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Άρ. 1509, 23.3.79 

Ο περί Ανακουφίσεως Όφειλετών (ΠροοωριναΊ Διατάζεις) Νόμος 
τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίαημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω θρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 24 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ 

ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

■ Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς 6 περί * Ανακουφίσεως Συνοπτικός 
'Οφειλετών (ΠροοωριναΙ Διατάξεις) Νόμος του 1979. τίτλος. 

2. Έν τφ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη ·ΕοιιηΛ_(„ 
ιάφορος έννοια— 

«αγωγή» σημαίνει πασαν άστικήν διαδυκασίαν ενώπιον οιουδή
ποτε Δικαστηρίου' 

«ακίνητος Ιδιοκτησία» κέκτηται τήν είς τόν δρον τούτον άποδι
δομένην έννοιαν ύπό του άρθρου 2 τοΟ περί 'Ακινήτου Ιδιοκτη
σίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή καΐ Έκτίμησις) Νόμου* Κεφ. 224 

3τοϋ1960 
78 του 1965 
10 του 1966 
75τοΰ1968 
51το£>1971 

«αναγκαστική πώλησις» σημαίνει πώλησιν Ιδιοκτησίας είς έκτε 2 τ ο 0 1 9 7 8 · 
λεσιν αποφάσεως δυνάμει οίουδήποτε μέσου εκτελέσεως προβλε
πομένου ύπό του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή είς έΐκποίησιν κεφ. 6 
υποθήκης δυνάμει τοΟ περί Μεταβιβάσεως καΐ Ύπσθηκεύσεως ιι τοο 1965. 
'Ακινήτων Νόμου του 1965 ή είς έκποίησιν ενεχύρου ή οίασδήποτε 9τοϋΐ965. 
ιδιοκτησίας έπι της οποίας υφίσταται δικαίωμα έπιοχέσεως (lien) 
f) ύπό οίουδήποτε προσώπου ενεργούντος ώς επιτρόπου πτωχεύσεως 
(trustee in bankruptcy) ή παραλήπτου (receiver) καΐ περιλαμβάνει πασαν κ εφ. 5. 
κατάσχεσιν Ιδιοκτησίας ή άλλην προκαταρκτιικήν ένέργειαν γενο
μένην ή λαμβανσμένην δυνάμει των προρρηθέντων Νόμων έπί 
σκοπώ αναγκαστικής πωλήσεως ώς καΐ πασαν δκδοσιν εντάλματος 
κατασχέσεως Ιδιοκτησίας είς χείρας τρίτου δυνάμει του Μέρους 
VI. Ι τοΟ περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου* 

«Εκρυθμος κατάστασις» σημαίνει τήν συνεπεία της Τουρκικής 
είσδολής δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ήτις εξακολουθεί νά υφίστα
ται μέχρις στου τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, 
όρίση ήμερσμηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως· 

«εκτοπισθείς οφειλέτης» σημαίνει πάντα όφειλέτην ό όποιος, 
κατά τόν αμέσως πρό της Τουρκικής εΙσβολής χρόνον, είχε τήν 
ουνήθη αύτοΟ διαμονήν ή £δραν ή τό κέντρον των εργασιών αύτου 
είς περιοχή ν ήτις ώς έκ της είοδολής κατέστη απροσπέλαστος ή 
πληγείσα, ή όφειλέτην τοΟ οποίου αγνοείται ή τύχη συνείπεία της 
Τουρκικής είσβόλής καΐ περιλαμβάνει συνοφειλέτην καΙ εγγυητή ν 
παντός τοιούτου οφειλέτου* 
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«κινητή ιδιοκτησία» σημαίνει τά πάσης φύσεως ενσώματα πρά
γματα εξαιρουμένης της ακινήτου Ιδιοκτησίας καί περιλαμβάνει 
άπαντα τά έπί της τοιαύτης ιδιοκτησίας δικαιώματα ή συμ
φέροντα" 

«οφειλέτης» σημαίνει πάντα όφειλέτην οφειλής καί περιλαμβάνει 
έξ αποφάσεως όφειλέτην, ένυπόθηκον όφειλέτην, συνοφειλέτην καί 
έγγυητήν' 

«οφειλή» περιλαμβάνει τάς πάσης φύσεως χρηματικάς υποχρεώ
σεις οφειλέτου, ήσφαλισμένας ή μή, είτε αδται οφείλονται δυνάμει 
δικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος εϊτε δυνάμει οιασδήποτε 
συμβάσεως ή συμβάσεως ένοικιαγοράς ή πωλήσεως έπί πιστώσει 
ο'ιασδήιποτε Ιδιοκτησίας είτε αδται κατέστησαν άπαιτηταί είτε μή 
άλλα δέν περιλαμβάνει ποσά— 

(α) είσπρακτέα ώς φόρος ή τέλος δυνάμει τοΟ περί Είσπρά
31 τοϋΐ962. ξεως Φόρων Νόμου του 1962" 

(β) οφειλόμενα, ώς χρηματική ποινή επιβληθείσα δυνάμει του 
Κεφ. 155 περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου* 
93τοΰ1972 
2τοΰ1975. 

