
PAPAFTHMA ΠΡΏΤΟΝ- ■ 

Ttfl gniJHHQY Ε^ΚίΡ*ΑΟ Ϊ ·ΤΗΪ ΑΗί^ΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύτί* *Ap. 149 τής 26ηξ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρψ 52 του Συντάγματος, ό Οπό της Βουλής των Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Άνακουφίσεως "Αγροτών 'Οφειλετών Νόμος του 
1962, το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου και του 
'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπ(σημον εφημερίδα 
της Κυπριακές Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 29 τοΟ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

"Η Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :—

Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναψέρηται ώς ο «Περί 'Ανακούφισε Συνοπτικός 
ως 'Αγροτών Όφειλετών Νόμος τοϋ 1962.» τίτλος. , 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έι ' δλλως προ κόπτη έκ τοΰ κειμένου— Ερμηνεία. 
«αγωγή» περιλαμβάνει πάσα ν αστικής φύσεως διάδικασίαν, ενώπιον 

οιουδήποτε δικαστηρίου; 
 «γεωργία» περιλαμβάνει τήν κηπουρικήν, τήν καλλιέργειαν. όπωρων, 
τήν γαλάκτοκομίαν; τήν κτήνοτροφίαν, και τήν χρήσιν οίασδήϊπρτε 
γαίας διά βρσκήν·ό δρρς «γεωργικός» ερμηνεύεται αναλόγως:.. 

«Δημοκρατία» σημαίνε ι,'Την' Δημοκρατίαν της Κύπρου' " Λ 
«καθώρισμένή ημερομηνία» σημαίνει τήν.J3ην Φεβρουαρίου Ι?62

;
· 

«κινητή Ιδιοκτησία» σημαίνει , 
" (α) παν "ζωον, έργαλεΐόν ή έτερον όργανον, χρησιμοποιούμενον 

συνήθους διά τίνα γεωργι.κόν σκοπόν.: /.' 
(//) πδσαν: γεώργίκηγ μήχανήν ή μηχάνημα λειτ,ουργοϋν.εΐτε διά ;J 

των χεφών^ είτε'; ?§ιά μηχανικής ^ηλεκτρικής: δυνάμεως^ ή Γ
ετέρας ενεργείας; το όποιον χρησιμοποιείται συνήθως υπό 
γεωργών δ}4 τίνα γεωργικόν σκοπόν, ή δια τήν σύλλογήν, 
τον καθαρισμόν ή τήν παρασκευήν προς πώλήσιν εις άχατίρ
γαστον κατάστασιν οίουοήποτε γεωργικού προϊόντος 

«κτήνη» περιλαμβάνει παν ζώον δπερ εκτρέφεται έπι τω τέλει παρα
γωγής τροφίμων, έρίου, μετάςης. δερμάτων ή γούνας fy ίνα χρηςτϊμο
ποιήται διά τίνα γεωργικόν σκοπόν 

(317) 
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«οΙκογενεια» σημαίνει, χόν σόξυγρν, την σύζυγρν, υΐόν, θυγατέρα, 
πατέρα ή μητέρα τοΟ φφεΐλέτρυ, η.'τιγα έξ αυτών, οστ'ις έξαρτ.δΤαι, 
μερικώς ή καθ* ολοκληρίαν, έξ α_ύτοΰ· 

«οφειλέτης» σημαίνει όφειλέτην δστις κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρ

ξεως της Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου είναι πολίτης τής Δημοκρατίας 
καί^ ' - . . ' · ' ■ 

(α) επάγεται κυρίως τα προς το ζην αναγκαία έκ της γεωργίας ' 
' και 

(β) καταγίγνεται εις την γεωργίαν προσωπικώς ή δια μελών τής 
οικογενείας αύτοΰ η διά μισθωτών εκτάκτων εργατών και 

(}) κέκτηται κατά κυριότητα άκίνητρν ίδιοκτησίαν ής ή υπολογι
σμένη αξία, ώς αϋτη δείκνυται έν τοις βιβλίοις τοΰ 'Επαρχιακού 
Κτηματολογικού' Γραφείου, δεν υπερβαίνει έν τω συνόλω 
αυτής, τό ποσόν τών χιλίων πεντακοσίων λ ιρών 

«Συνεργατική ^Εταιρεία» σημαίνει Συνεργατικήν Έταιρείάν έγγε
γραμμένην ή θεωρουμένην ώ ς έγγεγραμμένην, δυνάμει τών διατάξεων 

Κεφ. Π4. T Q Q π £ .ρ | Συνεργατικών 'Εταιρειών Νόμου' 
«Τράπεζα» σημαίνει Τράπεζάν ητϊς κέκτηται άδειαν ασκήσεως, 

και άσκεΐ Τραπεζικός επιχειρήσεις έν τή Δημοκρατία' 
«χρέος» περιλαμβάνει τάς πάσης φύσεως υποχρεώσεις οφειλέτου 

τινός, ήσφαλισμένας ή μή, είτε αύται Οφείλονται δυνάμει δικαστικής 
αποφάσεως ή διατάγματος. εΐτε ; δυνάμει συμβάσεως ένοικιαγορας, 
είτε άλλως πως, και είτε αύται κατέστησαν, ήδη απαιτητοί, είτε θα 
καταστώσιν απαιτητοί έν τώ μέλλόντι ■ 

Νοείται δτι δεν περιλαμβάνονται τά ακόλουθα χρέη (έν τω παρόντι 
Νόμω αναφερόμενα ώς «έξηρημένα χρέη»):— 

(α) οιονδήποτε ποσόν εφ' όσον ή ύποχρέωσις πληρωμής τελεί 
υπό αΐρεσιν 

(β) οιονδήποτε μερίδιον επί τοΰ προϊόντος γαίας τινός όπερ κατα
βάλλεται έπϊ τω δτι ή γαία αϋτη καλλιεργείται έν συνεταιρισμώ, 
ή οιονδήποτε μίσθωμα όφειλόμενον άναφορικώς προς οιανδή
ποτε γεωργικήν γαΐαν είς πρόσωπον όπερ κέκτηται τάς αναγ
καίας προϋποθέσεις ϊνα χαρακτηρισθή ώς οφειλέτης, καίτοι 
δυνατόν νά μή χρεώστη τι εϊς έτερον τ ιρόσωπον 

()·) ποσά εισπρακτέα—

(i) ώ ς φόρος ή τέλος όυνάμει Τοΰ περί Εισπράξεως Φόρων 
Νόμου, ή οιουδήποτε, ετέρου Νόμου τροποποιοϋντος ή 

