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Τ Ρ Ι Τ Ο Σ Π Ι Ν Α Ξ . 

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. 

( " Α ρ θ ρ ο ν 5.) 

Περιστάσεις καθ' ας καταβάλλονται τέλη 

Αίτησ ις διά την παροχήν Ιθαγενείας 

Παροχή Πιστοποιητ ικού Ιθαγενε ίας 

Αμα τη έκδόσει πιστοποιητ ικού εις σύζυγον ή άνήλικον 
τέκνον προσώπου εις ό παρεσχέθη ήδη το πιστοποι-

ητικόν δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου, θά έπιβάλληται 
τέλος εκ 250 μιλς δι* έκαστον πιστοποιητ ικόν άλλα έν 
ούδεμιά περιπτώσει το συνολικόν πρόσθετον τέλος θά 
ύπερβαίνη τάς£2. ' 

Διά την όρκοδοσίαν . . . . « ' . . ■ 

Ποσόν 

£ μίλς. 

0.500 

2.000 

0.200 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύττ,ό της Βουλής των Ά \ τ ι 
■προσώπων ψηφισθείς Νόμος περί της αναβολής και του περιορισμού τής πωλή
σεως ώρισμένης κινητής περιουσίας τοΰ έζ αποφάσεως οφειλέτου, τό κείμενον 
τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΰ Προέδρου και τοΰ 'Αντιπροέδρου τής 
Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις τήν Έπίσημον 'Εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 12 τοΰ 1961. 

Ν Ο Μ Ο Σ Π Ρ Ο Ν Ο Ω Ν ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ

ΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ

ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:— 

Ι. Ό παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ώς ό περί έξ *Απο- I ,W 1 1KU> 
φάσεως 'Οφειλετών ('Αναβολή και Περιορισμός Πωλήσεως

 τίτ>
°ς 

Ώρισμένης Κινητής Περιουσίας) Νόμος, 1961. 

2. *Εν τω τταρόντι νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύττττ} Lp(1I,vu,, 
αντίθετος έννοια— 

«άττόφασις» σημαίνει άπόφασιν. ή διάταγμα αρμοδίου Δικα

στηρίου· 
«γεωργός» σημαίνει πρόσωπον τοΰ οποίου ό κύριος πόρος 

ζωής είναι ή γεωργία

«γεωργικόν έργαλεΐον» σημαίνει οίονδήττοτε έρναλεϊον fj 
δλλο δργανον χρησιμοττοιούμενον συνήθως οιά τήν κβΐΑλιέργειαν 
γής ώς καΐ οίονδήττοτε 8Αλτ$ν έ^νασίαν ycw^pdj}£ φ&9£&4£* 



t\t<p. 6. 

«γεωργικόν μηχάνημα» σημαίνει οίονδήποτε μηχάνημα λει
τουργοΟν εϊτε διά των χειρών είτε διά μηχανικής ή ηλεκτρικής 
δυνάμεως, τό άποΤον χρησιμοποιείται συνήθως Οπό γεωργών 
διά τήν καλλιέργειαν γαιών ή διά τήν συλλογήν. τόν καθαρισμόν 
ή τήν παρασκευήν προς πώλησιν είς άκατέργαστον κατάστασιν 
τοΟ προϊόντος οιασδήποτε καλλιεργείας· 

«δανειστής έξ αποφάσεως» σημαίνει τιρόσωπς>\/ υπέρ τοΟ 
οποίου έκδίδίται άπόφασις δι* ής διατάσσεται ή πληρωμή 
χρημάτων 

«Δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον Δικαστήριον 
«ένταλμα δ;ά τήν πώλησιν κινητής περιουσίας» σημαίνει 

ένταλμα έκδιδόμενον συμφώνως των διατάξεων τοΰ Κεφ. 6, 
Μερών III και IV διά τήν πώλησιν περιουσίας άλλης ή ακινή
του περιουσίας ώς ορίζεται είς τό άρθρον 2 του Κεφ. 224* 

«ζώον» σημαίνει χοΐρον, πρόβατον, αίγα, κριόν, ταΰρον, 
αγελάδα ή άγέλην ή ποίμνιον τούτων 

«οφειλή εξ αποφάσεως» σημαίνει χρήματα επιδικασθέντα 
διά Δικαστικής 'Αποφάσεως ή Διατάγματος· 

