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Ο περί Ύποθηκεύσεως Ακινήτων (Προσωρινοί Διατάζε ι ) (Τροπο
ποιητικός) Νόμος τοΰ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 3 τοΰ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗ

ΤΩΝ ( Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1977 

Ή Βουλή των Άντπτροσώτιων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ύποθηκεύσεως Ά κ ι - Συνοπτικός 
νήτων (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 τίτλος, 
και θα άναγινώσκηται ό μου μετά του περί Ύποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1977 (έν τοις εφεξής άναφερο- 66τοθΐ977. 
μένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και δ παρών 
Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς ol περί Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1977 καΐ 1979. 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
ώς ακολούθως : ' . ; · · ' ' . τοΟέδαψίου 

(α) Διά της ί ξ αύτου διαγραφής χών λέξεων και αριθμού «του βόθρου» 
..'πί'.ρι Μεταβιβάσεως 'Ακινήτων (Προσωριναί Διατάξεις) τοϋβαοικοΟ 

Νόμου του 1975* (δευτέρα και τρίτη γραμμαί) και της νόμου, 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων και αριθμών «των 
περί Μεταβιβάσεως 'Ακινήτων (Προσωριναί Διατάξεις) 
Νόμων του 1975 και 1979»' 

(Ρ) διά της έξ αύτου διαγραφής των λέξεων «συνοδευομένην 
υπό του εκδοθέντος ύπό τοΟ ΔιευθυντοΟ δυνάμει τοΟ άρθρου 
6 τοΰ περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων (Προσωριναί Διατά
ξεις) Νόμου» (Ογδόη, ένατη κάί δεκάτη γραμμαί) , και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «συνοδευομένην ύπό 
του εκδοθέντος ύπό του Διευθυντού πιστοποιητικού έγγρα
φης συμβάσεως δυνάμει του άρθρου 6, ή πιστοποιητικού 
δυνάμει του άρθρου 7Α, αναλόγως της περιπτώσεως, των 
περί Μεταβιβάσεως Ακινήτων (Προσωριναί Διατάξεις) 
Νόμων τοΰ 1975 και 1979»' και 

(γ) διά της έκ τοΟ περιθωρίου αύτου διαγραφής των αριθμών 
και λέξεως «55 του 1975», όπουδήποτε οδτοι και αϋτη όμου 
απαντώνται, και τής αντικαταστάσεως των διά των ακο

λούθων αριθμών και λέξεων: 
«55 τοό 1975 

2 τοδ 1979.». 


