
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ  
----------------------------- 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

         Κεφ. 5. 

   49 του 1985 

197 του 1986 

156(Ι) του 1999. 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πτωχεύσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του  2008 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Πτωχεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»).  

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέου άρθρου. 

2.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

το άρθρο 27 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   

 «Περιπτώσεις 

αυτοδίκαιης 

αποκατάστασης. 

27Α.  (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

άρθρου 27 και με την επιφύλαξη των επόμενων 

διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο πτωχεύσας 

αποκαθίσταται αυτοδικαίως όταν παρέλθει 

περίοδος τεσσάρων ετών και σε περίπτωση 

διάπραξης από αυτόν οποιουδήποτε από τα 

αδικήματα των άρθρων 116 μέχρι 126 του 

παρόντος Νόμου, όταν παρέλθει περίοδος 

δεκαπέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης 

του διατάγματος πτώχευσης: 

   

  

 

 

...(Ι) του 2008. 

       Νοείται ότι στις περιπτώσεις που η 

περίοδος των τεσσάρων ή δεκαπέντε ετών έχει 

ήδη παρέλθει πριν την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικού) 
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Νόμου του 2008 ή συμπληρώνεται εντός τριών 

μηνών από την εν λόγω ημερομηνία, ως 

ημερομηνία συμπλήρωσης της χρονικής αυτής 

περιόδου θα θεωρείται η 1η Ιουλίου 2008. 

   

         (2)  Ο πτωχεύσας σαράντα πέντε μέρες 

πριν την πάροδο της αναφερόμενης στο εδάφιο 

(1) περιόδου δημοσιεύει κατά τον καθορισμένο 

τρόπο ειδοποίηση αποκατάστασης. 

         

       (3)  Ο επίσημος παραλήπτης δύναται: 

   

   (α) πριν την πάροδο της αναφερόμενης 

στο εδάφιο (1) περιόδου των 

τεσσάρων ετών να υποβάλει στο 

Δικαστήριο ένσταση για την 

αποκατάσταση του πτωχεύσαντα 

λόγω διάπραξης από αυτόν 

οποιουδήποτε από τα αδικήματα που 

προβλέπονται στα άρθρα 116 μέχρι 

126 του παρόντος Νόμου. 

   

   (β) πριν την πάροδο της αναφερόμενης 

στο εδάφιο (1) περιόδου των 

τεσσάρων ή δεκαπέντε ετών, ανάλογα 

με την περίπτωση, να υποβάλει αίτηση 

αναστολής της αποκατάστασης για 

λόγους που σχετίζονται με τη διαγωγή 

και τις υποθέσεις του πτωχεύσαντα: 

   

         Νοείται ότι οι λόγοι αναστολής 

διατυπώνονται στην αίτηση ως 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις και η 
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συμμόρφωση του πτωχεύσαντα προς 

αυτές αποτελεί όρο της 

αποκατάστασης. 

   

       (4)  Το Δικαστήριο σε περίπτωση που 

υποβληθεί: 

   

     (α) ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 

(α) του εδαφίου (3), δεν επιτρέπει την 

αποκατάσταση του πτωχεύσαντα. 

   

   (β) αίτηση αναστολής της 

αποκατάστασης,  σύμφωνα με την 

παράγραφο (β) του εδαφίου (3), 

δύναται είτε να διατάξει την αναστολή 

της αποκατάστασης για περίοδο μέχρι 

δύο έτη είτε να επιτρέψει την 

αποκατάσταση εφόσον δεν 

ικανοποιείται από τους 

αναφερόμενους στην αίτηση λόγους 

για αναστολή της αποκατάστασης. 

    

   (5)  Σε περίπτωση που το Δικαστήριο 

διατάξει την αναστολή της αποκατάστασης, 

δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), ο 

επίσημος παραλήπτης πριν την εκπνοή της 

περιόδου αναστολής της αποκατάστασης 

δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για αναστολή 

της αποκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου (β) του εδαφίου (3).   

    

       (6)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

επηρεάζουν οποιαδήποτε εξουσία του 
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δικαστηρίου για ακύρωση του διατάγματος 

πτώχευσης ούτε την εφαρμογή των διατάξεων 

των άρθρων 29 και 30 αναφορικά με τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 

αποκατασταθέντα πτωχεύσαντα και τα 

αποτελέσματα της αποκατάστασης: 

    

        Νοείται ότι οι διατάξεις των άρθρων 29 και 

30 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην 

περίπτωση που ο πτωχεύσας αποκαθίσταται 

αυτοδικαίως χωρίς να έχει εκδοθεί διάταγμα 

αποκατάστασης από το Δικαστήριο.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

 «Το διάταγμα αποκατάστασης απαλλάσσει τον πτωχεύσαντα μόνο 

από τα χρέη τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του, εξ 

ολοκλήρου ή μερικώς, πληρώθηκαν, διευθετήθηκαν, 

συμβιβάστηκαν ή συμφωνήθηκε ότι έχουν ικανοποιηθεί.». 

    

Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη σ’ 

αυτό των ακόλουθων νέων παραγράφων:   

  

 «(γ)    

Κεφ. 6. 

11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

ανεξάρτητα από τις σχετικές διατάξεις του περί 

Πολιτικής Δικονομίας Νόμου: 
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51(Ι) του 1999 

134(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2003 

66(Ι) του 2004 

138(Ι) του 2006. 

   

  (i)  εργαλεία, βιβλία, αυτοκίνητα και άλλος 

εξοπλισμός τα οποία είναι απαραίτητα στον 

πτωχεύσαντα για προσωπική χρήση στο 

επάγγελμά του, στην επιχείρησή του ή στην 

εργασία του, των οποίων η συνολική αξία δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ, 

   

  (ii)  ρουχισμός, έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός και 

άλλα είδη τα οποία είναι απαραίτητα για 

ικανοποίηση των βασικών οικιακών αναγκών 

του πτωχεύσαντος και της οικογένειάς του. 

και 

   

   (δ) ασφαλίσεις πρόσκαιρης διάρκειας ή ασφαλίσεις 

ζωής που κατά τη χρονική περίοδο της 

πτώχευσης δεν είχαν δημιουργήσει αξία 

εξαγοράς ή ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες έχει 

συσταθεί καταπίστευμα προς όφελος της 

οικογένειας του πτωχεύσαντος: 

   

         Νοείται ότι σε περίπτωση που οι όροι του 

ασφαλιστηρίου ζωής επιτρέπουν τη συνέχιση 

της ασφαλιστικής κάλυψης μετά την πληρωμή 

εξαγοράς τότε ο επίσημος παραλήπτης θα 

απαιτεί την καταβολή της αξίας εξαγοράς και όχι 

την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.». 
ΒΣΓ/ΓΧ- 23.02.023.2003 
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