(γ) ή αγωγή δια τήν είσπραξιν των οποίων παρεγράφη δυνά
μει των διατάξεων οιουδήποτε έν ίσχύϊ καί εις Παραγρα
φήν 'Αγωγών άφορωντος Νόμου' 

(δ) οφειλόμενα ώς άποζημίωσις διά σωματικήν βλάβην ή θάνα
τον προξενηθέντα έκ της διαπράξεως οιουδήποτε αδική
ματος' 

(ε) οφειλόμενα ώς ασφάλιστρα διά τήν άσφάλισιν οιουδήποτε 
μηχανοκινήτου οχήματος απαιτουμένη ν δυνάμει των διατά
ξεων του περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων ('Ασφάλεια 

Κεφ. 333 Υπέρ Τρίτου) Νόμου' 
7το01970. 

(στ) οφειλής δημιουργηθείσης μετά τήν 14ην Αυγούστου, 1974. 
«•πληγείς οφειλέτης» σημαίνει πάντα όφειλέτην του οποίου ή 

εργασία ή έιτιχείρησις, λόγω της έκρυθμου καταστάσεως, έπη
ρεάσθη €ΐς τοιούτον βαθμόν ούτως ώστε νά μή δύναται οδτος νά 
άνταποκριθη προς τάς συμβατικάς αύτοΟ υποχρεώσεις έξ ών προέ
κυψε ή οφειλή ή όφειλέτην του οποίου αγνοείται ή τύχη συνεπεία 
της Τουρκικής είσβολής καί περιλαμβάνει συνοφειλέτην καί 
έγγυητήν παντός τοιούτου οφειλέτου* 

«πληγείσα περιοχή» σημαίνει περιοχήν μή έλεγχομένην όπό της 
Δημοκρατίας ή τοιαύτην άλλην περιοχήν τήν οποίαν τό Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον ήθελε κηρύξει ώς πληγεΐσαν λόγω γειτνιά
σεως αύτης προς έτέραν περιοχήν μή έλεγχομένην όπό της Δημο
κρατίας' 

«σύμβασις ένοικιαγορας» έχει τήν είς τόν δρον τούτον άποδι
δομένην Ιννοιαν όπό του άρθρου 2 του περί Έλεγχου Ένοικια

32τοθΐ966. γορας καί Πωλήσεως έπί Πιστώσει Νόμου του 1966* 
«σύμΰασις πωλήσεως έπί πιστώσει» σημαίνει σύμβασιν πωλή

σεως συμφώνως προς τήν οποίαν τό τίμημα πωλήσεως δέν εΐναι 
πληρωτέον αμέσως τοις μετρητοίς άλλ* είς μέλλουσαν ήμερομη
νίαν ή είτε έν δλω είτε έν μέρει εΐναι πληρωτέον εις δόσεις* 

«τόκος» σημαίνει τήν άμοιβήν ή άποζημίωσιν διά τήν χρήσιν ή 
διακράτησιν ύφ* ενός προσώπου χρηματικού κεφαλαίου άνήχοντος ή 
οφειλομένου εις έτερον πρόσωπον καί περιλαμβάνει παν ποσόν, όπό 
μορφήν δικαιώματος, επιβαρύνσεως ή εξόδων ή οίανδήποτε Λλλην 
μορφή ν, πέραν τοΟ κεφαλαίου πληρωτέον είς τόν δικαιουχον του 
χρηματικού κεφαλαίου έπ* άνταλλάγματι t) έν σχέσει ιτρός τήν 
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χρήσιν ή διακράτησιν του χρηματικού κεφαλαίου, άλλα δέν περι
λαμβάνει ποσά άτινα νομίμως επιβάλλονται συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του περί Τοκιστών Νόμου του 1962 ή συμφώνως προς 72τοθΐ962. 
τάς διατάξεις του περί Έλεγχου Ένοικιαγοράς και Πωλήσεως 
επί Πιστώσει και Μισθώσεως Ιδιοκτησίας Νόμου του 1966 όπό 7θτοθΐ966. 
τίνος τοκιστοΟ ή πιστωτου, αναλόγως της περιπτώσεως, διά ενοί
κια και δικαιώματα ένοικιαγορας, εξόδων, επιβαρύνσεως ή 
δαπανάς* 

