
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 196 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1962 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Τοκιστών Νόμος τοΟ 1962, το κείμενον του οποίου 
ακολουθεί εκδίδεται ύπο του Προέδρου και τοΰ Αντιπροέδρου της Δημοκρα
τίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας. 

'Αριθμός 72 του 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΤΟΚΙΣΤΟΥ. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Τοκιστών Συνοπτικός 

Νόμος τοθ'1962. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμένου : Ερμηνεία. 
«εγγεγραμμένη επωνυμία» σημαίνει την έπωνυμίαν ύφ' ην, και 

«έγγεγραμ|ΐένη διεύθυνσις» σημαίνει την διεύθυνσιν είς ην, ό τοκιστής 
δικαιούται δυνάμει πιστοποιητικού έγγραφης εκδοθέντος δυνάμει 
τοΰ παρόντος Νόμου, νά ένασκη την έργασίαν αύτοϋ ώς τοκιστής· 

«επαγγελματική επωνυμία» σημαίνει τήν έπωνυμίαν ή δνομα ύφ' δ 
ενασκείται εργασία τις, είτε έν συνεταιρισμώ είτε άλλως πως· 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της επαρχίας έν ή ό τοκιστής 
έχει τήν εδραν της εργασίας αύτοϋ·. 

«εταιρεία» σημαίνει νομικόν πρόσωπον άσκοϋν έργασίαν τοκιστοΟ" 
«"Εφορος» σημαίνει τόν Έφορόν Τοκιστών έκαστης επαρχίας, τά 

καθήκοντα δέ αύτοϋ θά άσκή ό "Επαρχος ή τοιούτον Ετερον πρό
σωπον ώς τό "Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε διορίσει· 

«καθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένος ύπό Κανονισμών θεσπι
σθησομένων δυνάμει τοΰ άρθρου 19 τοϋ παρόντος Νομού' 

«κεφάλαιον» άναφορικώς προς δάνειον σημαίνει τό ποσόν δπερ 
τω δντι κατεβλήθη είς τόν όφειλέτην 

«μητρωον» σημαίνει τό τηρούμενον δυνάμει τοϋ άρθρου 5 (Ι) τοϋ 
 '. ιαρόντος Νόμου μητρωον τοκιστών 

«Νόμος» οσάκις ό δρος ούτος χρησιμοποιήται άναφόρικώς ττρός 
τόν παρόντα f) οίονδήποτε Ετερον, έν Ισχύϊ έν τη Δημοκρατία τής 
Κύπρου, Νόμον, θά άναφέρηται ωσαύτως καΐ είς τους δυνάμει τοϋ 
τοιούτου Νόμου θεσπισθέντος Κανονισμούς· 

(511) 
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«οϊκος» σημαίνει όργανισμόν δνευ νομικής προσωπικότητος, 
συγκείμενον έκ δύο ή' πλειόνων φυσικών προσώπων, ή έξ ενός ή" 
πλειόνων φυσικών π ρ ο σ ώ π ω ν καΐ ενός ή" πλειόνων νομικών προσώπων , 
ή έκ δυο ή πλειόνων νομικών προσώπων, δτινα συνέστησαν συνε * 
ταιρισμόν μέ σκοπόν τήν δσκησιν κερδοσκοπικής επιχειρήσεως 

«τοκιστής» σημαίνει πρόσωπον ούτινος ή εργασ ία συνίσταται είς 
' ή ν χορήγησιν χρηματικών δανείων, ή δπερ διαφημίζει ή άνακοινοϊ 
ή καθ' οιονδήποτε τρόπον προβάλλει εαυτόν ώς ένασκουντα τήν ί.ρ- Λ 
y a o l a v ταύτην, ανεξαρτήτως του έάν οΰτος έ\<χσκή ωσαύτως έτέραν 
έργασίαν καί ανεξαρτήτως τοΰ έάν ένασκή έργασίαν χορηγήσεως 
χρηματικών δανείων ώς ιδίαν τοιαυτην ή ώς αντιπρόσωπος kripov, 
δέν περιλαμβάνει δμως : 

Κεφ. 114. (α) εταιρείας εγγεγραμμένος δυνάμει τοΰ περί Συνεργατικών'Εται
ρειών Νόμου, ή 

(β) νομικόν πρόσωπον δπερ δυνάμει ειδικού τίνος νόμου συνέστη. 
ή κέκτηται έξουσίαν χορηγήσεως χρηματικών δανείων, συμ
φώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ τοιούτου νόμου, ή 

(γ) τράπεζαν ήτις δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου κέκτηται 
δδειαν ένασκήσεως τραπεζικών εργασιών και καλή τή πίστει 
ενασκεί τοιαύτας εργασίας, ή 

(6) πρόσωπον δπερ ενασκεί νομίμως άσφαλιστικήν έργασίαν, ή 
(ε) πρόσωπον δπερ καλή τή πίστει ενασκεί ίργασίαν ήτις δέν 

