
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 
  Κεφ. 6. 

  11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

  51(Ι) του 

1999 

134(Ι) του 

1999 

  58(Ι) του 

2003 

66(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής 

Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (που στη συνέχεια 

θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 73 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό της λέξης «Όταν» (πρώτη γραμμή) με 

τη φράση «Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των άρθρων 82 και 87 

του Μέρους VIII, όταν». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 82 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 82 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 
  
 (α) Με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, και την 

προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (β): 
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 «(β) με οποιοδήποτε συμφέρον έχει σε οποιοδήποτε 

ποσό χρημάτων, ασφάλειες για ποσό χρημάτων, αγαθά ή 

άλλη κινητή ιδιοκτησία στη φύλαξη ή κάτω από τον 

έλεγχο τρίτου προσώπου στη Δημοκρατία, ή αναφορικά 

με τυχόν οφειλές τρίτου προσώπου σ΄ αυτόν, με σκοπό 

την έκδοση εντάλματος κατασχέσεως εις χείρας τρίτου 

δυνάμει του Μέρους VII˙ και»˙ 
  
  (β)      με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1) αυτού σε παράγραφο (γ)˙ 
  
 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο:  
  
  «(2)  Ο εξ αποφάσεως πιστωτής δύναται στην αίτησή του 

(η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως “αίτηση έρευνας”) να 

ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή οποιεσδήποτε από 

αυτές καθώς και την κατάθεση στο Δικαστήριο ένορκης 

δήλωσης από τον εξ αποφάσεως οφειλέτη, στην οποία να 

περιγράφει πλήρως την περιουσία στην οποία είχε ή έχει 

οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και του άρθρου 84.»∙ και 
  
 (δ) με την προσθήκη στο τέλος αυτού των ακόλουθων νέων 

εδαφίων: 
  
 «(3)  (α)  Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 

άρθρου, το Δικαστήριο δύναται, αν τούτο ζητείται στην 

αίτηση έρευνας από τον εξ αποφάσεως πιστωτή δυνάμει 

του εδαφίου (2), να διατάξει όπως ο εξ αποφάσεως 

οφειλέτης υποβάλει ένορκη δήλωση στο Δικαστήριο, στην 

οποία να περιγράφει πλήρως την περιουσία στην οποία 
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είχε ή έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και του 

άρθρου 84. 
  
  (β)  Σε περίπτωση   διάθεσης οποιωνδήποτε 

περιουσιακών στοιχείων, στην οποίαν προέβη ο εξ 

αποφάσεως οφειλέτης μετά τη δημιουργία ή τη γένεση της 

αστικής ευθύνης, αυτός  υποχρεούται, ύστερα από αίτηση 

του εξ αποφάσεως πιστωτή, να δώσει με 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση πλήρεις, συγκεκριμένες 

και πειστικές αποδείξεις της αποξένωσης ή της διάθεσης 

της περιουσίας ή μέρους της, ενώ αν κριθεί αναγκαίο, το 

Δικαστήριο δικαιούται να διατάξει τον εξ αποφάσεως 

οφειλέτη να δώσει οδηγίες προς τραπεζικό ίδρυμα ή 

χρηματοδοτικό οργανισμό, με κοινοποίηση στο 

Δικαστήριο, για την παροχή στοιχείων σχετικών με την 

αποξένωση, τη διακίνηση, τη μεταφορά ή την επαναφορά 

της περιουσίας ή μέρους της.  
  

 

 

 

 

14 του 1960 

      50 του 1962 

      11 του 1963 

        8 του 1969 

      40 του 1970 

      58 του 1972 

        1 του 1980 

      35 του 1982 

      29 του 1982 

      91 του 1983 

 (4)  Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει  να 

συμμορφωθεί προς διάταγμα του Δικαστηρίου που 

εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) είναι ένοχο αδικήματος 

και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές 

που προβλέπονται στο άρθρο 44 του περί Δικαστηρίων 

Νόμου για καταφρόνηση του Δικαστηρίου. 
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      16 του 1984 

      51 του 1984 

      83 του 1984 

      93 του 1984 

      18 του 1985 

      71 του 1985 

      89 του 1985 

      96 του 1986 

    317 του 1987 

      49 του 1988 

      64 του 1990 

    136 του 1991 

    149 του 1991 

    237 του 1991 

   42(Ι) του 1992 

   43(Ι) του 1992 

 102(Ι) του 1992 

   26(Ι) του 1993 

   82(Ι) του 1995 

 102(Ι) του 1996 

     4(Ι) του 1997 

   53(Ι) του 1997 

   90(Ι) του 1997 

   27(Ι) του 1998 

   53(Ι) του 1998 

 110(Ι) του 1998 

   34(Ι) του 1999 

 146(Ι) του 1999 

   41(Ι) του 2000 

   32(Ι) του 2001 

   40(Ι) του 2002 

   80(Ι) του 2002 

 140(Ι) του 2002 
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 206(Ι) του 2002 

   17(Ι) του 2004 

 165(Ι) του 2004 

268(Ι) του 2004 

21(Ι) του 2006. 
  
