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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
με τίτλο «Οδηγία

2001/24/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων» (EE L 125 της 5/5/2001, σ.
015),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Εργασιών

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999

τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 μέχρι 2004 (που

94(Ι) του 2000

στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος

119(Ι) του 2003

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τραπεζικών

4(Ι) του 2004.

Εργασιών Νόμοι του 1997 μέχρι (Αρ.2) του 2004.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 2

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και της

του βασικού
νόμου.

ερμηνείας τους:

«διαδικασία εκκαθάρισης», «εκκαθάριση» και «εκκαθαριστής» έχουν
την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Μέρος V του
Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994

περί Εταιρειών Νόμου και, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος
«εκκαθαριστής» συμπεριλαμβάνει τον «παραλήπτη» και «διαχειριστή»
κατά την έννοια των άρθρων 334 έως 344 του περί Εταιρειών Νόμου·
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15(Ι) του 1985
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003.

«κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει το κράτος μέλος, που έχει
χορηγήσει σχετική άδεια λειτουργίας σε τράπεζα.
«μέτρα εξυγίανσης» σημαίνει τα μέτρα, τα οποία έχουν σκοπό να
διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση
τράπεζας και είναι δυνατόν να επηρεάσουν υφιστάμενα δικαιώματα
άλλων προσώπων και συμπεριλαμβάνουν, τόσο τα μέτρα που
συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών, αναστολής
εκτέλεσης αποφάσεων ή μείωσης των απαιτήσεων των πιστωτών ή
μετόχων της τράπεζας, όσο και τα μέτρα που προβλέπονται από τα
άρθρα 198 έως 202 του περί Εταιρειών Νόμου·
«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» ή κατά ταυτόσημη έννοια «Χ.Α.Κ.»,
14(Ι) του 1993
32(Ι) του 1993
91(Ι) του 1994
45(Ι) του 1995
74(Ι) του 1995
50(Ι) του 1996
16(Ι) του 1997
62(Ι) του 1997
71(Ι) του 1997
83(Ι) του 1997
29(Ι) του 1998
137(Ι) του 1999

σημαίνει το χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3
των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993
έως (Αρ. 4) του 2002·
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19(Ι) του 2000
20(Ι) του 2000
39(Ι) του 2000
42(Ι) του 2000
49(Ι) του 2000
50(Ι) του 2000
136(Ι) του 2000
137(Ι) του 2000
141(Ι) του 2000
142(Ι) του 2000
175(Ι) του 2000
9(Ι) του 2001
37(Ι) του 2001
43(Ι) του 2001
66(Ι) του 2001
79(Ι) του 2001
80(Ι) του 2001
81(Ι) του 2001
82(Ι) του 2001
105(Ι) του 2001
119(Ι) του 2001
1(Ι) του 2002
87(Ι) του 2002
147(Ι) του 2002
167(Ι) του 2002.
Τροποποίηση

3. Το Μέρος ΧΙΙΙ του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται

του βασικού

από το ακόλουθο νέο Μέρος ΧΙΙΙ:

νόμου με την
αντικατάσταση
του Μέρους ΧΙΙΙ.

«ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ
Για σκοπούς του Μέρους αυτού, ο όρος «τράπεζα» περιλαμβάνει και
ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος:
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Μέτρα

33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 16,

εξυγίανσης.

33Η, 33Θ, 33Ι, 33Κ και 33Λ και του εδαφίου (8), τα
μέτρα εξυγίανσης που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε
τράπεζα ισχύουν και για οποιοδήποτε υποκατάστημα,
το οποίο διατηρείται από τράπεζα σε κράτος μέλος
άλλο από τη Δημοκρατία και επιφέρουν από της
λήψης τους πλήρη αποτελέσματα και στο εν λόγω
άλλο κράτος μέλος χωρίς άλλες διατυπώσεις, ακόμα
και εάν η νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους δεν
προβλέπει τέτοια μέτρα ή εξαρτά την εφαρμογή τους
από προϋποθέσεις που δεν πληρούνται:
Νοείται ότι, στην περίπτωση υποκαταστήματος
τράπεζας που έχει την έδρα της σε κράτος μέλος άλλο
από τη Δημοκρατία, μέτρα εξυγίανσης που έχουν
διαταχθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού
ισχύουν αυτόματα και στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση λήψης μέτρων εξυγίανσης σε
τράπεζα (α)

