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Συμφώνως τώ άρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί 'Οφειλετών ('Αναβολή και 
Περιορισμός των Πωλήσεων 'Ακινήτου Περιουσίας) Νόμος του I960," 
το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου και 
τόϋ* 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις τήν 
Έπίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 2 του 1960 

Ν Ο Μ Ο Σ ΠΡΟ ΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗ Σ ΑΝΑΒΟΛΗ Σ ΚΑΙ 
ΤΟΥ Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΤΩΝ Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ 
Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Α Σ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ώ Σ Ε Ι Σ . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: — 

Ι . Ό -παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ώς ό περί Συνοτπκός 
'Οφειλετών ('Αναβολή και Περιορισμός των Πωλήσεων

 Τ
"
 ος 

'Ακινήτου Περιουσίας) Νόμος του 1960. 

2. Έν τω παρόντι νόμω έκτος εάν έκ του κειμένου προ- Ίrwiia. 
κύπτει αντίθετος έννοια— 

«ακίνητος περιουσία* έχει τήν εις τον δρον τούτον 
άποδιδομένην εννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ά κ ι  κΡς> ■■■· 
νήτου Περιουσίας (Κατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) 
Νόμου, 

«αξία» έχει τήν εις τον δρον τούτον άποδιδομένην 
εννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί 'Ακινήτου Περιου κεφ.224. 
σίας (Κατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νόμου, 

«άπόφασις» σημαίνει άπόφασιν ή διάταγμα αρμοδίου 
δικαστηρίου, 

«ένταλμα πωλήσεως ακινήτου περιουσίας» σημαίνει 
ένταλμα πωλήσεως ακινήτου περιουσίας εκδοθέν έπί 
τη βάσει του Μέρους V του περί Πολιτικής Δικονομίας κ**. 6. 
Νόμου, 

«έπιφυλαχθεΐσα τιμήν έχει τήν ε'ις τον δρον τούτον 
άποδιδομένην εννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί 'Ακι
νήτου Περιουσίας (Περιορισμός τώνΤϊωλήσεων) Νόμου, κεφ. 223. 

«οφειλέτης» σημαίνει τόν έγγεγραμμένον ιδιοκτήτη ν 
ακινήτου περιουσίας ήτις τελεΐ υπό πώλησιν και του 
οποίου τό χρέος αρχικώς προέρχεται έκ συμβατικής 
ή έξ οίωνεί συμβατικής υποχρεώσεως, 

«πώλησις» σημαίνει πώλησιν ακινήτου περιουσίας 
διενεργούμενη ν δυνάμει αποφάσεως ή εντάλματος 
πωλήσεως ακινήτου περιουσίας ή δυνάμει του Μέρους 



TO 

Κεφ. 6. 
Kef £33. 

Χύοτασις 
Δικαστηρίου. 

Άυα&ολή 

Κεφ. 6. 

Κεφ. 233. 

XI του 
των διατάξεων 
σίας Νόμου. 

περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ft επί τη βάσει 
[τάξεων τ^Ο περί Πωλήσεως Ενυπόθηκου Περιου

3 . — (1) Τό Άνώτατον Δικαστήριο ν, τηρουμένων τών 
διατάξεων του Συντάγματος, ορίζει άναφορικώς προς 
έκάστην έπαρχίαν μέλος ή μέλη του Επαρχιακού Δικα
στηρίου της Επαρχίας ταύτης (έν τοις εφεξής έν τω 
παρόντι νόμω αναφερομένων ως «Τό Δικαστήριον») προς 
τόν σκοπόν της ακροάσεως καί αποφάσεως έπί διαδικα
σίας έγερθε4οης^ένωπιον αυτού δυνάμει τών διατάξεων 
του παρόντος νόμου. 

(2) Τό Δικαστήριον κατά την άκρόασιν οιασδήποτε 
τοιαύτης διαδικασίας, τηρουμένου οιουδήποτε διαδικα
στικού κανονισμού, διεξάγει την διαδικασίαν ταχέως και 
δέν δεσμεύεται ύπό του νόμου καί τών κανόνων περί απο
δείξεως τών εφαρμοζομένων εις διαδικασίαν υποθέσεων 
πολιτικής φύσεως, άλλ* έάν οιοσδήποτε μάρτυς ήθελεν 
εγείρει ενστασιν δπως απάντηση εις οιανδήποτε έρώτησιν 
έπί τω δτι τείνει αύτη να τόν ενοχοποίηση δέν θά άπαι
τήται παρ ' αυτού ν* απάντηση εις ταύτη ν ούτε καί θά 
ύπέχη ούτος εύθύνην δια τήν τοιαύτην άρνησίν του. 

