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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ *Αρ. 1423 της 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί_ Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1978 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 3 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΌΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Σ 
ΚΑ Ι, ΥΠΟΘΗΚΕΥΣ Ε Ω Σ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «ΝΟΜΟΥΣ 

9 ΤΟΥ 1965 ΚΑΙ 51 ΤΟΥ 1970 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό π α ρ ώ ν Νόμος θά άναφέρηται ώς ό ιτερί Μεταβιβάσεως και Συνοπτικός 
Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978, και θά τίτλος.ι 
άναγινώσκηται όμου μετά των περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύ
σεως 'Ακινήτων Νόμων του 1965 και του 1970 (εν τοις εφεξής άναφε 9 τοΰ 1965 
ρομένων ώς «ό βασικός νόμος»), ό δε βασικός νόμος και ό παρών 5ΐτοθΐ97θ. 
Νόμος θά αναφέρονται όμου ώς οι περί Μεταβιβάσεως και Ύποθη
κεύσεως 'Ακινήτων Νόμοι του 1965 εως 1978. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της ε'ις αυτόν ένθέσεως, Τροποτίοίη
εύθύς μετά το άρθρον 12 αύτοΰ, του ακολούθου νέου άρθρου : σις τοϋ δα

σικοί) νόμου 
«ίΛετα&ί&ασις, 12Α.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος διά της έν
άκινήτου Νόμου ό κύριος ακινήτου υποκειμένου εις έμπράγματον θέσεως 
ε Γ έ ΐ ά  0 " β ά Ρ ° ζ ή επηρεαζόμενου ύπό προσωρινού δ ιατάγματος νέου άρθρου 
γμοπονβάρος Δικαστηρίου άπαγορεύοντος εις αυτόν τήν άπαλλοτρίωσιν 
κ.λ,ττ. eiQ του τοιούτου ακινήτου δύναται νά μεταβίβαση τούτο διά 
ώρισμένας: δηλώσεως πωλήσεως και καταθέσεως ολοκλήρου του τιμή
περ:τττωσεις. ματος πωλήσεως εις το άρμόδιον 'Επαρχ ιακόν Κτηματο

λογ ικόν Γραφεΐον, το όποιον αποδέχεται τήν τοιαύτην 
δήλωσιν έφ' δσον το έν αύτη δηλούμενον τ ίμημα πωλήσεως 
δεν εΐναι χαμηλότερον του ποσού το όποιον καθωρίσθη ύπό 
του αρμοδίου Δικαστηρίου ώς άντιπροσωπεύοντος τήν 
άγορα ίαν άξίαν του ακινήτου και έφ' δσον το άρμόδιον 
Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Κτηματολογικόν Γραφεΐον δεν ελαβεν ε γ γ ρ α -
φον ε'ιδοποίησιν περί καταχωρίσεως εφέσεως κατά της 
καθορισάσης τήν άγορα ίαν άξίαν του ακινήτου αποφάσεως 
του αρμοδίου Δικαστηρίου. 

(15) 
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(2) Ή αγοραία άξια τοΟ ακινήτου καθορίζεται ύ π ό ίου 
αρμοδίου Δικαστηρίου κατόπιν υποβολής υπό του κυρίου 
του ακινήτου εναρκτήριου κλήσεως (originating summons), 
επιδιδόμενης εις τους προς όφελος των οποίων υφίσταται 
το ύπό του εδαφίου (1) άναφερόμενον έμπράγματον βάρος 
ή προσωρινόν διάταγμα. 
(3) Οιονδήποτε ένδιαφερόμενον πρόσωπον δύναται, ουχί 
ένωρίτερον της παρελεύσεως τεσσάρων μηνών από της; ημε
ρομηνίας καθ' ην εξεδόθη ή άπόφασις του αρμοδίου Δικα
στηρίου, να αίτηση παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου άνα
θεώρησιν της δια της αποφάσεως καθορισθείσης αγοραίας 
αξίας του ακινήτου. 

(4) Ό αίτητής δίδει εγγραφον είδοποίησιν εις τό άρμό
διον Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον περί της κατα
χωρίσεως της τοιαύτης αιτήσεως, τό δε άρμόδιον Έ π α ρ 
χιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον δεν αποδέχεται οιανδή
ποτε δήλωσιν πωλήσεως εν σχέσει προς τό εν τη αιτήσει 
άναφερόμενον άκίνητον μέχρις δτου έκδοθή ή έπί της αιτή
σεως άπόφασις. 

(5) Τό παρά τω άρμοδίω Έπαρχιακω Κτηματολογικά) 
Γραφείω κατατιθέμενον δυνάμει του εδαφίου (1) τίμημα 
πωλήσεως διατίθεται κατά σειράν προτεραιότητος εις τους 
προς όφελος των οποίων υφίσταται έπί του ακινήτου 
έμπράγματον βάρος. 

(6)°Έν τω παρόντι άρθρω— 
'άρμόδιον Δικαστήριον' σημαίνει τό Έπαρχιακόν 
Δικαστήριον εν τη Επαρχία έν ή κεΐταα τό 
άκίνητον.». 

Έτυπώθη έν.τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