η Κεντρική Τράπεζα δύναται να προτείνει
συμβιβασμό

ή

διακανονισμό,

το

δε

Δικαστήριο δύναται με συνοπτική αίτηση
της Κεντρικής Τράπεζας να διατάξει
σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών
τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο
(1) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών
Νόμου·
(β)

το Δικαστήριο επικυρώνει τον εν λόγω
συμβιβασμό ή διακανονισμό κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο (α), μόνον
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αφού ακούσει τις απόψεις της Κεντρικής
Τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο
(2) του άρθρου 198 του περί Εταιρειών
Νόμου.
(3) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης δεν εμποδίζει τη
διάλυση της τράπεζας και την έναρξη της διαδικασίας
εκκαθάρισής της.
(4)

Η

Κεντρική

Τράπεζα

ενημερώνει

χωρίς

καθυστέρηση τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των
κρατών μελών για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης σε
τράπεζα, καθώς και για τα ενδεχόμενα πρακτικά
αποτελέσματα των μέτρων αυτών.
(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου
(6), η λήψη μέτρων εξυγίανσης δημοσιεύεται το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημερών στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε δύο εφημερίδες
κάθε κράτους μέλους υποδοχής.

Στη δημοσίευση

αναφέρεται ρητά (α)

ο σκοπός της απόφασης για τη λήψη των
μέτρων εξυγίανσης και ότι τα μέτρα αυτά,
εκτός

όπου

στον

παρόντα

Νόμο

προβλέπεται διαφορετικά, διέπονται από
την ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία·
(β)

η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων
μέσων και ένδειξη της ημερομηνίας λήξης
της προθεσμίας αυτής· και
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(γ)

η ακριβής διεύθυνση των αρχών που είναι
αρμόδιες να αποφανθούν επί του ενδίκου
μέσου.

(6) Τα μέτρα εξυγίανσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα
από την πραγματοποίηση των δημοσιεύσεων που
αναφέρονται στο εδάφιο (5) και επιφέρουν πλήρη
αποτελέσματα έναντι των πιστωτών.
(7) Όπου, με βάση το μέτρο εξυγίανσης, τίθενται
κανόνες για ακυρότητα, ακύρωση ή κήρυξη του
ανενεργού πράξεων που είναι επιβλαβείς για το
σύνολο

των

πιστωτών

και

που

έχουν

πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη του μέτρου, οι
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου δεν ισχύουν, εάν
το

πρόσωπο

που

ωφελήθηκε

από

συμφωνία

επιβλαβή για το σύνολο των πιστωτών αποδείξει ότι η
εν λόγω συμφωνία διέπεται από τη νομοθεσία
κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, η οποία
δεν

προβλέπει

στη

συγκεκριμένη

περίπτωση

προσβολή της εν λόγω συμφωνίας.
(8) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε η
ίδια

κρίνει

αναγκαίο,

αιτιολογημένη

αίτηση

να

ζητήσει,

που

με

δεόντως

υποβάλλεται

στο

Δικαστήριο, την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων
μέτρων εξυγίανσης σε τράπεζα. Σε τέτοια περίπτωση,
το Δικαστήριο δύναται να επικυρώσει τα μέτρα
εξυγίανσης παρά το γεγονός ότι δεν έχει συγκληθεί η
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του περί Εταιρειών
Νόμου συνέλευση των πιστωτών ή των μελών:
Νοείται

ότι,

η

επηρεαζόμενη

τράπεζα

έχει
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υποχρέωση

να

κοινοποιήσει

τις

απαιτούμενες

σύμφωνα με το άρθρο 199 του περί Εταιρειών Νόμου,
πληροφορίες σε όλους τους πιστωτές της και σε όλα
τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο μετοχικό της
κεφάλαιο.
(9) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (8)
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην
περίπτωση

εφαρμογής

μέτρων

εξυγίανσης

σε

υποκατάστημα τράπεζας, η έδρα της οποίας βρίσκεται
σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.
(10)

Η

παράγραφος

(ε)

του

άρθρου

33Α

εφαρμόζεται και στην περίπτωση λήψης μέτρων
εξυγίανσης.
(11)

Η

Κεντρική

δημοσίευση

στην

Τράπεζα
Επίσημη

μεριμνά

για

Εφημερίδα

τη
της

Δημοκρατίας των μέτρων εξυγίανσης που έχουν
ληφθεί σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.
Εκκαθάριση.