έχει ώς πρωταρχικόν αυτής σκοπόν τήν χορήγησιν χρηματικών 
δανείων, έν τή διεξαγωγή δμως και διά τους σκοπούς αυτής, 
χορηγεί χρηματικά δάνεια, ή 

(στ) φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον όπερ εξαιρείται τών διατάξεων % 
τοΰ παρόντος Νόμου, παρά τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου 

«τόκος» δέν περιλαμβάνει ποσά άτινα νομίμως επιβάλλονται συμ
φώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ παρόντος Νόμου ύπό τίνος τοκιστοΰ 
δι* έξοδα, επιβαρύνσεις ή δαπανάς, περιλαμβάνει δμως, εκτός τών # 
έν τοις ανωτέρω, παν ποσόν οπωσδήποτε τοϋτο καί αν άποκαλήται, , 
έπί πλέον τοΰ κεφαλαίου, καταβληθέν ή καταβληθησόμενον εις τίνα 
τοκιστήν ώς αντιπαροχή ή άλλως π ως άναφορικώς προς δάνειον 
ή τήν έξασφάλισιν αύτοΰ. 

Κεφ. ΙΜ. «χορήγησις χρηματικών δανείων* δτέν περιλαμβάνει οιανδήποτε 
πληρωμήν γενομένην προς οίονδήποτε τραπεζικόν ίδρυμα ή οίανδή
ποτε έταιρείαν έγγεγραμμένην δυνάμει του περί Συνεργατ ικών 
'Εταιρειών Νόμου είτε είς λογαριασμόν καταθέσεως είτε είς τρε
χούμενον λογαριασμόν ή καθ* οίονδήποτε τρόπον ώστε τό τραπε 
ζικόν τούτο ίδρυμα ή εταιρεία νά καθίσταται οφειλέτης τοΰ πλη
ρωτοΰ. 

Έγγραφη 3.—(Ι) Πάς τοκιστής ένασκών τήν έργασίαν αύτοΰ είτε ατομικώς 
ιοκιστών. είτε ώ ς συνεταίρος έν τινι οίκω— 

(α) εγγράφεται ώ ς τοκιστής συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ παρόντος 
Νόμου ύπό τό ίδιον αύτοΰ δνομα ή τήν συνήθη αύτοΰ έμπορι
κήν έπωνυμίαν, εγγράφει δε ωσαύτως τήν διεύθυνσιν, ή τάς 
διευθύνσεις έάν κέκτηται πλείονας της μιας, είς δς ενασκεί 
τήν έργασίαν αύτοΰ ω ς τοκιστής' 

(β) ενασκεί τήν έργασίαν αύτοΰ ώ ς τοκιστής ύπό τήν έγγεγραμ Λ 
μένην αύτοΰ έπωνυμίαν, καί είς τήν έγγεγραμμένην αύτοΰ 
οιεύθυνσιν, ουχί δέ υπό έτέραν έπωνυμίαν ή τίτλον, ουδέ είς 
έτέραν διεύθυνσιν* 

(γ) απαγορεύεται έν τί} διεξαγωγή της εργασίας αύτοΰ ώς 
τοκιστοΰ νά συναπτή, οιανδήποτε συμφωνίαν αφορώσαν είς * 
τήν παροχήν ή άπδδοσιν χρημάτων, ή νά λαμβάνη οίανδήποτε ** 
άσφάλειαν διά χρήματα, δλλως ή ύπό τήν έγγεγραμμένην αύτοΰ 
έπωνυμίαν. 
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(2) Πδς τοκιστής δστις παραλείπει νά έγγραψε εαυτόν ώ ς 
τοκιστήν, ώ ς απαιτείται ύπό τοϋ παρόντος Νόμου, ή'. ενασκεί 
τήν έργασ'αν άλλως ή ύπό τήν έγγεγραμμένην αύτοΟ έπω
νυμίαν, ή" ύπό πλείονας της μιδς επωνυμίας, η άλλαχοΟ ή έν τή εγγεγραμ
μένη αύτοΟ διευθύνσει. ή δέν συμμορφοΰται προς τάς λοιπός προϋπο
θέσεις τοΰ εδαφίου (Ι), είναι ένοχος αδικήματος, καί έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τό Εν 
έτος, ή' είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακοσίας λίρας, 
η είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καί της χρηματικής 
τοιαύτης, είς δέ τήν περίπτωσιν νομικού προσώπου , είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας. 

4.—(Ι) 'Απαγορεύεται ή εγγραφή τοκιστοΰ ύφ' οιανδήποτε έπωνυμίαν 
περιλαμβάνουσαν τήν λέξιν «τράπεζα», ή ή ύφ' οιανδήποτε έπωνυμίαν 
ύποδηλοϋσαν δτι ούτος ενασκεί τραπεζικάς εργασίας, οσάκις δέ ό 
τοκιστής είναι εγγεγραμμένος ύπό τοιαύτην έπωνυμίαν, αϋτη θά δια
γράφεται παρά τοΰ "Εφόρου έκ τοΰ Μητρώου, καί θά άποστέλληται γνω
στοποίησις περί τοΰ γεγονότος τούτου είς τόν τοκιστήν. 

