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Ό περί Έκτοπισθ εισών Συνεργατικών Εταιρειών (Προσωρινοί Δια
τάζεις) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος.
'Αριθμός 71 τοϋ 1977
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΡΥΘΜΙΣ1Ν ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΙ ΣΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΕΙΣΒΟΛΉς
Επειδή συνεπεία της Τουρκικής εισβολής και τής καταλήψεως Προοίμιον.
σημαντικού τμήματος του εδάφους τής Δημοκρατίας ύπό των Τούρκων
επιδρομέων έκ τών πραγμάτων κατέστη αδύνατος ή συνέχισις της
λειτουργίας, συμφώνως προς τάς διατάζεις του οίκείου Νόμου, συνερ
γατικών εταιρειών αΐτινες εΤχον τήν Μδραν αυτών καΐ έλειτούργουν
εντός τής υπό Τουρκικήν κατοχήν περιοχής :
Και επειδή καθίσταται απαραίτητος ή προσωρινή ρύθμισις θεμάτων
αναγομένων είς τήν λειτουργίαν τών συνεργατικών εταιρειών τούτων
διαρκούσης τής συνεπεία τής Τουρκικής είσβολής δημιουργηθείσης
έκρυθμου καταστάσεως :
Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Έκταπισθεισών Συν Συνοπτικός
εργατικών Έιταιρειών (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1977. τίτλος.;
2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη "Ερμηνεία,
διάφορος έννοια —
«βασικός νόμος» σημαίνει τόν τοερί Συνεργατβκών Εταιρειών Κεφ. 114.
Νόμο V

2& τοϋ 1959.

«έκρυθμος κοπάστασις» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδο
μένην gwotov όπό του εδαφίου 2 τών περί Τερματισμού Άπασχο 50τοαΐ974
λήσεως (ΠροσωριναΙ Περιοριστικά! Διατάξεις) Νόμων τοΟ 1974 62 τοϋ ι.974
Μως 1976·
.5 τοϋ 1976
^

«έκτοπισθεΐσα εταιρεία» σημαίνει έγγεγραμμένην συνεργατικήν
έταιρείαν ήτις αμέσως πρό τής Τουρκικής είσδολής είχε τήν εδραν
αυτής είς περιοχήν, ήτις ώς έκ τής είσβολής κατέστη απροσπέ
λαστος, καΐ ή οποία έκηρύχθη ώς τοιαύτη ύπό του Υπουργικού
Συμβουλίου δυνάμει τοΟ άρθρου 3Α τοϋ παρόντος Νόμου.
(2) "Οροι, μή ειδικώς έν τω παρόντι Νόμω οριζόμενοι, έχουσι τήν
είς τους δρους τούτους αποδιδομένη ν εννοιαν ύπό του δασικού νόμου.

69 του 1976.
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3 . Ό δ α σ ι κ ό ς νόμος, προκειμένου π ε ρ ί έκτοπυσθείσης εταιρείας,
άναγινώσκηιται, ερμηνεύεται καΐ έ φ α ρ μ ό ζ η τ α ι ύπό τ ά ς άκολού^
θους τροποποιήσεις καΐ προσθηκας —
( α ) δ ι α της προσθήκης ευθύς μετά τ ό ά ρ θ ρ ο ν 3 τ ο υ ακολούθου
νέου ά ρ θ ρ ο υ —
«κήροξιο
3Α.—(1) Διαρκούσης τ η ς έκρυθμου κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τό
fKTcmio8ei
Ύ π ο υ ρ γ ι κ ό ν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δ ι ά δια
ρείας™1"
τ ά γ μ α τ ο ς δημοσιευομένου εις την έπίσημον εφημερίδα
της Δημοκρατίας νά κηρύξη οιανδήποτε εγγεγραμμέ
νης συνεργατικήν έταιρείαν ώς έκτοπισθεΐσαν έται
ρείαν, και έν τοιαύτη περιπτώσει εφαρμόζονται είς
αυτήν αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(2) Τ ό Ύπουργικόν Συμδούλιον κέκτηται έξουσίαν.
έάν at περιστάσεις αΐτυνες οδήγησαν είς την εκδσσιν
διατάγματος δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) έπαυσαν νά
υφίστανται δι' οΙανδήποτε έταιρείαν, νά άκυρώση τό
τοιούτο διάταγμα άμα δέ τη ακυρώσει τούτου αϊ δια
τάξεις του παρόντος Νόμου θά παύσωσι νά Ισχύωσι
διά την τοιαύτην έταιρείαν.»'

