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Ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 83(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος του
Συνοπτικός
τίτλος.
2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δημοσίων Δανείων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
Κεφ. 208.
βασικός νόμος»).
18 του 1962
51 του 1966
60 του 1972
101 του 1973
51 του 1982
151(Ι) του 2015.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 5Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Παρατηρητής.

5Α. Ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του, έχει δικαίωμα να παρακάθεται
ως ανεξάρτητος παρατηρητής στις συνεδρίες των Δανειστικών Επιτρόπων, να
εκφράζει τις απόψεις του επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητά όπως αυτές
καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.».
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Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 11Β
και 11Γ.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 11Α αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων:

«Εξουσία ρύθμισης
οφειλών από
τους Δανειστικούς
Επιτρόπους με τη
συγκατάθεση του
οφειλέτη ή/και του
εγγυητή.
30(Ι) του 2001
122(Ι) του 2001
139(Ι) του 2002
10(Ι) του 2003
80(Ι) του 2003
144(Ι) του 2004
117(Ι) του 2005
9(Ι) του 2007
82(Ι) του 2007
108(Ι) του 2009.

11Β.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή
Κανονισμών και τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των
Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, οι Δανειστικοί Επίτροποι δύνανται για το
συμφέρον του Ταμείου Δημοσίων Δανείων να προβαίνουν σε ρυθμίσεις
οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), αφού προηγουμένως
λάβουν τη συγκατάθεση του οφειλέτη ή/και του εγγυητή.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ρύθμιση οφειλών»
δύναται να περιλαμβάνει αναδιαρθρώσεις δανείων μέσω κεφαλαιοποίησης
καθυστερήσεων, παράταση στη διάρκεια αποπληρωμής, χορήγηση
περιόδου χάριτος, μείωση επιτοκίου, μη χρέωση τόκων υπερημερίας για
καθορισμένο διάστημα και διακανονισμούς με τους οφειλέτες ή/και τους
εγγυητές για είσπραξη ολόκληρης ή μέρους της οφειλής:
Νοείται ότι, οι ρυθμίσεις που εγκρίνονται από τους Δανειστικούς
Επιτρόπους προβλέπονται σε συμπληρωματικές συμφωνίες με τους
οφειλέτες ή/και τους εγγυητές και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
αρχικών συμφωνιών παραχώρησης δανείων:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι Δανειστικοί Επίτροποι δύνανται να εγκρίνουν
την ανάληψη αποπληρωμής της οφειλής από φυσικό ή νομικό πρόσωπο
άλλο από τον αρχικό οφειλέτη ή τους εγγυητές του δανείου κατόπιν
πρότασης του εν λόγω προσώπου, με όρους οι οποίοι καθορίζονται από
τους Δανειστικούς Επιτρόπους, αφού προηγουμένως λάβουν τη
συγκατάθεση του οφειλέτη ή/και εγγυητή και σε τέτοια περίπτωση δυνατό
να υπογραφεί νέα συμφωνία δανείου για διευκόλυνση της αποπληρωμής
του δανείου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι Δανειστικοί Επίτροποι ενημερώνουν τη
Βουλή των Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία σχετικά με τις ρυθμίσεις που
εγκρίθηκαν κατά το εξάμηνο αναφοράς.
Εξουσία μερικής ή
ολικής διαγραφής
οφειλών από τους
Δανειστικούς
Επιτρόπους.

11Γ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή
Κανονισμών και τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των
Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, οι Δανειστικοί Επίτροποι δύνανται να
προβαίνουν σε μερική ή ολική διαγραφή οφειλών, οι οποίες κατά την κρίση
τους θα είναι τόσο προς το συμφέρον του Ταμείου Δημοσίων Δανείων όσο
και προς το συμφέρον του οφειλέτη/εγγυητή και προς το σκοπό αυτό,
προτού λάβουν οποιαδήποτε τέτοια απόφαση προβαίνουν σε ενδελεχή
εξέταση και διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης των οφειλετών του
Ταμείου Δημοσίων Δανείων:
Νοείται ότι, οι Δανειστικοί Επίτροποι ενημερώνουν τη Βουλή των
Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία σχετικά με τις διαγραφές που εγκρίθηκαν
κατά το εξάμηνο αναφοράς.».
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 84(Ι)/2017
Αρ. 4610, 7.7.2017
Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των
Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 84(Ι) του 2017
ΝOΜOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 2015
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 165,
18.6.2013,
σ. 63.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
101(Ι) του 2007
98(Ι) του 2008
95(Ι) του 2010
13(Ι) του 2015.
Τροποποίηση
του Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την
Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των
Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμους του 2007 μέχρι 2015 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών
Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμοι του 2007 μέχρι 2017.
2. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση των σημείων 3 και 9 αυτού, με τα ακόλουθα νέα σημεία 3 και 9,
αντίστοιχα:
«106(Ι) του 2010
176(Ι) του 2012
40(Ι) του 2013
50(Ι) του 2013
42(Ι) του 2017.
34(Ι) του 2011.

3. Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος.

9. Ο περί της Χρονομεριστικής Σύμβασης, Μακροπρόθεσμων
Προϊόντων Διακοπών, Μεταπώλησης και Ανταλλαγής Νόμος.»· και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου σημείου 14:
«85(I) του 2017.

14. Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017.».

