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Ό περί Άνακουφίσεως 'Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 42 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΌΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Άνακουφίσεως Όφει- Συνοπτικός 
λετών (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του* 1975 τίτλος, 
και θα άναγινώσκηται όμου μετά του περί Άνακουφίσεως Όφειλε- 9τοθΐ975. 
τών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1975 (εν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «ό βασι'κός νόμος»). 

2. Ό βασικός νόμος δια τοΟ παρόντος τροποποιείται δια της εν Τροποποίησις 
αύτώ ίένθέσεως, ευθύς μετά τό άρθρον 3, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου, τοΰ βασικού 
τών άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 καΐ 10 άναριθμουμένων ώς άρθρων ν°μ°υοιο: 

5, 6, 7, 8, 9, 10 ικαί 11 αντιστοίχως : τηςένθέσεως 
' ' ' ' ' Λ ^ νέου άρθρου. 

«Άπαγόρευ 4.—(1) Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως ικαί 
διατάν ατός ' π α Ρ α ^ ς διατάξεις οιουδήποτε έτερου έν Ισχύϊ Νό'μου 
παραλαβής i] K0CL τηρουμένων κατ' άναλογίαν τών διατάξεων του άρ
διαλύσεως. θρου 3(2), ουδέν διάταγμα παραλαβής τής περιουσίας 
Κεφ. 5, πληγέντος οφειλέτου ή διαλύσεως πληγείσης όφειλέτιδος 
καΜΝό̂  εταιρείας εκδίδεται τή αιτήσει πιστωτου. 
9τοΰ 1968. 

(2) Αϊ διατάξεις του παρόντος άρθρου 'ισχύουν επίσης 
δι' εκκρεμούσας αιτήσεις πιστωτών δι' 'εκδοσιν διατάγμα
τος παραλαβής ή διαλύσεως, νοουμένου δτι τό Δικαστή
ριον δύνοίται νά έκδίδη τοιούτον διάταγμα άναφορικώς 
προς τά έξοδα οΐα τό Δικαστήριον ήθελεν ύπό τάς περι
στάσεις θεωρήσει πρέπον. 

3. Τό άρθρον 10 (ώς τούτο άνηριθμήθη) του βασικού νόμου διά Τροποποίησις 
τοΟ παρόντος καταργείται !καΙ αντικαθίσταται 'διά του ακολούθου ^°υί\ρθρο" 

i t V»
 r 10 (ώς τούτο 

νεου άρθρου : άνη
ν
ρι. 

«Εφαρμογή ίο. Αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται εις θμήθη) τοΟ 
τ°?™ρ ος ήν περίπτωσιν ό οφειλέτης εΐναι Κύπριος μονίμως διαμέ βασικο° 

νων έν Κύπρω ή εταιρεία εγγεγραμμένη έν Κύπρω.». 