Κεφ. 329.. άντικαθιστώντος αυτόν, ή ώ ς φόρος ή τέλος επιβληθέν 
Οπό τίνος Κοινοτικής Συνελεύσεως· ή 

κ 1 5 5 (ϋ) ώς χρηματική ποινή έπιβληθεΤσά.δυνάμέΓ της Ποινικής 
Δικονομίας , " λ 

(δ.) οιονδήποτε ποσόν, ή αγωγή διά την εΐσπραξιν. τοΰ οποίου πάρε
γραφή δια της παρόδου τόΟ χρόνου, δυνάμει, τών. διατάξεων 

κεφ. is . τόϋ περί Παραγραφής 'Αγωγών Νόμου, ή ρίουδήποτε έτερου, 
εκάστοτε έν ίσχυϊ, Νόμο υ · 

(ε) δάνειον χορηγηθέν Οπό τίνος Τραπέζης· 
(στ) Κυβερνήτικόν δάνειον έκχωρηθέν είς την Γεωργική ν Τράπεζαν. 

Κύπρου Λτδ. δυνάμει των διατάξεων τοΰ περί "Αγροτικής 
Κβψ. 122. Τραπέζης Κύπρου Λτδ. (Ειδικά Προνόμια) Νόμου,, δτϊερ αμα 

τή τοιαύτη εκχωρήσει, λογίζεται δι' απαντάς τους σκοπούς 
τοΰ παρόντος Νόμου, ώ ς δάνειον χορηγηθέν υπό τής "Αγροτικής 
Τραπέζης Κύπρου Λτδ.· 

(ζ.) δάνειον χορηγηθέν υπό Συνεργατικής "Εταιρείας· 
(η) ημερομίσθια ή μισθοί γραφέως ή ΰπηρέτου άνάφρρικώς: ττρφς 

ΰϊτηρεσίας παρασχεθείσας τ ώ οφειλέττ)· 
(θ) δτταντα τα ημερομίσθια χειρώνακτος ή\ εργάτου, άναφορικώς 

ττίρός υττηρεσίΰς παρασχεθείσας τώ ό'φ'έιλέτς.' 
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14 τόϋ I 9 6 0 . 

1.4 τόΟ 

Κεφ. 2 

42 του 

i 9 6 0 . 

1961 

3.τ(Ι) Καθιδρύεται δικαστήριον ώ ς προβλέπεται έν έδαφίω (2), Σύστασις 
διά την άνακούφισιν οφειλετών (έν τω παρόντι Νόμω αναφερόν &lKaoTnPlou 

μενον ώς «δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών»), ίνα (^Λγτ^φγ. 
ένάσκή, τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ άρθρου 159 του Συντάγματος δφειλβτών. 
τής Δημοκρατίας καί του παρόντος Νόμου, τήν δικαιοδοσίαν ήτις ανα
τίθεται τω τοιούτω δικαστή ρίω υπό τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Τό δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών σύγκειται 
έκ τοιούτων Επαρχιακών Δικαστών ώ ς τό Άνώτατον Δικαστήριον 
ήθελεν υποδείξει προς τόν σκοπόν τούτον : 

Νοείται δτι έάν ό αριθμός Τών υφισταμένων 'Επαρχιακών Δικαστών 
δέν είναι επαρκής διά τόν σκοπόν τοϋτόν, τό Άνώτατον Δίκαστικόν 
Συμβούλιόν δύναται, ανεξαρτήτως τταντός έν έδαφίω (3) τοΟ άρθρου 6 
του περί Δικαστηρίων Νόμοι) του I960 διαλαμβανομένου, νά διΟρίση 
προσωρινώς τοιούτον αριθμόν προσθέτων 'Επαρχιακών Δικαστών 
μη υπερβαίνοντα τους τέσσαρες, ώ ς ήθελε κριθή αναγκαίος διά τόν 
σκοπόν τούτον. Ό τοιούτος διορισμός υπόκειται εϊς τάς διατάξεις 
του άρθρου 10 τόϋ περί Δικαστηρίων Νόμου I960, καί τό άναγκάΐόν 
διά τήν άντιμισθίαν αυτών ποσόν προβλέπεται έν τώ Προϋπόλογ ισμώ: 

Νοείται περαιτέρω δτι άί διατάξεις τοΟ Αρθρου 12 τοϋ περί Δικηγορών 
Νόμου, ώς τούτο έτροποποιήθη υπό τοΟ άρθρου 6 τοΰ περί Δικηγόρων 
(Τροποποιητικού) Νόμου 1961, δέν θά έφαρμόζωνται άνάφορικώς προς 
προσθέτους Επαρχιακούς Δικαστάς διορισθέντος δυνάμει τών διατάξεων 
της ανωτέρω επιφυλάξεως. 

(3) Ή δικαιοδοσία τοΰ δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών οφει
λετών ενασκείται, τηρουμένων τών διατάξεων τόΰ άρθρου 159 τοϋ 
Συντάγματος της Δημοκρατίας. Οφ* ενός και μόνον έκδικάζοντος δι
καστού. 

(4) 'Οσάκις τό δικαστήριον σύγκειται έξ αρτίου αριθμού δικαστών, 
έν περιπτώσει ισοψηφίας ή άπόφασϊς είναι εναντίον τοΰ διαδίκου δστις 
φέρει τό βάρος της αποδείξεως, καί οσάκις τό ζήτημα άφορα εις τό 
παραδεκτόν αποδεικτικού τίνος στοιχείου, εναντίον τοϋ διαδίκου 
δστις έξαιτεΐται δπως τό τοιούτον άποδεικτικόν στοιχέϊον γίνη παρα^ 
δεκτόν. 

(5) Τό δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών έν τη ενασκήσει 
της δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου δικαιοδοσίας αυτοϋ. δύναται, τηρου
μένου οιουδήποτε διαδικαστικού κανονισμού δστις ήθελεν έκοοθή 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, νά ενάσκηση τοιαύτας ετέρας τταρεμττι
πτούσας καί συμπληρωματικός εξουσίας ώ ς ήθελον καταστή αναγκαίοι, 
ϊνα τό δικαστήριον δυνηθή νά άποφασίση τελεσιδίκως καί. πΚήρως 
άναφορικώς προς άπαντα τά ενώπιον αύτοΰ επίδικα ζητήματα. 

