεων «εκατόν πεντήκοντα μίλς» (γραμμαΐ 3 καΐ 4) καΐ της 
αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «διακοσίων πεντή
κοντα μίλς». 

3. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται Άντικοπά
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: στασιςτοΰ 
«•Ατελής 7. Ουδέν τέλος επιβάλλεται ή εισπράττεται βάσει τοΟ βασικού 
έγγραφη Κεφαλαίου 3 του Πίνακος διά την έγγραφήν τίτλου άκι νόμου. 
τΓνα°υ4ν νήτου ιδ ιοκτησίας^^ 
πτώσεις. (α) κτηθείσης ύπό νομίμου κληρονόμου αποθανόντος 
πίναξ. προσώπου, είτε δι' έξ αδιαθέτου διαδοχής είτε δι* 

έκ διαθήκης τοιαύτης* 

(559) 
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(β) προηγουμένως άπαλλοτριωθείσης και επιστρεφό
μενης Οπό της άπαλλοτριούσης άρχης είς τόν 
πρώην κύριον της ακινήτου ταύτης Ιδιοκτησίας' 

(γ) κτηθείσης ύπό αγαθοεργού τίνος ίδρυμοττος ή 
οργανισμού κοινής ωφελείας.». 

Τροποποίησις 4. Ό βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται δια της έν 
τοϋ δασικού τέλει αύτοΰ προσθήκης των ακολούθων νέων άρθρων : 
νομού δια της ' ' ' ' ' 
προσθήκης «"Αρσις _ .8. .Προς άρσιν πάση ς ενδεχομένης, αμφιβολίας δηλουται 
νέων άρθρων, αμφιβολιών. δ ι ά τ ο 0 π α ρ ό ν τ ο ς δ τ ι ε*ις περίπτωσιν μεταβιβάσεως ακι

νήτου ιδιοκτησίας— 
(α) ύπό εταίρου τινός είς όμόρρυθμον f) έτερόρρυθμον 

έταιρείαν (Partnership), επιβάλλονται και εισπράτ
τονται τά κατάλληλα δικαιώματα έπί της έξ αδια
νέμητου μερίδος της ακινήτου ιδιοκτησίας της 
όποιας ό εταίρος ουσιαστικώς ούτως άποξενοΰται. 

(β) ύπό ομορρύθμου: ή ετερορρύθμου εταιρείας εις 
τίνα έταΐρον αύτης, επιβάλλονται και εισπράττον
ται τά κατάλληλα δικαιώματα έπί της έξ αδια
νέμητου μερίδος της ακινήτου Ιδιοκτησίας τήν 
δποκχν ό εταίρος ουσιαστικώς ούτως άποκτα* 

(γ) ύπό μετόχου εις έταιρείαν (company), είτε συνι
στωμένην είτε ήδη ύφισταμένην καί, έν έκατέρα 
περιπτώσει, είτε έπι αντιπαροχή μετοχών αύτης 
είτε μή, επιβάλλονται και εισπράττονται τά κα
τάλληλα δικαιώματα χωρίς νά ληφθη ύπ3 δψιν τό 
γεγονός οτί ό μεταβιβάζων δικαιοπάροχος εΐναι 
εις των μετόχων της εταιρείας' 

(δ) ύπό η έκ μέρους εταιρείας τινός εις τίνα τών με
τόχων αύτης, είτε έπί τη διαλύσει ή εκκαθαρίσει 
αύτης είτε μή, επιβάλλονται καί εισπράττονται 
τά κατάλληλα δικαιώματα χωρίς νά ληφθη ύπ' 
δψιν δτι δ είς δν δηλουται ή μεταβίβασις δικαιο
δόχος εΐναι εΐς τών μετόχων της εταιρείας' 

(ε) ύπό εταιρείας τινός είς έτέραν, διαδεχσμένην 
ταύτην, έταιρείαν, επιβάλλονται καί εισπράττον
ται τά κατάλληλα δικαιώματα χωρίς νά ληφθη 
'ύπ' δψιν τό γεγονός δτι ή προς ή ν ή μεταβίβασις 
δικαιοδόχος εταιρεία διαδέχεται τήν μεταβιβάζου
σαν δικαιοπάροχον έταιρείαν, είτε καθολικώς 
είτε άλλως' 

