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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

Ο περί Πτώχευσης (τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2021 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟ  (ΚΕΦ. 5) 

 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

 

Συνοπτικός τίτλος          1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) 

                                           (Αρ. 1) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πτώχευσης Νόμο 

                                           (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

                                        

 

Κεφ. 5. 

49 του 1985 

197 του 1986 

156(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2008 

74(Ι) του 2008 

206(Ι) του 2012 

61(Ι) του 2015 

80(Ι) του 2016 

146(Ι) του 2017 

38(Ι) του 2018. 

 

 

 

Τροποποίηση του           2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται     

 άρθρου 5 του                       ως ακολούθως: 

 βασικού Νόμου                                                                           

                                              (α) με την διαγραφή της άνω και κάτω τελείας στο τέλος του  

                                                   εδαφίου (στ)  και με την προσθήκη σε αυτό τα ακόλουθα: 

 

                                              «για  την κάλυψη των εξόδων που  θα προκύψουν  για την 

                                                εκτέλεση   του    Διατάγματος  πτώχευσης  από    τον   

                                                Επίσημο Παραλήπτη, το οποίο θα κατατίθεται στο Πάγιο  
                                                Ταμείο της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε έξοδα του Επίσημου  
                                                Παραλήπτη γίνονται για την εκτέλεση του Διατάγματος  
                                                Πτώχευσης θα αφαιρούνται από το Πάγιο Ταμείο. 
 

 

                                              Νοείται ότι ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου δεν θα αποδέχεται  

                                              την καταχώρηση οποιασδήποτε αίτησης πτώχευσης εκτός εάν η  

                                              αίτηση πτώχευσης συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής  

                                              των τελών των πεντακοσίων ευρώ (€500) προς τον Επίσημο  

                                              Παραλήπτη  .» 
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Τροποποίηση του          3.  Το εδάφιο 9 του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

άρθρου 8  του                     ακολούθως: 

βασικού Νόμου                                                                               

                                                                                                       

                                            (α) με την διαγραφή της άνω και κάτω τελείας στο τέλος του  

                                                εδαφίου (9)  και με την προσθήκη σε αυτό τα ακόλουθα: 

                     

 

                                                «για  την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν για την  

                                                 εκτέλεση του  Διατάγματος πτώχευσης από τον Επίσημο  

                                                 Παραλήπτη, το οποίο θα κατατίθεται στο Πάγιο  

                                                Ταμείο της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε έξοδα του Επίσημου  

                                                Παραλήπτη γίνονται για την εκτέλεση του Διατάγματος  

                                                Πτώχευσης θα αφαιρούνται από το Πάγιο Ταμείο. 

 

                                               Νοείται ότι ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου δεν θα  

                                               αποδέχεται την καταχώρηση οποιασδήποτε αίτησης  

                                               πτώχευσης εκτός εάν η αίτηση πτώχευσης συνοδεύεται από  

                                               την απόδειξη πληρωμής των τελών των πεντακοσίων ευρώ   

                                               (Є500) προς τον Επίσημο Παραλήπτη  .» 

 

 

 

Τροποποίηση του           4.   Η δεύτερη επιφύλαξη στο εδάφιο 1  του άρθρου 9 του βασικού       

 άρθρου 9  του                      νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:                     

 βασικού Νόμου                                                             

 

                                             (α) με την προσθήκη στην πρώτη γραμμή αμέσως μετά την λέξη 

                                                  «πρόστιμο», κόμματος και τις λέξεις «ποινικό ή διοικητικό» 

 

                                              (β) με την προσθήκη στην δεύτερη γραμμή αμέσως μετά της  

                                                   λέξης  «Δικαστήριο» τις λέξεις «ή αρμόδια αρχή» 

 

 

 

 

Τροποποίηση του           5.   Το εδάφιο 2 του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 

 άρθρου 9 του                       ως ακολούθως: 

 βασικού Νόμου                            

 

                                             (α) με την διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου αυτού και    

                                                  την προσθήκη σε αυτό του κόμματος και τις λέξεις «εφόσον   

                                                  εξασφαλιστεί η σχετική εξουσιοδότηση του Επίσημου Παραλήπτη  

                                                  ή του Διαχειριστή για την υπεράσπιση της αγωγής ή άλλης νόμιμης                              

                                                  διαδικασίας.» 
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Τροποποίηση του           6.     Το εδάφιο 3 του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 