(6) Τό δικαστήριο^ άνακοϋφίσεώς αγροτών οφειλετών ένάσκέί τήν 
δικαιοδοσίαν αυτού καθ* ίίτίάσαν τήν Δημόκρατίαν, καί συνέρχεται 
εις τόπους καθοριζόμενους υπό τοΟ Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

4. Τηρουμένου τοϋ διαδίκάστικοϋ κανονισμού, αϊ αποφάσεις του 
δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών υπόκεινται είς εφεσιν 
άσκουμένην ενώπιον τόϋ "Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

5. Τό Άνώτατον Δικαστήριον καθιστά ώρισμένους δικαστικούς νπώλληλοι 
υπαλλήλους, υπαλλήλους τοΟ δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών τ°0 6ικαστη
όφείλετών, ϊνα ένασκώσιν τά ύπό τοϋ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου εκάστοτε φ(|^ΓΧΚΟυ 

καθοριζόμενα καθήκοντα αυτών άναφορικώς προς τοΟτό : «νρδΐών 
Νοείται δτι έάν ό αριθμός τών υφισταμένων ύτταλλήλων δέν είναι «φ'·ιΚβτ6ν. 

επαρκής διά τ&ίΐς σ^οττούς τοΟ παρόντος Νόμου, δύνανται νά διόρι
σθώσιν προσωρινώς ot αναγκαίοι διά τόν σκοπόν τούτον ττρόσθετοι 
υπάλληλοι ^περιλαμβανομένου τοϋ γενικού γραμματειακοί) ττροσχ**ττικοΟ), 
οϊτινες δέν δύνανται νά ύπερβαίνωσι τους δεκατρείς, τό δέ άναγκαΐον διά 
τήν άντιμισθίαν αυτών ποσόν θά προνοήται έν τ ώ Προϋπόλογισμώ. 

Εφέσεις. 
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ΔικαΐοΟοοία jA,«*«(|i) Τό δι^αατΛβί^ν άγ$$Ρυφ^«*>ς αγροτών όφβ^βτών εξετάζει 
^κα^ηρ(οο κ α ν 4fio^>agJ|ci £ # : l r i ^ f οΙτή<?εως ftv τ© TT||&VTI Ν 6 μ ψ # α $ Λ α Ι < ι % 
J J J H S J E φ ς «αϊτηαΐξ άνακρυφίσεως»). Off ο βαλλόμενης όφ' άΐουδήποτε οφειλέτου 
6pta^^/. "δυνάμει τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου, κοί, οσάκις τοΟτρ ενδεί

κνυται έκ των περιστάσεων, διατάττβι δι' αποφάσεως αύτόϋ δ π ω ς ~ 
(α) πάν χρέος διαλαμβανόμενον έν τη" αΐτήσει άνακουφίσεως 

καταβάλληται δια δόσεων τό ποσόν έκαστης τοιαύτης δόσεως, 
ό χρόνος καθ' δν αϋτη καθίσταται πληρωτέα ώ ς καΐ ή περίοδος, 
ήτις δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά δώδεκα ί τη , έν ή τό χρέος δέον 
δπως άποπληρωθή. καθορίζονται έν τη τοιαύτη άποφάσει: 

Νοείται δτι οσάκις ή μή έκπνεύσασα συμβατική περίοδος 
ή προβλεπομένη διά τήν πληρωμήν τοϋ τριούτου χρέους υπερ
βαίνει τά δώδεκα έτη, τό δυνάμει τής παρούσης παραγράφου 
έκδιδόμενρν διάταγμα άφορφ μόνον είς τάς καθυστερημένος 
πληρωμάς του τοιούτου χρέους : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις τό τοιούτον χρέος απορρέει 
έκ συμβάσεως ένοικιαγοράς, τό δικαστήριον άνακουφίσεως 
αγροτών οφειλετών θά ένασκή τάς εξουσίας δι' ών περιβέ
βληται δυνάμει του άρθρου 7· 

(β) τό συμπεφωνημένο ν ποσοστόν τόκου έπΐ τοϋ τοιούτου χρέους 
μειωθή εις τοιούτον ποσοστόν, δ.περ δέν δύναται νά είναι 
έλασσον τών πέντε επί τοις εκατόν κατ" έτος, ώς τό δικαστήριον 
άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών ήθελεν υπό τάς περιστάσεις 
αποφασίσει: 

Νοείται δτι ουδέν διάταγμα εκδίδεται δυνάμει της παρούσης 
παραγράφου έάν τό συμπεφωνημένων ποσοστόν τόκου είναι 
έλασσον τών πέντε έπί τοις εκατόν κατ* έτος. 

(2) Τηρουμένου τοϋ Διαδικαστικού Κανονισμού, .τό δικαστήριον 
άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών δύναται νά παράσχη τω οφειλέτη 
άδειαν δπως ζητήση δι" αιτήσεως τήν επανάληψιν δικαιοπραξίας τινός 
έάν άποδειχθή επαρκώς ε'ις τό τοιούτον δικαστήριον, δτι οί πληρωθέντες 
ή οί καθυστερημένοι ή αμφότεροι oi τόκοι έπί τοϋ χρέους ύπερβαίνουσι 
τό ποσόν τοϋ τοιούτου χρέους, ή δτι τό ποσοστόν τοϋ τόκου υπερβαίνει 
τό νόμιμρν ποσοστόν τόκου, ή δτι τά επιβληθέντα δι* έξοδα, έρευνας, 
πρόστιμα, φιλοδωρήματα, ασφάλιστρα, ανανεώσεις ή δι' οίασδήποτε 
ετέρας επιβαρύνσεις, ποσά εϊναι υπερβολικά' έν τοιαύτη περιπτώσει τό 
δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών δύναται νά διάταξη 
επανάληψιν τής δικαιοπραξίας κ.αΙ τήν λήψιν λογαριασμών μεταξύ τρΰ 
πιστωτοϋ καΐ τοΰ Οφειλέτου, ανεξαρτήτως παντός εκτεθέντος λογαρια
σμοί), γραμματίου, υποθήκης ή ετέρας συμφωνίας σκοπουσης τήν δημι
ουργίρν ενοχικής υποχρεώσεως, καΐ νά παράσχη τω οφειλέτη ανακοά
φισιν διά παν ποσόν ρ/περ υπεβλήθη ή κατεβλήθη κμ\ κατεδείχθη 
οΟτω δτι είναι ύπερβολικάν. 

