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Ο περί Συναλλαγματικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 32(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συναλλαγματικών (Τρόπο- Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συναλλαγματικών J5X^°S-

Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). ιβτόν 1986. 
2. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη μετατροπή του υφι- Τροποποίηση 

στάμενου άρθρου σε εδάφιο (1) και την προσθήκη εδαφίου (2) ως ακολούθως: τουά°θοου45 
"(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου και καθ ' όσον αφορά επιταγή, νόμου, 

παρουσίαση συναλλαγματικής περιλαμβάνει τη διαβίβαση στοιχε ίων της 
επιταγής με ηλεκτρονικά μέσα προς την πληρώτρια τράπεζα και τον εκδότη 
της επιταγής.". '· -

3. Το άρθρο 80 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων Τροποποίηση 
"περιλαμβανομένης επιταγής η οποία δυνάμει του άρθρου 82 (μη μεταβιβάσιμη τουα°θοου_80 
επιταγή) ή άλλου νόμου δεν είναι μεταβιβάσιμη" αμέσως μετά τις λέξεις "δίγραμμη νόμου, 
επιταγή" (στην πρώτη γραμμή). 

4. Το άρθρο 82 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το κατάργηση και 
ακόλουθο νέο άρθρο: αντικατάσταση 

του άρθρου 82 
"Μη μεταβιβά- 82.—(1) Όταν επιταγή είναι δίγραμμη και φέρει επ ' αυτής, σε του βασικού 
σιμή επιταγή, συσχετισμό με τη διγράμμιση, τις λέξεις 4για λογαριασμό του δικαι νΦ°υ· 

ούχου' με ή χωρίς τη λέξη 'μόνο ' η επιταγή δεν είναι μεταβιβάσιμη 
αλλά ισχύει μόνο μεταξύ των μερών. 

(2) Για σκοπούς του άρθρου 80 τραπεζίτης δε θα τύχει μετα

χείρισης ως έχονν διαπράξει αμέλεια για μόνο το λόγο της παράλειψης 
του να ενδιαφερθεί για οποιαδήποτε φαινομενική οπισθογράφηση 
επιταγής η οποία δυνάμει του εδαφίου (1) ή άλλως πως δεν είναι 
μεταβιβάσιμη". 

5. Ο βασικός νομός τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο τροποποίηση 
82 των ακόλουθων νεων άρθρων: του βασικού 

νόμου με την 
"Προστασία 82Α.(1) Στην περίπτωση όπου τραπεζίτης με καλή πίστη και προσθήκη 
τραπεζίτη κατά'τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών πληρώνει επιταγή η οποία ν έ ω ν 

που πληρώνει , ' , ' ' ^ , i ' , * ' , '* , , , άοθρων. 
μη οπισθογρα έχει συρθεί επ . αυτού και η οποία δεν είναι οπισθογραφημενη η είναι " 
φημενες μη κανονικά οπισθογραφημενη, με αυτή του την πράξη δε φέρει 
η μη κανονικά η , . , Γ , , , 
οπισθογρα ευθύνη για μονό το λόγο της απουσίας η της αντικανονικοτητας 
φημένες χης οπίσθογράφησης και συνεπώς θεωρείται ότι έχει πληρώσει την 
επιταγές κλπ. , , , . · " , 

επιταγή κατά προσήκοντα τρόπο. 
(2) Στην περίπτωση όπου τραπεζίτης με καλή πίστη και κατά τη 

συνήθη διεξαγωγή των εργασιών πληρώνει οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες έγγραφες εντολές, συγκεκριμένα
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Δικαιώματα 
τραπεζίτη που 
εισπράττει 
επιταγές 
οι οποίες δεν 
έχουν οπισθο-
γραφηθεί από 
το δικαιούχο ή 
κάτοχο. 
Μη οπισθογρα-
φημένη επιταγή 
ως απόδειξη 
πληρωμής. 

Προστασία 
τραπεζίτη που 
εισπράττει 
πληρωμή 
επιταγής, κλπ. 

(α) Έγγραφη εντολή που εκδίδεται από πελάτη του η οποία, ενώ 
δεν είναι συναλλαγματική, σκοπό έχει να επιτρέψει σε 
πρόσωπο να πληρωθεί από αυτόν το ποσό που αναφέρεται 
στην έγγραφη εντολή· 

(β) επιταγή που εκδώεται από τον τραπεζίτη επ' αυτού του ιδίου 
και η οποία, ενώ δεν είναι συναλλαγματική, είναι πληρωτέα 
εν όψει είτε στο κεντρικό γραφείο είτε σε κάποιο άλλο 
γραφείο της τράπεζας του, 

δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την απουσία ή αντικανονικότητα 
της οπισθογράφησης και η πληρωμή απαλλάσσει την έγγραφη εντο
λή. 