4.— (1) Πάσαι αϊ κατά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως 
της ισχύος του παρόντος νόμου έκκρεμούσαι ή όρισθεΐσαι 
πωλήσεις αναβάλλονται διά περίοδον πέντε εβδομάδων, 
καί ουδεμία πώλησις θά ορίζεται κατά τήν περίοδον 
ταύτην. 

(2) Τό Δικαστήριον κατόπιν προσφυγής εις αυτό ύπό 
οφειλέτου, τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε διαδι
καστικού κανονισμού καί ανεξαρτήτως οιασδήποτε αντι
θέτου διατάξεως έν τω περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμω 
ή έν τω περί Πωλήσεως Ενυπόθηκου Περιουσίας Νόμω ή 
έν οίωδήποτε άλλω νόμω καί τηρουμένων τών ακολούθων 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται νά άναβάλλη 
οιανδήποτε πώλησιν καί άναστέλλη οιανδήποτε έν σχέσει 
προς ταύτην διαδικασίαν. 

(3) Ή ύπό του οφειλέτου υποβολή αιτήσεως δυνάμει 
του παρόντος νόμου καί ή παράδοσις πιστοποιημένου 
αντιγράφου ταύτης εις τό Κτηματολόγιον τής Επαρχίας 
αναστέλλει τήν πώλησιν μέχρι της εκδόσεως τής τελικής 
αποφάσεως. 

(4) Ουδεμία αναβολή θά γίνεται καί ουδείς περιορι
σμός θά τίθεται έπί τη βάσει του παρόντος νόμου είς ήν 
περίπτωσιν τό χρέος οφείλεται προς τράπεζαν ή συνερ
γατική ν ή συνήφθη ή προέκυψε μετά" τήν ημερομηνία 
£ν4ρξεως τής Ισχύος του παρόντος νόμου. 



π 
;5) Τό Δικαστήριον διατάττον τήν άναβολήν πωλήσεως 

και αναστολή ν πάσης έν σχέσει προς αυτήν διαδικασίας 
οφείλει να λαμβάνη ύπ' όψιν τά κάτωθι κριτήρια και τήν 
έπίδρασιν έκαστου.τούτων έπί των έτερων :— 

(α) τους υπό του οφειλέτου και δανειστού προβαλλό
μενους ισχυρισμούς, 

(β) τό ποσόν του χρέους κατά τήν ήμερομηνίαν της 
προς τό Δικαστήριον αιτήσεως εν σχέσει προς τό 
ποσόν του αρχικού χρέους και τήν άξίαν τ η ς υπό 
πώλησιν ακινήτου περιουσίας κατά τήν ήμερο
μηνίαν ταύτην, 

(γ), τό ποσόν τοΰ οφειλομένου τόκου και τήν ιιερίουον 
καθ' ην τό ποσόν τούτο οφείλεται, 

(δ) τάς επικρατούσας συνθήκας της αγοράς έ\ 
σχέσει προς τάς τ ιμάς ακινήτου περιουσίας έν 
τη περιοχή ένθα ή υπό πώλησιν ακίνητος περιου
σία κεΐτα», 

(ε) εάν και. κατά πόσον, λαμβανομένων ύπ* όψιν όλων 
των περιστάσεων συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής καταστάσεως του οφειλέτου και του 
δανειστού, μεγαλύτερα αδικία θά προεκσ/ r r ro 
συνεπεία της μη αναβολής τής πωλήσεως ή της 
αναβολής ταύτης. 

(6) Έ π ί τη εις τό Κτηματολόγιο ν τής επαρχίας πάρα 
δόοει του δ ιατάγματος αναβολής πωλήσεως έκδόθ'έντοί 
δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου ή πώλησις θά αναβάλλεται 
συμφώνως προς τό τοιούτον δ ιάταγμα. 

(7) Ουδεμία αναβολή πωλήσεως δυνάμει του παρόντος 
άρθρου θά διατάσσεται διά περίοδον πέραν του έτους 
άπό τής ημερομηνίας καθ' ην ή αναβολή διατάσσεται. 

