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EIΣHrHτJKH ΕΚΘΕΣΗ 

Νομοσχέδιο με τίτλο ιιΟ περί Παραγραφής Ανωγίμων Δικαιωμάτων 
(τροποποιητικός) Νόμος τοu 2013» 

ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος αρ.66(1) του 2012 τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιουλίου 2012. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, το οποίο περιέχει τις μεταβατικέ~ διατάξεις, 
παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους, ι)τοι μέχρι τις 30.6.2.013, για την καταχωρηση τ_ων 
αγωγών, των οποίων η βάση έχει συμπληρωθεί οποτεδηποτε πριν την έναρξη ισχυος 
του νόμου. 

2.1 Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις εκείνες που ο χρόνος μεταξύ της 
ημέρας που είχε συμπληρωθεί η βάση της αγωγής μέχρι την ως άνω μεταβατική 
ημερομηνία της 30.6.2013, είναι μικρότερος από το χρόνο παραγραφής που προβλέπει 
ο νόμος για το συγκεκριμένο αγώγιμο δικαίωμα, οπότε η προθεσμία επεκτείνεται 
ανάλογα. 

3. Με αυτά τα δεδομένα, και εν όψει του ότι για δεκαετίες υπήρχε αναστολή της 
παραγραφής, είναι τεράστιος ο όγκος των αγωγών που θα καταχωρηθούν μέχρι 
30.6.2013, προκειμένου να μην παραγραφούν τα αγώγιμα δικαιwματα, (από ιδιwτες, 
τράπεζες, κλπ.) γεγονός που θα επιδεινwσει την ήδη δεινή οικονομική κατάσταση λόγω 
της κρίσης. 

4. ~ Γενικός Εισ~γγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε, και ο Υπουργός 
Δικ?ιοσυν~ς και Δημοσιας Τάξεως συμφώνησε, όπως τροποποιηθούν οι πιο πάνω 
προν~ιες ωστε Τ? μεταβατικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει να εγερθούν οι 
αγωyες ;ων οποιων η βάση συμπληρwθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, 
προκειμ~νου να μην παραγραφούν, να αυξηθεί από ένα έτος σε δύο έτη. Με την 
πΣρλλοη:ινομενη τροποποιηση συμφωνεί και ο Πρόεδρος του Παyκυπρίου Δικηγορικού 
υ ογου. 

1·1 Εη:ισυνάπτετω σχετικό νομοσχέδιο του περί Παραγραφής Αγωγίμων 
ικαιωματu_ιν (Τρaποποιητικού) Νόμου του 2013, συνοδευό ενο από 

~~~~~d~~ήα~~~~~~;~υσ~εμ~~οηυρ' Εμιr:;αγγελέα. Επί?ης επισυνάπτεται ~ρωτηματολό~;~ 

, ω ενο στα σημε1α οπου αρμόζει. 

5. ;ομ~~ί~~i,~~f;~~ εγκρiθηκε από το Υπουργικό συμβούλιο κατά τη συνεδρfα του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Δ/ΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕτΙΤΛΟ 


ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ Tf'QΠOΠOIEI ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ 


Σvvοπηκός 

τiτλος 

66(1) του 2012 

Τροποποiηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

ΔΙI5,1\IΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγραφής 
Αγωγiμων Δικαιωμάτων (τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί Παραγραφής Αγωγiμων 
Δικαιωμάτων Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
<<ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Παραγραφής Αγωγίμων 
Δικαιωμάτων Νόμοι του 2012 και 2013. 

2. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων «ενός έ-τους», που απαντώνται στην 

·πρώτη και στην έκτη γραμμή αυτού, με τις λέξεις «δύο ετών~>-
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ΑΠΙΟΛΟΓΙΚΙj ΕΚΘΕΣΗ 

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του όρθρου 

26 του βασικού νόμου ώστε το μεταβατικό διάστημα, εντός του οποfου θα 

πρέπει να εγερθούν οι αγωγές των οποίων η βάση συμπληρώθηκε πριν από 

την έναρξη ισχύος του βασικού νόμου, να αυξηθεί από ένα έτος σε δύο έτη./2/ / /./'!./." / ./ I .·
/ ·. 'I / .• 
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Πέτρος Κληρίδης 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 
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