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Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1988 εκδίδεται με
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 216 του 198"8
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓ Γ ΡΑΦΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματομεσιτών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1988 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Κτηματομεσιτών Νόμους του 1987 έως (Αρ. 2) του 1988 (που στη
συνέχεια θα αναφ έρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφ έρονται μαζί ως οι περί Κτηματομεσιτών
Νόμοι του 1987 έως (Αρ. 3) του 1988.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφ ή από
το τέλος του όρου «κτηματομεσίτης» της άνω τελείας και την προσθήκη
της πιο κάτω φ ράσης: «περιλαμβάνει δε εταιρείαν περιορισμένης ευθύ
νης η οποία έχει ως αποκλειστικόν σκοπόν την διεξαγωγήν κτηματικών
συναλλαγών, νοουμένου ότι ο Διευθυντής αυτής είναι εγγεγραμμένος
κτηματομεσίτης*».
3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφ ή από τη δεύτερη επιφ ύλαξη του εδαφ ίου (1)
αυτού των λέξεων «έχουσι συμπληρώσει το εικοστόν όγδοον
έτος της ηλικίας των και» και «κατά την αμέσως προηγουμένη ν
πενταετίαν» (πρώτη και δεύτερη "γραμμές και πέμπτη γραμμή,
αντίστοιχα)* και
(β) με τη διαγραφ ή από το εδάφ ιο (2) αυτού της λέξης «δέκα οκτώ»,
οπουδήποτε η λέξη αυτή συναντάται στο κείμενο τσυ εδαφ ίου
τούτου και της επιφ ύλαξης του και την αντικατάσταση της με
τη λέξη «είκοσι».
4 Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη την
1η Νοεμβρίου 1988.
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