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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 1173 της 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Άνακουφίσεως 'Οφειλετών ('Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος του 
1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 9 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Άνακουφίσεως Συνοπτικός 

'Οφειλετών (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1975. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκ'τός εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«ακίνητος ιδιοκτησία» κέκτηται την εις τον δρον τούτον άποδι
δομένην εννοιαν υπό του άρθρου 2 τοΰ περί 'Ακινήτου 'Ιδιοκτησίας κεφ. 224 
(Διακατοχή, 'Εγγραφή και Έκ'τίμηοις) Νόμου" 3 τοΰ i960 

78το0 1965 
1 0 τ ο ΰ 1 9 6 6 
7 5 τ ο ΰ 1 9 6 8 

, _ , ,. / /. »,c ' c 51 τοΰ 1971. 
«αναγκαστική πωλησις» σημαίνει πωλησιν ιδιοκτησίας διενερ

γούμενη ν δυνάμει αποφάσεως ή εντάλματος πωλήσεως ιδιοκτησίας 
εκδοθέντος επί τη βάσει τοΰ Μέρους IV ή Μέρους V ή Μέρους XI Κεφ 6 
'του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή βάσει τοΰ περί Μεταβι ιι τοΰ 1965 
βάσεως και Ύποθηκεύσεως 'Ακινήτων Νόμου του 1965 ή ύπό οίου- 9 τοΰ 1965 
δήπο'τε προσώπου ενεργούντος ώς επιτρόπου πτωχεύσεως (trustee Κεφ. 5. 
in biankTuipiticy) η παραλήπτου (receiver)' 

«Δικαστήριον» σημαίνει τό ύπό τοΰ άρθρου 7 καθιδρυόμενον διαι
τητικόν δικαστήριον' 

«έκρυθμος κατάστασις» κέκτηται τήν εις τον δρον τοΰτον άπο
διδομένην εννοιαν ύπό τοΰ άρθρου 2(1) τοΰ περί 'Ακινήτων διά 
Κατοικίαν (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου τοΰ 1974" 51 τοΰ 1974. 

«ιδιοκτησία» περιλαμβάνει κινητήν και άκίνητον Ίδιοίκτησίοα1-
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31 τοϋ1962. 

Κεφ. 155 
93τοΰ 1972 

2 τοΟ 1975. 

Κεφ. 333 
7 τοϋ 1970. 

32 τοϋ 1966. 

'.Αναστολή 
αναγκα
στικών 
πωλήσεων. 

«κινητή ιδιοκτησία» σημαίνει τά πάσης φύσεως ενσώματα πρά
γματα εξαιρουμένης της ακίνητου ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει 
άπαντα τα επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας δικαιώματα ή συμφέ
ροντα' 

«οφειλέτης» περιλαμβάνει έξ αποφάσεως όφειλέτην, ένυπόθηκον 
όφειλέτην και έγγυητήν 

«οφειλή» περιλαμβάνει τάς πάσης φύσεως χρηματικάς υποχρεώ
σεις οφειλέτου τινός, ήσφαλισμένας ή μη, είτε αδ'ται οφείλονται 
δυνάμει δικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος εϊτε δυνάμει συμ
βάσεως ένοικιαγορας ή πωλήσεως έπι πιστώσει οιασδήποτε Ιδιο
κτησίας και εϊτε αδ'ται κατέστησαν απαιτητά! εϊτε μή άλλα δέν 
περιλαμβάνει ποσά— 

(α) εισπρακτέα ώς φόρος ή τέλος δυνάμει του περί Εισπρά
ξεως Φόρων Νόμου του 1962' 

(β) οφειλόμενα ώς χρηματική ποινή επιβληθείσα δυνάμει του 
περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου" 

(γ) ή αγωγή διά τήν εΐσπραξιν των οποίων παρεγράφη δυνά
μει των διατάξεων οιουδήποτε εν Ίσχύϊ και εις Παραγραφήν 
'Αγωγών άφορώντος Νόμου' 

(δ) οφειλόμενα ώς άποζηιμίωσις διά σωμάτικήν βλάβην ή θάνα
τον προξενηθέντα εκ της διαπράξεως οιουδήποτε αδική
ματος' 

