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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΡΟΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ Άρ. 1670 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1981
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων (Τροποποιητικός)
Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος,
Αριθμός 6 του 1981
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒ1 Β Α Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ
ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 9 ΤΟΥ 1965, 51 ΤΟΥ 1970
ΚΑΙ 3 ΤΟΥ 1978
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Μεταβιβάσεως και
Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του* 1981 και θα
άναγινώσκηται όμου μετά των περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύ
σεως 'Ακινήτων Νόμων του 1965 εως 1978 (εν τοις εφεξής αναφερο
μένων ώς «ό βασικός νόμος»), ό δε βασικός νόμος και ό παρών Νό
μος θα άναφέρωνται όμου ώς οι περί Μεταβιβάσεως και Ύποθηκεύ
σεως 'Ακινήτων Νόμοι του 1965 Μως 1981.
2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της εις αυτόν ένθέσεως,
ευθύς μετά το άρθρον 17 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου :
«Ανταλλαγή
17Α. Όσάκις διενεργώνται μεταβιβάσεις ακινήτων προς
ακινήτων.
έκτέλεσιν συμφωνίας άφορώσης εις τήν άνταλλαγήν ακι
νήτων μεταξύ δύο προσώπων και τά ακίνητα τά μεταβιβα
ζόμενα ύπό του ενός προσώπου συνιστώσιν έν δλω ή εν
μέρει τήν άντιπαροχήν διά τά ακίνητα τά μεταβιβαζόμενα
ύπό τόυ έτερου προσώπου, αϊ τοιαυται μεταβιβάσεις δέν
θά λογίζονται ώς γενόμεναι έπ' ανταλλαγή έκτος εάν αϊ
δύο δηλώσεις μεταβιβάσεως διενεργούνται ταυτοχρόνως».

Συνοπτικός
τίτλος.
9 τοΰ 1965
51 τοϋ 1970
3τοΰ1978.

Τροποποίησις
τοΰ βασικοϋ
νόμου διά τής
ένθέσεως νέου
άρθρου 17Λ.

3. Το άρθρον 18 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίησις
τοΰ άρθρου 18
ώς ακολούθως :
τοΰ βασικοϋ
(α) Διά της έν τω τέλει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) νόμου.
αύτου αντικαταστάσεως της τελείας δι' άνω τελείας και της μετά
ταύτην προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου (η) :
«(η) οιανδήποτε τυχόν έπιφύλαξιν γενομένην δυνάμει
τής παραγράφου (ζ) τού εδαφίου (1) του άρθρου 11 του
Κεφ. 224
ττερί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και
3 τοΰ i960 Έκτίμησις) Νόμου ήτις θά καταχωρήται και ύπογράφηται
ίο το" 1966 ενώπιον τ ο " αρμοδίου λειτουργού ύπό του δικαιοπαρόχου
75τ°οΐ968 κ ?' 1 του^ δικαιοδόχου έν τω Τύπω Α τω καθοριζομένω έν
51 τοϋ 1971 τω Δευτέρω Παραρτήματι :
2 τοΰ 1978
16 τοϋ 1980.
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Νοείται δτι οσάκις το μεταβιδαζσμενον άκίνητον υπό
κειται εις ύποθήκην ή δήλωσις της επιφυλάξεως δέον
όπως φέρη και τήν συναίνεσιν τοΟ ενυπόθηκου δανειστού
καΐ παντός έγγυητου του ενυπόθηκου οφειλέτου ήτις θά
ύπογράφηται ενώπιον του αρμοδίου λειτουργού.»' και
(6) δια της εν τω έδαφίω (2) αύτου διαγραφής των λέξεων «το
εδάφιον (1)» (γραμμή 1) και αντικαταστάσεως αυτών δια των λέ
ξεων «αϊ παράγραφοι (α), (β), ( γ ) , (δ), (ε), (στ) καΐ (ζ) του
εδαφίου (1)».
Τροποποίησις
τοϋ όρθρου 20
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρον 20 του δασικού νόμου δια του παρόντος τροποποιείται
δια της αντικαταστάσεως τής έν τω τέλει αύτου τελείας διά δύο
στιγμών και τής μετά ταύτα προσθήκης τής ακολούθου επιφυλάξεως:
«Νοείται δτι αϊ διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου δεν θά
τυγχάνωσιν εφαρμογής επί έγγραφης επιφυλάξεως δυνά
μει τής παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11
Κεφ. 224. του · ^gpi Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έγγραφη
78χοϊ!965 καΐ. ΈκτίμηΛς) Νόμου.».
.
t
10 τοϋ 1966
75τοϋ1968
51 τ ο ϋ 1 9 7 1
2 τοϋ 1978
16τοΰ1980.

Τροποποίησις
τοϋ άρθρου 40
τοϋ βασικοΰ
νόμου.

5. Ή παράγραφος (6) του εδαφίου (2) του άρθρου 40 του βασικού
νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται διά τής ένθέσεως ευθύς μετά
τήν λέξιν «ένυπόθηκον» (γραμμή 1) τών λέξεων «όφειλέτην και τόν
ένυπόθηκον».

Τροποποίησις
τοϋ άρθρου 41
τοϋ βασικοΟ
νόμου.

6. Το εδάφιον (6) τοϋ άρθρου 41 τοΟ βασικού νόμου διά του πα
ρόντος τροποποιείται διά τής διαγραφής τής λέξεως «ανεξαρτήτως»
(γραμμή 2) καΐ αντικαταστάσεως αυτής διά τής λέξεως «τηρουμέ
νων».