θα

(β) διά της είς τό τέλος τοΰ άρθρου 29 αύτου προσθήκης του
ακολούθου νέου εδαφίου—
«(4) Έκτοπισθεΐσα εταιρεία δύναται νά παρέχη δάνειον
Ιναντι καταθέσεως οιουδήποτε ανηλίκου διά συμβά
σεως γενομένης μεταξύ της εταιρείας και του κηδε
μόνος του ανηλίκου, πάσα δέ τοιαύτη σύμδασις θά
είναι νομικώς ισχυρά ανεξαρτήτως των διατάξεων
οιουδήποτε έτερου Νόμου.»'
(γ) διά της είς τό τέλος του άρθρου 35 αυτού προσθήκης
της ακολούθου επιφυλάξεως —
«Νοείται δτι οΙαδήποτε έκτοπισθεΐσα εταιρεία, ανεξαρτή
τως των προνοιών του Καταστατικού ή τών Κανονισμών
αυτής, δύναται νά δέχεται καταθέσεις καΐ νά χορηγη δάνεια
τη εγγράφω συγκαταθέσει του 'Εφόρου ύπό τοιούτους δρους
ώς ό "Εφορος ήθελεν εγκρίνει.»'
(δ) διά της ευθύς μετά τό άρθρον 53Α προσθήκης του ακολού
θου άρθρου—·
«Δικαστή
53Β.—(1) Είς ας περιπτώσεις ανακύπτει ;οίαδήποτε
ριον.
διαφορά μεταξύ καταθέιτου καΐ έκτοπισθείσης εται
ρείας, έάν δέν είναι εφικτή ή παραπομπή της διαφο
ράς ταύτης είς διαιτησίαν συμφώνως προς τό άρθρον
53 ή τά μέρη της φιλονικίας δέν επέλεξαν τήν έπί
λυσιν της διαφοράς διά διαιτησίας συμφώνως προς
τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην δυνάμει του άρ
θρου 53, αϋτη παραπέμπεται προς έκδίκασιν ύπό του
ύπό του παρόντος Νόμου καθιδρυομένου Δικαστηρίου.
(2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου καθιδρύ
εται διαιτητικόν Δικαστήριον συνιστάμενον έξ ενός
δικαστού διοριζομένου ύπό τοΟ Ανωτάτου Διικαστυκου
Συμβουλίου έπί σκοπώ ακροάσεως καΐ εκδόσεως απο
φάσεως έπι οιασδήποτε διαφοράς μειταξύ καταθέτου
;
και έκτοπισθείσης εταιρείας, παραπειμπομένης είς τό
Δικαστήριον.
(3) Ό έν τω έδαφίω (2) διοριζόμενος Δικαστής
εΐναι μόνιμον μέλος της δικαστικής υπηρεσίας της
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50 τοΰ 1962
11 τοΰ1963
8 τοΰ 1969
40 τοΰ 1970
58 τοΰ 1972