 άρθρου 9 του                         ως ακολούθως: 

 βασικού Νόμου                           

                                                      

                                               (α) με την αντικατάσταση  στην δεύτερη γραμμή της λέξης «ή»    

                                                    μετά τη λέξη «υπεράσπιση» με  την λέξη «σε» 

 
                                                      

  

Τροποποίηση του           7.   Το  εδάφιο 4 του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 

 άρθρου 9  του                       ως ακολούθως:  

 βασικού Νόμου                          

                                                    

                                                         

                                             (α) με την  προσθήκη πριν  την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου 4 

                                                  των  ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

 

                                                 «Νοείται ότι η πιο πάνω εξουσιοδότηση προς τον πτωχεύσαντα  

                                                  θα υπόκειται στους όρους που θα υποβάλει ο Επίσημος  

                                                  Παραλήπτης ή ο Διαχειριστής συμπεριλαμβανομένης και της   

                                                  προσκόμισης από τον πτωχεύσαντα, προς τον Επίσημο  

                                                  Παραλήπτη ή τον Διαχειριστή τραπεζικής εγγύησης ή  

                                                  χρηματικού ποσού για την κάλυψη των σχετικών εξόδων από τις  

                                                  νομικές ή άλλες διαδικασίες. 

 

                                                  «Νοείται ότι η πιο πάνω  σχετική εξουσιοδότηση από τον 

                                                    Επίσημο Παραλήπτη ή τον διαχειριστή θα δίδεται εφόσον ο 

                                                    πτωχεύσας έχει  υποβάλει την έκθεση καταστάσεως της 

                                                    περιουσίας του   και την προκαταρκτική του κατάθεση » 

 

                                              (β) με την προσθήκη στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του  

                                                    εδαφίου  4 με το ακόλουθο κείμενο: 

 

                                                  « Η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα δίδεται εφόσον ο  πτωχεύσας 

                                                     έχει  υποβάλει την έκθεση καταστάσεως της περιουσίας του και    

                                                     την προκαταρκτική του κατάθεση » 

 

                                                   «Νοείται ότι η πιο πάνω εξουσιοδότηση προς τον πτωχεύσαντα  

                                                     θα  υπόκειται στους όρους που θα υποβάλει ο Επίσημος  

                                                     Παραλήπτης ή ο Διαχειριστής συμπεριλαμβανομένης και της  

                                                     προσκόμισης από  τον πτωχεύσαντα, προς τον Επίσημο  

                                                      Παραλήπτη ή τον Διαχειριστή  τραπεζικής εγγύησης ή  

                                                      χρηματικού ποσού για την κάλυψη των σχετικών εξόδων από τις  

                                                      νομικές ή άλλες διαδικασίες, τα οποία θα δημιουργηθούν μετά    

                                                      την ημερομηνία παραχώρησης της προαναφερθείσας  

                                                      εξουσιοδότησης» 
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Τροποποίηση του          8.  Το  εδάφιο 5 του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 

 άρθρου 9  του                      ως ακολούθως: 

 βασικού Νόμου                           

                                                                                                                 

                                            (α) με την αντικατάσταση στη τρίτη γραμμή  των λέξεων «τα 

                                                  εδάφια (3) και» με τις λέξεις «το εδάφιο» 

 

                                            (β) με την προσθήκη αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη   

                                                  του εδαφίου 5, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 

                                              «Νοείται ότι από τις πιο πάνω νομικές διαδικασίες των 

                                                εδαφίων 2,  3 και 4 , ο Επίσημος Παραλήπτης ή ο   

                                                Διαχειριστής δεν θα έχει καμία νομική ή άλλη  ευθύνη ως   

                                                προς τα έξοδα των διαδικασιών αυτών» 

 

 

 

Τροποποίηση του          9.   Τα εδάφια 1, 3 και  5 του  άρθρου 15 του βασικού νόμου     

άρθρου 15 του                     τροποποιούνται ως ακολούθως: 

βασικού Νόμου                             

 

 

                                               (α) με την προσθήκη στο εδάφιο 1, στη δεύτερη γραμμή αμέσως  

                                                 μετά των λέξεων «επίσημο παραλήπτη» τις  λέξεις « ή τον  

                                                 Διαχειριστή» 