(ε) οφειλόμενα ώς ασφάλιστρα διά τήν άσφάλισιν οιουδήποτε 
μηχανοκινήτου οχήματος άπαιτουμένην δυνάμει των διατά
ξεων του* περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων ('Ασφάλεια υπέρ 
Τρίτου) Νόμου' 

(στ) οφειλής δημιουργηΟείσης μετά τήν ήμέραν ενάρξεως 'ισχύος 
του παρόντος Νόμου' 

«πληγείς οφειλέτης» σημαίνει οιονδήποτε όφειλέτην του οποίου 
ή εργασία ή έπιχείρησις, λόγω της έκρυθμου καταστάσεως, έπη
ρεάσθη εις τοιούτον βαθμόν ώστε οδτος νά μή δύναται νά άντα
ποκριθή προς τάς συμβατικάς αύτου υποχρεώσεις έξ ών προέκυ
ψεν ή οφειλή" 

«πληγείσα περιοχή» ση'μαίνει περιοχήν μή έλεγχο'μένην ύπό της 
Δημοκρατίας ή τοιαύτην άλλην περιοχήν τήν οποίαν το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον ήθελε κηρύξει ώς πληγεΐσαν λόγω γειτνιάσεως 
αυτής προς έτέραν περιοχήν μή ελεγχομένη ν ύπό της Δημοκρα
τίας' 

«σύμβασις ένουκιαγορας» £χει τήν εις τον δρον τούτον άποδιδο
μένην εννοιαν ύπό τοΟ άρθρου 2 του περ! Έλεγχου Ένοικιαγορας 
και Πωλήσεως έπι Πιστώσει Νόμου του 1966' 

«σύμβασις πωλήσεως έπι πιστώσει» σημαίνει σύμβασιν πωλή
σεως συμφώνως προς τήν οποίαν το τίμημα πωλήσεως δέν είναι 
πληρω'τέον αμέσως τοις μετρητοίς άλλ' ε'ις μέλλουσαν ήμερομη
νίαν ή εϊτε εν δλω εϊτε εν μέρει είναι πληρωτέον εις δόσεις. 

3ο—(1) Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως οιαδήποτε αναγ
καστική πώλησις αναστέλλεται κατόπιν διαταγής του Δικαστηρίου 
εκδιδομένης τή αιτήσει του οφειλέτου, υποβαλλομένη συμφώνως προς 
τάς διατάξεις οιουδήποτε διαδικαστικού κανονισμού. 

(2) Το Δικαστήριον έπιλαμβανόμενον αιτήσεως δι' άναστολήν πω
λήσεως οφείλει νά λαμβάνη ύπ' όψιν— 

(«) κατά πόσον ό οφειλέτης είναι πληγείς οφειλέτης' 
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(β) το ποσόν της οφειλής κατά την ήμερομηνίαν της αιτήσεως 
του οφειλέτου δια την άναστολήν τής αναγκαστικής πωλή
σεως εν συσχετισμώ προς το άρχικόν ποσόν τής οφειλής και 
την άξίαν τής ιδιοκτησίας δια την οποίαν υποβάλλεται ή αί
τησις δια την άναστολήν τής. αναγκαστικής πωλήσεως 
αυτής' 

(γ) τάς συνθή'κας τής άγορας άναφορικώς προς την πώλησιν 
ιδιοκτησίας εις την περιοχήν είς την οποίαν πρόκειται νά 
λάβη χώραν ή αναγκαστική πώλησις* 

(δ) κατά πόσον, λαμβανομένων ύπ' δψιν όλων των περιστάσεων, 
'θά πρόκυψη μεγαλύτερα αδικία διά τής αναστολής τής 
αναγκαστικής πωλήσεως παρά τής μη αναστολής αυτής και 
τής επιδράσεως εκάστου τούτων επί τών έτερων. 

(3) Ί ο Δικαστήριον έπιλαμβανόμενσν αιτήσεως δι' άναστολήν πω
λήσεως δύναται, εάν θεώρηση τούτο πρέπον, νά διάταξη τήν τοιαύ
την άναστολήν ύπό τον δρον δτι ό οφειλέτης θά καταβάλλη την όφει
λήν ή μέρος ταύτης είς τοσαύτας δόσεις και κατά τοιαύτα χρονικά 
διαστήμοίτα και ύπό τοιούτους έτερους δρους θά εκρινεν εϋλογον 
ύπό τάς συνθήκας έκαστης συγκεκριμένης περιπτώσεως. 