 (5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, αναφορικά με 

τη διεξαγωγή έρευνας για την περίπτωση της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ουδόλως επηρεάζουν 

την απ΄ ευθείας εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους 

VII, χωρίς προηγούμενη αίτηση έρευνας δυνάμει του 

παρόντος Μέρους.». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 84 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 84 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

 ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «εμφανίζεται» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «ή εξαναγκάζεται να εμφανισθεί»˙ 

 

(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «συμβόλαια», (τρίτη γραμμή), των 

λέξεων «καταστάσεις λογαριασμών,» και με την 

προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «ή υπό τον 

έλεγχο του» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή στη 

φύλαξη ή κάτω από τον έλεγχο τρίτου»˙ 

 

(γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως 

μετά την παράγραφο (β) της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 

 

«(γ) αντίγραφα όλων των καταστάσεων 

λογαριασμών που διατηρεί σε τραπεζικά ή 
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άλλα πιστωτικά ιδρύματα»˙ και 

 

(δ) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων 

παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (3) αυτού σε 

παραγράφους (δ), (ε), και (στ), αντίστοιχα. 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 87 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 87 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

 ακολούθως: 

 
  
 (α) Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης 

«διατάγματα» (τρίτη γραμμή)˙ 

 

(β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου 

(1) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά , 

των ακόλουθων νέων παραγράφων: 
  
 «Δ.  διάταγμα με το οποίο να παρεμποδίζεται ο εξ 

αποφάσεως οφειλέτης να διαθέσει, αποξενώσει ή 

επιβαρύνει την περιουσία του ή μέρος της. 

  
 Ε.   ένταλμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.»˙ και  

 
 (γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «διάταγμα» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή 

ένταλμα». 
  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου 
με την προσθήκη 
νέου άρθρου 90Α, 
αμέσως μετά το 
άρθρο 90 αυτού. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 90 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Δόσεις 90Α.(1) Σε περίπτωση που πριν την 15η  
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εισπραττόμενες 

ως χρηματική 

ποινή. 

 

66(Ι) του 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιουνίου 2005 είχε εκδοθεί διάταγμα ή 

ένταλμα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 

91, το οποίο καταργήθηκε δυνάμει του περί 

Πολιτικής Δικονομίας (Τροποιητικού) Νόμου 

του 2004, για είσπραξη ποσού δόσεων ή και 

εξόδων ως χρηματικής ποινής που 

επιβλήθηκε σε ποινική υπόθεση, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις – 

 

(α) Το διάταγμα ή ένταλμα δύναται κατά 

πάντα χρόνο, πριν ή μετά την εκτέλεση 

του, να ανασταλεί ή τροποποιηθεί ή 

ακυρωθεί, ύστερα από αίτηση του εξ' 

αποφάσεως οφειλέτη, αν αποδείξει ότι η 

οικονομική του κατάσταση έχει αλλάξει 

από την ημερομηνία έκδοσης του 

τελευταίου διατάγματος δόσεων ή του 

διατάγματος ή του εντάλματος δυνάμει 

του εδαφίου (1) του καταργηθέντος 

άρθρου 91, με αποτέλεσμα να αδυνατεί 

να καταβάλει το ποσό του διατάγματος ή 

εντάλματος ή αν αποδείξει οποιαδήποτε 

άλλη εύλογη αιτία που να δικαιολογεί 

αναστολή, τροποποίηση ή ακύρωση του 

διατάγματος ή εντάλματος που εκδόθηκε 

δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου (1), 

 

(β) εκκρεμούσης αίτησης η οποία 

υπεβλήθη δυνάμει της παραγράφου (α) 

του παρόντος εδαφίου και ανεξάρτητα 

από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του 

άρθρου 9 του παρόντος Νόμου και τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του περί 
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165(Ι) του 2002 

22(Ι) του 2005 

77(Ι) του 2005 

43(Ι) του 2006. 

Δικαστηρίων Νόμου, το Δικαστήριο 

δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης 

του εξ' αποφάσεως οφειλέτη, να διατάξει 

την προσωρινή αναστολή του 

εντάλματος ή διατάγματος, για όσο 

χρόνο εκκρεμεί η αίτηση της εν λόγω 

παραγράφου (α), 

 

(γ) το Δικαστήριο δύναται, στη 

περίπτωση που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου 

και μετά από αίτηση του εξ' αποφάσεως 

οφειλέτη, να τροποποιήσει το 

εκδιδόμενο δυνάμει του εδαφίου (1) του 

άρθρου 90 διάταγμα, αν ικανοποιηθεί ότι 

η οικονομική κατάσταση του εν λόγω 

οφειλέτη έχει αλλάξει ουσιαστικά από 

την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασης 

του, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση 

να καταβάλει τις δόσεις κατά τους 

χρόνους και τα ποσά που το Δικαστήριο 

προσδιόρισε στο διάταγμα του. 

 

(2) Οι διατάξεις του περί Νομικής Αρωγής 

Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής, καθόσον 

αφορά τις διαδικασίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) 

του παρόντος άρθρου: 

 

 Νοείται ότι το Δικαστήριο, κατά τη 

διαδικασία εφαρμογής του πιο πάνω περί 

Νομικής Αρωγής Νόμου, δύναται να 

αποφασίσει την έκδοση πιστοποιητικού για 
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παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, χωρίς να 

απαιτήσει κοινωνικοοικονομική έκθεση του 

Γραφείου Ευημερίας, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της παραγράφου (α) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 7 του υπό αναφορά Νόμου. 

 

(3) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου 

εκκρεμεί αίτηση η οποία υπεβλήθη δυνάμει 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

παρόντος άρθρου, δύναται είτε 

αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης του εξ' 

αποφάσεως οφειλέτη, να διατάξει όπως άλλα 

εκκρεμούντα διατάγματα ή εντάλματα 

φυλάκισης, τα οποία αφορούν τον ίδιο 

οφειλέτη και εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου, συνενωθούν επί της αίτησης και 

ανασταλούν ή τροποποιηθούν ή ακυρωθούν 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.». 
 

ΒΣΓ/ΓΧ/ΝΚ 
23.01.043.2006+23.01.219.2005 
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