 

                                               (β) με την προσθήκη στο εδάφιο 3, στη τρίτη γραμμή αμέσως μετά  

                                                  των  λέξεων «επίσημος παραλήπτης» τις  λέξεις « ή ο  

                                                  Διαχειριστής» 

 

                                               (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο 5, στη τέταρτη γραμμή αμέσως  

                                                   μετά των λέξεων «επίσημου παραλήπτη» τις λέξεις « ή του  

                                                   Διαχειριστή» 

 

                                              (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 6 αυτού, του  

                                                    ακόλουθου νέου εδαφίου ως εδάφιο 7: 

                                                                

                                              «(7) Σε σχέση με τις πιο πάνω αιτήσεις εκ μέρους του Επίσημου 

                                                      Παραλήπτη ή του διαχειριστή ενώπιον του Δικαστηρίου, τα 

                                                      σχετικά έξοδα αυτών θα τα επωμίζεται προσωπικά ο ίδιος ο   

                                                      πτωχεύσας» 
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 Τροποποίηση του          10.      Το άρθρο 31Γ του βασικού νόμου τροποποιείται         

  άρθρου 31Γ  του                       ως ακολούθως: 

  βασικού Νόμου                                                                                                                                                   

 

                                              (α) με την αντικατάσταση στην τέταρτη γραμμή της λέξης 31Α με  

                                                   την λέξη  «31» 

 

 

Τροποποίηση του          11.    Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:       

  άρθρου 42  του                        

  βασικού Νόμου                                                                                                                                                   

                                                Με τη προσθήκη μετά το (γ)(iv) της πιο κάτω παραγράφου  (v) 
 

      « (v) κυνηγετικά όπλα που είναι αναγκαία για την εξάσκηση του         

         κυνηγετικού και σκοπευτικού  αθλήματος  των πτωχευσάντων» 

 

     

Τροποποίηση του          12.    Το άρθρο 82 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο       

  άρθρου 82  του                      νέο άρθρο:  

  βασικού Νόμου                              

                                                      «Απαλλαγή διαχειριστή»                                                                                                                      

                                             

                                                      «82 (1)  Όταν ο διαχειριστής εκκαθαρίσει ολόκληρη την  

                                                      περιουσία  του πτωχεύσαντα ή τόσο μέρος από αυτήν το οποίο 

                                                      κατά τη  γνώμη του  δύναται να εκκαθαριστεί χωρίς αχρείαστη   

                                                      παράταση της σχέσης του ως διαχειριστή, και διανέμει τελικό 

                                                      μέρισμα, αν υπάρχει, ή αν παραιτήθηκε ή παύθηκε από το 

                                                      αξίωμα του, ή έπαυσε να ενεργεί εξαιτίας συμβιβασμού που 

                                                      εκρίθηκε, δύναται να υποβάλει αίτηση  στο Δικαστήριο για 

                                                      την έκδοση διατάγματος απαλλαγής του. 

                                                 

                                                            (2)  Ο διαχειριστής πληροφορεί του πιστωτές ότι προτίθεται        

                                                        να απευθυνθεί στο Δικαστήριο για την απαλλαγή του. 

 

                                                            (3)  Οι πιστωτές ή οποιοσδήποτε από αυτούς δύναται να  

                                                       εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου και να εγείρει ένσταση  

                                                       για την απαλλαγή του διαχειριστή.» 

 

 

Τροποποίηση του           13.      Το εδάφιο 1 του άρθρου 88 του βασικού νόμου  τροποποιείται 

 άρθρου 88  του                          ως ακολούθως :  

 βασικού Νόμου                                   

 

                                                 (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 1, στην τρίτη γραμμή  

                                                      των λέξεων  «των έξι μηνών» με τις  λέξεις  «του ενός    

                                                      χρόνου» 
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Τροποποίηση του           14.   Το άρθρο 107 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως:          

 άρθρου 107 του                        

 βασικού Νόμου                                       

 

                                              (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 1, στην πρώτη γραμμή της  

                                                    λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                               (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 1, στην δεύτερη γραμμή της  

                                                    λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                               (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 1, στην τέταρτη γραμμή της  

                                                    λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                               (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 2, στην δεύτερη γραμμή της  