(3) Διά τους σκοπούς τοϋ εδαφίου (Ι) δ δρας «περιστάσεις» περι
λαμβάνει μεταξύ άλλων— 

(α) ζητήματα άφορώντα είς τήν οίκονομικήν δυνατότητα τοϋ Οφει
λέτου δπως αντιμετώπιση τό σύνολον τών χρεών αύτρΡ, 
λαμβανομένων υπ* δψίν τρΟ έ ^ σ ί ρ υ είσοδήματρς αύτοϋ και 
τής ρΐκογενείας του, των ρΐκογενείακών αύτοΟ υποχρεώσεων 
κ.αϊ τών αναγκαίων διά, τήν καλλιέργειαν τών γαιών καΐ τήν 
εκτροφή ν των ζώων αύτόϋ εξάδων· 

(β) ζ ή ^ Η α τ α άφορώντα' είς τάς περιστάσεις καΐ τόν σκόπόν 6Γ δν 
συνήφθη τό τοιούτον χρέος. 

(γ) ζητήματα άφορώντα είς τήν οίκονομικήν κατάστασιν τοΟ ττιστω
τοΟ, λαμβανομένων ύπ* δψιν τών χρεών αύτοϋ, καί είδικώτερον 
τοϋ ποσοστού τοό τόκου δπερ καταβάλλεται ύπ* αύτοΟ άνα
φρρικφς προς τοιαδτα χρέη' 
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(δ) τό ζήτημα κατά πόσον θα έτίενεχθή μείζων βλάβη δια της εκδό
σεως διατάγματος δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου ή διά της μή 
εκδόσεως αύτοϋ 

(ε) την έπίδρασιν ην ήθελεν έχει οιοσδήποτε των προμνησθέντων 
παραγόντων έπι των έτερων τοιούτων. 

7.—(Ι) Έάν χρέος διαλαμβανόμενον εν τινι αιτήσει άνακουφίσεως Διατάξεις 
προκύπτει έκ συμβάσεως ένοικιαγοράς, οσάκις τοϋτο ενδείκνυται έκ ά<Ρ°Ρωσοα 

 ,
 Γ . c . ι r Ϊ» ■> _ . · ■ »  ' · · είς συμβάσεις 

των περιστάσεων, το Οικαστήριον ανακουφισεως αγροτών οφειλετών ένοικισγορ«ς. 
διά της επί τούτω αποφάσεως αύτοϋ—: 

(α) έάν τό άντικείμενον της συμβάσεως είναι ακίνητος ιδιοκτησία, 
θά παράτείνη τον μή έκπνεύσάντα εισέτι χρόνον της πληρωμής 
τοϋ τιμήματος της ένοικιαγοράς, είς χρόνον μή υπερβαίνοντα 
τά εννέα έτη· 

(β) έάν τό άντικείμενον της συμβάσεως είναι κινητή ιδιοκτησία, 
θά παράτείνη τόν μή έκπνεύσάντα εισέτι χρόνον πληρωμής 
τοϋ τιμήματος ένοικιαγοράς, εϊς χρόνον μή υπερβαίνοντα τά 
τέσσαρα έτη

κα! έν έκατέρα περιπτώσει τό δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών 
οφειλετών δύναται νά έκδώση οδηγίας δι* ών καθορίζεται, δτι τό άντι
κείμενον της ένοικιαγοράς θά εξακολούθηση νά παραμένη έν τη κατοχή 
τοΟ οφειλέτου, εφ* όσον οΰτος εξακολουθεί νά καταβάλλη τάς δόσεις 
τοΟ τιμήματος ένοικιαγοράς συμφώνως ταΐς ύπό τοϋ δικαστηρίου 
άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών έκδοθείσαις οδηγίαις ' έν τοιαύτη 
δέ περιπτώσει τό δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών δύ
ναται νά έκδώοη τάς κατά τό δοκούν αναγκαίας οδηγίας ίνα διαφυλαχθή 
τό άντικείμενον τής ένοικιαγοράς άπό πάσης απώλειας ή επαγωγής 
ζημίας. 

(2) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου— 
«περιστάσεις» κέκτηται τήν έννοιαν ην άπέδωκεν εις τόν τοιούτον 

δρον τό εδάφιον (3) τοϋ άρθρου 6 λαμβανομένης υπνΟψιν ωσαύτως 
τής εκτάσεως τής αναπτύξεως ήτις έγένετο ύπό τοϋ οφειλέτου έπί της 
ακινήτου ιδιοκτησίας τής συνιστώσης τό άντικείμενον τής ένοικια
γοράς, ωσαύτως δέ τής εκτάσεως καθ* ην ή τοιαύτη ιδιοκτησία είναι 
ουσιωδώς αναγκαία ώς μέσον εξασφαλίσεως τών προς τό ζήν αναγ
καίων τοϋ οφειλέτου. 

«τίμημα ένοικιαγοράς» σημαίνει τό όλικόν ποσόν δπερ καταβάλλεται 
ύπό τοϋ μισθωτού δυνάμει τής συμβάσεως ένοικιαγοράς. 
8. —(Ι) Πάς οφειλέτης δύναται, εντός τριών μηνών άπό τής παρόδου Αίτησις (ΚΌ 

ενός μηνός άπό τής ενάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου, νά ζη *°υ<ι>(σ£<ϊ>ς. 
τήση δι αιτήσεως εν τω νενομισμενω τυπω. όπως το δικαστήριον ανα- τ έ α 6 ι α δ 
κουφίσεως αγροτών οφειλετών παράσχη αυτώ άνακόύφισιν δυνάμει Κσσ(α. 
τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, άναφορικώς προς οιονδήποτε 
χρέος συναφθέν πρό τής καθωρισμένης ημερομηνίας, καΐ όφειλόμενον 
ύπ* αύτοϋ είτε ατομικώς είτε όμοΰ μεθ' ετέρου προσώπου. 

(2) Πάσα τοιαύτη αίτησις διαλαμβάνει άπαντα τά χρέη τοϋ οφειλέτου 
ατινα συνήφθησαν πρό τής καθωρισμένης ημερομηνίας, κατάστασιν 
δεικνύουσαν άπαντα τά χρέη του οφειλέτου άτινα συνήφθησαν μετά τήν 
καθωρισμένην ήμερομηνίαν, ώς κο\ άπαντα τά έξηρημένα χρέη, ωσαύτως 
δέ κατάστασιν δεικνύουσαν πάσαν άκίνητον ίδιοκτησίαν τοϋ οφειλέτου. 