(4) Ή βάσει του παρόντος άρθρου αναστολή αναστέλλει τήν πε
ρίοδον τής ισχύος οιουδήποτε εντάλματος πωλήσεως. 

4.—(1) Παρά τάς διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, Αυτόματος 
άπασαι αί κατά τήν ή'μέραν ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος Νό αναστολή 
μου έκκρεμουσαι ή όρισθεΐσαι άναγκαστικαί πωλήσεις άναστέλλον ^"Υ*

0
*

\ »,ο ' » \ / ·\ e / ν \ » ο / *» 0TIKCOV 

τα ι και ουδεμία αναγκαστική πωλησις ορίζεται και ουδεμία προς πωχήσεων. 
ταύτην σχετική διαδικασία διεξάγεται, εάν ή τοιαύτη αναγκαστική 
πώλησις ή διαδικασία άφορα είς— 

(α) άκίνητον ή κινητήν ίδιοκτησίαν ευρισκομένη ν εντός πληγεί
σης περιοχής' 

(β) άκίνητον ή κινητήν Ίδιοκτησίαν μη εύρισκομένην εντός πλη
γείσης περιοχής αλλά τελουσοα' ύπό πώλησιν δι ' ίκοα/οποίη
σιν οφειλής προκυψάσης εκ της πωλήσεως, όποθηκεύσεως, 
ένεχυριάσεως ή κατ' άλλον τρόπον επιβαρύνσεως ετέρας 
ιδιοκτησίας ευρισκομένης εντός πληγείσης περιοχής : 

Νοείται δτι το Δικαστήριον δύναται, επί τη αιτήσει του 
προσώπου δπερ δικαιούται είς τήν εϊσπραξιν τής οφειλής 
και τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε διαδικαστικού 
κανονισμού, νά διάταξη τήν άρσιν τής αναστολής ύπό τοιού
τους δρους οίους θά εκρινεν ευλογον και λαμβανομένων ύπ' 
δψιν, πλην άλλων, και τών είς το εδάφιον (2) του άρθρου 3 
αναφερομένων κριτηρίων και τής επιδράσεως έκαστου τού
των επί τών ετέρων. 

(2) Ή βάσει του παρόντος άρθρου αναστολή αναστέλλει τήν πε
ρίσδον ισχύος οιουδήποτε εντάλματος πωλήσεως. 

5.—(Ί) Οιαδήποτε ιδιοκτησία ή αναστολή τής αναγκαστικής πωλή · Απαγόρευση 
σεως τής όποιας έγένετο δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου άποξενώσεως, 
δεν πωλείται, δωρεΐται, υποθηκεύεται, ένεχυριάζεται ή κοοθ' οίον

 κ
·

λ,π
· 

δήποτε τρόπον μεταβιβάζεται ή επιβαρύνεται ύπό του οφειλέτου 
διαρκούσης τής περιόδου διά τήν οποίαν τό Δικαστήριον διέταξε τήν 
άναστολήν. 

(2) Πας οφειλέτης δστις καθ' οιονδήποτε τρόπον παραβαίνει τό 
εδάφιον (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν 
μη ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς 
τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
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Συμβάσεις̂  (>. Διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως και παρά τάς διατά
ένοικιαγορας ξ ε ι ς οιουδήποτε έτερου εν ίσχύϊ Νόμου, Ισχύουν αί ακόλουθοι δια
έπΐ πίστωσε?.** τάξεις έττί συμβάσεως ένοικιαγοράς ή πωλήσεως έπί πιστώσει οιασ

δήποτε ιδιοκτησίας : 
(α) 'Ανεξαρτήτως των δρων της συμβάσεως και μετά την ήμέ

ραν ενάρξεως της έκρυθμου καταστάσεως καθυστέρησις της 
πληρωμής του τιμήματος ή οιασδήποτε δόσεως τούτου ύπό 
'του ένοικιαγοραστου ή του αγοραστού δεν χορηγεί εις τόν 
πωλητήν το δικαίωμα όπως κηρύξη την σύμβασιν ώς άκυ
ρωθεΐσαν συνεπεία της παραλείψεως ταύτης καΐ ζητήση την 
άμεσον καταβολήν παντός οφειλομένου ποσού και την εις 
αυτόν παράδοσιν της ένοικιαγορασθείσης ή πωληθείσης ιδιο
κτησίας έκτος μετά την έκπνοήν τριμήνου προθεσμίας εις 
περίπτωσιν ακινήτου Ιδιοκτησίας ή ενός μηνός είς περίπτω
σιν κινητής 'ιδιοκτησίας ταχθείσης ύπό έγγραφου ε'ιδοποιή

