Ν. 2/77

E.E., Παρ. I,
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Ό περί Τόκου Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52
τοϋ Συντάγ ματος.
Αριθμός 2 τοϋ 1977
ΝΟΜΟΣ Π ΡΟΝΟΩΝ Π ΕΡΙ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ή Βουλή

των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Τόκου Νόμος του Συνοπτικός
1977.
^λος·
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του
κειμένου*—
.«■έπιτόκιον» σημαίνει μονάδα υπολογισμού του τόκου'
«ίΚεντρική Τράπεζα» σημαίνει τήν δυνάμει τοΟ περί Κεντρικής
Τραπέζης της Κύπρου Νόμου του 1963 καθιδρυθεΐσαν Κεντρικήν
Τράπεζαν τής Κύπρου"
«τόκος» σημαίνει τήν άμοιβΛν ή άποζημίωσιν διά τήν χρήσιν ή
διακράτησιν ύφ' ενός προσώπου χρηματικού* κεφαλαίου ανή
κοντος ή οφειλομένου είς έτερον πρόσωπον και οιονδήποτε
ποσόν, ύπό μορφήν δικαιώματος, επιβαρύνσεως ή εξόδων
ή οιανδήποτε άλλη ν μορφήν, πέραν τοΟ κεφαλαίου, πληρωτέον
είς τόν δικαιουχον του χρηματικού κεφαλαίου έπ* άνταλλάγματι
ή έν σχέσει προς τήν χρήσιν ή διακράτησιν του χρηματικού
κεφαλαίου, άλλα δέν περιλαμβάνει ποσά άτινα νομίμως επιβάλ
λονται συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί Τοκιστών Νόμου
τοΰ 1962 ή συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ περί 'Ελέγχου
Ένοικιαγορας καΐ Πωλήσεως επί Πιστώσει καΐ Μισθώσεως * Ιδιο
κτησίας Νόμου του 1966 ύπό τίνος τοκιστοΰ ή δκχθέτου, αναλόγως
τής περιπτώσεως, διά ενοίκια και δικαιώματα ένοικιαγορας, €ξοδα,
επιβαρύνσεις ή δαπανάς 
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν ΟΙκονομικών της Δημο
κρατίας 
«χρεωστικόν έπιτόκιον» σημαίνει τό έπιτόκιον διά του όποιου
αϊ τράπεζαι δύνανται νά χρεώσουν τους λογαριασμούς των χρεω
στών των, ώς τούτο καθορίζεται ύπό της Κεντρικής Τραπέζης
βάσει του άρθρου 36 του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου
Νόμου, νοουμένου οτι ό τοιούτος καθορισμός δημοσιεύεται έν τη
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας.

Ερμηνεία,

48 τοϋ 1963.

72 τοϋ 1962.
32 τοϋ 1966.

48 τοϋ 1963.

3. Τό έπιτόκιον έφ* οίουδήποτε χρέους ή υποχρεώσεως δέν δύναται Έπιτόκιον.
νά ύπερβαίντ) τό 9% ετησίως.
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'Εξουσία ι
ΎπουργοΟ.

4 8 τ ο 0 1963.

4

4.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 3 ό 'Υπουργός
δύνοτται, δια Διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημε
ρίδι της Δημοκρατίας, νά καθορίζη ανώτατα <δρια επιτοκίων:
Νοείται ότι at διατάζεις του παρόνηχ &&a<p(ou 5Μ £φϊ\ρμ«'.\,ι>\u\i
είς την περίπτωσιν τών επιτοκίων τών καθοριζομένων δυνάμει του
περί Κεντρικής Τραπέζης Νόμου.
(2) Έ ν περιπτώσει μη καθορισμού ανωτάτου επιτοκίου ύπό του
Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (1), τό έπιτόκιον δέν δύναται νά
ύπερβαίνη τό ύπό της Κεντρικής Τραπέζης καθοριζόμενον άνώ
τατον χρεωστικόν έπιτόκιον.

'Αδίκημα.