3.—(1) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου Νόμου, και τηρου Αναοτολή 
μένων των διατάξεων τοΟ άρθρου 4, διαρκούσης της έκρυθμου κατά δικαιώματος 
στάσεως και έν πάση περιπττώσει διά τήν περίοδον τήν άρξαμένην ^σ*ί^εω<ϊ. 
την 15ην Αύγουστου, 1974 και λήγουσαν τήν 31 ην Δεκεμβρίου, 1980, ^ ^ μ ^ ^ 
τό δικαίωμα παντός πιστωτου δι* εΐσπραξιν οφειλής όφειλοιμένης ύπό αναστολή 
εκτοπισθέντος ή πληγέντος οφειλέτου άναστέλιλ^ται καΐ απασαι αϊ *ναγκα<πιχθν 
κατά τήν ήμέραν ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου έκκρε *ωλή°*«ιν. 
μοΟσαι ή όρισθεΐσαι αναγκαστί'καΙ πωλήσεις αναστέλλονται έάν 
αύται αφορούν εις— 

(α) άκίνητον ή κινητήν ίδιοκτησίαν εύρισκομένην εντός πληγεί
σης περιοχής' 

(β) άκίνητον ή κινητήν Ιδιοκτησίαν μή εύρισκομένην εντός πλη
γείσης περιοχής άλλα τελούσαν ύπό πώλησιν δι* Ικανο
ποίησα/ χρέους προκύψαντος έκ της πωλήσεως, ύποθηκεύ
σεως, ένεχυριάσεώς ή κατ* άλλον τρόπον επιβαρύνσεως 
ετέρας Ιδιοκτησίας ευρισκομένης εντός πληγείσης περιοχής* 

(2) Ή βάσει του παρόντος άρθρου αναστολή αναστέλλει τήν 
περίοδον ίσχύος οιουδήποτε εντάλματος πωλήσεως ή διατάγματος 
παραλαβής ή διαλύσεως έν σχέσει προς ταύτην. 

4.—(1) Παρά τάς διατάξεις οΙουδήποτε έτερου Νόμου διαρκούσης ΕίδικοΛ 
της περιόδου της αναφερομένης είς τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 3 διακάξεις 
ουδείς τόκος επιβαρύνεται, χρεώνεται ή εισπράττεται έπί οφειλής ί ^*^^ , . 
εκτοπισθέντος ή πληγέντος οφειλέτου. ς τ κ 

(2) "Απαντες ol τυχόν έπιβαρυνθέντες ή χρεωθέντες τόκοι ή οι 
ύπό τοΟ εκτοπισθέντος ή πληγέντος οφειλέτου καταβληθέντες τόκοι 
διά τήν περίοδον άπό της 15ης Αυγούστου, 1974 μέχρι της ημερομη
νίας ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζονται ώς έπι
βαρυνθέντες, χρεωθέντες ή καταβληθέντες, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, 
έναντι του υπολοίπου τής οφειλής. 

(3) Έ ν περιπτώσει καθ* ήν ή οφειλή είχεν έξοφληθή κατά τό έν 
τω προηγουμένω έδαφίω διαρρεύσαν διάστημα καί διά του έν αύτω 
προνοουμένου τρόπου, ή τό εισέτι παραμένον ύπόλοιπον τής οφειλής 
είναι μικρότερον του ποσού των έν τω έδαφίω τούτω έπιβαρυνθέντων, 
χρεωθέντων ή καταβληθέντων τόκων, ώς θά ήτο ή περ&πτωσις, ό 
πιστωτής υποχρεούται δπως εντός τριών μηνών άπό της ημερομηνίας 
ενάρξεως τής ίσχύος του παρόντος Νόμου καταβολή τήν διαφοράν 
είς τόν εκτοπισθέντα ή πληγέντα όφειλέτην. 

5.—(1) Οιαδήποτε ιδιοκτησία, ή αναστολή τής αναγκαστικής πωλή Άπαγόρευσις 
σεως τής οποίας ή ή αναστολή τής εκδόσεως διατάγματος παραλαβής <*·*οζενώοΈως. 
ή διαλύσεως έν σχέσει προς ταύτην έγένετο δυνάμει των διατάξεων 
τοΟ παρόντος Νόμου, δέν πωλείται, δωρεΐται, υποθηκεύεται, ένεχυριά
ζεται ή καθ* οιονδήποτε τρόπον μεταβιβάζεται ή επιβαρύνεται ύπό 
του οφειλέτου διαρκούσης τής ίσχύος του παρόντος Νόμου. 

(2) Πας οφειλέτης δστις καθ* οίονδήποτε τρόπον παραβαίνει τό 
εδάφιον (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη ή είς πρόστιμον μή υπερ
βαίνον τάς τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
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■Αναστολή <j. Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου Νόμου, κατά τον ύιτολο

ϊ ^ 6 ^ ης γισμόν του χρόνου παραγραφής δικαιώματος αγωγής, δέν ύπολογί
«τ« ι ζεται ό χρόνος καθ* δν τό δικαίωμα αγωγής δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου αναστέλλεται. 

