Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 85(Ι)/2018
Αρ. 4664, 13.7.2018
Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής
Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 85(Ι) του 2018
NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ 2018
H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
65(I) του 2015
36(I) του 2018.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά
Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμους του 2015 και 2018 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα
Απαλλαγής Οφειλών) Νόμοι του 2015 έως (Αρ. 2) του 2018.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος του ορισμού του όρου «εξασφαλισμένο χρέος»
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «μέχρι την αξία της περιουσίας που
υπόκειται σε εξασφάλιση, όπως αυτή εκτιμάται δυνάμει του άρθρου 44·»· και

(β)

με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «εξαιρέσιμο χρέος», αμέσως μετά τη φράση «σε
σχέση με χρεώστη» (πρώτη γραμμή), της φράσης «, για σκοπούς έκδοσης Διατάγματος
Απαλλαγής Οφειλών,».

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου
«χρέος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“χρέος” σε σχέση με χρεώστη σημαίνει χρέος για εκκαθαρισμένο ποσό το οποίο, κατά την
ημερομηνία αίτησης, έχει καταστεί πληρωτέο·».

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «του
εδαφίου (5)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «του εδαφίου (3)»·

(β)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «του
εδαφίου (6)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «του εδαφίου (4)»·

(γ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «της παραγράφου (β)» (πρώτη
γραμμή) με τη φράση «της παραγράφου (α)»·

(δ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «της παραγράφου (γ)» (πρώτη
γραμμή) με τη φράση «της παραγράφου (β)»· και

(ε)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «της παραγράφου (ε)» (πρώτη
γραμμή) με τη φράση «της παραγράφου (δ)».

Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (10)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (11):
«(11) Σε περίπτωση που ο χρεώστης αποβιώσει μετά την υποβολή της, δυνάμει του
παρόντος άρθρου, αίτησής του, ο διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντος χρεώστη
δύναται να συνεχίσει την προώθηση της αίτησης αυτής για την έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής
Οφειλών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «,κατά το χρόνο ακύρωσής του»
(δεύτερη και τρίτη γραμμή)· και

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:
«(β) όλες τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις, τις χρεώσεις και τους τόκους που
δημιουργήθηκαν από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών
μέχρι την ημερομηνία ακύρωσής του σε σχέση με τα εν λόγω καθορισμένα χρέη.»

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, με την έκδοση του Διατάγματος
Απαλλαγής Οφειλών ο καθορισμένος χρεώστης και οποιοσδήποτε εγγυητής καθορισμένου
επιλέξιμου χρέους του χρεώστη, όπου αυτό εφαρμόζεται, απαλλάσσονται από το καθορισμένο
επιλέξιμο χρέος, καθώς και από όλες τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις, τις χρεώσεις και τους
τόκους που δημιουργήθηκαν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης του χρεώστη, δυνάμει του
άρθρου 12 για έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του
Διατάγματος από το Δικαστήριο, τα οποία καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τα εν λόγω
καθορισμένα χρέη.».
Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού.

Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο:
«Συμπερίληψη χρέους προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης σε Προσωπικό
Σχέδιο Αποπληρωμής.»·

(β)

με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με τα ακόλουθα εδάφια (1) και (2),
αντίστοιχα:
«(1) Χρέος προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης, όπως αυτό ερμηνεύεται
στο εδάφιο (2), συμπεριλαμβάνεται σε πρόταση για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), ο όρος «χρέος προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής
διοίκησης» σημαίνει(α)

Oποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση του χρεώστη που προκύπτει από
φόρο, τέλος ή άλλη χρέωση παρόμοιας φύσης ή δικαιώματα οφειλόμενα ή
καταβλητέα στη Δημοκρατία∙

(γ)

(β)

οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των διατάξεων του περί
Δήμων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών∙

(γ)

οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των διατάξεων του περί
Κοινοτήτων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.»· και

με την κατάργηση των εδαφίων (3) μέχρι (6) αυτού.

Τροποποίηση
του άρθρου 42
του βασικού
νόμου.

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
λέξης «δέκα» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «είκοσι (20)».

Τροποποίηση
του άρθρου 44
του βασικού
νόμου.

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
λέξης «δέκα (10)» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «είκοσι (20)».

Τροποποίηση
του άρθρου 46
του βασικού
νόμου.

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού, της άνω τελείας με άνω και
κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι η μέγιστη διάρκεια των μηνιαίων δόσεων για αποπληρωμή εξασφαλισμένων
χρεών δύναται να επεκτείνεται για περαιτέρω περίοδο, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης δανείου, εκτός εάν και στον βαθμό που προβλέπεται
διαφορετικά από το ίδιο το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής·» . και

(β)

με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, της άνω τελείας με άνω και
κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, δεν εφαρμόζεται και δεν λαμβάνεται
υπόψη η προτεραιότητα πληρωμής χρεών προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής
διοίκησης, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 38 του
περί Πτώχευσης Νόμου·».

Τροποποίηση
του άρθρου 57
του βασικού
νόμου.

13. Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 57 του βασικού
νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «εξαιρέσιμο ή» (τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 60
του βασικού
νόμου.

14. Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 60 του βασικού
νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «εξαιρέσιμο, άλλο από επιτρεπτό, ή» (τέταρτη
γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 67
του βασικού
νόμου.

15. Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της πρώτης επιφύλαξης της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α)
του εδαφίου (8) αυτού·

(β)

με τη διαγραφή, στη δεύτερη επιφύλαξη της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α)
του εδαφίου (8) αυτού, της λέξης «περαιτέρω» (πρώτη γραμμή)· και

(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:
«(9) Οι διατάξεις του εδαφίου (8) έχουν εφαρμογή μόνο σε σχέση με Προσωπικά
Σχέδια Αποπληρωμής δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία καταρτίζονται για
σκοπούς αναδιάρθρωσης χρεών για τα οποία συνάφθηκαν συμβάσεις εγγύησης μέχρι

την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων
(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 και εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
καταβολής των καθορισμένων μηνιαίων δόσεων η οποία άρχισε κατά ή μετά την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση
του άρθρου 72
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 73
του βασικού
νόμου.

16. Το εδάφιο (1) του άρθρου 72 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού·

(β)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «τριακοσίων χιλιάδων ευρώ
(€300.000)» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση
«τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(€350.000)»·

(γ)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της φράσης «διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ (€250.000)» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)»· και

(δ)

με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) αυτού.

17. Το εδάφιο (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο
τέλος αυτού, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης
επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, δεν εφαρμόζεται και δεν λαμβάνεται υπόψη η
προτεραιότητα πληρωμής χρεών προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης, όπως αυτή
προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 38 του περί Πτώχευσης Νόμου.».
Τροποποίηση
του άρθρου 74
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 78
του βασικού
νόμου.

18. Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 74 του βασικού
νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€35.000)»
(τέταρτη γραμμή) με τη φράση «πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000)».

19.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 78 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της φράσης «και του οποίου η κύρια κατοικία είναι υποθηκευμένη ή
με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά εξασφάλιση για οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση πολύ
μικρής επιχείρησης» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «και ο οποίος ασκεί
αποφασιστική επιρροή σε πολύ μικρή επιχείρηση»· και

(β)

με την αντικατάσταση, στο τέλος αυτού, της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι ο χρεώστης τεκμαίρεται ότι ασκεί αποφασιστική επιρροή, όταν:
(i) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του εκδομένου κεφαλαίου της επιχείρησης· ή
(ii) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που
έχει εκδώσει η επιχείρηση· ή
(iii) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.».

Τροποποίηση
του άρθρου 79
του βασικού
νόμου.

20.

Το άρθρο 79 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, της τελείας με άνω και κάτω
τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι η συνολική διάρκεια των εν λόγω διαταγμάτων για έκαστον μη
βιώσιμο χρεώστη δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.»· και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (3), της ακόλουθης νέας πρότασης:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “κρατούσα οικονομική κρίση”
σημαίνει γεγονότα ή καταστάσεις εκτός του ελέγχου του χρεώστη, τα οποία έχουν
επισυμβεί κατά τα έτη 2012 και 2013 και πριν από την υποβολή αιτήματος από τον
χρεώστη αυτό στο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 79 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 79A:

«Καθυστέρηση
πληρωμών, ενώ
χρεώστης λαμβάνει
κρατική χορηγία.

79A.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και
οποιουδήποτε άλλου νόμου, εάν χρεώστης ο οποίος λαμβάνει κρατική
χορηγία ως συνεισφορά, για μερική κάλυψη των χρεών του, παρουσιάσει
καθυστέρηση στις πληρωμές του προς οποιονδήποτε πιστωτή για περίοδο
τριών (3) μηνών τερματίζεται οποιαδήποτε προστασία από τους πιστωτές
του, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο νόμο, και
υπόκειται σε μέτρα εκτέλεσης από τους πιστωτές για είσπραξη των χρεών
του.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), χρεώστης θεωρείται ότι
παρουσιάζει καθυστέρηση στις πληρωμές του για περίοδο τριών (3) μηνών,
σε οποιαδήποτε ημερομηνία, εάν(α)

Kατά την αρχή της περιόδου των τριών (3) μηνών, η οποία λήγει
αμέσως πριν από την εν λόγω ημερομηνία, μία ή περισσότερες
πληρωμές σε σχέση με το χρέος καθίστανται απαιτητές από τον
χρεώστη· και

(β)

σε καμία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της τρίμηνης χρονικής
περιόδου δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως οι υποχρεώσεις σε σχέση με
τέτοιες πληρωμές.».

Τροποποίηση
του άρθρου 93
του βασικού
νόμου.

22. Η παράγραφος (α) του άρθρου 93 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των
λέξεων «ή εξαιρέσιμο» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 97
του βασικού
νόμου.

23. Το άρθρο 97 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και τη
διαγραφή στην αρχή του εναπομείναντος κειμένου αυτού του αριθμού «(1)».

