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Ό περί Ύποθηκεύσεως Ακινήτων (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος 
του 1977 εκδίδεται δι6 δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Αριθμός 66 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙ'ΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ 
ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ Σ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ύποθηκεύσεως Ακι

νήτων (ΠροσωριναΙ Διατάξεις) Νόμος του 1977. 

2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ Ερμηνεία. 
κειμένου— 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Κτηματολογικού και 
ΧωρομετρικοΟ Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμ
βάνει δέ οίονδήποτε έτερον Λειτουργόν έξουσιοδοτούμενον ύπό του 
Διευθυντού δι* άπταινιτας ή τίνα των σκοπών τοΟ παρόντος Νόμου, 
είτε γενικώς είτε δι* είδικόν τίνα σκοπόν 

«σύμβασις υποθήκης» σημαίνει έ'γγραφον σύμβασιν διά τήν σύ
στασιν υποθήκης. 
(2) "Οροι μή ειδικώς οριζόμενοι έν τώ παρόντι Νόμω κέκτηνται, 

έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμένου, τήν ύπό του περί Μετα
βιβάσεως καΐ Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου του 1965 αντιστοίχως 9τοθΐ965 
αποδιδομένη ν αύτοΐς εννοιαν. 5ΐτοθΐ97θ. 

3. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω περί Μεταβιβά
σεως καΐ Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμω του 1965, οσάκις σκο
πηται ή ύποθήκευσις εγγεγραμμένου ακινήτου τό όποιον κείται εντός 
πόλεως, χωρίου ή ενορίας της οποίας τό κτηματικόν μητρώον ή έτερα 
άναγκαιουντα κτηματολογικά βιβλία δέν ευρίσκονται ύπό τόν 
δλεγχον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ό Διευθυντής δύναται νά άπσ
δεχθη αντί δηλώσεως υποθήκης κατάθεσιν συμβάσεως υποθήκης. 

Προσωρινοί 
διατάξεις 
άναφορικώς 
προς κατα
θέσεις συμ
βάσεων υπο
θήκης αντί 
δηλώσεων 
υποθήικης. 
θ τοϋ 1965 

51 τοϋ 1970. 

4. Ή σύμβασις υποθήκης θά κατατίθεται παρά τφ Διευθυντή ύπό Δήλωσις 
του ενυπόθηκου οφειλέτου καΐ του ενυπόθηκου δανειστοΟ καΐ θά ητιςθα 
συνοδεύηται 6πό έγγραφου δηλώσεως, έν τω τύπω τω καθοριζομένω ^ ° ^ ύ ΐ 1 

ύπό του Διευθυντού, ήτις δέον δπως διαλαμβάνη περιγραφήν του βοχη^ο 
ακινήτου γενομένην δι' αναφοράς είς τήν τοποθεσίαν αύτου καΐ είς θήκης. 
τό τεμάχιον τοΟ οΙκείου Κυβερνητικού ΧωρομετρικοΟ Σχεδίου, 
βεβαίωσιν τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου δτι τό άκίνητον υφίσταται και 
δτι τούτο είναι έγγεγραμμένον έπ' όνόματί του καΐ δτι τούτο είναι 
ελεύθερον οίουδήποτε εμπραγμάτου βάρους ό δέ ενυπόθηκος οφει
λέτης δέν τελεί ύπό άπαγόρευσιν. 
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'Λιοόυχΐ| 
rt'|i; οι. ι ι ■ 
(ίάο:ο>ι. 
υποθήκης. 

' Εγγραφή 
τής σομβά 
οΓ.ως υποθή

κης και 
έ'κδοσις 
πιστο

ποιητικοί». 

Έγγμο ιφή 
της υπο

θήκης. 

Κοπάθεαις 
υι.'μ&άσεως 
υποθήκης 
μετά άπό 
κατάθεσα' 
οΊΐμβάσεως. 
55 τοΰ 1975. 

9 το0 1965 
51 του 1970. 

5 5 τ ο ϋ 1975. 

Κεφ. 219. 
10 τοΰ 1965 
81 τοΰ 1970 
61 το0 1973 
31 το01976 . 

9 τ ο ΰ 1965 
51 τοΰ 1970. 

Εφαρμογή 
διοπάζεων 
έτερων 
Νόμων. 
9 τ ο ΰ 1 9 6 5 

51 τοΰ 1970. 

5. Μετά την υπό τοΰ Διευθυντού άποδοχήν της συμβάσεως υπο
θήκης ούτος σημειοΐ έπ' αυτής ενυπογράφως το γεγονός ότι ή σύμ
βασις έγένετο αποδεκτή ύπ' αύτοΰ ώς και τήν ήμερομηνίαν και τον 
χρόνον της τοιαύτης αποδοχής. 