(στ) ύπό του κυρίου ακινήτου Ιδιοκτησίας εις έπίτρο
πον έμπιστεύματος (trustee), ίνα οδτος κατέχη την 
άκίνητον ταύτην ίδιοκτησίαν προς όφελος οριζο
μένου δικαιούχου (beneficiary), επιβάλλονται καί 
εισπράττονται τά κατάλληλα δικαιώματα λαμ
βανομένου ύπ* δψιν του πρώτου δικαιούχου προς 
οδ τό δφελος θά 'έπενεργη τό έμπίστευμα καί 
'αγνοουμένου παντός τυχόν δικαιούχου προς οδ τό 
δφελος ορίζεται δτι θά έπενεργη τούτο μεταγενε
στέρως, τηρουμένων δε τών αναλογιών αί δια
τάξεις της παρούσης παραγράφου 'εφαρμόζονται 
ωσαύτως καί επί της έγγραφης πράξεως έμπι
στεύμοπος (trust deed) άνευ μεταβιβάσεως τίτλου 
Ιδιοκτησίας. 
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Επιβολή καΐ 9.—'(1) Όσάκις ακίνητος ιδιοκτησία μεταΦιβάζηται ύπό 
σ^φή^ων ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας, (partnership) εις 
καΐ διχαιφμά διαδεχομένην ταύτην έταιρείαν (company) 'επιβάλλονται 
τωνεΐςτινας και εισπράττονται τά κατάλληλα δικαιώματα χωρίς νά 
περιπτώσεις.. λήφθη ύπ' δψιν το γεγονός δτι ή προς ην ή μεταβίβασις 

δικαιοδόχος εταιρεία διαδέχεται την μεταβιβάζουσαν 
δικαισπάροχον όμόρρυθμον ή έτερόρρυθμον έταιρείαν, 
είτε καθολικώς είτε άλλως : 

Νοείται δτι όσάκις μόνοι μέτοχοι της δικαιοδόχου εται
ρείας εΐναι οι εταίροι της δικαιοπαρόχου ομορρύθμου ή 

'_. ετερορρύθμου εταιρείας καΐ καθ' οιονδήποτε χρόνον προ
σάγεται είς τον Διευθυντην ικανοποιητική, κατά την κρίσιν 
αύτου, άπόδειξις του γεγονότος δτι, κατά την διάρκειαν 
πενταετίας άπό της ημερομηνίας της δηλώσεως μεταβι
βάσεως ή, εάν τοιαύτη εΐναι ή περίπτωσις, μέχρι της εντός 
της προαναφερθείσης περιόδου τυχόν διαλύσεως ή εκκα
θαρίσεως της εταιρείας, ουδέν πρόσωπον άλλο των κατά 
τον χρόνον της προαναφερθείσης δηλώσεως μεταβιβάσεως 
μετόχων της εταιρείας και στενών συγγενών αυτών άπέ
κτησεν οιανδήποτε μετοχήν της εταιρείας άλλως ή αιτ ία 
θανάτου, ό Διευθυντής επιστρέφει είς την έταιρείαν το 

".',.■.",.. ποσόν τών κατά τον χρόνον της δηλώσεως μεταβιβάσεως 
επιβληθέντων καΐ εισπραχθέντων τελών καΐ δικαιωμάτων, 
μειωμένον κατά ποσόν ίσον προς 4 έπί τοις εκατόν της 

. , κατά την ήμερσμηνίαν της. προαναφερθείσης δηλώσεως 
;  μεταβυβάσεως έκτετιμημένης αξίας της μεταβιβασθείσης 

ακινήτου Ιδιοκτησίας. . 
(2) Όσάκις ακίνητος Ιδιοκτησία μεταβιβάζεται είς έται

ρείαν της οποίας μόνοι μέτοχοι εΐναι οίοιδήποτέ τών ακο
λούθων, ήτοι του μεταβι'βάσαντος δικαιοπαρόχου καΐ στε
νών συγγενών αύτου, και καθ' οιονδήποτε χρόνον προσά