82Β. Τραπεζίτης που δίδει αξία ή που έχει δικαίωμα επίσχεσης 
σε επιταγή πληρωτέα εις διαταγή την οποία ο δικαιούχος ή κάτοχος 
παραδίδει σ' αυτόν για είσπραξη χωρίς να την έχει οπισθογραφήσει, 
έχει τέτοια (αν υπάρχουν) δικαιώματα όπως θα είχε αν, με την 
παράδοση, ο δικαιούχος ή κάτοχος την είχε οπισθογραφήσει εν λευκώ. 

< 82Γ. Μη οπισθογραφημένη επιταγή, ή δεόντως πιστοποιημένο 
από την εισπράττουσα τράπεζα αντίγραφο της οποίας φέρεται να 
έχει πληρωθεί από τον τραπεζίτη επί του οποίου σύρεται, αποτελεί 
απόδειξη είσπραξης από το δικαιούχο του πληρωτέου με την επιταγή 
ποσού. 

82Δ.(1) Σε περίπτωση όπου τραπεζίτης, με καλή πίστη και χωρίς 
αμέλεια

(α) Δέχεται για λογαριασμό πελάτη του πληρωμή έγγραφης 
εντολής για την οποία το άρθρο αυτό ισχύει· ή 

(β) έχοντας πιστώσει λογαριασμό πελάτη του με το ποσό τέτοιας 
έγγραφης εντολής, εισπράττει την πληρωμή αυτής για τον 
εαυτό του, 

και ο πελάτης δεν έχει τίτλο, ή έχει ελαττωματικό τίτλο στην έγγραφη 
εντολή, ο τραπεζίτης δε φέρει ευθύνη προς τον πραγματικό ιδιοκτήτη 
της έγγραφης εντολής με το να εισπράξει πληρωμή επ' αυτής. 

(2) Το άρθρο αυτό ισχύει για τις ακόλουθες έγγραφες εντολές: 
(α) Επιταγές περιλαμβανομένων επιταγών οι οποίες δυνάμει 

του άρθρου 82(1) του Νόμου αυτού, ή άλλως πως, δεν είναι 
μεταβιβάσιμες· 

(β) έγγραφες εντολές που έχουν εκδοθεί από πελάτη τραπεζίτη 
οι οποίες, ενώ δεν είναι συναλλαγματικές σκοπό έχουν να 
καταστήσουν πρόσωπο ικανό να λάβει πληρωμή από τον 
τραπεζίτη του ποσού που αναφέρεται στις έγγραφες εντολές· 

(γ) έγγραφες εντολές που εκδόθηκαν από δημόσιο υπάλληλο 
οι οποίες σκοπό έχουν να επιτρέψουν σε πρόσωπο να λάβει 
πληρωμή από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας του ποσού 
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που αναφέρεται στις έγγραφες εντολές οι οποίες δεν είναι 
συναλλαγματικές· 

(δ) επιταγή πληρωτέα εν όψει που εκδίδεται από τον τραπεζίτη 
επί του ιδίου, είτε είναι πληρωτέα στο κεντρικό γραφείο είτε 
σε κάποιο άλλο γραφείο της τράπεζας του. 

(3) Για σκοπούς του άρθρου αυτού τραπεζίτης δε θα τύχει με

ταχείρισης ως έχων ενεργήσει αμελώς λόγω μόνο της παράλειψης 
του να λάβει υπόψη απουσία οπισθογράφησης εγγράφου εντολής 
ή την αντικανονικότητα στην οπισθογράφηση εγγράφου εντολής. 

Εφαρμογή 82Ε. Οι διατάξεις του περί Συναλλαγματικών Νόμου, όπου έχουν 
Πατάξεων του εφαρμογή καθ ' όσον αφορά δίγραμμες επιταγές, ισχύουν, σε σχέση 
περί Συναλλαγ μ ε έγγραφες εντολές (εκτός από επιταγές) για τ ι ς οποίες έχουν 
Νόμου, εφαρμογή τα άρθρα 82Α82Δ, όπως ισχύουν σε σχέση με τις επιταγές. 
Κεφ. 262 σε 
έγγραφες 
εντολές που δεν 
είναι συναλλαγ
ματικές. 
Επιφύλαξη. 82ΣΤ. Οι διατάξεις των άρθρων 82Α82Ε δεν καθιστούν δια

πραγματεύσιμη οποιαδήποτε έγγραφη εντολή η οποία χωρίς τις εν 
λόγω διατάξεις δεν είναι διαπραγματεύσιμη. 

νος σε'σχεση με 82Ζ.(1) Ο εύλογος χρόνος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 49(ιβ) 
την ειδοποίηση τ ο υ βασικού νόμου, σε σχέση με τη μη τίμηση επιταγών θα καθορίζεται 
περί μη τίμησης , 
επιταγών. απο το Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού. 

(2) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου, 'Κυπριακό Γραφείο 
Συμψηφισμού' σημαίνει το Γραφείο το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει 
του Καταστατικού Ίδρυσης του εν λόγω Γραφείου με απόφαση του 
Συμβουλίου Κυπριακών Τραπεζών σε σύσκεψη του, την 1η Ιουνίου 
1964.". 