(2) Πάς τοκιστής δστις αμέσως ή εμμέσως ενεργεί κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε νά άγάγη μέλος τοΰ κοινοΰ είς τό συμπέρασμα δτι ενασκεί 
τραπεζικήν έργασίαν, είναι ένοχος αδικήματος και είς περίπτωσιν 
καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους 
εξ μήνας, ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινός της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, 
είς τήν περίπτωσιν δέ νομικού προσώπου, είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακοσίας λίρας. 

5.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, οι "Εφοροι 
έκτελοϋσιν άπαντα ή οιονδήποτε τών ακολούθων καθηκόντων, ήτοι— 

(η) τη καταβολή τοΰ νενομισμένου τέλους, έγγράφουσιν απαντάς 
τους τοκιστάς έν τω νενομισμένω τύπω, και έκδίδουσιν αύτοϊς 
έν τω νενομισμένω τύπω πιστοποιητικά έγγραφης 

(β) τηροϋσι τό μητρώον καί τοιαύτα βιβλία καί λογαριασμούς, 
κα\. ύποβάλλουσι τοιούτους λογαριασμούς καί εκθέσεις, ώ ς τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε απαιτήσει

()') δύνανται νά άπαιτήσωσι παρά παντός τοκιστοΰ δπως παράσχη 
τώ. Έφόρω πλήρεις καί ακριβείς εκθέσεις εντός τοΰ ύπό τοΰ 
Εφόρου καθωρισμένου χρόνου καί έν τω ύπ* αύτοϋ καθωρι
σμένω τύπω. 

(2) Ό "Εφορος, έν τή εκτελέσει τών δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
καθηκόντων αύτοΰ, θά ενεργή κατόπιν συμβουλευτικών γνωμοδοτή
σεων παρεχομένων ύπό 'Επιτροπής συγκειμένης έκ πέντε τουλάχιστον 
προσώπων διοριζομένων ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου : 

Νοείται δτι καθ' έκάστην τοιαύτην συνεδρίαν τής ώ ς εΐρηται "Επι
τροπής, καθ* ην αϋτη καλείται ύπό τοΰ "Εφόρου δ π ω ς προβή είς συμ
βουλευτικήν γνωμοδότησιν, τρία μέλη τής τοιαύτης 'Επιτροπής θά συνι
στώσιν άπαρτίαν. 

6.—(Ι) Τό δυνάμει του παρόντος Νόμου κατά τήν έγγραφήν τοκιστοΰ 
έκδιδόμενον πιστοποιητικόν έγγραφης είναι έν τω νενομισμένω τύπω, 
και εκδίδεται διά περίοδον ενός έτους ή διά τοιαύτην βραχυτέραν περίο
δον ώ ς ήθελε καθορισθή, δύναται δέ νά άνανεοΰται τη καταβολή τοΰ 
νενομισμένου τέλους. 

(2) Τό πιστοποιητικόν έγγραφης δεικνύει τήν έγγεγραμμένην έπωνυ
μίαν καί τήν έγγεγραμμένην διευθυνσιν τοϋ τοκιστοΰ, καί καθορίζει 
τήν έπαρχίαν άναφορικώς προς ήν τοΰτο εκδίδεται : 

Νοείται δτι ό τοκιστής οέν υποχρεούται νά λάβπ, χωριστόν πιστο
ποιητικόν δι* Εν Εκαστον τών υποκαταστημάτων τ^ς εργασίας 
αύτοΟ ατινα κείνται έν Tfj αύτ§ επαρχία. 

Άπαγορβύ
εται ή έγγρα
φη τοκιστΰν 
ώς Tpame
ζιτών. 

Καθήκοντα 
"Εφόρων. 

Πιστοποι
ητικών 
'Εγγραφης. 
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"Αρνηόις 
' Εγγραφής. 

Άνικανότης 
•προς 
Έγγραφήν. 

Μεταφορά 
της εργασίας 
είς έτερον 
οίκημα. 

"Εκθέσεις 
ύποβαλλό
μεναι ύπό 
τοκιστών. 

7i—(Ι) Ό "Εφορος δέν δύναται νά άρνηθή τήν έγγραφήν, τοκιστοΟ 
ειμή δι* Ινα ή πλείονας τών ακολούθων λόγων :— 

(α) επί τω λόγω δτι προσήχθησαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
δεικνύοντα δτι ό αϊτών, ή πάν πρόσωπον δπερ είναι ύπεύθυνον, 
ή προτίθεται νά είναι ύπεύθυνον διά τήν διεύθυνσιν της 
εργασίας αύτοΟ ώ ς τοκιστοΟ, δέν είναι πρόσωπον κατάλληλον 
προς έγγραφήν 

(β) έπί τώ λόγω δτι ό αϊτών, ή πάν πρόσωπον δπερ είναι ύπεύθυνον, 
ή προτίθεται νά είναι ύπεύθυνον διά τήν διεύθυνσιν της 
εργασίας αύτόΟ ώ ς ΤοκιστοΟ, είναι πρόσωπον δπερ διά 
Δικαστικού διατάγματος έκηρύχθη νομικώς άνίκανον προς 
έγγραφήν δυνάμει του παρόντος Νόμου* 

(γ) επί τω λόγω δτι ό αϊτών έν σχέσει προς τήν υπό έξέτασιν αΐτησιν 
παρέλειψε νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
Νόμου, ή οιωνδήποτε, δυνάμει αύτοϋ θεσπισθησομένων Κανο
νισμών, άναφορικώς προς αΐτησιν έγγραφης ώς τοκιστοΟ. 

