
532 

Ό περί Διανοητικώς Ασθενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τού Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 252. 

Τροτιοτιοίησις 
τοΰ βασικού 
νόμου δια 
προσθήκης, 
νέου Μέρους. 

'Αριθμός 62 τοΰ 1970 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΗΤ1ΚΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 252) 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Διανοητικώς "Ασθε
νών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 καΐ θά άναγινώσκηται δμου 
μετά τοΟ περί Διανοητικώς 'Ασθενών Νόμου (έν τοις εφεξής αναφε
ρομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2. Ό δασικός νόμος τροποποιείται δια τής είς αυτό προσθήκης 
ευθύς μετά τό άρθρον 29 τοΰ ακολούθου Μέρους (περιέχοντος τά 
νέα άρθρα 29Α ίίως 29Γ) : 

«ΜΕΡΟΣ VA 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ 1 Σ Ι Σ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙ 

Κ Ω Σ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ν 
•Εφαρμογή 29Α. Τό παρόν Μέρος εφαρμόζεται είς περιπτώσεις προ

τοθ παρόντος οώτιοο διά τό όποιον τό Δικαστήριον, κατόπιν Ιατρικής 
Μέρους. αποδείξεως, Ικανοποιείται δτι, λόγω διανοητικής διαταρά

ξεως, είναι άνίκανον δπως διάχειρισθή τήν περιουσίαν καί 
υποθέσεις αύτοΟ καΐ τό όποιον δέν υπόκειται είς περιορι
σμόν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ασθενής»). 

•Έλεγχος και 29Β.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων 
διαχείριση Q παρόντος Νόμου τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον, εντός 
περιουσίας και „ . } «? ~ A c / ~ « f c ' * ■ 
υποθέσεων

 τ ω
ν ορίων τής τοπικής αρμοδιότητος του οποίου διαμένει 

άσθενοΰς. ασθενής (έν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς «τό Δικαστή
ριον») , κέκτηται έξουσίαν δπως εν σχέσέι προς τήν περιου
σίαν και υποθέσεις αύτου, λάβη πάντα τά αναγκαία μέτρα 
καΐ έκδώση τάς αναγκαίας οδηγίας— 

(α) προς συντήρησα/ ή Μτερον δφελος του ασθενούς ή 
μελών τής οίκογενείας αύτου" 

(β) προς πρόβλεψιν δι* Μτερα πρόσωπα ή σκοπούς διά 
τους οποίους ό ασθενής θά ήτο υπεύθυνος δπως πρό
βλεψη έάν δέν ήτο ασθενής" ή 

(γ) άλλως προς διαχείρισιν τής περιουσίας καί τών 
υποθέσεων του ασθενούς. 

(2) Έν τή ενασκήσει τών διά του παρόντος άρθρου χο
ρηγουμένων εξουσιών τό Δικαστήριον θά άποβλέπη κυρίως 
είς τήν ίκανσποίησιν τών αναγκών καί τΛν ευημερία ν του 
άσθενοΟς άλλ* έν τή διαχειρίσει τών υποθέσεων αύτου θά 
λαμβάνη επίσης ύπ* όψιν καί τά συμφέροντα τών δανειστών 
αύτου καί άνευ βλάβης ή έπηρεασμοΟ τής γενικότητας του 
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•'Εξουσία· 
τοΰ Δικα

στηρίου έν 
περιπτώσει 
επειγούσης 
ανάγκης. 

εδαφίου (1) το Δικαστήριον κέκτηται έξουσίαν δπως έκ
δίδη τοιαύτα διατάγματα και οδηγίας οίας θά ένόμιζε 
πρέπον δια τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (1) και Ιδίως δια 
τους κάτωθι σκοπούς— 

(α) τόν.έλεγχον και την διαχείρισιν της περιουσίας του 
ασθενούς' 

(β) την πώλησιν, άνταλλαγήν, έπιδάρυνσιν ή διάθεσιν 
οιασδήποτε ιδιοκτησίας του ασθενούς' 

(γ) την κτήσιν οιασδήποτε ιδιοκτησίας υπό ή έκ μέρους 
τούτου" 

(δ) τήν άσκησιν ή διεξαγωγήν οιουδήποτε επαγγέλμα
τος η εργασίας τούτου ύφ' οιουδήποτε προς τοΰτο 
καταλλήλου προσώπου" 

(ε) τήν διάλυσιν οιουδήποτε συνεταιρισμού του οποίου 
ό ασθενής είναι συνεταίρος* 

(στ) τήν έκτέλεσιν οιασδήποτε συμβάσεως συναφθείσης 
ύπό τοΰ ασθενούς" 

(ζ) τήν έ'γερσιν ή ύπεράσπισιν οιασδήποτε αγωγής ή 
λήψιν οιωνδήποτε δικαστικών μέτρων ύπό ή έκ μέ
ρους τούτου, νοουμένου ότι προκειμένου περί έγέρ
σεως αγωγής ή λήψεως άλλων δικαστικών μέτρων 
σχετιζομένων προς τον συζυγικόν θεσμόν θά άπαι
τήταν προς τούτο ή προηγουμένη σύγκατάθεσις του 
Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας' 

(η) τον διορισμόν διαχειριστου της περιουσίας και τών 
υποθέσεων του ασθενούς ύπό τοιούτους δρους, συμ
περιλαμβανομένης και της αμοιβής του διαχειρι
στοΰ, οίους το Δικαστήριον ήθελε καθορίσει. 

,29Γ. Όσάκις ήθελον γίνει παραστάσεις προς το Δικα
στήριον και τοΰτο έ'χει λόγους να πιστεύη δτι πρόσωπον 
πιθανώς νά είναι άνίχανον λόγω διανοητικής διαταράξεως 
όπως διαχειρίζηται τήν περιουσίαν και. υποθέσεις αύτου 
και δτι καθίσταται αναγκαία άμεσος πρόβλεψις περί τού
του το Δικαστήριον κέκτηται έξουσίαν δπως, μέχρι τοΰ 
καθορισμοΰ έάν το πρόσωπον τοΰτο είναι άνίκανον λόγω 
διοινοητικής διαταραχής δπως διαχειρίζηται τήν περιου
σίαν και τάς υποθέσεις αύτοΰ, άσκηση οίανδήποτε τών ύπό 
τοΰ άρθρου 29Β χορηγουμένων είς το Δικαστήριον εξου
σιών, καθ' ήν έκτασιν είναι τοΰτο άναγκαΐον διά νά γίνη 
ή τοιαύτη πρόβλεψις». 