«οφειλέτης έξ αποφάσεως» σημαίνει πρόσωπον εναντίον του 
όποιου εκδίδεται άπόφασις δι* ής διατάσσεται ή πληρωμή 
χρημάτων 

«ποιμήν» σημαίνει πρόσωπον τοΰ οποίου ό κύριος πόρος 
ζωής προέρχεται από ζώον ανήκον είς αυτόν 

«πώλησις» σημαίνει τήν πώλησιν οίουδήποτε γεωργικού 
εργαλείου ή γεωργικού μηχανήματος ή ζώου δυνάμει αποφάσεως 
δικαστηρίου ή δυνάμει εντάλματος διά τήν πώλησιν κινητής 
περιουσίας. 

t 

L _ 

'Αναβολή 
ιτωλήσεως 
ώρισμένης 
κινητΐης 
περιουσίας 

3. 'Ανεξαρτήτως παντός περιεχόμενου έν τω Κεφ. 6, Μέρη III 
και IV, ή πώλησις οιουδήποτε γεωργικού εργαλείου ή γεωργικού 
μηχανήματος αποτελούντος ίδιοκτησίαν γεωργού καΐ χρησιμο
ποιουμένου διά γεωργικούς σκοπούς, ώς επίσης καΐ ή πώλησις 
οίουδήποτε ζώου αποτελούντος Ιδιοκτησίαν ποιμένος ή γεωργού 
αναβάλλεται διά περίοδον £ξ εβδομάδων άπό της ημερομηνίας της 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου. 

Υποβολή 
σΐτήσεως 
ΰπο έξ 
αποφάσεως 
οφειλέτου. 

4.—(Ι) Οιοσδήποτε γεωργός ή ποιμήν εναντίον τοΰ οποίου 
εξεδόθη ένταλμα πωλήσεως κινητής περιουσίας δύναται, εντός 
τής ρηθείσης περιόδου τών έ*ξ εβδομάδων, νά άποταθή είς τό 
Δικαστήριον διά τήν περαιτέρω άναβολήν ή περιορισμόν 
τής πωλήσεως τοιαύτης κινητής περιουσίας ώς διαλαμβάνεται 
είς τό άρθρον 3 τοΰ παρόντος νόμου, έάν δέ τό Ενταλμα διά τήν 
πώλησιν κινητής περιουσίας εξεδόθη μετά τήν ρηθεΐσαν περίοδον 
τών Εξ εβδομάδων, εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τής κατασχέσεως 
τής τοιαύτης κινητής περιουσίας δυνάμει εντάλματος. Ουδεμία 
δέ πώλήσις οΟτω κατασχεθείσης περιουσίας θά λαμβάνη χώραν 
εντός τής προθεσμίας ταύτης, εν ή δέ περιπτώσει υποβάλλεται 
τοιαύτη αίτησις, αΟτη Θά αναβάλλτ) αυτομάτως τήν πώλησιν 
μέχρι τελικής αποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου. 
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(2) Τά Δικαστήριον, κατόπιν ακροάσεως τής,. αΙτήσεως τοΟ έξ 
αποφάσεως οφειλέτου καί οίωνδήποτε ενστάσεων έκ μέρους τοβ 
έξ αποφάσεως δανειστοΟ καί κατόπιν εφαρμογές των άρχων των 
εκτιθεμένων εις το έν τω παρόντι νόμω άρθρον IS* δύναται ν& 
διάταξη είτε τήν άναβολήν εϊτε τόν περιορισμόν πωλήσεως διά 
περίοοον μή ύπερβαίνουσαν τό £ν 2τος καί έν τοιαύτη περιπτώσει 
διατάσσει την έπιστροφήν τοΟ ύπό κατάσχεσιν αντικειμένου εϊς 
τόν Ιδιοκτήτη ν. νοουμένου δτι ή τοιαύτη περίοδος αναβολής 
ή περιορισμού θά τερματίζεται επί τή λήξει τής ισχύος του 
παρόντος νόμου. 