. σεως έπί τούτω, κοινοποιουμένης ύπ' αύτοΰ ε'ις τόν άγορα
στήν ή ένοικιαγοραστήν, της προθεσμίας ταύτης αρχομένης 
από της ημέρας της 'τοιαύτης κοινοποιήσεως : 

Νοείται ότι προκειμένου περί κινητής 'ιδιοκτησίας ό πω
λητής δύναται νά εξασφάλιση τήν τοιαύτην παράδοσιν καΐ 
προ τής εκπνοής τής περιόδου τής τιθεμένης προθεσμίας έάν 
λόγω τής φύσεως και τής καταστάσεως τής 'ιδιοκτησίας ταύ
της και των εν γένει συνθηκών τής περιπτώσεως άρμόδιον 
Δικαστήριον ήθελε διατάξει τήν τοιαύτην παράδοσιν υπό τοι
ούτους όρους οίους το Δυκαστήριον θά εκρινεν εϋλογον* 

(β) ό ένοικιαγοραστής ή αγοραστής δύναται, δι' αιτήσεως προς 
. . το Δικαστήριον υποβαλλομένης συμφώνως προς τάς διατά

ξεις οιουδήποτε διαδικαστικού κανονισμού μετά τήν ε'ις αυ
τόν κοινοποίησα/ τής έν τη παραγράφω (α) του παρόντος 
άρθρου αναφερομένης ειδοποιήσεως ·και προ τής εκπνοής 
τής έν αύτω αναφερομένης προθεσμίας νά ζητήση τήν άνα

 στολήν τής παραδόσεως και έν πάση περιπτώσει τόν διακα
νονισμόν τής οφειλής' 

(γ) το Δικαστήριον, τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε δια
δικαστικού κανονισμού, και παρά τάς προβλέψεις τής υφι
σταμένης συμβάσεως δύναται, έάν οιαδήποτε απόπειρα συμ
βιβαστικής λύσεως ήθελεν αποτύχει, νά διάταξη τήν άναστο
λήν τής παραδόσεως ύπό τοιούτους όρους οίους ήθελε κρί
νει εϋλογον και έν πάση περιπτώσει τήν πληρωμήν του οφει
λομένου ποσού (περιλαμβανομένων και των τυχόν τόκων) 
κατά τοιαύτα χρονικά διαστήματα, και είς τοιαύτας δόσεις 
και ύπό οιουσδήποτε ετέρους όρους θά έ'κρινεν εϋλογον ύπό 
'τάς συνθήκας εκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως και λαμ
βανομένων ύπ' όψιν, μεταξύ άλλων, των είς τό εδάφιον (2) 
του άρθρου 3 και των εις τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 4 
αναφερομένων κριτηρίων καΐ τής επιδράσεως έκαστου τού
των έπί των έτερων : 

Νοείται ότι ό βάσει τής παρούσης παραγράφου γινόμενος 
διακανονισμός άφορα εις τό ποσόν τής οφειλής τό όποιον 
εΐναι πληρωτέον κατά τήν περίοδον τής ισχύος του παρόν
τος Νόμου και δεν θά έπεκτείνηται πέραν της 'ισχύος τούτου : 

