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E.E., Παρ. I,
Αρ. 2194, 27.12.86

Ν. 197/86

Ο περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δ ημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 197 του 1986
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Πτωχεύσεως (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγίνώσκηται ομού μετά του περί
Πτωχεύσεως Νόμου, (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός
νόμος»).
2. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής
του εδαφίου (1) αυτού και της αντικαταστάσεως του διά των ακολούθων
νέων εδαφίων, του υφισταμένου εδαφίου (2) αναριθμόυμένου ως εδαφίου

(5):

"
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Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 5
49 του 1985.
Τροποποίησις
του άρθρου 8
του βασι κού
νόμου.
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«(1) Χρεώστης δεν δύναται να υποβάλη αίτησιν πτωχεύσεως του,
εκτός εάν:
(α) το συνολικόν ποσόν των χρεών του υπερβαίνη το ποσόν
των £5,000—, και
(β) τα τοιαύτα χρέη δεν είναι εξησφαλισμένα και αναφέρώνται
εις καθωρισμένα ποσά πληρωτέα αμέσως ή εντός τακτής
προθεσμίας.
(2) Η αίτησις του χρεώστου δέον να συνοδεύηται υπό ενόρκου
.,. δηλώσεως του εις την οποίαν να επισυνάπτεται κατάλογος των
πιστωτών του μετά των διευθύνσεων των και του οφειλομένου
εις ένα έκαστον ποσού, της ημερομηνίας κατά την οποίαν
εδημιουργήθη το χρέος, καθώς επίσης και πλήρης περιγραφή
της περιουσίας του.
(3) Η αίτησις δέον όπως επιδοθή προς όλους τους πιστωτάς οι
οποίοι αναφέρονται εις τον κατάλογον τον συνημμένον εις την
ένορκον δήλωσιν.
(4) Κατά την ακρόασιν της αιτήσεως το δικαστήριον δύναται κατά
την απόλυτον αυτού κρίσιν να εκδώση . διάταγμα παραλαβής
εναντίον του οφειλέτου ή να απόρριψη την αίτησιν.».
3. Το άρθρον 16 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω
τέλει αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου (.11):
«(11) Επί τη αιτήσει του Επισήμου Παραλήπτου το Δικαστήριον
δύναται να διάταξη όπως υπό τας περιστάσεις της υποθέσεως
μη διεξαχθή δημοσία εξέτασις του χρεώστου εάν ουδείς
χρήσιμος σκοπός εξυπηρετήται. Εις την τοιαύτη ν περίπτωσιν
ο Επίσημος Παραλήπτης επισυνάπτει εις την
αίτησιν
κατάθεσιν του χρεώστου αφορώσαν εις τας υποθέσεις και την
περιουσίαν του, καθώς επίσης οιαδήποτε άλλα έγγραφα, προς
ενημέρωσιν των πιστωτών ή άλλων ενδιαφερομένων προσώ
πων. Εάν το Δικαστήριον κρίνη τούτο σκόπιμον, δύναται να
διάταξη όπως ο χρεώστης ή οι πιστωταί, ή οιοιδήποτε εξ
αυτών, παραστούν κατά την ακρόασιν της αιτήσεως.».
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Το άρθρον 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
α

Δια τ

^ δι<*ΥΡαφής της λέξεως «δύο» (τετάρτη γραμμή) και της
αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «τέσσαρα»· και
(β) διά της ενθέσεως ευθύς μετά τας λέξεις «δημοσία εξέτασις»
(πέμπτη γραμμή) των λέξεων «ή της
ημερομηνίας
του
διατάγματος του Δικαστηρίου περί της μη διεξαγωγής δημο
σίας εξετάσεως ως εν τω εδαφίω (11) του άρθρου 16 αναφέ
ρεται.».
,
.
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5. Το εδάφιον (1) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
( )

του βασικού

νόμου.

5ΐ του 1980
48 του 1982
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985. ·

(α)

Διά της διαγραφής των παραγράφων (β), (γ) και (δ) και της
αντικαταστάσεως των διά των ακολούθων νέων παραγράφων:
«(β) Παν ποσόν αποδοχών μισθωτού αναφορικώς προς την
απασχόλησιν αυτού υπό του πτωχεύσαντος κατά την
διάρκειαν των δεκαοκτώ εβδομάδων των αμέσως προ
ηγουμένων, της εκδόσεως διατάγματος παραλαβής,
εν
ουδεμία, όμως, περιπτώσει, το ποσόν των
τοιούτων
αποδοχών δύναται να υπερβαίνη το γινόμενον του δεκα
οκτώ επί το διπλάσιον των βασικών εκάστοστε ασφα
λιστέων α π ο δ ο χ ώ ν
(γ) παν ποσόν της αποζημιώσεως το οποίον ο πτωχεύσας
υποχρεούται να καταβάλη προς τον μισθωτόν
λόγω
σωματικής βλάβης την οποίαν ο μισθωτός υπέστη συνε
πεία ατυχήματος προκληθέντος ως εκ της απασχολήσεως
και εν τη απασχολήσει του ως μισθωτού του πτωχεύ
σαντος·
(δ) παν ποσόν οφειλόμενον προς τον μισθωτόν διά την άδειαν
την οποίαν δικαιούται από την απασχόλησιν αυτού υπό
του πτωχεύσαντος διά περίοδον απασχολήσεως ενός μόνον
έτους.»·
(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (ε) και της αναριθμήσεως
της παραγράφου (στ) ως παραγράφου (ε)·
(γ) διά της προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου:
«(στ) διά τους σκοπούς των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του
παρόντος εδαφίου οι όροι 'αποδοχαί', 'μισθωτός' και
'βασικαί ασφαλιστέοι αποδοχαί' κέκτηνται τας υπό των
πε
Ρ ί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως
1985 αποδοθείσας αυτοίς εννοίας.».