5. Οιονδήποτε γεωργικόν έργαλεϊον, γεωργικόν μηχάνημα ή οίον Anayopaocic 
δήττοτε ζώον διό τό όποιον ό έξ αποφάσεως οφειλέτης άπετάθη είς *«**νώ«ώ«. 
τό Δικαστήριον αϊτών τήν άναβολήν ή τόν περιορισμόν τής πω
λήσεως αύτου ή τοϋ οποίου τό Δικαστήριον διέταξε τήν άναβολήν 
η τόν περιορισμόν τής πωλήσεως, δέν άπαλλοτριούται. 
πωλείται, δωρίζεται ή ένεχυριάζεται ύπό τού έξ αποφάσεως 
οφειλέτου άνευ τής αδείας τοΟ Δικαστηρίου ενόσω ή αίτησις 
εκκρεμεί ή διαρκούσης τής περιόδου διό τήν οποίαν τό Δικαστή
ριον διέταξε τήν άναβολήν τής πωλήσεως του ή επέβαλε περιο
ρισμούς έπ! τής πωλήσεως αυτού. 

6.—(Ι) Πάς έξ αποφάσεως οφειλέτης δστις, άνευ της αδείας Ποιναΐδ.· 
τοϋ Δικαστηρίου, άποξενοΟται, πωλεί, δωρίζει, ενεχυριάζει ή καθ' ^"^ΐ"^" 
οίονδήποτε τρόπον αποχωρίζεται τής Ιδιοκτησίας ή τής κατοχής ι^,,,?*' 
τοϋ γεωργικού εργαλείου ή γεωργικού μηχανήματος ή τοϋ ζώου 
διά τό όποιον άπετάθη είς τό Δικαστήριον αϊτών τήν άναβολήν ή 
τόν περιορισμόν τής πωλήσεως του, ή του οποίου τό Δικαστήριον 
διέταξε τήν άναβολήν ή τόν περιορισμόν τής πωλήσεως, είναι 
ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τά τρία ετη ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς τριακοσίας λίρας 
ή καΐ είς άμφοτέρας τάς ποινάς. 

(2) Πάς έξ αποφάσεως οφειλέτης δστις επιχειρεί να άποξενωθή, 
πωλήση, δωρήση, ενεχυρίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπον άποχω , 
ρισθή τής Ιδιοκτησίας ή τής κατοχής του γεωργικού εργαλείου 
ή γεωργικού μηχανήματος ή του ζώου διά τό όποιον άπετάθη 
είς τό Δικαστήριον αϊτών τήν άναβολήν ή τόν περιορισμόν τής 
πωλήσεως του, ή τοΟ οποίου τό Δικαστήριον διέταξε τήν άνα
βολήν ή τόν περιορισμόν τής πωλήσεως, είναι £νοχος αδικήματος 
καί υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη ή είς 
πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή καί είς άμφο
τέρας τάς ποινάς. 

(3) Πάς έξ αποφάσεως οφειλέτης δστις ψευδώς Ισχυρίζεται 
δτι εκλάπη, άπωλέσθη, κατεστράφη ή έφθάρη οίονδήποτε γεωργικόν 
έργαλεϊον, γεωργικόν μηχάνημα ή ζώον, είναι ένοχος αδικήμα
τος καί υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο £τη fj είς 
πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή καί είς άμφοτέ
ρας τάς ποινάς. 

7. "Οσάκις οίονδήποτε ζώον αποθνήσκει, καθ* δν χρόνον Πιστοποίηση 
εκκρεμεί αίτησις Οπό τοΟ έξ αποφάσεως οφειλέτου διά τήν dva-

 e<xvarov 

Εολήν ή τόν περιορισμόν τής πωλήσεως του ή κατόπιν "-"-
 ζώου

* 
εκδόσεως διατάγματος ύπό τοΟ Δικαστηρίου 
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ΔιύΟεοκ, 
•προ'ιύνκιι, 
πωλήσεων 
ζώου ft. 
Λνάγκτ,ί, 
οψπγίντος 

iloivai b<A 
ψευδίς πι 
οτοποιητικόν. 

Ι Ιροτεροα 
Λτητίς 

Ακύροσις 
Αιατήγματοκ;, 

περιορίζοντος τήν πώλησιν ζώου, ό έξ αποφάσεως οφειλέτης 
προσκομίζει το πτώμα του ζώου είς τον Μουκτάρην τοΟ χωρίου, 
δστις εκδίδει πιστοποιητικόν αναφερόν τήν ήμερομηνίαν κατά τήν 
οποίαν απέθανε το ζώον και πιστοποιούν οτι το πτώμα τοΰ έν 
λόγω ζώου προσεκομίσθη είς αυτόν και ταυτοχρόνως ειδοποιεί 
τό Δικαστήριον. 

