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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό Οπό της Βουλής ι · - AvB-
προσώτίων ψηφισθείς περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος 1962', 
το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου καΐ τοΟ "Αντι
προέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 18 τοΰ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ TOM ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίων Δανείων 
(Τροποποιητικός) Νόμος 1962, και θά άναγινώσκηται όμου μετά 
του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου (έν. τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς <<ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 8 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ πα
ρόντος τροποποιείται : — 

(α) διά τής άπαλείψεως τής τελείας είς τό τέλος αύτοΰ καΐ 
αντικαταστάσεως αυτής διά διπλής στιγμής, και 

(β) διά τής παρεμβολής μετά ταΰτα τής ακολούθου προ
νοίας : — 

<■ Νοείται δτι ol έπι των Δανείων 'Επίτροποι δύνανται έν 
έκαστη περιπτώσει καθ" ή ν δάνειον παρέχεται είς ιδιώτη ν 
ή ίδιωτικήν έπιχείρησιν νά προβλέπωσι διά συμβατικής ρή
τρας την πληρωμήν τόκου είς ύψηλότερον των επτά έπι τοϊς 
εκατόν ποσοστόν ετησίως άλλα μή υπερβαίνον τά εννέα έπι 
τοις εκατόν, έπι οίουδήποτε χρέους δπερ καθίσταται ύπερή
μερον και καθυστερείται, ή δέ τοιαύτη συμβατική ρήτρα, 
ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως έν οίωδήποτε άλλω 
νόμω περιεχόμενης, δεν θά θεωρήται ώς ποινική ρήτρα». 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής των Άντ ι 
,,πρ.οσώπων ψηφισθείς περί Φρεάτων (Τροποποιητικός Ά ρ . 2) Νόμος τοΰ 1962, 
τό κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου και τοΰ 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 19 τοΰ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΡΕΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Φρεάτων (Τροπο^ 
ποιητικός *Αρ. 2) Νόμος τοΰ 1962, και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά 
τοΰ περί Φρεάτων Νόμου, ώς οδτος έτροποποιήθη διά τοΰ περί 
Φρεάτων (Τροποποιητικού) Νόμου τοΰ 1961 (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 6 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιεί
τα ι διά της άναριθμήσεως τοΰ τελευταίου εδαφίου άύτου ώς εδα
φίου 10. 
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