33Α.Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 33Η,
33Θ, 33Ι, 33Κ, 33Λ και 33Ν, η έκδοση απόφασης για
την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης τράπεζας, η
διαδικασία της εκκαθάρισης και τα αποτελέσματά της
διέπονται

από

τις

Εταιρειών Νόμου,

σχετικές

διατάξεις

του

περί

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και

αφορούν ιδιαίτερα (α)

τα

στοιχεία

του

ενεργητικού

που

εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία
της τράπεζας, καθώς και τη μεταχείριση
των

στοιχείων

του

ενεργητικού

που
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απέκτησε η τράπεζα μετά την έναρξη της
διαδικασίας εκκαθάρισης.
(β)

τις εκάστοτε εξουσίες της τράπεζας και
του εκκαθαριστή.

(γ)

τις προϋποθέσεις συμψηφισμού.

(δ)

τα

αποτελέσματα

της

διαδικασίας

εκκαθάρισης στις συμβάσεις που έχει
συνάψει η τράπεζα.
(ε)

τα

αποτελέσματα

εκκαθάρισης

σε

της

διαδικασίας

ατομικές

διώξεις

πιστωτών, με εξαίρεση τα αποτελέσματα
από υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον
Δικαστηρίου
ενεργητικού

αναφορικά
ή

με

δικαιώματα

απεκδυθεί

η

τράπεζα,

ρυθμίζονται

από

τη

στοιχεία
που

τα

νομοθεσία

έχει
οποία
του

κράτους μέλους, στο οποίο εκκρεμεί η
δίκη.
(στ)

τις απαιτήσεις που εγείρονται μετά την
έναρξη

της

διαδικασίας

εκκαθάρισης,

εναντίον της τράπεζας και τον τρόπο, με
τον οποίο αυτές αναγνωρίζονται στον
ισολογισμό της τράπεζας.
(ζ)

τους κανόνες που διέπουν την υποβολή,
επαλήθευση
απαιτήσεων.

και

αποδοχή

των
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(η)

τους κανόνες που διέπουν την διανομή
του προϊόντος της ρευστοποίησης των
περιουσιακών

στοιχείων,

τη

σειρά

προτεραιότητας των απαιτήσεων και τα
δικαιώματα των πιστωτών που έχουν
ικανοποιηθεί μερικώς μετά την έναρξη της
διαδικασίας

εκκαθάρισης

εμπράγματου

δικαιώματος

δυνάμει
ή

μέσω

συμψηφισμού.
(θ)

τους όρους και τα αποτελέσματα της
ολοκλήρωσης

της

διαδικασίας

εκκαθάρισης.
(ι)

τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την
ολοκλήρωση
εκκαθάρισης

(ια)

της

διαδικασίας

.

τον καταλογισμό των εξόδων και των
δαπανών της διαδικασίας εκκαθάρισης.

(ιβ)

τους κανονισμούς που καθιστούν άκυρες,
ακυρώσιμες ή ανενεργές τις επιβλαβείς
για το σύνολο των πιστωτών συμφωνίες,
εκτός εάν το πρόσωπο που ωφελήθηκε
από συμφωνία επιβλαβή για το σύνολο
των πιστωτών αποδείξει ότι (i)

η εν λόγω συμφωνία διέπεται από
τη νομοθεσία κράτους μέλους
άλλου από τη Δημοκρατία, και

(ii)

η νομοθεσία αυτή δεν προβλέπει,
στη

συγκεκριμένη

περίπτωση,

προσβολή της συμφωνίας:

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3851, 30/4/2004

151(I)/2004
10

Νοείται ότι, οποιοδήποτε υποκατάστημα που η υπό
εκκαθάριση τράπεζα διατηρεί σε κράτος μέλος άλλο
από τη Δημοκρατία, υπόκειται στην έκταση που
αφορά η εν λόγω εκκαθάριση, στις διατάξεις του
παρόντος Νόμου, ως εάν το υποκατάστημα αυτό ήταν
εγκατεστημένο και λειτουργούσε στη Δημοκρατία.
Διάλυση και

33Β. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών

διορισμός

Νόμου αναφορικά με την εκκαθάριση εταιρείας, η

εκκαθαριστή.