8. "Οσάκις ό έξ αποφάσεως οφειλέτης ισχυρίζεται δτι Εσφαξε 
τό ζώον διότι ήτο ένδεχόμενον να άποθάνη, ούτος παρουσιάζει 
τό πτώμα τοΰ έν λόγω ζώου είς τον Μουκτάρην τοΰ χωρίου του 
δστις κατόπιν γνωματεύσεως κτηνιάτρου ή κρεοσκόπου κατα
στρέφει τό πτώμα, έάν τό κρέας τούτου είναι άκατάλληλον προς 
πώλησιν, ή έάν είναι κατάλληλον προς πώλησιν, πωλεί τοΰτο και 
αποστέλλει τό εκ της πωλήσεως είσπραχθέν ποσόν εις τό 
Δικαστήριον όμοΰ μετά πιστοποιητικού αναφερόντος ολα τά γεγο
νότα. Τό έκ της τοιαύτης πωλήσεως εϊσπραττόμενον ποσόν 
πιστώνεται ύπό τοΰ Δικαστηρίου έναντι της έξ αποφάσεως οφειλής. 

9. Πάς Μουκτάρης δστις, συμφώνως του άρθρου 7 ή 8 τοΰ 
παρόντος νόμου, έν γνώσει του εκδίδει πιστοποιητικόν ψευδές 
άναφορικώς προς οιανδήποτε τών έν αύτώ περιεχομένων λεπτο
μερειών είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τό έν έτος ή είς πρόστιμον εκατόν λιρών ή και 
είς άμφοτέρας τάς ποινάς. 

10. Έάν ή πώλησις οιουδήποτε γεωργικού εργαλείου, γεωργι
κού μηχανήματος ή ζώου άνεβλήθη ή έάν επεβλήθησαν περιο
ρισμοί ύπό τοϋ Δικαστηρίου, κατά τον τερματισμόν της περιόδου 
της αναβολής ή τών περιορισμών, ό έξ αποφάσεως δανειστής 
δστις άπετάθη είς τό Δικαστήριον διά τήν έκδοσιν τοΰ εντάλματος 
διά τήν πώλησιν της κινητής περιουσίας του έξ αποφάσεως οφει
λέτου συνεπεία του οποίου ό έξ αποφάσεως οφειλέτης άπετάθη 
είς τό Δικαστήριον καΐ παρεχωρήθη είς αυτόν αναβολή ή 
περιορισμός της πωλήσεως, έχει προτεραιότητα έναντι παντός 
άλλου έξ αποφάσεως δανειστού. 

Η.—(Ι) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών άρθρων 6, 7, 8, 9 
και 10, του παρόντος νόμου, ό έξ αποφάσεως δανειστής δύναται, 
κατόπιν της υπό τοϋ Δικαστηρίου εκδόσεως διατάγματος διά τήν 
άναβολήν ή τόν περιορισμόν πωλήσεως, νά άποταθή είς τό 
Δικαστήριον προς άκύρωσιν τοΰ διατάγματος της αναβολής ή 
τοΰ περιορισμού τοΰ επιβληθέντος επί τω δτι ό έξ αποφάσεως 
οφειλέτης άπεπειράθη νά πωλήση, νά άποξενωθή, νά ενεχυρίαση, 
νά καταστρέψη ή νά άποχωρισθή της ιδιοκτησίας ή της κατοχής 
οίουδήποτε γεωργικού εργαλείου, γεωργικού μηχανήματος ή 
ζώου διά τό όποιον εξεδόθη διάταγμα αναβολής ή περιορισμού. 

(2) Πάσα τοιαύτη αίτησις υποστηρίζεται μονομερώς ύπό 
ένορκου δηλώσεως βεβαιούσης τά γεγονότα επί τών οποίων 
βασίζεται ό έξ αποφάσεως δανειστής καθώς επίσης καΐ τά ονόματα 
τών προσώπων τά όποια θά καταθέσουν άναφορικώς προς τά 
γεγονότα. 

