
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3668 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I 

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος τον 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 τον Συντάγματος. 

Αριθμός 222(1) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 1963 ΜΕΧΡΙ 2002 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι 2002 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Χαρτοσήμων Νόμοι του 1963 μέχρι (Αρ.2) του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος.

19 του 1963  

21 του 1967  

36 του 1968  

17 του 1969  

26 του 1971  

38 του 1972  

79 του 1977  

29 του 1980  

8 του 1984  

160 του 1991  

60(Ι) του 1992 

68(Ι) του 1994 

 1(Ι) του 1995  

9(Ι) του 1998 

121(Ι) του 2002. 

- 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του κόμματος μετά τη λέξη «εάν» και 
των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) αυτού (έβδομη μέχρι δωδέκατη γραμμή) και την προσθήκη 
της φράσης «αφορά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στη Δημοκρατία ή σε ζητήματα ή 
πράγματα τα οποία θα εκτελεστούν ή θα γίνουν στη Δημοκρατία ανεξάρτητα από τον τόπο σύνταξης 
του:». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 29 τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία στο τέλος της 
παραγράφου (η) αυτού και την προσθήκη μετά την παράγραφο (η) της ακόλουθης παραγράφου: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 29 του 

βασικού νόμου.
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 «(θ) στην περίπτωση σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης οικοδομικού έργου ή τεχνικού έργου υπό εργολήπτη - τον 
εργολήπτη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι 'οικοδομικό έργο', 'τεχνικό έργο' και 

'εργολήπτης' έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο του 2001.». 

29(Ι) του 2001. 

 

Έναρξη της ισχύος 

 του παρόντος Νόμου. 
4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003. 
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