Δημοκρατίας αλλά δέν εΐναι εναλλάξιμος μεθ' ο ι ο 
δήποτε έτερου κατόχου Θέσεως έν τη τοιαύτη υπη
ρεσία.
(4) Ουδείς διορίζεται δικαστής έκτος έάν είναι
δικηγόρος ασκών τό επάγγελμα αύτοΟ από τριετίας
καΐ εΐναι ύψηλοΟ ήθικου επιπέδου.
Διά τους σικοπούς του παρόντος εδαφίου «άσκησις
του δικηγορικού επαγγέλματος» περιλαμβάνει ύπηρε
σίαν έν τη μονίμω δικαστική ή νομική υπηρεσία της
Δημοκρατίας.
(5) Ή αντιμισθία και λοιποί δροι υπηρεσίας του
δικαστού είναι οι αυτοί ώς οί εφαρμοζόμενοι έπί
Επαρχιακού Δικαστού δυνάμει των περί Δικαστηρίων
Νόμων 1960 Μως 1972 ή σίουδήποτε εκάστοτε έν Ισχόϊ
έτερου Νόμου.

(6) Τό Δικαστήριον εκδικάζει τήν είς αυτό παρα
πεμπομένην διαφοράν συνοπτικώς συμφώνως προς τάς
διατάξεις οίουδήποτε προς τόν σκοπόν τοί3τον εκδιδο
μένου διαδικαστικού κανονισμού όπό του 'Ανωτάτου
Δικαστηρίου.
(7) Τό Δικαστήριον κατά τήν έκδίκασιν οιασδήποτε
διαφοράς δυνάμει του εδαφίου (6) κέκτηται έξουσίαν
δπως —
(α) αυτεπαγγέλτως καλεΐ οίονδήποτε πρόσωπον τό
όποιον Θά ή δυνατό νά υποβοήθηση εις τήν έπί
λυσυν της διαφοράς και κέκτηται έξουσίαν δπως
έξαναγκάση τήν ενώπιον αύτου έιμφάνισιν παν
τός καλουμένου προσώπου·
(β) ασκεί τάς εξουσίας έν σχέσει προς τήν άκρόα
σιν μαρτύρων τάς οποίας κέκτηται Δικαστήριον
ικατά τήν άκρόασιν πολιτικής υποθέσεως'
(γ) επιφύλαξη, καθ' οίονδήποτε στάδιον της διαδι
κασίας προς έξέτασιν ύπό του 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου, οιονδήποτε νομιικόν ζήτημα προκύπτον
καθ' οίονδήποτε στάδιον της διαδικασίας, ύπό
μορφήν υπομνήματος τό όποιον θά αποστολή
προς τό Άνώτοπον Δικαστήριον και θά κατα
τεθη προς συζήτησιν κατά τρόπον οΐον τό Άνώ
τατον Δικαστήριον ήθελε διατάξει"
(δ) δώση τοιαύτας οδηγίας ώς προς τήν πληρωμήν
των εξόδων της διαδικασίας.»'
(ε) διά της προσθήκης είς τό τέλος του άρθρου 54 του βασικού
νόμου του ακολούθου νέου εδαφίου—
«(3) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και
(2), ό "Εφορος κέκτηται έξουσίαν δπως καθορίζη τήν
i&pcev και τήν περιοχήν εργασιών οιασδήποτε έκτο
πισθείσης εταιρείας, ώς και τόν χρόνον και τόν τρό
πον τών γενικών αύτης συνελεύσεων.».
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4. Διαρκούσης της Ισχύος του παρόντος Νόμου καί παρά τάς δια
τάξεις του βασικού νόμου ¥\ έτερου έν Ισχύϊ Νόμου ουδεμία διαδικα
σία προς εκκαθάρισα/ f\ διάλυσιν έκτοπισθείσης εταιρείας δύναται
να γίνη άνευ της συγκαιταθέοτεως του 'Εφόρου.

' Ισχύς τοΰ
παρόντος
Νόμου..

5. Ό παρών Νόμος Ισχύει διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως
έκτος έάν ήθελεν ένωρίτερον τερματισθη ή Ισχύς του δι* αποφάσεως
του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένης είς την έπίοημον εφη
μερίδα της Δημοκρατίας.