(3) Ευθύς ώς ληφθή αίτησις άνακουφίσεως. τό δικαστήριον άνάκου
φίσεως αγροτών οφειλετών εξετάζει ταύτην τό ταχύτερον δυνατόν^ 
κάΙ αποφασίζει διά συνοπτικής διαδικασίας ώ ς ήθελε προβλεφθή έν 
Διαδικαστικό) Κανονισμώ έκδοθησομένω δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, 
καΐ εϊτε απορρίπτει τήν αΐτησιν, είτε παρέχει, τηρουμένου τοΟ άρθρου 9, 
άνακόύφισιν ώς προβλέπεται έν έδαφίω (Ι) τοό άρθρου 6. ή αναλόγως 
τής περιπτώσεως, έν έδαφίω (Ι) τοϋ άρθρου 7. 
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διατάξεις 
άφορώσοα είς 
ώρισμένους 

' Αναστολή 
έκτβλέσεως, 
κ.λ.ττ., δι" 
ώρισμέντιν 
iieplooqv. 

Κεφ. 6. 
Κεφ. 233. 

Αναστολή 
διαδικασίας. 

Κεφ. 6. 
Κεφ. 233. 

Άπόψασις 
τοΰ δικαστη
ρίου άνα
κόυφίσεως 
Αγροτών 
οφειλετών. 

Κεφ. 6. 

(4) Αίτησις υποβληθείσα δυνάμει τοΟ παρόντος Αρθρου δεν αναιρείται 
λόγω τ 9 ° θανάτου τοΰ οφειλέτου ή λόγω τής π τ ω χ ε ύ σ ε ι ς ή χ©# θάνατο» 
Οιουδήποτε πιστωτοΰ. 

9—(Ι) Το δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών δέν κέκτη
ται δικαιοδοοίαν εκδικάσεως αιτήσεων ουδέ παροχής άνακουφίσεως 
άναφορικώς προς χρέη συναφθέντα μετά τήν καθωρισμένην ήμερο
μηνίαν. 

(2) Ό σ ά κ ι ς ό οφειλέτης παραλείπη νά διαλάβη έν τη αιτήσει άνακου
φίσεως χρέος συναφθέν πρό τής καθωριομένης ημερομηνίας καΐ όφει
λόμενον ε'ίς τίνα πιστωτή ν, τά δικαιώματα τοΰ τοιούτου πιστωτοΰ 
ουδόλως παραβλάπτονται εκ των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

10. (Ι) "Απαγορεύεται ή πώλησις οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου 
ιδιοκτησίας διά περίοδον τεσσάρων μηνών ά π ό τ ή ς ενάρξεως τής ισχύος 
τοΟ παρόντος Νόμου. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου— 
«πώλησις» σημαίνει πώληοτν διενεργουμένην δυνάμει δικαστικής 

αποφάσεως ή διατάγματος, ή δυνάμει των διατάξεων τοΰ περί Πολι
τικής Δικονομίας Νόμου, ή του περί Πωλήσεως 'Ενυπόθηκου Ιδ ιο
κτησίας Νόμου, νοουμένου δτι δέν περιλαμβάνει πώλησιν διενεργου
μένην άναφορικώς προς χρέος όφειλόμενον εις τίνα Τράπεζαν ή 
Συνεργατικήν Έταιρείαν. 

11.—(Ι) "Εάν ή αίτησις άνακουφίσεως περιλαμβάνη χρέος άναφορικώς 
προς τό όποιον εκκρεμεί αγωγή ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου εν 
τη Δημοκρατία, ή χρέος δι" δ ελήφθησαν μέτρα διά τήν πώληοτν ακινήτου 
ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων τοΰ περί Πολιτικής Δικονομίας 
Νόμου ή τοΰ περί Πωλήσεως Ενυπόθηκου ιδιοκτησίας Νόμου, ό 
αρμόδιος υπάλληλος του δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών οφει
λετών ειδοποιεί περί τούτου τό δικαοτήριον, ή τον άρμόδιον λειτουργόν 
τοΰ Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, και επί τούτω, ή διαδικαοία 
αναστέλλεται, μέχρις ού τό δικαστήριον άναχουψίοεως αγροτών οφει
λετών άποψαοίοη επί τής αιτήσεως' εάν τό δικαστήριον άνακουφίσεως 
αγροτών οφειλετών περιλάβη οιονδήποτε μέρος του τοιούτου χρέους 
εν τη άποφάσει αύτοϋ, ή τοιαύτη αγωγή ή έτερα μέτρα αναιρούνται 
καθ' Οσον άφορώσιν εις το τοιούτον χρέος, άλλως συνεχίζουν. 

(2) Ειδοποίησις δοθείσα ύπό τοΰ δικαστηρίου άνακουφίοεως αγροτών 
οφειλετών είς δικαστήριον ή λειτουργόν Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι), εξακολουθεί ούσα έν ϊσχύϊ μέχρις 
ου άνακληθή ή τροποποιηθή διά νεωτέρας είδοποιήσεως διδομένης 
ύπό τοΰ δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών είς τό δικα
στήριον ή αναλόγως τής περιπτώσεως, είς τόν λειτουργόν τοΰ Έ π α ρ χ ε 
άκοϋ Κτηματολογικού" Γραφείου. 

12.—(Ι) Ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών 
οφειλετών καθορίζει τό ποσόν τών περιοδικών πληρωμών, τους ορούς 
πληρωμής καΐ τήν περίοδον πληρωμής παντός χρέους άναφορικώς 
προς τό όποιον παρεσχέθη άνακούφισις έν τή άποφάσει αύτοΡ, καΐ δια
λαμβάνει διάταγμα δυνάμει τοΟ δπσίόυ παρέχεται ω ς ασφάλεια διασφα
λίζουσα τά έν τη άποφάσει ειδικώς καθοριζόμενα χρέη τοιαύτη ακίνητος 
Ιδιοκτησία, καθοριζομένη έν τη άποφάσει καΐ κατά τήν ήμερομηνίαν 
εκδόσεως τής αποφάσεως κατά κυριότητα ανήκουσα εις τόν όφειλέτην, 
ώ ς ήθελε κριθή επαρκής ίνα διασφαλισθή ή πληρωμή απάντων τών 
χρεών αύτοϋ (περιλαμβανομένων τών μή ήσφαλισμενων έξηρημένων 
χρεών), ατινα συνήφθησαν πρό τής καθωρισμενης ημερομηνίας, μή 
περιλαμβανομένης τής ακινήτου Ιδιοκτησίας, ήτις εξαιρείται δυνάμει 
του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε 
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έν Ιαχύϊ. καΐ εις τήν έκτελεσιν άφορώντος. νόμου* ή τοιούτη ασφάλεια 
υπόκειται slq ττδσαν προγενεστέρα ν ύποθ^κιγν, JmJ&ptwmv (attachment) 
δικαίωμα έτπσχέσεως ή έμπράγματον ρ^ΐρας <*υσταθέν ττρό τής κα$ω
ρια,μέγηι^ Αμςρο,μηνίας. KQ'I ύφιστάμενον κατά τήν ήμερομηνίαν εκδό
σ ε ι ς τής αποφάσεως. 

