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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' *Αρ. 1061 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Οφειλετών ('Αναβολή Πωλήσεων 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας) Νόμος 
τοΰ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 107 τοΟ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝΠΕΡΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε Ι Σ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Οφειλετών (Άνα- Συνοδός 

βολή Πωλήσεων 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας) Νόμος τοΰ 1973. ΐ Τ λ ο ς· 
2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 

αντίθετος έννοια— . 
«ακίνητος Ιδιοκτησία» κέκτηται τήν ύπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ περί κ εφ. 224 

'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκτίμησις) Νό ^3^1960 
μου άποδιδομένην εις τόν δρον τούτον εννοιαν Ιθτοθΐ966 

75το0 1968 
51 του 1971. 

«γεωργία» περιλαμβάνει ωσαύτως τήν κηπουρικήν, τήν καλλιέρ
γειαν όπωρών, τήν γαλακτοκομίαν, τήν κτηνοτροφίαν και τήν χρη
σιν οίασδήποτε γαίας διά βοσκήν 

«δανειστής» περιλαμβάνει ωσαύτως ένυπόθηκον δανειστή ν 
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν τοΰ Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικοΰ Τμήματος τοΰ Υπουργείου 'Εσωτερικών και περι
λαμβάνει πάντα λειτουργόν του ρηθέντος Τμήματος έξουσιοδοτη
θέντα υπό τοΰ Διευθυντοΰ διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου

«δικαστήριον» σημαίνει τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον της 'Επαρ
χίας Ινθα κεΐιαι ή τοιαύτη περιουσία" 

«ένταλμα πωλήσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας» σημαίνει ένταλμα πω
λήσεως ακινήτου Ιδιοκτησίας εκδοθέν έπί τοΰ βάσει τοΰ Μέρους V Κεφ 
τοΰ περί Πολιτίίής Δικονομίας Νόμου" 

(1401) 

6 
11 το01965. 
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Κεφ. 224 
A3 τοϋ 1960 
78 τοΟ 1 965 
10 τοϋ 1 966 
75 τοϋ 1968 
51 τοΟ 1971 . 

Κεφ. 6 
11 τοϋ 1965. 

9 τοΟ 1965. 

'Υποβολή 
αΐτήσεως δι' 
άναδολήν 
καθορισμού 
ημερομηνίας 
πωλήσεως. 

Άπόφασις 
τοϋ Διευθυν
τού επί υπο
βαλλομένων 
αιτήσεων. 

Κριτήρια. 

"Εφεσις. 

«κύριος», έν σχέσει προς άκίνητον Ιδιοκτησίαν, κέκτηται την ύπό 
τοΰ άρθρου 2 τοϋ περί 'Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Έ γ 
γραφη και Έκτίμησις) Νόμου άποδιδομένην εις τον δρον τοΰτον 
έννοιαν' 

«οφειλέτης» σημαίνει όφειλέτην δστις κατά την ήμερομηνίαν της 
ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου— 

(α) επάγεται κυρίως τά προς το ζην αναγκαία έκ της γεωρ
γίας' 

(β) καταγίνεται εις την γεωργίαν προσωπικώς ή διά μελών της 
οικογενείας του ή διά μισθωτών τακτικών ή έκτακτων εργα
τών και 

(γ) είναι κύριος ακινήτου ιδιοκτησίας ήτις τελεί ύπό πώλησιν 
ή σκοπεϊται δπως έκτεθη εις πώλησιν προς Ίκανοποίησιν 
χρέους αρχικώς προερχομένου έκ συμβατικής ή οιονεί συμ
βατικής υποχρεώσεως" 

«πώλησις» σημαίνει πώλησιν ακινήτου ιδιοκτησίας διεξαχθησο
μένην δυνάμει αποφάσεως ή εντάλματος πωλήσεως ακινήτου ιδιο
κτησίας ή δυνάμει τοΰ Μέρους XI τοΰ περί Πολιτικής Δικονομίας 
Νόμου ή δυνάμει τοΰ Μέρους VI τοΰ περί Μεταβιβάσεως και Ύπο
θηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου τοΰ 1965. 

3.—(1) Πας οφειλέτης εναντίον της ακινήτου 'ιδιοκτησίας τοΰ 
όποιου έχουν ήδη κατατεθή παρά τω οίκείω Κτηματολογικού Γρα
φείω έγγραφα διά πώλησιν ή έάν τοιαΰτα έγγραφα ήθελον' κατα
τεθή εντός ενός έτους άπό τής ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου, δύναται εντός ενός μηνός άπό τής ενάρξεως της 'ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου ή εντός ενός μηνός άπό της καταθέσεως τοιούτων 
έγγραφων, αναλόγως τής περιπτώσεως, νά ύποβάλη εγγράφως αίτη
σιν προς τόν Διευθυντήν δι' αναστολή ν οιασδήποτε σχετικής προς 
τήν πώλησιν διαδικασίας ή ενεργείας : 

Νοείται δτι ό οφειλέτης θά Ικανοποίηση τόν Διευθυντήν δτι οδτος 
εμπίπτει εντός τοΰ όρισμοΰ της λέξεως «οφειλέτης», ως οδτος ανα
φέρεται έν τω άρθρω 2. 