(2) Παν πρόσωπον ούτινος προσβάλλονται τα νόμιμα συμφέροντα ώς 
έκ της αρνήσεως τοϋ 'Εφόρου νά έγγράψη αυτό δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου, δύναται δπως , εντός δεκατεσσάρων ημερών άπό της κοινοποιή
σεως είς αυτό της τοιαύτης αρνήσεως, έκκαλέση ταύτην ενώπιον 
τοϋ "Υπουργού Οικονομικών. 

8. Το Δικαστήριον, επιπροσθέτως οιασδήποτε ποινής ην ήθελεν 
επιβάλει έπί τίνος προσώπου καταδικασθέντος δι* αδίκημα προνοού
μενον ύπό τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, δύναται νά κηρύξη το 
τοιούτον πρόσωπον νομικώς άνίκανον προς έγγραφήν ώ ς τοκιστής 
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε 
έτη, και θά γνωστοποιή τούτο είς τον "Εφορον, δστις έπί τούτω θά 
άκυροι το πιστοποιητικόν έγγραφης τό άφορων είς το τοιούτον πρό
σωπον είς περίπτωσιν καθ* ην είναι ήδη έγγεγραμμένον ώ ς τοκιστής 
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου κατά τον χρόνον τής καταδίκης αύτοΰ, 
καί θά τροποποιή τό μητρώον αναλόγως. 

9.—(Ι) Πάς τοκιστής οφείλει δ π ω ς γνωστοποιή είς τον "Εφορον 
πάσαν μεταφοράν τής εργασίας αύτοϋ είς οίκημα έτερον ή τό έν τω 
πιστοποιητικώ εγγραφής καθωρισμένον τοιούτον, εντός δεκαπέντε 
ήμερων άπό τής τοιαύτης μεταφοράς. 

(2) Πάς τοκιστής δστις δέν συμμορφοϋται προς τό εδάφιον (Ι), είναι 
Ενοχος αδικήματος καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εικοσιπέντε λίρας. 

10.—(Ι) Πάς εγγεγραμμένος τοκιστής οφείλει δ π ω ς ύποβάλλη ετησίως 
τώ "Εφόρω έν τω νενομισμένω τύπω καί εντός τοιαύτης χρονικής 
περιόδου ώ ς ήθελεν διά γνωστοποιήσεως καθορισθή έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας, έκθεσιν δεικνύουσαν τάς συναλλαγάς 
τάς άφορώσας είς τάς εργασίας αύτοϋ περί τήν χορήγησιν χρηματικών 
δανείων διαρκούντων τών δώδεκα προηγουμένων μηνών, περιλαμβα
νομένων απάντων τών κατά τήν ήμερομηνίαν τής εκθέσεως εκκρεμών 
δανείων. 

(2) Πάς τοκιστής δστις δέν συμμορφοϋται προς τό εδάφιον (I), ή 
§στις έν γνώσει αύτοϋ προβαίνει είς ψευδή, £ν τινι ούσιώδει στοχείω, 
#κθεσιν, είναι ένοχος αδικήματος καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται 
έϊς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό ϊ ν Ετος, ή είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακοσίας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης, είς τήν περίπτωσιν 
δέ νομικοΟ προσώπου, είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
χιλίας λίρας. 
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I I . — ( Ι ) Πάς τοκιστής οφείλει νά δίδη τώ οφειλέτη καθ' δν χρόνον ο ι τοκισταΐ 
ούτος υπογράφει τήν σύμβασιν δι* ής αποδεικνύεται ή χορήγησις του ύποχρεοΟνται 
δανείου, πιστόν άντίτυπον τής τοιαύτης συμβάσεως. Οφείλει νά δίδη ^ o B e £ ° |

v 

ωσαύτως τω οφειλέτη άπόδειξιν διά πάσαν πληρωμήν γενομένην είς κ α ι ν α 

αυτόν Εναντι τοΟ δανείου η' τοϋ επί τούτου τόκου . Πάσα το ιαύτη τηρώσι 
άπόδειζις δίδετα ι ευθύς ώς γ ίνετα ι ή πληρωμή ; βιβλίον 

b * συναλλαγών, 
Νοε ί τα ι δτ ι οσάκις ό τύπος τής άποδεικνυούσης τό δάνειον συμβά

σεως ε ίνα ι καθωρισμένος, ή το ιαύτη σύμβασις οφείλε ι νά ε ίνα ι έν τ ω 
καθωρισμένω τύπω. 