6. Ή σύμβασις υποθήκης εγγράφεται ύπό του Διευθυντού εις είδι
κόν επί τούτω τηρούμενον μητρώον, εκδίδεται δε πιστοποιητικόν 
έγγραφης τής συμβάσεως υποθήκης, τόσον προς τον ένυπόθηκον 
όφειλέτην δσσν και προς τον ένυπόθηκον δανειστήν, έπί τοΰ όποιου 
σημειοΰται δτι ό Διευθυντής θά διενεργήση έγγραφήν της υποθήκης 
και θά έκδώση πιστοποιητικόν εγγραφής της υποθήκης ώς προβλέ
πεται έν τω αρθρω 7 και ύπό τάς προϋποθέσεις και τους δρους 
οΐτινες προβλέπονται έν αύτω. 

7. Έάν κατά τον χρόνον τής αποδοχής τής συμβάσεως υποθήκης 
τό άκίνητον ήτο έγγεγραμμένσν έπ* ονόματι του ενυπόθηκου οφει
λέτου και τοΰτο ήτο ελεύθερον οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους ό 
δέ ενυπόθηκος οφειλέτης δεν έτέλει ύπό απαγόρευσα/, ευθύς ώς 
καταστή δυνατή ή κατοχή τοΰ οικείου κτηματικού μητρώου ή των 
έτερων άναγκαιούντων κτηματολογικών βιβλίων, ό Διευθυντής 
δύναται νά προβή εις τήν άναγκαίαν έγγραφήν έν τοις βιβλίοις τοΰ 
αρμοδίου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και νά έκδώση 
τό σχετικόν πιστοποιητικόν εγγραφής τής υποθήκης: 

Νοείται δτι άπασαι αί προϋποθέσεις αΤτινες επιβάλλονται ύπό τής 
εκάστοτε έν ίσχύϊ νομοθεσίας άναφορικώς προς τήν διενέργειαν έγ
γραφης τής υποθήκης δέον νά έχωσιν ίκαναποιηθή. 

8.—(1) 'Οσάκις σκοπήται ή ύποθήκευσις ακινήτου κτηθέντος ύπό 
αΐρεσιν δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως 'Ακινήτων 
(Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμου τοΰ 1975 ό Διευθυντής δύναται, 
ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω περί Μεταβιβάσεως 
και Ύποθηκεύσεώς 'Ακινήτων Νόμω τοΰ 1965, νά άποδεχθή, αντί 
δηλώσεως υποθήκης, κατάθεσιν συμβάσεως υποθήκης δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου και συμφώνως προς τάς διατάξεις αύτοΰ ύπό τάς 
αναγκαίας προσαρμογάς, συνοδευομένην ύπό τοΰ εκδοθέντος ύπό 
τοΰ Διευθυντοΰ δυνάμει του άρθρου 6 τοΰ περί Μεταβιβάσεως 'Ακι
νήτων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμου πιστοποιητικοΰ έγγραφης συμ
βάσεως ώς και βεβαιώσεως τοΰ ενυπόθηκου οφειλέτου δτι τό άκίνητον 
είναι ελεύθερον οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους και δτι οΰτος δέν 
τελεΐ ύπό άπαγόρευσιν, θά καταβάλλονται δέ τέλη δυνάμει του περί 
Κτηματολογικού και Χωρομετρικοΰ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώ
ματα) Νόμου ώς έάν επρόκειτο περί δηλώσεως υποθήκης δυνάμει 
τοΰ περί Μεταβιβάσεως καΐ Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου τοΰ 
1965. 

(2) Μετά τήν δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) κατάθεσιν συμβάσεως 
υποθήκης και τήν ύπό τοΰ Διευθυντού άποδοχήν ταύτης, εφαρμό
ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αί διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 
και 9 ώς εφαρμόζονται εις περιπτώσεις καταθέσεως και αποδοχής 
συμβάσεως υποθήκης δυνάμει των apfopuw 3 και 4. 

9.—(1) "Απασαι αί διατάξεις τοΟ περί Μεταβιβάσεως και Ύποθη
κεύσεως "Ακινήτων Νόμου τοΰ 1965 αϊ Λφορώσαιείς δηλώσεις υπο
θήκης αΤτινες δέν προσκρούουν προς τάς

; ρητάς διατάξεις τοΰ παρόν
τος Νόμου, θά εφαρμόζονται κατ* άναλογίαν. 
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ϊ{2!) 'Ωσαύτως απασαι αϊ διατάξεις του περί Κτηματολογικού και Κεφ. 219. 
Χωρομετρικου Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου θα έφαρμό- 8?ί°οΐ97θ 

,ζωνταικατ' άναλογίαν. 6ΐτοϋΐ973 
31 τοϋ 1976. 

10. Πας δοτις έν γνώσει αύτου -προβαίνει εις οιανδήποτε ψευδή 'Αδικήματα 
βεβάίωσιν ή δήλωσιν ή προκαλεί την δι<ενέργειαν τοιαύτης ψευδούς Kat1T0Uo1 

δηλώσεως ή βεβαιώσεως €Ϊναι ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει 
κάτ«!δίικης αύτοΰ ύΐπάκειται εις τήν αυτήν ποινή ν ώς έάν είχε πρσβή 
εις/ψευδή μαρτυρίαν εις τίνα δικαστικήν διαδικασίαν. 