. γετα ι ε'ίς τον Διευθυντην ικανοποιητική, κατά την κρίσιν 
αύτου, άπόδειξις του γεγονότος 6τι , κατά τήν διάρκειαν 
πενταετίας άπό. τής ημερομηνίας της δηλώσεως μεταβιβά
σεως ή, <έάν τοιαύτη είναι ή περίπτωσις, μέχρι της εντός 
της προαναφερθείσης περιόδου τυχόν διαλύσεως ή εκκα
θαρίσεως της εταιρείας, ουδέν πρόσωπον άλλο του μετα
βϋβάσαντος δικαιοδόχου καΐ τών αυτών ή έτερων στενών 
συγγενών αύτου άπέκτησεν οιανδήποτε μετοχήν της εται
ρείας άλλως ή αιτ ία θανάτου, ό Διευθυντής επιστρέφει 
είς τήν έταιρείαν το ποσόν τών κατά τόν χρόνον της δη
λώσεως μεταβιβάσεως επιβληθέντων και εισπραχθέντων 
τελών κα ι δικαιωμάτων, μειω'μένον κατά ποσόν ίσον προς 
4 έπί τοΐς εκατόν της κατά τήν ήμερομηνίαν τής προανα
φερθείσης δηλώσεως μεταβιβάσεως έκτετιμημένης αξίας 
της μεταβιβασθείσης ακινήτου Ιδιοκτησίας. 

(3) Διά τους σκοπούς τών εδαφίων (1) και (2) στενός 
συγγενής εν σχέσει προς πρόσωπον τ ι σημαίνει τόν ή τήν 
σύζυγον αύτου και συγγενείς αύτοΟμέχρι καΐ του τρίτου 

t βαθμού συγγενείας.». 

5. Ό Πίναξ του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίησις 
ως ακολούθως : τοϋΠίνακος 

(α) διά της εν τω τέλει της παραγράφου (β) του Κεφ. 3 αύτου
 τ

°
υ δ α σ ι κ ο υ ι 

προσθήκης της ακολούθου νέας υποπαραγράφου : 
«(vi) είς επίτροπον έμιπστεύμοΓΓος (trustee) ίνα κατέχη 

άκίνητον ίδιοκτησίαν προς όφελος έτερου δικαιού
χου (beneficiary), τοιαύτα τέλη οΐα θά έπεβάλλοντο 
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και είσεπράττοντο δυνάμει της υποπαραγράφου (ii), 
(ii'i) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της υποπαρα
γράφου (ν) έάν επρόκειτο περί δηλώσεως δωρεάς 
ύπό του μεταβιβάζοντος δικαιοπαρόχου εις τόν δι
καιοΰχον προς οδ το όφελος θα έπενεργή τό έμπί Ρ 
στευμα : 

Νοείται δτι οσάκις ή τοιαύτη μεταβίβάσις δηλοΰ
ται ύπό έτερου επιτρόπου του αύτοΟ έμπιστεύματος 
ή ύπό προσώπου κεκτημένου άκίνητον ίδιοκτησίαν ^ 
έπι τω αύτώ έμπιστεύματι δυνάμει πράξεως έμπι ^ 
στεύματος (trust deed) εγγραφείσης παρά τω Έπαρ
χιακω Κτηματσλογικώ Γράφε ίω, αντί των τελών 
τούτων επιβάλλεται και εισπράττεται ώς μόνον τέλος 
τό ποσόν των £5»* 

(β) διά της ευθύς μετά την παράγραφον (δ) του Κεφαλαίου 3 
αύτου προσθήκης των ακολούθων νέων παραγράφων : ^ 

«(ε) δυνάμει έκ διαθήκης διαδοχής, του τέλους υπολογι
ζόμενου έπι της αγοραίας αξίας ώς αυτή ήθελεν 
έκτιμηθή ύπό του Διευθυντού: 5 έπι τοις εκατόν: 

Νοείται δτι ή ύπό του Διευθυντού ούτως έκτιμη
θεΐσα αγοραία αξία κοινοποιείται προς τόν κληρο
δόχον ό όποιος κέκτηται δικαίωμα εφέσεως ασκού
μενης, τηρουμένων των αναλογιών, κατά τόν αυτόν 

Κεφ. 224. τρόπον ώς έάν ήτο Ιφεσις βάσει του άρθρου 80 του. 
3 του i960 π ε ρ ί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη 

7 ο τ ο υ 1 9 6 3 _ * » Γ Τ ' _ \ ,κ,ι * · ~4 

Ιθτοΰΐ966 κ ο α Εκτιμησις) Νομού 
75τοϋ1968 
51 τοϋ 1971. 