(2) Πάς τοκ ιστής , οφείλει νά τηρή βιβλίον (ασφαλώς δεμένον, μετά 
των σελίδων αύτοϋ ήριθμημένων ϊ να μή ε ίνα ι δυνατή ή άφαίρεσις ή 
2νθεσις φύλλων άνευ εμφανούς ζημίας) έν ω θά καταχωρή σχετ ικώς 
προς πάν δάνειον συνομολογηθέν ύπ* αύτοΟ— 

(α) τ ό δνομα καΐ τήν διεύθυνσιν τοϋ οφειλέτου" 
(β)

 τ
Π

ν ήμερομηνίαν συνάψεως τοϋ δανείου* 
(γ) τό ποσόν τοϋ κεφαλαίου* 
(ό) τό ποσοστόν τοϋ τόκου* 
(e) άπαντα τά ληφθέντα άναφορικώς προς τό δάνειον ή τόν έπι 

τούτου τόκον, ποσά, μετά των ημερομηνιών πληρωμής, 
οφείλε ι δέ νά προσαγάγη τό το ιούτον βιβλίον οσάκις τοΰτο 
ζητηθή παρ* αύτοΰ ύπό τ ίνος Δικαστηρ ίου ή υπό τοϋ 'Εφόρου* 

(στ) το ιαύτα έτερα στοιχε ία ώς ήθελον καθορισθή. 

(3) Αί έν τ ω εϊρημένω βιβλίου καταχωρήσεις θά γ ίνωντα ι πάραυτα 
αμα τη συνομολογήσει τοϋ δανείου, ή αναλόγως της περιπτώσεως, αμα 
ώς ληφθώσιν τά καταβληθέντα άναφορικώς προς τοΰτο ποσά. 

(4) Πάς τοκ ιστής δστις δεν συμμορφοϋται προς οιανδήποτε τών 
απαιτήσεων τοϋ παρόντος άρθρου, .ε ίναι ένοχος αδικήματος και έν 
περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματ ικήν ποινήν μή ϋττερβαί

νουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, ή είς τήν περίπτωσιν έξακολουθούντος 
αδικήματος, είς χρηματ ικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πέντε λίρας 
δ ι ' έκάστην ήμέραν ή μέρος της ημέρας, καθ' ην εξακολουθεί τό το ιούτον 
αδίκημα. 

\1.—(Ι) Έν αναφορά προς έκάστην σύμβασιν άφορώσαν είς τήν Ύποχρέωσις 
άπόδοσιν νοημάτων δανεισθέντων ύπό τ ίνος τοκ ιστοϋ (είτε αϋτη συ 

 τ
°

κ
>°τών 

νήφθη προ, ε ί τε μετά τήν εναρςιν τής ισχύος του παρόντος Νομού) ωσ χ
κ 

ό τοκ ιστής οφείλει όπως τή εύλόγω απαιτήσει (γενομένη διά συστημένης φορίαςώς 
επιστολής ή τη παρουσία δύο μαρτύρων) τοϋ οφειλέτου, γενομένη καθ' προς τήν 
οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης τής ισχύος τής συμβάσεως, και αμα τη χατάστσσιν 
ύπό τοϋ οφειλέτου προσφορά τοϋ καθωρισμένου δι* έξοδα ποσοϋ, T i^

e 0L>
al 

παράσχη τ ω οφειλέτη, ή έάν οϋτω απαίτηση ό οφειλέτης, είς τό έπι αντίγραψα 
τούτω έν τη απαιτήσει καθοριζόμενον πρόσωπον, κατάστασιν ύπογε^· τον αφορών

γραμμένην ύπό τοϋ τοκ ιστοϋ ή τοϋ αντιπροσώπου αύτοΰ, δεικνύουσανr τωνεΐςτοΟτο 
/ » · · ' Λ  sΓ « Α χ  X V ' έγγραφων. 
(α) τήν ήμερομηνίαν συνάψεως του δάνειου, τό ποσόν του κεφαλαίου 

καί τοΰ έπι τούτου επιβληθέντος ετησίου ποσοστοΰ τόκου· καΐ 
(β) τό ποσόν οίασδήποτε ήδη γενομένης προς τόν τοκ ιστήν πλη

ρωμής άναφορικώς προς τό δάνειον fi τόν επί τούτου τόκον, 
καί τήν ήμερομηνίαν καθ* ήν έγένετο ή το ιαύτη πληρωμή* Καί 

(γ) πάν ποσόν όφειλόμενον τω τοκιστή, καί μή καταβληθέν, τόν 
χρόνον καθ* δν τοΰτο κατέστη πληρωτέον, καί τό ποσόν τών 
δεδουλευμένων καί μή καταβληθέντων τόκων, άναφορικώς 
προς τό τοιοΟτον ποσόν καί 

(ό) πβν είσετι μή όφειλόμενον ποσόν δττερ παραμένει εκκρεμές, 
καί τήν ήμερομηνίαν καθ' ή ν τοότο καθίσταται πληρωτίον. 
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Έπανεξέ
τασις 
ουναλλαγών 
τοκιστοΟ. 