(2) "Από ϊής ημερομηνίας καθ" ην εξεδόθη άπόφασις τοΰ δικαστηρίου 
άνακουφίοεως αγροτών οφειλετών, αίίτη δεσμεύει αναιρουμένης πάσης 
ετέρας προηγουμένης δικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος, άναφορι
κώς προς τά έν τη άποφάσει αναφερόμενα χρέη, τόσον τόν όφειλέτην καί 
τους πιστωτάς, όσον καί τους ειδικούς διαδόχους αυτών. . 

(3) 'Οσάκις χρέος διαλαμβανόμενον 2ν τινι άποφάσει είναι ήσφαλι
σμέν.ον δι" υποθήκης, επιβαρύνσεως (attachment), δικαιώματος έττι
σχέοεως ή εμπραγμάτου βάρους συσταθέντος έπί τής πάσης φύσεως 
Ιδιοκτησίας του οφειλέτου προ τής καθαρισμένης ημερομηνίας, καί 
υφισταμένου κατά τήν ήμερομηνίαν εκδόσεως τής αποφάσεως, ή τοιαύτη 
υποθήκη, έπιβάρυνοις (attachment), δικαίωμα έπισχέσεως ή έμπράγματον 
βάρος, θά έξακολουθη νά υφίσταται μέχρι τοΰ ποσού τοΰ πληρωτέου 
δυνάμει τής αποφάσεως άναφορικώς προς τό τοιούτο χρέος, μέχρις ού 
πληρωθή τό τοιούτον ποσόν, ή πωληθή ή περιουσία διά τήν άπόσβεσιν 
τοΰ τοιούτου χρέους. 

(4) Τό Δικαστήριον άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών καταχωρεί 
τήν άπόφασιν παρά τώ Πρωτοκολλητή τοΰ "Επαρχιακού Δικαστηρίου 
της "Επαρχίας Ενθα ό οφειλέτης συνήθως διαμένει (έν τοϊς εφεξής έν 
τω παρόντι Νόμω αναφερομένου ώς ό «Πρωτοκολλητής»), και τταρά 
τώ Λειτουργώ τοΰ 'Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου τής "Επαρχίας 
έν ή κείται ή ακίνητος ιδιοκτησία τοΰ οφειλέτου, ήτις παρέχεται ώ ς 
ασφάλεια των έν τη άποφάσει καθοριζομένων ποσών. Ή τοιαύτη 
«αταχώρησις παρά τώ Λειτουργώ τοΰ "Επαρχιακού Κτηματολογικού 
Γραφείου επενεργεί ώς έπιβάρυνσις (attachment) δεσμεύουσα άπασαν 
τήν άκίνητον ϊδιοκτησίαν τοϋ οφειλέτου, δι* ής διασφαλίζονται τά έν τή 
άποφάσει καθοριζόμενα ποσά ώς προβλέπεται έν έδαφίω (Ι). 

13.—(Γ) "Απαντα τά δυνάμει αποφάσεως τοΰ δικαστηρίου άνακου πληρωμή 
φίσεως αγροτών οφειλετών πληρωτέα ποσά. καταβάλλονται έν τώ τώνέντή 
"Επαρχιακώ Δικαστηρίω τής "Επαρχίας έν ή καταχωρείται ή άπόφασις, < i π ^ " i ° ί , 

καί π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι ε ί ς τ ό ν Π.ρω τ· κολλητήν . νωνι»οσ£>ν 
(2) Ό Πρωτοκολλητής πληροφορεί εγγράφως ίέκαστον πιστωτήν ένιφ &>κ«. 

περί πάσης πληρωμής γενομένης ύπό οίουδήποτε οφειλέτου, καί ζητεί Ί̂Ρ11**· 
παρ ' αύτοΰ όπως παρουσιασθή είς τό γραφεΐον τού Πρωτοκολλητοΰ, 
καί λάβη τό είς αυτόν όφειλόμενον ποσόν. 

(3) Ουδέν τών έν τώ παρόντι διαλαμβανομένων απαγορεύει τήν 
ύπό τίνος οφειλέτου, πληρωμήν έν τώ δικαστηρίω παντός ή οιουδήποτε 
ποσοΰ, δπερ δυνάμει τής αποφάσεως οφείλεται είς απαντάς τους πιστω
τάς, πρίν ή τοΰτο δυνάμει τής αποφάσεως καταστή. άπαιτητόχ· ό Πρωτο
κολλητής θά άΓορρίτττη. τήν έν τ ω δικαστηρίω γενομένην πληρωμήν 
οίωνδήποτε ποσών έφ" δσον ταύτα προσφέρονται; ύπό τοΰ οφειλέτου 
διά τήν πληρωμήν ειδικώς κατονομαζομένου έν τή άποφάσει ττιστωτοΰ. 

14.—(Ι) 'Εάν μετά τήν παρά τ ώ Πρωτοκολλητή γενομένην κατά Είσττραξις 
χώρησιν αποφάσεως τοΟ δικαστηρίου άνακουφίσεώς αγροτών όφει ποσών ttep.
λετών. οίοσδήποτε πιστωτής είς δν οφείλεται ύπό τίνος έν τή άποφάσει λαμβανομένων 
κατρνομαζδμένόυ οφειλέτου, έζηρημένόν χρέος ή ΧΡ^ος ύποκεΐμενον a ^ J ^ , 
είς τάς διατάξεις του άρθρου 9, ζητήσή τήν Ικδοσιν" εντάλματος έκτε κτλ. 
λέσέώς εναντίον οίασδήποτε ακινήτου Ιδιοκτησίας τοϋ οφειλέτου, ήτις 
έν τή άποφάσει παρεσχέθη ώ ς ασφάλεια δυνάμει τοΰ άρθρου 12, δ τοι
οΟτος πιστωτής δύναται, τή ύποϊολή αΐτήσεως διά κλήσεως γενο
μένης, τώ 'Επαρχιακώ Δικαστηρίω παρ* ω κατεχωρήθη ή άπόφασις, 
νά ζητήση τήν £κδοσιν διατάγματος δυνάμει τοΰ οποίου άπαντα τά 
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Ke<p. 6. 

