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Ό περί "Αρσεως 'Αμφιβολιών περί της εξουσίας της .Δημοκρατίας νά Jio-
ρηγ$ Εγγυήσεις δια Δάνεια ή Πιστώσεις προς Τρίτους Νόμος του 1974 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως, εις την έιτίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Άριθμός 44 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΟΝ ΠΕΡί ' ΑΡΣΕΟΣ ΑΜΦΙΒΟΑΙΟΝ 32Σ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΞΟΥΣ1 ΑΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΝ ΕΓΤΎΗΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΑΣ ΑΙΑ ΧΟΡΗΓΉΣΙτΝ ΔΑΝΕΙΩΝ "Η ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ Ε Ι Σ 
ΤΡΙΤΟΥΣ. 

'Emii&q £.γεννήβϊ$3αν άμφί^βολίαι ώς ττρος τήν έξουσίαν της Δήμο Προοίμιον
κρατίας νά ·παρέχτ\ διά του "YuraupyoO των Οικσνομικδν fj έτερου 
δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο λειτουργού εγγυήσεις έκ μέ
ρους της Δημοκρατίας δϊά χορήΥησιν δανείων fj ^στάσεων εις τρί
τους, δια τοΟτο προς άτα>φυγήν οΐαΧ3δήτιοτΕ αμφιβολίας ώς πρ$ς 
τούτο, 

Ή Βουλή ιεων ^Avrmpssamsi»' ψηφίζει ώς άκολουδε»ς : 

'■'Mm'^Q Twepi&v. Ι*Ιομ©ζ ©α ίϊ^ταφέρητοα. ©ϊς δ περί. ""ApsDoa? 'AjufaS© ^bsramscos 
^asay τΕερί ^ ς Ιίςουοίας τ^ς Δημοχρδτώας «α ]£ορηγ!| ^EyysiqEEu; Bs& "**&πε. 
Δ&8«οχ f| ilisuaraE^ "προς Ύρϊτ©ί3ς ίδορος του 1574. 

Χ ΊΕν Τ3& .-aoopanm Ν&μ«3 €κτ©ς iakv tsc τοΰ κε ίμενο ^oxoni i i j Ba&- 'ΈρρψΒ&ζ. 
83ρος HysDaax— 

33ημαϊΐΕΐ τον 'IPmsqpY.Dv Οΐ^σ&ι^κδν ιοαο. "tep*

3 . ^Siaac axsisafEugjSfj taiotli^ioai. &μφβΕ©ολία ,ώς JEpfn? την ;έξ©ΐ3Ε6Κΐν 
~της Δ^μ333δρατ«3κ; ϊώ ^ ρ η · ^ πεγγυηκεις έ;κ μέρηοςτης Δτ^μχ^Εφ^ατΐας 
Ιδια 1δά3ΕΕα Ι) ^πστόπΕίς προς τρίτους δια του τιαρόνιος Γδήλ^Η3τρ:ι 
στ ι ή Δημοκρατία ^κέκτηται, «αϊ έκέκτητο πάντοτε έξουσίαν, σπως 
Βιά του ^Υπουργού «αί όπό τοιούτους δρους οίους ούτος rjflteAsv ορί
σει, ττταρεχη Εγγυήσεις προς άποπληρωμήν δανείων ή πιστώσεων, 
συναφθέντων ή χορηγηθεισών, αναλόγως της περπττώσεως, προς <ορ
γανισμούς δημοσίου δικαίου ή .έτερους οργανισμούς εΐςτούς όποί©υς 
ή Δημοκρατία κέκτηται συμφέρον είτε ώς μέτοχος: είτε ώς εγγυητής 
των «εφαλαίων του οργανισμού f\ άσκεΐ έλεγχον επί της διοικήσεως 
τούτων ήττρός οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ή προς το όποιον παρο
χή της::έγγυήσεως προάγει, κατά την κρίσιν του 'Υπουργού, την οικο
νομίαν της Δημοκρατίας ή το .δημόσιον συμφέρον έν γένει. 