(3) Βάσει τής τοιαύτης αΐτήσεως τό Δικαστήριον διατάσσει 
δτϊώς τ 8 γεωργικόν έργαλεΐόν, ή γεωργικόν μηχάνημα ή ζώον 
καΐτασχέθή καί τέλη ΰίτο τήν φύλαξιν τοΟ Μουκτάρου ή παντός 
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έτερου προσώπου διοριζομένου ύττό τοΟ Δικαστηρίου έν αναμονή 
της ακροάσεως τής αιτήσεως καΐ ορίζει ήμερομηνίαν διά την 
άκρόασιν της αίτήσεως καΐ διατάσσει δπως εϊδρποίησις ττερί 
της αίτήσεως δμοΟ μετά αντιγράφου τής αιτήσεως καί τής 
ένορκου δηλώσεως επιδοθούν εις τον εξ αποφάσεως δφειλέτην. 

(4) "Αμα τη άκροάσει της αιτήσεως το Δικαστήριον αποφαί
νεται κατά πόσον ο! ισχυρισμοί τοΟ έξ αποφάσεως δανειστού 
εΤναι αληθείς καί έν τοιαύτη περιπτώσει άκυροι το διάταγμα τής 
αναβολής ή τοΟ περιορισμού πωλήσεως καί διατάσσει δπως ή 
πώλησις διεξαχθή πάραυτα ή έάν πεισθή δτι οί τοιούτοι Ισχυρισμοί 
είναι ανυπόστατοι απορρίπτει τήν Οπόθεσιν καί διατάσσει τον έξ 
αποφάσεως δανέιστήν νά καταβάλη όλα τα έξοδα τής δίκης, 
περιλαμβανομένων των εξόδων είς τα όποια υπεβλήθη δ Μουκτά
ρής ή το πρόσωπον τό όποιον διετάχθη Οπό του Δικαστηρίου 
νά τηρή ΰπό τήν φύλαξίν του τό γεωργικόν έργαλεΐον; τό γεώργικόν 
μηχάνημα ή τό ζώον καί λογικοϋ ενοικίου δια τήν φύλαξιν τούτου. 

(5) Έάν τό Δικαστήριον είναι τής γνώμης δτι ή αίτησις του 
έξ αποφάσεως δανειστού δέν έγένετο καλή τή πίστει δύναται, 
επιπροσθέτως προς τά ω ς άνω αναφερόμενα έξοδα, νά επιδίκαση 
είς τον έξ αποφάσεως δφειλέτην άποζημίωσιν διά τήν άποστέ
ρησιν τής χρησιμοποιήσεως τοΰ γεωργικού εργαλείου ή γεωργικού 
μηχανήματος, ή ζώου του κατά τήν διάρκειαν της περιόδου καθ* ην 
παρέμεινεν ΰπό τήν φύλαξιν τοΰ Μουκτάρου ή τοιούτου άλλου 
προσώπου οίον τό Δικαστήριον είχε διατάξει. 

82. Δέν παρέχεται αναβολή ή περιορισμός πωλήσεως είς Εξαιρέσεις 
οιανδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων :— ** τών δια 

"ΐόξέων του 
(α) οσάκις ή έξ αποφάσεως οφειλή αντιπροσωπεύει χρήματα N6w»°· 

τά όπόΐα τό Δικαστήριον διέταξεν δπως πληρωθούν διά 
τήν συντήρησιν τής συζύγου ή των τέκνων τοΰ έξ απο
φάσεως οφειλέτου· 

(β) οσάκις ή έξ αποφάσεως οφειλή αντιπροσωπεύει χρήματα 
προκαταβληθέντα ύπό τοΰ έξ αποφάσεως δανειστού δια 
τήν άγοράν του γεωργικού εργαλείου, γεωργικού μη
χανήματος ή ζώου διά τό όποιον ό έξ αποφάσεως 
οφειλέτης αποτείνεται προς τό Δικαστήριον δι* άναβολήν 
τής πωλήσεως· 

(γ) οσάκις ή έξ αποφάσεως οφειλή αντιπροσωπεύει άποζη
μίωσιν έπιδικασθεΐσαν ύπό τοΟ Δικαστηρίου διά σωματικήν 
βλάβη ν ή θάνατον προξενηθέντα εϊς τόν έξ αποφάσεως 
δάνειστήν ύπό" τοΰ έξ αποφάσεως οφειλέτου ή υπό των 
αντιπροσώπων ή υπηρετών αύτοϋ* 

(δ) οσάκις ή έξ αποφάσεως οφειλή αντιπροσωπεύει άπο
ζημίωσιν διά τήν αθέτησιν υποσχέσεως γάμου* 