Διανομή 
του έκ της 
πωλήσεως 
■προκύπτον
τος ττοσόΟ. 

δυνάμει τής άπσφάσεως πληρωτέα ποσά. αφαιρουμένων τών μή δεδου
λευμένων τόκων, θά καταβάλλωνται παραχρήμα επί τούτω τό δικα
στήριον θά έκδίδη τό άνάλογον διάταγμα. 

(2) 'Εάν μετά τήν καταχώρησιν αποφάσεως τοΟ δικαστηρίου άνα
κουφίσεως αγροτών οφειλετών παρά τώ Πρωτοκολλητή, ό έν τη άποφάσει 
κατονομαζόμενος οφειλέτης περιέλθη έν υπερημερία περί τήν πληρωμήν 
οίουδήποτε ποσού πληρωτέου καΐ απαιτητού δυνάμει τής τοιαύτης 
αποφάσεως, καί ή τοιαύτη υπερημερία συνεχισθή διά περίοδον ύπερ
βαίνουσαν τους τεσσάρας μήνας άπό τής έν ταύτη καθοριζομένης ημερο
μηνίας πληρωμής, ό πιστωτής είς δν οφείλεται τό τοιούτον ποσόν 
δύναται, τή υποβολή αιτήσεως διά κλήσεως γενομένης τω Έπαρχι
ακώ Δικαστηρίώ παρ* ώ κατεχωρήθη ή άπόφάσις. νά ζήτηση τήν 
Ικδοσιν διατάγματος ορίζοντος δτι άπαντα τά δυνάμει τής αποφάσεως 
πληρωτέα ποσά, αφαιρουμένων τών μή δεδουλευμένων τόκων, καθί
στανται παραχρήμα απαιτητά" επί τούτω τό δικαστήριον εκδίδει τό 
άνάλογον διάταγμα. 

(3) "Οσάκις τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον έκδίδη διάταγμα συμφώνως 
τοις έδαφίοις (Ι) ή (2). οφείλει δ π ω ς αυτεπαγγέλτως κα\ ύπό τάς έν 
έδαφίω (4) διαλαμβανόμενος διατάξεις, προβή είς τήν πώλησιν τής 
ακινήτου ιδιοκτησίας του οφειλέτου, ήτις καθορίζεται έν τή άποφάσει 
ως ασφάλεια παρασχεθείσα δυνάμει του άρθρου 12, καΐ προς τόν σκοπόν 
τούτον εκδίδει άπαντα τά εντάλματα ή διατάγματα εκτελέσεως ατινα 
τό "Επαρχιακόν Δικαστήριον κέκτηται έςουοίαν δ π ω ς έκδίδη, άναφορι
κώς προς τάς Ιδίας αυτού αποφάσεις. 

(4) Πριν ή τό δικαστήριον προβή είς τήν πώλησιν τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας τοΰ οφειλέτου ως προνοείται έν έδαφίω (3), θά τηρώνται 
αί ακόλουθοι διατάξεις : — 

(α) ακίνητος ιδιοκτησία ήτις δυνάμει των διατάξεων τοΰ περί 
Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου, εκάστοτε 
έν ίσχύϊ και είς τήν έκτέλεσιν άφορώντος. Νόμου, δύναται νά 
έξαιρεθή έκ τής τοιαύτης πωλήσεως, θά έξαιρήτατ 

(/Ι) τό δικαστήριον δεν θά προβαίνη είς τήν πώλησιν ακινήτου 
Ιδιοκτησίας τού οφειλέτου εφ* ής συνέστη υποθήκη προς όφελος 
Τραπέζης τινός ή Συνεργατικής 'Εταιρείας έκτόΓ— 

(i) τή συναινέσει τής οίκείας Τραπέζης ή Συνεργατικής 
'Εταιρείας, καί 

(ii) ύπό τόν δρον δτι τό δικαστήριον θά όρίση εν έπιψυλαχθέν 
τίμημα δπερ θά παριστά τό δυνάμει τής τοιαύτης υπο
θήκης όφειλόμενον, έν Τω παρόνΤι ή μέλλοντι, ποσόν. 

IS.—.(Ι) Τό έκ πωλήσεως διενεργηθείσης δυνάμει Toy εδαφίου (3) 
του άρθρου 14 προκύπτον ποσόν, αφαιρουμένων τών εξόδων πωλήσεως 
ω ς καί απάντων τών ύπό τοϋ οφειλέτου οφειλομένων τή Κυβερνήσει 
φόρων, δασμών ή τελών, διανέμεται μεταξύ τών πιστωτών προς όφελος 
ων συνέστη ή ασφάλεια έπ! τής Ιδιοκτησίας τής καθοριζομένης έν τή 
άποφάσει του δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών οφειλετών δυνάμει 
του εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 12. ώς άχολούθως :  

(α) τά ήσφαλισμένα χρέη Ικανοποιούνται προνομιακώς κατά τήν 
ύφισταμένην μεταξύ αυτών τάξιν προτεραιότητος· 

(β) έάν τό ποσόν τό προκύπτον έκ τής πωλήσεως ιδιοκτησίας 
έφ" ή ς συνέστη ασφάλεια διασφαλίζουσα ήσφάλισμένον χρέος, 
δέν είναι επαρκές διά τήν Ικανόπόίησιν τοΟ τοιούτου χρέους, 
τ^ μή άποσβεσθεν μέρος αύ.τοΟ θά έπέχη θέσιν μή ήσφαλισμένόυ 
χρ

οϋ
ς' 

·■>:($) * $ ν Φ·,Τι fl0*A*V. απομείνει, έκ τοΟ προκύψαντος έκ τής ίτωλήσεως 
. 7 ..,ττοσοώ μετά τήν ΙκανοττόΙήΟΓίν τών ήσφάλισμένων χφεών, χ ρ ή . 

σιμοποιείται 6ιά τήν πληρωμήν τών μή ήσφάλισμένων χρεών. 
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Παράτασις 
χρόνου 
παραγραφής. 

Λιναγόρευοκ; 

...Κ.-η. 

(περιλαμβανομένων των μή ήσφαλισμένων έξη ρη μένων χρεών). 
4ηνα Awix̂ wy Ιση* Jfc»» w i f e f t ^ Y . ^ Q & A WflffijW 
fφ εναπομένον ποσόν δέν επαρκεί δια jrfjv πλήρη Ικανοπφίησιν 
αυτών, τά τοιαύτα χρέη θά έλαττ^μν^ι &μο,ιβ.3ΐ,ως KQI, κατ Λ<?ον 
λόγον. 