(2) Πας τοκιστής οφείλει δπως, τή εγγράφως γενομένη εύλόγω 
απαιτήσει τοΟ οφειλέτου, καΐ ίίμα* τη" προσφορά* τοΟ "δι"Εξοδα 
καθαρισμένου ττοσοΟ, παράσχη τφ οφειλέτη, ή έάν οϋτω απαίτηση ό 
οφειλέτης, είς το επί τούτψ έν τή απαιτήσει καθοριζόμενον πρόσωπον, 
ά^τίγρω >ον παντός έγγραφου άφορώντος είς δανειον γενόμενον ύπ* 
αυτοί), η είς τήν διά τοΟτο δοθεΐσαν άσφάλειαν. 

U) 'Εάν τοκιστής είς 6ν έγένετο άπαίτησις δυνάμει του παρόντος 
άρθρου παράλειψη άνευ ευλόγου αίτιας νά συμμορφωθή προς τήν τοιαύ
τη ν άπαίτησιν εντός εϊκοσιν ήμερων άπό της τοιαύτης απαιτήσεως 
είναι Ενοχος αδικήματος, καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
χρήματικην ποινήν μή ύπερβάίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

13.—(1) 'Οσάκις ύπό τίνος τοκιστοΟ λαμβάνωνται δικαστικό: μέ
τρα ενώπιον οίουδήποτε Δικαστηρίου διά τήν άνάκτησιν χρημάτων 
δανεισθέντων μετά τήν έναρξιν της Ισχύος του παρόντος Νόμου, ή 
τήν έκτέλεσιν οίασδήποτε συμφωνίας γενομένης, ή ασφαλείας ληφθεί 
σης μετά τήν έναρξιν της ίσχύος του παρόντος Νόμου, άναφορικώς 
προς χρήματα δανεισθέντα είτε πρό είτε μετά τήν έναρξιν της 
Ισχύος του παρόντος Νόμου, καΐ προσαχθώσιν αποδεικτικά στοιχεία 
δεικνύοντα Ικανοποιητικώς τώ Δικαστηρίω δτι τό ποσόν του κεφα
λαίου δέν δηλουται ορθώς ή δτι ό επιβληθείς τόκος υπερβαίνει τό 
προνοούμενον ύπό του εκάστοτε έν ίσχύϊ Νόμου νόμιμον ποσοστόν 
τόκου, ή δτι ot καθυστερημένοι τόκοι έφ' οίουδήποτε χρέους ή υπο
χρεώσεως ύπερβαίνουσι το κεφάλαιον του χρέους ή της υποχρεώ
σεως άναφορικώς προς δ είναι πληρωτέος ό τοιούτος τόκος, ή δτι τά 
επιβληθέντα δι* έξοδα, έρευνας, δικαιώματα, ασφάλιστρα, ανανεώ
σεις ή ετέρας επιβαρύνσεις, ποσά είναι υπερβολικά, και δτι είς πα
σαν τοιαύτην περίπτωσιν ή συναλλαγή είναι επαχθής και αίσχρο
κερδής, τό Δικαστήριον δύναται νά διάταξη έπανεξέτασιν της συναλ
λαγής καΐ νά λάβη λογαριασμούς μεταξύ του τοκιστοΟ και του ένα
χθέντος προσώπου, δύναται, δέ, ανεξαρτήτως παντός εκτεθέντος ή 
συαβιβασθέντος λογαριασμού ή οίασδήποτε συμφωνίας δι* ής σκο
πεϊται ό τερματισμός προηγουμένων συναλλαγών καΐ ή δημιουργία 
νέας τοιαύτης υποχρεώσεως, νά διάταξη δπως άνοιχθώσιν οί ήδη 
διακανονισθέντες λογαριασμοί μεταξύ αυτών, καΐ νά άνακουφίση τό 
έναχθέν πρόσωπον έκ της πληρωμής παντός ποσού υπερβαίνοντος 
τό έπιδικασθέν ύπό Δικαστηρίου ποσόν ώς ποσόν δικαίως όφειλόμε
νον άναφορικώς προς τό τοιοΟτον κεφάλαιον, τόκους καΐ έξοδα, ώς 
τό Δικαστήριον λαβόν ύπ* δψιν τόν κίνδυνον και τας λοιπάς περι
στάσεις ήθελεν επιδικάσει ώς ευλογον τοιούτον' καΐ έάν τό τοιούτον 
υπερβαίνον ποσόν κατεβλήθη ή άφηρέθη έκ του λογαριασμοΟ, ύπό 
του οφειλέτου, δύναται νά οιατάξη τόν πιστωτήν δπως έπιστρέψη 
τούτο' δύνοπαι δέ νά άκυρώση, έξ ολοκλήρου ή μερικώς, ή νά αναθε
ώρηση ή τροποποίηση άσφάλειαν δοθείσαν ή συμφωνίαν γενομένην 
άναφορικώς προς χρήματα δανεισθέντα ύπό τίνος τοκιστοΟ καΐ έάν 
ό τοκιστής άπεχωρίσθη της ασφαλείας, δύναται νά διάταξη τοΟτον 
δπως αποζημίωση τόν όφειλέτην ή τό έτερον έναχθέν πρόσωπον. 

