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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΓΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ* Άρ. 1496 τής 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων (Προσωρινοί Διατάζεις) (Τροποποιη
τικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

•Αριθμός 2 τοΟ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙ
ΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1975 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό τιάρων Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μεταβιβάσεως Άκι- Συνοπτικός 
νήτων (Προσωρινά! Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1979 τίτλος. 
καϊ θά άναγινώσκηται όμοϋ μετά τοΟ περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων 
(ΠροσωριναΙ Διατάξεις) Νόμου του 1975 (έν τοις εφεξής άναφέρο 55 τοϋ 1975. 
μένου ώς «ό βασικός νόμος») καϊ ό βασικός νόμος καϊ ό παρών 
Νόμος θά αναφέρονται όμοΟ ώς ol περί Μεταβιβάσεως 'Ακινήτων 
(ΠροσωριναΙ Διατάξεις) Νόμοι του 1975 και 1979. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως, ευθύς Τροπσποίησις 
μετά τό άρθρον 7, του ακολούθου νέου άρθρου : too βοΰικόϋ 

'.ΙΪΙ6ΚΟΑ 7Α. (1) Πάσα δήλωσις μεταβιβάσεως εγγεγραμμένου τ ^ ρ ^ ή κ η ς 
ΛιότΛξέιη ακινήτου τό όποιον κείται εντός πόλεως, χωρίου ή ενορίας νέουβρθροο 
η!όΓ>ΡΧ^ τΠ ς οποίας τό κτηματικόν μητρώον ή Μτερα άναγκαιουντα ?Α. 
ώριομίνχις κτηματολογικά βιβλία δέν ευρίσκονται ΰπό τόν Ελεγχον 
ί»ηλώσΛΐς της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρείται, διά τους σκοπούς 
ια™βι6άοΕακ;.το£ παρόντος Νόμου, ώς σύμβασις κατατεθείσα παρά τω 

Διευθυντή, συμφώνως προς τό άρθρον 4, αϊ θέσεις οέ του 
δικαιοπαρόχου καϊ τοΟ δικαιοδόχου είναι, τηρουμένων 
τών αναλογιών, ώς εκτίθενται έν τφ άρθρω 7 νοουμένου 
δτι υφίστανται αϊ έν αύτω άνάφερόμεναι προϋποθέσεις καϊ 
τηρούνται ol έν αύτφ αναφερόμενοι δροι. 

(2) Τη αΐτήσέι τοΟ έν οΙαδήποτε τοιαύτη δηλώσει δικαιο
δόχου, ό Διευθυντής εκδίδει είς αυτόν πιστοποιητικόν έν 
σχέσει προς τήν τοιαύτην δήλωσιν, τιτλοφορούμενον 
«Πιστοποιητικόν Έγγραφης Συμβάσεως», έπί τοΟ οποίου 
σημειόυται δτι ό Διευθυντής θά διενεργήστ) έγγράφήν και 
έκδώόη πιστοτίόιηΑκ^ προβλέπεται έν τω 
άρθρω 7 καϊ όπό τάς προϋποθέσεις καϊ δρόυς οίτινες 
προβλέπονται Mf αύτφ 

(5) 
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Άντικαιτώ-

στασις 
τοϋ εδαφίου 
(1) τοϋ 
άρθρου 8 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

(3) Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται μόνον εις δηλώσεις 
μεταβιβάσεως αΐτινες έγένοντο μεταξύ της 20ης Ιουλίου, 
1974 και της 6ης Νοεμβρίου, 1975, αμφοτέρων των ημερο
μηνιών περιλαμβανομένων, είς οιονδήποτε Κτηματολογι
κόν Γραφεΐον του Κτηματολογικού και Χωρομετρικου 
Τμήματος του 'Υπουργείου Εσωτερικών, και έν σχέσει 
προς τάς οποίας λόγω των έν τω έδαφίω (1) αναφερο
μένων περιστάσεων δέν έγένετο έγγραφη του ακινήτου 
έπ* ονόματι του δικαιοδόχου.». 

3. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου διαγράφεται 
καΐ αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: 

«(1) 'Οσάκις σκοπήται ή μεταβίβασις ακινήτου κτη
θέντος υπό αΤρεσιν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, ό Διευθυντής δύναται, ανεξαρτήτους παντός δια
λαμβανομένου έν τοις περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύ

9τοθΐ965 σεως Ακινήτων Νόμοις του 1965 Ιως 1978, νά άποδεχθη, 
5iT°^!f'o σ ν τ ι δηλώσεως μεταβιβάσεως, κατάθεσιν συμβάσεως δυ

νάμει του παρόντος Νόμου και συμφώνως προς τάς δια
τάξεις αύτοΟ ύπό τάς αναγκαίας προσαρμογάς, συνο
δευομένη ν ύπό του εκδοθέντος ύπό του Διευθυντού δυνάμει 
του άρθρου 6 πιστοποιητικού έγγραφης έν σχέσει προς 
τήν αμέσως προηγουμένην κατατεθεΐσαν σύμβσσιν ή ύπό 
πιστοποιητικού εκδοθέντος ύπό του Διευθυντού δυνάμει 
του άρθρου 7Α, αναλόγως της περιπτώσεως, ώς καΐ βε
βαιώσεως του δικαιοπαρόχου δτι τό τοιούτον ύπό αΐρεσιν 
κτηθέν άκίνητον εΐναι ελεύθερον οιουδήποτε εμπραγμάτου 
βάρους καΐ δτι ούτος δέν τελεί ύπό άπαγόρευσιν, θα 
κατάβάλλωνται δέ τέλη δυνάμει του περί Κτηματολο

6ΐτοθΐ973 γικού καΐ Χωρομετρικου Τμήματος (Τέλη και Δικαιώ
3lto0i976. ματα) Νόμου ώς έάν επρόκειτο περί δηλώσεως μεταβι
9χοθΐ965 βάσεως δυνάμει των περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύ

5ΐ τοϋ 1970 σ ε ω ς 'Ακινήτων Νόμων του 1965 εως 1978.». 
3 τοϋ 1978. '

 r 

3 τοϋ 1978.. 
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