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Παρακαλώ όπως το Νομοσχέδιο (ο Περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος 20/21) τροποποιηθεί διά των κάτωθι τροπολογιών: 
 
1.  Προσθήκη στον ορισμό της έννοιας «δανειολήπτης» της φράσης «δεν 
περιορίζεται σε πρόσωπο το οποίο», μετά τη λέξη «οποίο» στην 4η γραμμή 
αυτού. 
 
2.  Με την προσθήκη του νέου εδαφίου (4): 
 

«(4)  Κάθε Δικαστής που ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) έχει 
αρμοδιότητα να ακούει και να αποφασίζει σε οποιαδήποτε αγωγή και 
σε οποιαδήποτε αίτηση ή έφεση κατά διαταγής, γνωστοποιήσεως ή 
αποφάσεως του Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού 
Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών , όπως εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται, σε σχέση με τις παραγράφους (i), (ii) και (iii) του 
εδαφίου (1), ανεξάρτητα από το ποσό της επίδικης διαφοράς και 
ανεξάρτητα από την αξία του ακινήτου.» 

 
3.  Της αναρίθμησης του εδαφίου (4) με τον αριθμό (5) και την προσθήκη μετά 
το τέλος αυτού της φράσης «και αναστέλλουν την πώληση ή τη διαδικασία 
πώλησης με βάση το Μέρος VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 
4.  Με την προσθήκη νέου εδαφίου (6) ως εξής: 
 

«(6)  Παρά τις διατάξεις των περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων Νόμων ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου εν ισχύι, το Δικαστήριο 
δύναται να διατάξει περαιτέρω την παρουσίαση εντός συγκεκριμένης 
ημερομηνίας την οποία ήθελε καθορίσει στην απόφασή του, 
συμφωνημένου σχεδίου εξόφλησης της οφειλής ή διακανονισμού αυτής 
ή αναδιάρθρωσης του χρέους, στη βάση του αληθούς υπολοίπου 
αυτού.  Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί είτε το σχέδιο είτε η 
συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους, το Δικαστήριο αφού λάβει 
υπόψη τον λόγο ή τους λόγους για την μη παρουσίαση του σχεδίου, 
την συμπεριφορά ενός εκάστου των διαδίκων μετά την απόφαση περί 
του αληθούς υπολοίπου και τα περιστατικά της υπόθεσης στα οποία 
περιλαμβάνονται το ποσό της οφειλής, το αρχικό ποσό του χρέους ή 
της οφειλής, το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων και των τόκων 
αυτού, το σκοπό της δανειοδότησης και περί του κατά πόσον κατά τον 
χρόνο σύναψης του δανείου οι όροι του δανείου ήταν λογικοί και η 
εξυπηρέτηση του δανείου βιώσιμη, η αντικειμενική δυνατότητα του 
οφειλέτη προς αποπληρωμή του χρέους κατά τον χρόνο σύναψης του 
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δανείου, οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην καθυστέρηση αποπληρωμής 
του δανείου, η υπαιτιότητα ή μη του οφειλέτη στην μη συμμόρφωση 
των όρων αποπληρωμής και άλλα, δύναται να διατάξει είτε την 
περαιτέρω αναστολή της διαδικασίας εκποίησης, είτε άλλως πως κρίνει 
σκόπιμο ή πρόσφορο ή δίκαιο υπό τις περιστάσεις.» 

 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με τις προτεινόμενες τροπολογίες αφενός μεν διευρύνεται η έννοια του όρου 
«δανειολήπτης» ώστε αυτή να μην περιορίζεται σε πρόσωπα ευάλωτα και 
περαιτέρω παραχωρείται η αναγκαία αρμοδιότητα στον δικαστή να ακούσει 
και να αποφασίσει επί των διαφορών εκδίδοντας συγκεκριμένες διαταγές με 
βάση τον Νόμο, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διαταγής 
παρουσίασης ενώπιον του συμφωνημένου σχεδίου εξόφλησης της οφειλής ή 
διακανονισμού αυτής ή αναδιάρθρωση του χρέους στη βάση του αληθούς 
υπολοίπου. 
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