(ε) οσάκις ή έξ αποφάσεως οφειλή αντιπροσωπεύει χρήματα 
καταβληθέντα είς ποιμένα διά τήν προαγοράν γάλ©κτ©ς ή 
είςγεωργόν διά τήν προαγοράν γεωργικών προϊόντων καί 
ό έξ αποφάσεως οφειλέτης είναι τω &ντ&. 6 ποιμί)^ $\ ά.. 
γεωργός προς. τόν δηο?ον««ροκ€Π«^ΐ^||σ^^& %g£$0®$? 
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Κριτήρια 
τΛ όποια θά 
λαμβάνονται 
Ortt* βψιν tmt 
Δικαστηρίου. 

ΙΙεριορισμοΙ 
•"«λήσεως. 

Διαδικα
στικοί 
Κανονισμοί. 
Έξ,αΙρεοις 
ίψαρμογής. 

"Ισχύς. 

13» Τό Δικαστήριον διατάσσον τήν αναβολή ν πωλήσεως 
λαμβάνει ύπ δψει τά ακόλουθα :— 

(σ) τήν φύσιν τής έξ αποφάσεως οφειλής-

(β) τους Ισχυρισμούς του έξ αποφάσεως δανειστού καΐ τοΟ 
έξ αποφάσεως οφειλέτου

(γ) τδ ποσόν τής έξ αποφάσεως οφειλής κατά την ήμερομη
νίαν τής αιτήσεως τοΰ έξ αποφάσεως οφειλέτου διά τήν 
άναβολήν τής πωλήσεως έν συσχετισμω προς τδ" αρχι
κό ν ποσόν τής οφειλής καΐ τήν άξίαν*τών γεωργικών 
εργαλείων, γεωργικών μηχανημάτων ή ζώου διά τά 
όποια υποβάλλεται αίτησις ύπό τοΰ έξ αποφάσεως 
οφειλέτου οι* άναβολήν τής πωλήσεως των κατά τήν 
ήμερομηνίαν τής υποβολής τής αιτήσεως· 

(δ) τό ποσόν τοΰ τόκου τοΰ οφειλομένου έν τή αρχική οφειλή 
και τήν χρονικήν περίοδον καθ* ήν οφείλεται ό τοιούτος 
τόκος· 

(/>) τάς συνθήκας τής άγορας άναφορικώς προς τήν πώλησιν 
γεωργικών εργαλείων, γεωργικών μηχανημάτων ή ζώων 
είς τήν περιοχήν εις τήν οποίαν πρόκειται νά λάβη 
χώραν ή πώλησις 

(</τ) κατά πόσον, λαμβανομένων ύπ* όψει όλων τών περι
στάσεων, θά πρόκυψη μεγαλύτερα αδικία διά τής ανα
βολής τής πωλήσεως ή διά τής μή αναβολής άύτής. 

14. Τό Δικαστήριον δύναται, οσάκις δικαιολογούν τοΰτο αί 
περιστάσεις, είτε επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άναβολήν 
πωλήσεως είτε χωρίς νά διάταξη τήν άναβολήν πωλήσεως, νά 
έπιβάλη περιορισμούς έπί τής πωλήσεως :— 

(α) καθορίζον τον χρόνον τής πωλήσεως τοΰ γεωργικού 
εργαλείου, γεωργικού μηχανήματος ή ζώου· 

(β) καθορίζον έπιφυλαχθεΐσαν τιμήν ήτις έν ουδεμία περι
πτώσει θά είναι μικρότερα τής αξίας τοΰ γεωργικού 
εργαλείου, γεωργικού μηχανήματος ή ζώου. 

15. Τό Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά θεσπίζη διαδικαστι
κό ν κανονισμόν διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος νόμου. 

16. Ό παρών νόμος δέν εφαρμόζεται οσάκις ό έξ αποφάσεως 
δανειστής είναι Τράπεζα ή Συνεργατική 'Εταιρεία. 

17. Ό παρών νόμος θά παραμείνη έν ίσχύϊ διά περίοδον ενός 
έτους άπό τής ημερομηνίας τής δημοσιεύσεως του. 

'gmxtC>9t\ -£ν «Q TvnoyptJt^V τής .Κυπριακές Δημοκρατίας, fv Λ«υκοο(α. 