^ (2) Ή λήψις της ύπό οφειλέτου τινός αιτήσεως, δυνάμει τοΰ εδα
φίου (1), εις τό οίκεΐον Κτηματολογικόν Γραφεΐον αναστέλλει οιαν
δήποτε σχετικήν προς την πώλησιν διαδικασίαν ή ένέργειαν μέχρι της 
γνωστοποιήσεως της αποφάσεως τοΰ Διευθυντού ώς έν τω άρθρω 4, 
και, έν περιπτώσει εφέσεως κατά τής τοιαύτης αποφάσεως, μέχρι 
τής τελικής αποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου ώς έν τω άρθρω 7. 

4. Ό Διευθυντής εξετάζει πασαν ύποβληθεΐσαν αύτώ δυνάμει τοΰ 
εδαφίου^ (1) τοΰ άρθρου 3 αϊτησιν και αποφασίζει έάν θά άναστείλη 
ή δχι οιανδήποτε σχετικήν προς τήν πώλησιν διαδικασίαν ή ένέρ'
γειαν και γνωστοποιεί τήν τοιαύτην άπόφασίν του εις τόν δανειστήν 
και τόν όφειλέτην. ' 

5. Ό Διευθυντής, κατά τήν ένάσκησιν τών εξουσιών των παρεχο
μένων αύτώ δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου οφείλει νά λαμβάνη ύπ* 
δψιν έάν ό κύριος της ύπό πώλησιν ακινήτου ιδιοκτησίας είναι οφει
λέτης συμφώνως προς τήν έννοιαν τήν άποδιδομένην είς τόν δρον 
τοΰτον ύπό τοΰ άρθρου 2. 

6. ΟΙονδήποτε πρόσωπον τό όποιον διαφωνεί προς οιανδήποτε άπό
φασίν ληφθεΐσαν ύπό τοΰ Διευθυντού δυνάμει τών διατάξεων το» 
παρόντος Νόμου, δύναται, εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής είς αυτόν 
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'Αναστολή 
ενεργείας. 

επιδόσεως της τοιαύτης αποφάσεως, νά ύποβάλη έφεσιν εις το Δικα
στήριον κατά της τοιαύτης αποφάσεως, και το Δικαστήριον δύναται 
νά έκδώση τοιαύτην διαταγήν ώς ήθελε κρίνει δίκαιον : 

Νοείται δτι το Δικαστήριον δύναται νά παρατείνη τον χρόνον εν
τός τοΰ οποίου μία τοιαύτη έ"φεσις δύναται νά ύποβληθή έάν Ίκανο
ποιηθή δτι ό έφεσείων δεν ήδυνήθη νά ύποβάλη εγκαίρως την έφε
σιν λόγω απουσίας έκ Κύπρου, ασθενείας η' άλλης δικαιολογημένης 
αιτίας. 

7.—(1) Ή υποβολή εφέσεως ε'ις το Δικαστήριον δυνάμει τοΰ άρ
θρου 6 καΐ ή παράδοσις κεκυρωμένου αντιγράφου ταύτης εις τό οί
κεϊον Κτηματολογικόν Γραφεΐον αναστέλλει πάσαν περαιτέρω διαδι
κασίαν ή ένέργειαν έν σχέσει προς τήν πώλησιν μέχρι της εκδόσεως 
τελικής έπ' αυτής αποφάσεως υπό τοΰ Δικαστηρίου. 

(2) Έπί τή ε'ις τό ο'ικεΐον Έπαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφεΐον 
παραδόσει διατάγματος τοΰ Δικαστηρίου συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 6, ό καθορισμός ημερομηνίας πωλήσεως ανα
στέλλεται συμφώνως προς τό τοιοΰτον διάταγμα. 

8. Ή περίοδος πάσης αναβολής πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας Χρόνος πα
κατόπιν αποφάσεως τοΰ Διευθυντού ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ροΥΡ^Φής. 
διατάγματος του Δικαστηρίου δυνάμει του παρόντος Νομού και πάσης ρέαστος. 
αναβολής δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 7 δέν λογίζεται διά 
τον ύπολογισμόν της διαρκείας τής έγγραφης οιασδήποτε αποφά
σεως έν σχέσει προς τήν έν λόγω άκίνητον ίδιοκτησίαν δυνάμει τοΰ 
περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή τής διαρκείας οιουδήποτε έντάλ Κεφ. 6 
ματος πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας έπί τή βάσει τούτου. ιΐτοθΐ965. 

9. Ουδεμία αναβολή καθορισμοΰ ημερομηνίας πωλήσεως ακινήτου Μήεφαρμογή 
ιδιοκτησίας δύναται νά άποφασισθή εις περίπτωσιν καθ* ην τό χρέος ^ ™ £ ^ ! ' 
συνήφθη ή προέκυψε μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος τοΰ νωνχρεών . 
παρόντος Νόμου. 

10. Ουδεμία αναβολή εις τόν καθορισμόν ημερομηνίας πωλήσεως Άνώτατον 
ακινήτου Ιδιοκτησίας θά άποφασίζηται διά περίοδον πέραν τοΰ ενός g ^ t ™ 
έτους άπό της ημερομηνίας τής ενάρξεως τής Ισχύος τοΰ παρόντος θοΡισμοθ 
Ν ό μ ο υ . ημερομηνίας 

πωλήσεως. 

11. Ό παρών Νόμος θά ΐσχύη δι' εν έτος άπό τής ημερομηνίας ^ιά£)
κεια 

της ενάρξεως της Ισχύος του καί τότε θά λήξη άνευ έπηρεασμοΰ τής σχυο* 
Ισχύος οιασδήποτε δυνάμει αύτοΰ γενομένης πράξεως ή παραλείψεως. 