(Χ) Παν Δικαστήριον ενώπιον τοΟ οποίου δύναται νά διεξαχθή 
δικαστική διαδικασία άφορώσα είς τήν άνάκτησιν χρημάτων δανεισθέν
των ύπό τίνος τοκιστοΟ κέκτηται καΐ δύναται νά ενάσκηση, κατ' αϊτησιν 
Toil οφειλέτου ή έγγυητοΟ ή παντός έτερου υπόχρεου προσώπου, τάς 
αύτάς εξουσίας ώς at ενασκούμενοι δυνάμει τοΟ εδαφίου (\), τό Δικα
στήριον δέ κέκτηται έξουσίαν, παρά τήν Οπαρξιν οίασδήποτε διατά
ξεως ή συμφωνίας περί τοΒ αντιθέτου, όπως έπιλαμβάνηται αίτήσεων 
υποβαλλομένων δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου ύπό τοΟ οφειλέτου, 
έγγυητοΟ ή* παντός έτερου υπόχρεου προσώπου, καΐ έάν Ετι 6 χιόνος 
αποπληρωμής τοΟ δανείου ή* οίασδήποτε δόσεως αύτοΟ δέν έίτήλθε. 
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(3) 'Επί πάσης αιτήσεως άφορώσης είς τό παραδεκτόν ή το ποσόν 
αποδεικτικού τίνος στοιχείου, ύπό τίνος τοκιστοϋ είς οιανδήποτε πτω
χευτική ν διαδικασίαν, τό Δικαστήριον δύναται νά ενάσκηση τάς αύτάς 
εξουσίας ώς αί ενασκούμενοι δυνάμει τοϋ παρόντος Αρθρου οσάκις 
λαμβάνωνται δικαστικά μέτρα διά τήν άνάκτησιν χρημάτων. 

(4) ΑΙ προηγούμενοι διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
έπί πάσης συναλλαγής ήτις, ανεξαρτήτως τοϋ τύπου QV περιβέβληται, 
είναι ουσιωδώς δικαιοπραξία άφορώσα είς τήν χορήγησιν χρηματικού 
δανείου ύπό τίνος τοκιστοϋ. 

(5) Ουδέν των έν ταΐς προηγουμέναις διατάξεσι τοΰ παρόντος άρθρου 
διαλαμβανομένων επηρεάζει τά δικαιώματα καλόπιστου, ουχί εκ χαρι
στικής αιτίας, και άνευ γνώσεως του γεγονότος, έκδοχέως η κατόχου. 

(6) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων θά έρμηνεύ
ηται ώς καθ' οίονδήποτε τρόπον θίγον τάς υφιστάμενος εξουσίας ή τήν 
δικαιοδοσίαν οιουδήποτε Δικαστηρίου. 

14. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΰ άρθρου 80 τοϋ περί Συμβάσεων 
Νόμου, τό περιεχόμενον γραμματίου συνήθους τύπου ώς τούτο καθορί
ζεται δυνάμει τοΰ τοιούτου νόμου, δέν συνιστά άμάχητον άπόδειξιν περί 
τών έν τούτω εκτεθειμένων γεγονότων έάν ό δυνάμει τοϋ τοιούτου 
γραμματίου πιστωτής είναι τοκιστής. 

15. Όσάκις είς δικαστικήν διαδικασίαν διεξαγομένην ενώπιον οίου
δήποτε Δικαστηρίου προκύπτη τό ερώτημα έάν πρόσωπον τι είναι <<το
κιστής» συμφώνως τώ διαλαμβανομένω έν άρθρω 2 τοΰ παρόντος Νόμου 
όρισμω του δρου τούτου, τό βάρος τής αποδείξεως δτι τό τοιούτον 
πρόσωπον είναι «τοκιστής» κείται επί τοΰ προσώπου δπερ προ
βάλλει τον τοιοϋτον ίσχυρισμόν. 