Νο'εΐται περαιτέρω ότι έν περιπτώσει ακινήτου 'ιδιοκτησίας 
τό βάσει τής παρούσης παραγράφου έκδιδόμενον διάταγμα 
δύναται νά κατατεθή ύπό του έχοντος έννομον συμφέρον είς 
τό Γραφ'εΐον του Κτηματολογικού και Χωρσμετρικου Τμή
ματος τής επαρχίας ένθα κείται ή ακίνητος 'ιδιοκτησία, πλην 
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των περιπτώσεων των Επαρχιών 'Αμμοχώστου και Κυρή
νειας δτε το περί οδ ό λόγος διάταγμα θα κατΟτίθηται εις 
τό Έπαρχιακόν Κτηματολογικό ν Γραφεΐον Λευκωσίας, και 
'το Γραφεΐον τούτο προβαίνει είς τάς καταχωρίσεις είς τα 
κτηματολογικά βιβλία αΐτινες θα καθίσταντο άναγ'καΐαι ύπό 
τάς περιστάσεις, της προτεραιότη'τος κανονιζομένης κοπτά την 
άντίστοιχον τάξιν της καταχωρίσεως αυτών 

(δ) ό αγοραστής ή ένοικιαγοραστής υποχρεούται δπως μη άπο
ξενωθή καθ' οιονδήποτε τρόπον της κατοχής της περί ής πρό
κειται ιδιοκτησίας ή καθ' οιονδήποτε τρόπον διάθεση ή έπι
βαρύνη ταύτην. 

Ό παραβάτης της παραγράφου ταύτης είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσοα/ τα τρία έτη ή ε'ις πρό
στιμον μή υπερβαίνον τάς τριακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας. 

7.—(1) Καθιδρύεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δι' 
έκάστην έπαρχίαν διαιτητυκόν δικαστήριον συνιστάμενον εξ ενός μέ
λους του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας όριζο'μένου ύπό 
του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου επί τω σκοπώ ακροάσεως και εκδόσεως 
αποφάσεως επί οιασδήποτε ε'ις αυτό υποβαλλομένης αιτήσεως δυνά
μει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και επί παντός παρεμπίπτον
τος ή συμπληρωματικού προς τοιαύτην αΐτησιν θέματος : 

Νοείται ότι τό Δικαστήριον δύναται νά καλέση αυτεπαγγέλτως 
οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον ως πραγματογνώμων θά ήδύνατο 
νά βοηθήση τό Δικαστήριον κατά τήν άκρόασιν της ε'ις αυτό υπο
βαλλομένης αιτήσεως. 

(2) Τό Δικαστήριον κατά τήν άκρόασιν οιασδήποτε υποθέσεως βά
σει του παρόντος Νόμου, τηρουμένου οιουδήποτε διαδικαστικού 
κανονισμού, δεν δεσμεύεται ύπό του εκάστοτε 'ισχύοντος δικαίου της 
αποδείξεως εάν, όμως, μάρτυς άρνήται νά απάντηση ε'ις έρώτησιν 
επί τω δτι αυτή τείνει νά ενοχοποίηση τούτον δεν δύναται νά έξα
ναγκασθή νά απάντηση εις τήν έρώτησιν ταύτην. 

8.—(1) Τό Άνώτατον Δικαστήριον εκδίδει διαδικαστικόν κανονι
σμόν, δημσσιευόμενον ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
επί σκοπώ ρυθμίσεως της ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού τύπων, τών χρησιμοποιου
μένων δικογράφων και τών τελών και δικαιωμάτων της ενώπιον του 
Δικαστηρίου διαδικασίας, ως και του καθορισμού προθεσμιών, εντός 
τών όποιων άξιοΟται συμμόρφωσις προς τον διαδικαστικόν κανονι
σμόν. 

(2) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον διαφωνεί με οιανδήποτε άπό
φασιν ληφθεΐσαν ύπό του Δικαστηρίου δύναται εντός δέκα τεσσάρων 
ήμερων από της τοιαύτης αποφάσεως δπως ύποβάλη έφεσιν ε'ις τό 
'Ανώτατον Δικαστήριον. 

9. Ουδέν τών εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται 
εις ην περίπτωσιν ό οφειλέτης δέν είναι Κύπριος μονίμως διαμένων 
εν Κύπρω. 

10, Ό παρών Νόμος τίθεται εν Ίσχύϊ από της 20ης 'Ιουλίου 1974 
και εξακολουθεί νά ίσχύη διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως 
και εν πάση περιπτώσει ουχί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1975 δτε 
και εκπνέει. 

Διαιτητικών 
Δικαστήριον. 

Διαδικαστικός 
κανονισμός. 

'Εφαρμογή 
τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

Διάρκεια 
ισχύος τοΟ 
Νόμου. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