5.— (1) Τό Δικαστήριον δύναται, εν πάση περιπτώσει περ.οριομός 
ένθα αϊ συνθήκαι θά έδικαιολόγουν τό τοιούτον, αντί 1,ωλ,Ί"εωΓ. 
αναβολής τής πωλήσεως να έπιβάλη περιορισμούς αφο
ρώντας είς τήν πώλησιν συμφώνως των άκολουθουσών 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

(2) ΟΙ έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενοι περιορισμοί 
δύνανται νά άναφέρωνται είς οιονδήποτε των ακολούθων 
θεμάτων : — 

(α) τον κατάλληλον διά τήν διενέργειαν τ ή ς πωλή
σεως χρόνον, 

(β) τόν ύπό τοΟ Δικαστηρίου καθορισμόν έπιφυλα
χθείσης τιμής διά τήν διενέργειαν τής πωλήσεως, 
τηρουμένου του κανόνος δτι ή έπιφυλαχθεΐσά 
τιμή δεν θά εΐναι μικρότερα τής αξίας τής ύπό 
πώλησιν ακινήτου περιουσίας. 
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Χρόνος παρα

γραφής κλπ. 
*νε·ηηβέο«7τος. 

Κεφ. 6 

Προστασία 
έκ περαιτέρω 
πωλήσεων. 

Προσφυγή 
εις αρμόδιον 
δικαστήριον 
διά 
•νιαρεμιτόδισιν 
υπεκφυγής 
των διατά 
ξεων τοΓ, 
•παρόν toe; 
Νόμου. 

Δ.ιαΟικΓίΟτικός 
. Κ ανονι σμός. 

Διάρκεια 
Νόμου. 

6. "Οσάκις πώλησις αναβάλλεται συμφώνως ιτρός τ&ς 
διατάξεις του παρόντος νόμου ή περίοδος της τοιαύτης 
αναβολής δεν θά λογίζεται δια τόν ύπολογισμόν του 
χρόνου έπι τη βάσει οιουδήποτε ισχύοντος νόμου άφο
ρώντος εις την παραγραφή ν ή εις τήν διάρκειαν της 
έγγραφης οιασδήποτε αποφάσεως έν σχέσει προς τήν εν 
λόγω άκίνητον περιουσίαν έπι τη βάσει του περί Πολιτικής 
Δικονομίας Νόμου ή τήν διάρκειαν οιουδήποτε εντάλματος 
έπι τή βάσει τούτου. 

7. Ουδεμία ακίνητος περιουσία έν σχέσει προς τήν 
οποίαν εξεδόθη δ ιάταγμα αναβολής τής πωλήσεως αυτής 
θά υπόκειται είς οιανδήποτε άλλην πώλησιν είτε ύπό του 
αύτοΰ είτε ύπό άλλου δανειστού τιρό τ ή ς εκπνοής τής 
περιόδου τ ή ς τοιαύτης αναβολής. 

8. Οιονδήποτε πρόσωπον, του οποίου τά δικαιώματα 
ή συμφέροντα δυνάμει του παρόντος νόμου επηρεάζονται 
δυσμενώς ύπό οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως δανει
στού ή άλλου προσώπου έν τή ενασκήσει ή έν τή διατει
νομένη ενασκήσει των δικαιωμάτων του δυνάμει των 
διατάξεων οιουδήποτε νόμου, πλην δμως προς τόν σκοπόν 
τής υπεκφυγής των διατάξεων του παρόντος νόμου, 
δύναται νά προσφυγή είς άρμόδιον δικαστήριον δια τήν 
ίίκδοσιν δ ιαταγής έμποδιζούσης τόν τοιούτον δανειστήν 
ή το τοιούτο πρόσωπον άπό τοΰ να έπικαλεσθή τάς δια
τάξεις οιουδήποτε τοιούτου νόμου καί το δικαστήριον 
τούτο κατόπιν ακροάσεως τής τοιαύτης προσφυγής, 
δύναται νά έκδώση τοιαύτην διαταγήν ο'ίαν αϊ επιδιώξεις 
τής δικαιοσύνης υπαγορεύουν. 

9. Το "Ανώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώση 
διαδικαστικόν κανονισμόν έπι σκοπώ ρυθμίσεως τής δια
δικασίας του Δικαστηρίου, δυνάμει του παρόντος νόμου 
άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε εξουσιών αύτου δυνάμει τής 
παραγράφου 2 το "Αρθρου 163 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς : 

Νοείται δτι, μέχρι τής εκδόσεως τοιούτου Διαδικαστικού 
Κανονισμού, ε?ς οιανδήποτε διαδικασίαν δυνάμει του 
παρόντος νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλο
γιών, ol εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί Πολιτικής Δικο
νομίας. 

10 Ό παρών νόμος ισχύει δι' εν έτος από τ ή ς ημερο
μηνίας τής ενάρξεως τής ισχύος του καί τότε θά λήξη 
άνευ επηρεασμού τής ισχύος οιασδήποτε πράξεα^ς ή παρα
λείψεως γενομένης δυνάμει του παρόντος νόμου. 