16. Πάς δστις διά ψευδών, απατηλών ή δολίων παραστάσεων ή υπο
σχέσεων, ή δΓ οιασδήποτε ανέντιμου άποσιωπήσεως ουσιώδους γεγο
νότος, δολίως πείθει ή πειράται νά πείση έτερον πρόσωπον δπως δανεισθή 
χρήματα ή νά συμφωνήση επί τών δρων ύφ* ους δανείζεται ή θά δανεισθή 
χρήματα, είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται 
είς φυλάκισιν διά διάστημαμή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή είς χρηματική ν 
ποινήν μή ΰπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 

17. Πάς τοκιοτής, ή διευθυντής, αντιπρόσωπος ή γραφεύς τοκιστοϋ, 
ή ό διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής ή έτερος ανώτερος υπάλληλος 
νομικού προσώπου ένασκοϋντος τήν έπιχείρησιν τοκιστοϋ, δστις διά 
ψευδών, απατηλών ή δολίων δηλώσεων, παραστάσεων ή υποσχέσεων 
ή δι* οιασδήποτε ανέντιμου άποσιωπήσεως ουσιώδους γεγονότος δο
λίως πείθει fj πειράται νά πείση έτερον πρόσωπον δπως δανεισθή χρή
ματα ή συμφωνήση επί τών δρων ύφ' οΰς δανείζεται ή θά δανεισθή 
χρήματα, είναι ένοχος αδικήματος και εις περίπτωσιν καταδίκης υπό
κειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους £ξ μήνας, ή είς 
χρηματικήν ποινήν μή ΰπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή ε!ς άμφοτέρας 
τάς ποινάς τής φυλακίσεως καΐ τής χρηματικής τοιαύτης. 

18. Ουδεμία ποινική δίωξις δΓ οίονδήποτε αδίκημα έπί τη βάσει 
τοΰ παρόντος Νόμου 0ά άσκήται άνευ τής συγκαταθέσεως τοΰ Γενι
κού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας. 

Γραμμάτια 
συνήθους 
τύττου 
οφειλόμενα 
είς τοκισχάς 
δέν είναι 
αμάχητος 
άπόδειζις. 
Κεφ. 149. 

Β άρος 
αποδείξεως. 

Κυρώσεις 
διά ψευδείς ' 
ταραπτάσεις. 
Κεφ. 154. 

Παρακίνησις 
•προς σύναψιν 
δανείου 
διά ψευδών 
δηλώσεων. 

Ουδεμία 
ποινική 
δίωζις άνευ 
συγκατα
θέσεως τοϋ 
Γενικού 
Εισαγγελέως 
τής Δη
μοκρατίας. 
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'Εξουσία 
του Ύπουρ
νικοΟ Συμ
βουλίου 
προς θέσττισιν 
Κανονισμών. 

Έπιφύλαξις. 
Κεφ. 132. 
Κεφ. 150. 
29το0 1962. 

19. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίση Κανονισμούς 
περί απάντων ή περί τίνων των ακολούθων ζητημάτων— 

(α) τήν ρύθμισιν τής έγγραφης τοκιστών καΐ τήν επί τούτω άκο
λουθητέαν διαδικασίαν, τον καθορισμόν των τύπων των πιστο
ποιητικών έγγραφης ή' οίουδήποτε έτερου έγγραφου άφορώντος 
είς τήν τοιαύτην έγγραφήν, καΐ τά καταβλητέα σχετικώς προς 
ταύτην τέλη· 

(β) τήν ρύθμισιν τών καθηκόντων καΐ αρμοδιοτήτων τών 'Εφόρων 
δυνάμει τού παρόντος Νόμου· 

(γ) τήν πρόνοιαν περί της παροχής είς οίονδήποτε πρόσωπον 
αντιγράφων οίωνδήποτε στοιχείων εγγεγραμμένων δυνάμει 
του παρόντος Νόμου καΐ τον καθορισμόν τών δια ταύτα κατα
βλητέων τελών 

(δ) τόν καθορισμόν τύπου συμβάσεως άποδεικνυούσης τήν χορή
γησιν δανείου* 

(ε) τόν καθορισμόν οίουδήποτε δπερ δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου 
χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού* 

(στ) τήν καλλιτέραν γενικώς πραγμάτωσιν τών σκοπών τοϋ 
παρόντος Νόμου. 

20.—(Ι) Αί διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου θα Ισχύουν επιπροσθέτως, 
καΐ ουχί κατ' άναίρεσιν τών διατάξεων τοϋ περί Σχέσεων 'Εμπόρων 
καΐ Γεωργών Νόμου, καΐ τών διατάξεων τοϋ περί Τόκου Νόμου και 
του περί Άνακουφίσεως 'Αγροτών 'Οφειλετών Νόμου τοϋ 1962. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τών άρθρων 12 και 13 τοϋ παρόντος 
Νόμου, ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται 
επί δανείου συνομολογηθέντος, ή δικαιοπραξίας άφορώσης ε'ις τήν 
χορήγησιν χρηματικού δανείου, συναφθείσης, προ της ενάρξεως της 
Ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου. 

"Ημερομηνία ·*'. Ό παρών Νόμος θά τεθή έν Ισχύϊ από της καθορισθησομένης 
ενάρξεως υπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, δίά γνωστοποιήσεως έν τη έπισήμω 
της Ισχύος. έφημερίδι της Δημοκρατίας, ημερομηνίας, καΐ έπι τούτω ό περί Τοκιστών 
Κεφ. 142. Νόμος θά έξαλειφθή" έκ τών Κυπριακών Νόμων ('Αναθεωρημένη 

Έκδοσις) τοϋ 1959. 

Έιυπώθη 4ν τφ ΓυπογραφεΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