5.—(1) Ουδείς τόκος πέραν του προβλεπομένου ύπό του άρθρου
3 επιτοκίου ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, του επιτοκίου του καθο
ριζομένου δυνάμει τοΰ άρθρου 4, ^θά έίσπράττηται ή χρεώνηται.
(2) ΐίας δστις παραβαίνει τας διατάξεις το& εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου είναι ένοχος, αδικήματος και υπόκειται εις φυλά
κισιν δια διάστημα μη υπερβαίνον τά δύο £τη ή χρηματίκήν ποινήν
μη ύπερδαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς
τής φυλακίσεως, και τής χρηματικής τοιαύτης.
(3) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου «Δικαστήριον» ση
μαίνει τόν κατά τόπον άρμόδιον Πρόεδρον τοΰ Επαρχιακού Δικα
στηρίου ή '.Ανώτερον Έπαρχιακόν Δικαστήν ή Έπαρχιακόν Δικα
στήν, δστις, παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου Νόμου, κέκτη
ται διά τοΰ παρόντος αρμοδιότητα βπως έκδικάζη οιονδήποτε αδί
κημα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου και έπιβάλλη τάς ύπό τούτου
καθοριζομένας ποινάς.

Καθυστερού
μενος τόκος
δέν θα
ύιτερβαΐνη
τό αρχικό ν
χρέος.

6.—(1) Τό ποσόν τό όποιον δύναται νά άνακτηθή δι* αγωγής ώς
καθυστερούμενος τάκος έφ' οίουδήτιοτε χρέους ή υποχρεώσεως δέν
θά ύπερβαίνη τό ποσόν τοΰ αρχικού χρέους ή υποχρεώσεως έν
σχέσει προς τήν οποίαν ό τοιοΰτος τόκος εΐναι πληρωτέος.
(2) Διά τόύς σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου οΙαδήποτε διαδικασία
προς άναγκαστικήν πώλησιν ιδιοκτησίας προς Ικανοποίηση; χρέους
δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν Ισχύΐ νόμου θά
θεωρήται ώς αγωγή.

'Επιφυλάξεις.

7. ΑΙ διατάξεις τών άρθρων 3, 4, 5 καΐ 6 δέν εφαρμόζονται έφ'
οιουδήποτε χρέους ή υποχρεώσεως εΊς ξένον νόμισμα προς μή κά
τοικον Κύπρου έάν ή σύμβασις διά τό χρέος ή τήν ύποχρέωσιν
ταυτην συνήφθη καθ* οιονδήποτε χρόνον μετά τήν 25ην Μουνιού,
1963 καΐ έάν αΰτη €τυχεν εγκρίσεως ή^ .(αναλόγως τής περιπτώ
σεως, δέν εχρηζεν εγκρίσεως δυνάμει τοΰ περί 'Ελέγχου τοΰ Συναλ
λάγματος Νόμου.
Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου οι οροί « ξένον νόμισμα»
και « μή κάτοικος Κύπρου» £χουν τήν ύπό τοΰ περί 'Ελέγχου
Συναλλάγματος Νόμου αντιστοίχως άποδοθεΐσαν αύτοΐς Μννοιαν.

Κεφ. 199.
53το0 1972.

Καττάργησις.
Κεφ. 150.

Κ εφ, 150.

8. Ό περί Τόκου Νόμος διά τοΰ παρόντος καταργείται :
Νοείται οτι^
(α) άναφορικως προς χρέος ή ύποχρέωσιν τής έν τω άρθρω 7
τοΰ παρόντος Νόμου περιγραφόμενης φύσεως, δ είρημένος
περί Τόκου. Νόμος λογίζεται ώς καταργηθείς τήν 25ην
'Ιουνίου, 1963"
(β) θέματα αναφερόμενα είς τόκον έπι παντός έτερου χρέους
ή υποχρεώσεως δυνάμει συμβάσεως συναφθείσης διαρκού
σης της Ισχύος του διά του παρόντος καταργουμένου
Νόμου βά εξακολουθήσουν διεπόμενα ύπ' αύτοΰ.

Έτυπώθη έν τφ Τοπογραφεί* της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