ΈκκρεμοΟσαα 
άγω γα Ι.. 

Έγκαβίδρυοις 
Δικαστηρίου. 

' Εξουσία) 
Δικαστηρίου 
νά παρουσίαζα 
είδικήν 
υπόθεσιν 
δι* Εκδοσιν 
αποφάσεως 
CmOToG 
'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. 

Καααργησις. 
9 του 1975 

42το01975 
20 του 1977 
82το0 1977 
35το0 1978 
77 του 1978. 

7. Αί διατάζεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται εις εκκρεμούσας 
αγωγός έτιΐ τφ σκοπώ εκδόσεως αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστη
ρίου έπί οιασδήποτε εις αυτό υποβληθείσης αιτήσεως δυνάμει των 
καταργουμένων διά του παρόντος Νόμου Νόμων, νοουμένου δτι τό 
Δικαστήριον κατά την έξέτασιν τοιούτων αγωγών δύναται νά έκδίδη 
τοιοΟτο διάταγμα άναφορικώς προς τά έξοδα οία τό Δικαστήριον 
ήθελεν ύπό τάς περιστάσεις θεωρήσει πρέιπον. 

8.—(1) Τό Άνώτατον Δικαστήριον, τηρουμένων των διατάξεων 
του Συντάγματος, διορίζει έν σχέσει προς έικάστην έπαρχίαν, μέλος 
ή μέλη του Επαρχιακού Δικαστηρίου της τοιαύτης επαρχίας έπί 
σκοπώ ακροάσεως και εκδόσεως αποφάσεως έπί οιασδήποτε δια
φοράς αναφυόμενης κατά τήν έφαρμογήν του* παρόντος Νόμου και 
παντός παρεμπίπτοντος ή συμπληρωματικού προς τοιαύτην διαφοράν 
θέματος. 

(2) Τό Δικαστήριον κατά τήν άκρόασιν οιασδήποτε δικαστικής 
υποθέσεως δυνάμει του παρόντος Κόμου, τηρουμιίνου οίουδήποτε 
διαδικαστικού Κανονισμού, δέν δεσμεύεται ύπό του εκάστοτε Ισχύ
οντος δικαίου της αποδείξεως, άλλα έν ή περιπτώσει μάρτυς αρνείται 
νά απάντηση είς οιανδήποτε έρώτησιν, ήτις κατά τήν γνώμην του < 
Δικαστηρίου τείνει νά ενοχοποίηση τούτον, δέν απαιτείται παρ' αύτοΰ 
δπως απάντηση είς τήν τοιαύτην έρώτησιν καί δέν υπόκειται είς 
δίωξιν διότι αρνείται νά απάντηση εις ταύτην. 

9.— (1) Τό Δικαστήριον δύναται καθ* οιονδήποτε στάδιον πάσης 
διαδικασίας ενώπιον του νά επιφύλαξη προς έξέτασιν ύπό του 'Ανω
τάτου Δικαστηρίου οιαδήποτε νομικά ζητήματα προκύπτοντα είς 
τήν τοιαύτην διαδικασίαν ύπό μορφήν υπομνήματος τό όποιον— 

(α) θά συνταχθη ύπό τοΟ Δικαστηρίου καί θά έκθετη διά 
βραχέων τά γεγονότα έπί των οποίων θά έφαρμοσθη ό 
Νόμος καί τό νομικόν ή νομικά ζητήματα έπί των οποίων 
θά έκδοθη άπόφοίσις· 

(β) θά αποστολή ύπό του Πρωτακσλλητου του 'Επαρχιακού 
Δικαστηρίου είς τόν Πρωτοκολλητήν του 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου' 

(γ) θά κατατεθη προς συζήτησιν κατά τοιοΟτον τρόπον οΤον 
τό Άνώτατον Δικαστήριον ήθελε διατάξει. 

(2) Τό Άνώτατον Δικσχττήριον έκδιικάζει καί εκδίδει άπόφασιν 
έπί του νομικού" ή νομικών ζητημάτων των έγειρσμένων έπί της 
τοιαύτης είδικής υποθέσεως καί ακολούθως διαβιβάζει τό ζήτημα 
εις τό Δικαστήριον μετά της έπ* αύτοΟ γνώμης του 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου, ή τοιαύτη δέ γνώμη εΤναι δεσμευτική διά τό Δικαστήριον. 

1.0. ΟΊ περί Άνακουφίσεως 'Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) 
Νόμοι του 1975 £ως 1978 διά τοΟ παρόντος Νόμου καταργούνται. 