ανάκληση

της

άδειας

τράπεζας

δυνάμει

της

παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 30
αποτελεί λόγο εκκαθάρισης της από το Δικαστήριο
κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από την Κεντρική
Τράπεζα, ο δε διορισμός προσωρινού εκκαθαριστή ή
εκκαθαριστή τράπεζας, άλλου από τον Επίσημο
Παραλήπτη,

γίνεται

μόνον

αφού

το

Δικαστήριο

ακούσει προηγουμένως τις απόψεις της Κεντρικής
Τράπεζας:
Νοείται ότι, σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης,
τα καταστατικά όργανα της τράπεζας ζητούν την
γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας προτού λάβουν τέτοια
απόφαση, ενώ σε περίπτωση εκκαθάρισης, είτε από
το Δικαστήριο, είτε υπό την επίβλεψη Δικαστηρίου, το
Δικαστήριο ενημερώνει αμέσως την Κεντρική Τράπεζα
για τη λήψη της εν λόγω απόφασης:
Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε απόφαση για
εκκαθάριση

τράπεζας

τυγχάνει

εφαρμογής

και

επιφέρει αμέσως αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη,
στα οποία η τράπεζα διατηρεί υποκαταστήματα, χωρίς
άλλες διατυπώσεις:
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Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα των προνοιών
οποιουδήποτε άλλου Νόμου, και τηρουμένων των
διατάξεων των άρθρων 33Η, 33Θ, 33Ι, 33Κ και 33Λ,
σε περίπτωση υποκαταστήματος τράπεζας που έχει
την έδρα της σε κράτος μέλος άλλο από τη
Δημοκρατία, οποιαδήποτε απόφαση για εκκαθάριση
της τράπεζας που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές
του κράτους μέλους καταγωγής, αναγνωρίζεται και
επιφέρει αποτελέσματα χωρίς περιορισμούς στη
Δημοκρατία από τη στιγμή που αναγνωρίζεται και
επιφέρει αποτελέσματα στο κράτος μέλος καταγωγής,
και η διαδικασία εκκαθάρισης και όλα τα θέματα που
αναφέρονται στο άρθρο 33Α διέπονται από τη
νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος καταγωγής,
ενώ οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου τυγχάνουν
εφαρμογής στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τη
νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους καταγωγής.
΄Ενημέρωση

33Γ. Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τις αρμόδιες

αρμόδιων

αρχές των άλλων κρατών μελών για την απόφαση να

αρχών άλλων
κρατών μελών.

κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και για τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.

Εκούσια

33Δ. Η εκούσια εκκαθάριση τράπεζας δεν αποκλείει

εκκαθάριση.

την υιοθέτηση μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη
διαδικασίας εκκαθάρισης.

Έναρξη

33Ε.-(1) Σε περίπτωση όπου αποφασίζεται η έναρξη

διαδικασίας

διαδικασίας εκκαθάρισης τράπεζας ενώ δεν έχουν

εκκαθάρισης.

ληφθεί μέτρα εξυγίανσης ή τα ληφθέντα μέτρα
εξυγίανσης έχουν αποτύχει, η άδεια λειτουργίας της εν
λόγω

τράπεζας

Τράπεζα, ενώ

ανακαλείται

από

την

Κεντρική

η τελευταία ενημερώνει αμέσως τις
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αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου η τράπεζα
διατηρεί υποκαταστήματα:
Νοείται ότι, όπου η Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει
να ανακαλέσει άδεια λειτουργίας τράπεζας άλλης από
τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία ή άλλο
κράτος μέλος, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών για την εν λόγω απόφασή της, πριν την
έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, παρέχοντας
λεπτομέρειες

αναφορικά

με

τα

ενδεχόμενα

αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.
(2) Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας κατά τα
οριζόμενα

στο

εδάφιο

εκκαθαριστή

να

δραστηριότητες

της

απαιτείται

ή

(1)

δεν

εμποδίζει

εξακολουθήσει
τράπεζας

ενδείκνυται

για

τον

ορισμένες

στο

βαθμό

που

τις

ανάγκες

της

εκκαθάρισης, νοουμένου ότι οι δραστηριότητες αυτές
ασκούνται με τη συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο της
Κεντρικής Τράπεζας.
Δημοσίευση.

33Ζ. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη δημοσίευση μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα, της απόφασης για την
έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και
σε δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν σε όλη την
επικράτεια κάθε κράτους μέλους υποδοχής.

Επιπτώσεις σε

33Η.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 33

σχέση με

και 33Α, τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή

συγκεκριμένες
συμβάσεις.