(στ) δυνάμει χορηγήσεως κρατικής ακινήτου Ιδιοκτη
σίας— % 

(i) έναντι αντιπαροχής (consideration) του τέλους 
υπολογιζόμενου έπι του ποσού της αντιπαρο
χής: 5 έπι τοις εκατόν 

(ii) άνευ αντιπαροχής (consideration), τοιαύτα δικαι
ώματα οία θά έπεβάλλοντο και είσεπράττοντο, 
τηρουμένων των αναλογιών, δυνάμει της υπο
παραγράφου (ν) τής παραγράφου (β) έάν 
επρόκειτο περί δηλώσεως δωρεάς εις τόν εις δν 
χορηγείται ή ακίνητος ιδιοκτησία* 

(ζ) δυνάμει μεταβιβάσεως ύπό ή έκ μέρους εταιρείας 
τινός (τής όποιας οι μέτοχοι είναι σύζυγοι ή και τά ■» 
τέκνα αυτών) εις σύζυγον ή τέκνον αυτών του τέλους 
υπολογιζόμενου έπι τής άξιας του ακινήτου — 

(ι) δπου ή μεταβίβασις γίνεται προς σύζυγον: 4 
έπι τοις εκατόν' 

(ii) δπου ή μεταβίβασις γίνεται προς τέκνον: 2 
έπι τοις εκατόν.»' 

(γ) διά τής έν αρχή τής δευτέρας γραμμής του Κεφαλαίου 8 
αύτου, ευθύς προ τών λέξεων «διά καταχώρησιν», ένθέσεως 
του έμπαρενθέτου ψηφίου «(a)», του επομένου κειμένου του , 
είρημένου Κεφαλαίου καθισταμένου ούτω πρώτης παρα
γράφου αύτου, τής έκ τής είρημένης παραγράφου διαγρα
φής τής λέξεως «παραχωρήσεως» και τής αντικαταστάσεως 
αυτής διά τής λέξεως «παροχής» και τής ευθύς μετά τήν 
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είρημένην παράγραφον προσθήκης της ακολούθου νέας 
παραγράφου : 

«(β) σύν, εν περιπτώσει παροχής ή αναγκαστικής αποκτή
σεως οιουδήποτε των εν τη παραγράφω (α) αναφε
ρομένων— 

(ΐ) έάν τούτο παρέχηται άνευ αντιπαροχής τοιαύτα 
δικαιώματα οία θα έπεβάλλοντο και ε<ίσεπράτ
τοντο δυνάμει τής υποπαραγράφου (fa), (Hi) ή, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, τής υποπαραγρά
φου (ν) τής παραγράφου (β) του Κεφαλαίου 3 
έάν επρόκειτο περί δηλώσεως δωρεάς του 
παρασχεθέντος* 

(ii) έάν τούτο παρέχηται έναντι αντιπαροχής ή 
αποκτάται αναγκαστικούς, τοιαύτα δικαιώματα 
οία θα έπεβάλλοντο και είσεπράττοντο, τηρου
μένων των αναλογιών, δυνάμει τής υποπαρα
γράφου (ii) ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τής 
υποπαραγράφου (ίν) τής παραγρά<|>ου (β) του 
Κεφαλαίου 3 έάν επρόκειτο περί δηλώσεως πω
λήσεως του παρασχεθέντος ή άναγκαστικώς 
αποκτηθέντος.»' 

(δ) διά τής ευθύς μετά το Κεφάλαιον 8 ένθέσεως τοΟ ακολούθου 
νέου Κεφαλαίου 8Α : 

«βΑ. Έγγραφη πράξεως έμπιστεύματος (trust deed) άνευ 
μεταβιβάσεως τίτλου ιδιοκτησίας— 

τοιαύτα δικαιώματα οία θά έπεβάλλοντο καΐ είσεπράτ
τοντο δυνάμει τής υποπαραγράφου (ii), (iii) ή, αναλό
γως τής περιπτώσεως, τής υποπαραγράφου (ν) τής πα
ραγράφου (β) του Κεφαλαίου 3 έάν επρόκειτο περί δη
λώσεως δωρεάς ύπό του μεταβιβάζοντος δικαιοπαρόχου 
εις τον δικαιοΟχον (beneficiary) προς οδ το δφελος θά 
έπενεργή το έμπίστευμα.». 