                                                      λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                               (ε)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο 2, στην έβδομη γραμμή της  

                                                      λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                               (στ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 3, στην δεύτερη γραμμή της  

                                                      λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                                (ζ)   με την προσθήκη στο εδάφιο 3, στην τρίτη γραμμή αμέσως    

                                                        μετά των λέξεων  «επίσημο παραλήπτη»   τις λέξεις «ή του  

                                                        Διαχειριστή» 

 

                                                (η)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο 4, στην τρίτη γραμμή της  

                                                        λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

 

                                               (θ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο 6, στην πρώτη γραμμή της  

                                                     λέξης  «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                               (ι)   με την προσθήκη στο εδάφιο 6, στη δεύτερη γραμμή αμέσως  

                                                     μετά των λέξεων  «επίσημος παραλήπτης» τις λέξεις «ή του  

                                                      Διαχειριστή» 

 

                                              (κ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 6, στην τέταρτη γραμμή της  

                                                   λέξης «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                              (λ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 6, στην πέμπτη  γραμμή της  

                                                   λέξης «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                              (μ)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο 6, στην ένατη  γραμμή της λέξης    

                                                   «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                              (ν) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 7, στην πρώτη γραμμή της λέξης    

                                                   «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 
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                                              (ξ) με την προσθήκη στο εδάφιο 7, στη δεύτερη γραμμή αμέσως μετά  

                                                   των λέξεων «επίσημου παραλήπτη» τις λέξεις «ή του Διαχειριστή» 

 

                                              (ο) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 7, στην τρίτη γραμμή της λέξης    

                                                   «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

 

                                               (π) με την αντικατάσταση στο εδάφιο 7, στην έκτη γραμμή της λέξης    

                                                     «πτωχεύσαντα» με τη λέξη «χρεώστη» 

  

                                               (ρ)  με την προσθήκη στο εδάφιο 8, στη όγδοη γραμμή αμέσως μετά των  

                                                      λέξεων  «επίσημου παραλήπτη» τις λέξεις «ή του Διαχειριστή» 

 

 

 

 

Τροποποίηση του             15.    Ο Βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

του βασικού Νόμου                     μετά το άρθρο 107 του  ακόλουθου νέου άρθρου 107Α ως 

με την  προσθήκη                        ακολούθως:  

νέου άρθρου 107Α              

                                                  

                                                 «Διαχείριση πτωχευτικής περιουσίας  προσώπου που  

                                                  πέθανε πριν από την ολοκλήρωση της πτώχευσης»                    

 

                                                 «107Α . Σε περίπτωση που ο πτωχεύσας απεβίωσε πριν από   

                                                    την ολοκλήρωση της διαχείρισης της περιουσίας του, νοείται  

                                                    ότι πρώτα τελειώνει η διαχείριση της πτώχευσης σύμφωνα  

                                                    με τον περί  πτωχεύσεως  Νόμο και μετά αρχίζει η διαχείριση   

                                                    αποθανόντος.» 

 

             

 

Τροποποίηση του                16.      Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως               

Δεύτερου Παραρτήματος                 ακολούθως: 

του Βασικού νόμου                      

 

                                                      (α) με την προσθήκη  στην αρχή του Κανονισμού 10  

                                                           με το   ακόλουθο  γράμμα   «(α)» 

 

 

                                                     (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο «(α)» του  

                                                          Κανονισμού 10 με την ακόλουθη νέα παράγραφο «(β)»: 

 

 

                                                    « (β) Αν  εξασφαλισμένος πιστωτής δεν έχει διαθέσει την  

                                                           εξασφάλιση  του, δύναται να επαληθεύσει για το υπόλοιπο   

                                                           ποσό χρέους, αφότου αφαιρεθεί το ποσό της αξίας της  

                                                           εξασφάλισης του, σύμφωνα με  εκτίμηση που θα προσκομίσει  

                                                           από αδειούχο εκτιμητή.» 
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Τροποποίηση του                  17.    Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως                     

Δεύτερου Παραρτήματος                 ακολούθως:  

του Βασικού νόμου                      

 

                                                        (α) με την αντικατάσταση στον Κανονισμό 20, στην δεύτερη  

                                                          γραμμή μετά την λέξη εντός, των λέξεων« δέκα (10) ημερών»  

                                                          με τις λέξεις «δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