(7!>J Trdv δ,τι ήθελεν απομείνει μετά τήν πληρωμή ν τών πιστωτών 
ΤοΟ οφειλέτου, συμφώνως ταϊς προηγουμέναις διατάξεσι τοϋ 
παρόντος άρθρου, καταβάλλεται τ φ οφειλέτη. 

(2) Ή δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου διαδικασία τοΟ δικαστηρίου θά 
συνάδει προς διαδικαστικόν κανονισμόν έκδοθησόμϊ'νον δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου. 

16'. Ανεξαρτήτως παντός έν οϊωδήποτε έτέρω νόμω διολαμβάνο
μένου. κατά τόν ύπολογισμόν τοϋ χρόνου παραγραφής δικαιώματος 
αγωγής, αΐτήσεως, εφέσεως, εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως ή 
διατάγματος, ή οίασδήποτε ετέρας διαδικασίας άφορώσης είς χρέος 
δπερ ήτο τό έπίδικον άντικείμενον διαδικασίας ασκηθείσης δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου, εξαιρείται ό διαρκοΰντος των τοιούτων δικαστικών 
μέτρων διαρρεύσας χρόνος, ώς καΐ ό χρόνος καθ* δν τό είς τοιούτον 
χρέος ένδιαφερόμενον πρόσωπον έκωλύετο. δυνάμει διατάξεως τίνος 
τοϋ παρόντος Νόμου, νά έγείρη άγωγήν ή ύποβάλη αϊτησιν. έφεσιν, ή 
λάβη ίτερον δικαστικόν μέτρον ή αναλόγως τής περιπτώσεως νά εκτέ
λεση την δικαστικήν άπόφασιν ή διάταγμα. 

17.—(Ι) "Εκτός ώς προνοείται έν τω παρόντι Νόμω. ουδέν δικαστή
ριον κέκτηται δικαιοδοσίαν επί αγωγών ή έτερων δικαστικών μέτρων 
λαμβανομένων εναντίον τοϋ οφειλέτου ή έπΐ αιτήσεων υποβαλλομένων 
δυνάμει τοϋ άρθρου 2 τοΰ περί Πωλήσεως "Ενυπόθηκου "Ιδιοκτησίας κ εφ. 233. 
Νόμου, άναφορικώς προς χρέος δΓ δ οφείλεται οίονδήποτε ποσόν 
δυνάμει αποφάσεως τοΰ δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών οφει
λετών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) Ουδέν δικαστήριον κέκτηται δικαιοδοσίαν έτη άγώγών εναντίον 
οιουδήποτε όστις δέν είναι οφειλέτης έν τή έννοια τοΰ παρόντος Νόμου, 
και όστις ευθύνεται αλληλεγγύως και κεχωρισμένως. ώς πρωτοφειλέτης 
ή ώς εγγυητής, μεθ* έτερου τινός δστις εϊναι οφειλέτης έν τή έννοια 
τοΰ παρόντος Μόμου, άναφορικώς προς— 

(ο.) οίονδήποτε χρέος διαλο^βανόμενον Εν τινι αίτήσει άνακου
φίσεως· ή, 

(β) οίονδήποτε χρέος δΓ δ οφείλεται οιονδήποτε ποσόν δυνάμει 
αποφάσεως τοϋ δικαστηρίου άνακουφίσεως αγροτών οφει
λετών. 

18. Πάς δστις έν γνώσει αΰτοΰ προβαίνει εις ψευδή δήλωσιν άναφο "Αδίκημα. 
ρικώς προς οιονδήποτε ουσιώδες οτοιχεϊον. ή έκ προθέσεως παρα
λείπει νά γνωστοποίηση οίονδήποτε ουσιώδες στοιχεΐον. έν τινι αΐτήσει 
υποβαλλομένη δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου." είναι ένοχος αδικήματος 
και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εϊς φυλάκισιν διά διάστημα μή 
υπερβαίνον τό ϊ,ν έτος, ή είς χρηματικήν ποινήν μή ΰττερβαίνουσαν τάς 
διακοσίας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ τής 
χρηματικής τοιαύτης. . . . ,. Γ,'.' 

19.—(Ι) Τό Άνώτατόν Δικαστήριον δύναται νά έκδωση διαδικα
στικόν κανονισμόν δημοσιευόμενο ν έν τή έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμου 
και τήν ρύθμισιν τής πρακτικής καΐ δικονομίας τής εφαρμοστέας άνα
φορικώς προς οίαοήποτε δικαστικά μέτρα ληφθέντα δυνάμει τοΟ πα
ρόντος Νόμου: 

Νοείται οτι μέχρις ου έκδοθή d τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός, 
άπαντα τά ζητήματα, ή διαδικασία καΐ τά τέλη θά διέπωνται, τηρουμένων 
τών αναλογιών, Οπό τοΰ Διαδικαστικού ΚανονισμοΟ Πολιτικής Δικο
νομίας καΐ τοΟ Διατάγματος περί Δικαστικών Τελώ

ν άν«φορικώς προς τ^ν·*: ιι 
αΐτήσεις διά κλήσεως γενόμενος. 12ο *-,. 

Δια6ικα«πι 
κός Κανο
νισμώς. 

Σ.IT. 

Ήΐ »*. 
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(2) ΕΙδικώτερον, καΐ άνευ έττηρεασμοΟ τής γενικότητος του εδαφίου (Ι), 
ό"ΓόιοΟτος διαδικαστικός κανονισμός δύναται νό rrpovofj ττερί απάντων 
ή ττερί τίνος τών ακολούθων ζητημάτων— 

(α) ττερί απάντων τών ζητημάτων ατινα δυνάμει τοΟ παρόντος 
Νόμου χρήζουσι καθορισμοΟ' 

(β) περί τών τύπων οϊτινες θά χρησιμοποιώνται δι" οιονδήποτε 
ζήτημα ή δικαστικόν μέτρον ληφθέν δυνάμει τοΟ παρόντος 
Νόμου, ώς καΐ τά άναφορικώς προς τοιαύτα ζητήματα ή* μέτρα 
καταβλητέα τέλη. 

ΚατΛργησκ. 20. Ό περί Άνακουφίσεως 'Αγροτών 'Οφειλετών Νόμος δια του 
Κβφ. 20: παρόντος καταργείται. 

• ί i.ngrtf"^.· ' '? Ιϊΐ " ^ W ^ ' i ι f'-ifffif rfffBMWHfrl •^Kr'-t - - ttrti-itV·' · ■-•|g
ii
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