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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1824 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινοί Διατάξεις) (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντά
γματος. 

Αριθμός 79 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ 1980 
Η Βουλή των ΑντιπρΌ'σώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ανακουφίσεως Οφει Συνοπτικός 

λετών (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 τίτλος, 
και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Ανακουφίσεως Οφειλε
τών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων του 1979 και 1980 (εν τοις 24 του 1979 
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») κάι ο βασικός νόμος 7 8 τ ο υ 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Ανακουφίσεως 
Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1979 έως 1982. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) Διά της εις την · ερμηνείαν του όρου «εκτοπισθείς οφει *^&ΜΐΜ3ύ 

λέτης» προσθήκης των λέξεων «ή συνεπεία αυτής» (τετάρτη νόμου, 
γραμμή) αμέσως ίμετά τας λέξεις «ως 'εικ της 'εισβολής» ικαι 
των λέξεων «ή παθόντα» αΐμέσως ιμετά την λέξιν «εισβολής» 
(έκτη γροΰμίμή)' 

(β) 'διά της διαγραφής εκ του ορισμού του όρου «οφειλή» 
της παραγράφου (στ) αυτού και της αντικαταστάσεως της διά 
της ακολούθου νέας παραγράφου : 

«(στ) οφειλής δημιουργηθείσης μετά την 14ην Αυγούστου, 
1974, εξαιρουμένων ποσών προερχομένων εξ οφειλής οημιουρ
γηθείσης προ της 14ης Αυγούστου, 1974 αλλ' ενσωματωθέν
των διά μεταφοράς, ανανεώσεως, συνυπολογισμού, συμψηφι
σμού ή άλλως εις νέαν οφειλήν μετά την 14ην Αυγούστου, 
1974.»· 

(879) 



Ν. 79 82 880 

(ιγ) διά της προσθήκης, εις την προσήικουσαν αλφαβητική ν 
τάξιν, του ακολούθου νέου ορισμού: 

'παθών' σημαίνει— 
(α) χήραν της οποίας ο σύζυγος εφονεύθη συνεπεία του 

πραξικοπήματος ή της Τουρκικής εισβολής* 
(β) σύζυγον εξαφανισθέντος συνεπεία του πραξικοπή

ματος ή της Τουρκικής εισβολής' 
'(Ύ) (γονέα αγάμου (φονευθέντος ή εξαφανισθέντος συνε

πεία του πραξικοπήματος ή της Τουρκικής εισβο
λής.». 

Τροποιτοίησϊς 3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται 
του άρθρου 3 διά της διαγραφής του αριθμού «1982» (τετάρτη γραμμή) και της 
του βασικού αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «1984». 

Έναρξις 4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη από της 
ισχύος τ - ~ ■ ■ 
τταρόντο 
Νόμου. 

ισχύος του 23ης Μαρτίου, 1979 
παρόντος ' ' 