της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης επί -

(α)

των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας· και
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(β)

των δικαιωμάτων επί ακινήτου, πλοίου ή
αεροσκάφους

τα

οποία

χρήζουν

καταχώρησης σε Μητρώο,
διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους που
διέπει τη σύμβαση εργασίας ή επιτάσσει τη τήρηση
του Μητρώου, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ τα
αποτελέσματα τέτοιων μέτρων επί συμβάσεων που
παρέχουν δικαίωμα κάρπωσης ακινήτου ή απόκτησης
της κυριότητάς του, διέπονται αποκλειστικά από τη
νομοθεσία του κράτους μέλους, στο έδαφος του
οποίου βρίσκεται το ακίνητο:
Νοείται

ότι,

η

άσκηση

των

δικαιωμάτων

κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων επί τίτλων, η
ύπαρξη ή μεταβίβαση των οποίων προϋποθέτει την
εγγραφή τους σε Μητρώο, λογαριασμό ή κεντρικό
σύστημα καταθέσεων, διέπεται από τους νόμους του
κράτους μέλους, στο οποίο τηρείται ή βρίσκεται το
Μητρώο, ο λογαριασμός ή το κεντρικό σύστημα
καταθέσεων, στο οποίο έχουν εγγραφεί αυτά τα
δικαιώματα:
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι
συμφωνίες συμψηφισμού και μετατροπής χρέους, οι
συμφωνίες επαναγοράς, καθώς επίσης οι συναλλαγές
που διενεργούνται στο πλαίσιο του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου, διέπονται αποκλειστικά από τους
νόμους που εφαρμόζονται στη σύμβαση που διέπει τις
εν λόγω συμφωνίες ή τις εν λόγω συναλλαγές.
Δικαιώματα

33Θ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7)

τρίτων.

του άρθρου 33 και της παραγράφου (ιβ) του άρθρου
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33Α, η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη
της διαδικασίας εκκαθάρισης δεν επηρεάζουν το
εμπράγματο δικαίωμα πιστωτή ή οποιουδήποτε άλλου
προσώπου, επί κινητών ή ακινήτων περιουσιακών
στοιχείων, τα οποία ανήκουν στην τράπεζα και
βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη
Δημοκρατία, κατά τη στιγμή της εφαρμογής των
μέτρων αυτών ή της έναρξης της εν λόγω διαδικασίας.
(2) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
περιλαμβάνουν ιδίως (α)

το δικαίωμα απευθείας ή μέσω τρίτου,
διάθεσης

περιουσιακού

ικανοποίησης

από

το

στοιχείου

και

τίμημα

τις

ή

προσόδους του, ιδίως δυνάμει ενεχύρου ή
υποθήκης.
(β)

το

αποκλειστικό

δικαίωμα

είσπραξης

απαίτησης, ιδίως όπου το δικαίωμα αυτό
είναι

εξασφαλισμένο,

είτε

με

ενέχυρο,

αντικείμενο του οποίου είναι η απαίτηση,
είτε με εκχώρηση της απαίτησης αυτής.
(γ)

το δικαίωμα διεκδίκησης ή επιστροφής του
περιουσιακού στοιχείου από οποιονδήποτε
που το κατέχει ή το καρπούται αντίθετα
προς την επιθυμία του δικαιούχου.

(δ)

το

εμπράγματο

δικαίωμα

κάρπωσης

περιουσιακού στοιχείου:
Νοείται ότι, δικαίωμα που εγγράφεται σε
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Μητρώο και εφαρμόζεται έναντι οποιουδήποτε
προσώπου, με βάση, το οποίο είναι δυνατόν να
αποκτηθεί εμπράγματο δικαίωμα, κατά την έννοια
του εδαφίου (1), θεωρείται εμπράγματο δικαίωμα.
Επιφυλάξεις σε

33Ι.-(1) Τηρουμένων του εδαφίου (7) του άρθρου 33

σχέση με την

και της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 33Α, καθώς και

κυριότητα.
10(Ι) του 1994
8(Ι) του 1995

των διατάξεων των περί Πωλήσεως Αγαθών Νόμων
του 1994 έως 1999 -

9(Ι) του 1995
101(Ι) του 1999.

(α)

η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή η
έναρξη
τράπεζας

της

διαδικασίας

που

αγοράζει

εκκαθάρισης
περιουσιακό

στοιχείο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του
πωλητή, σ’ ότι αφορά την κυριότητα, εάν
κατά την στιγμή της εφαρμογής των
μέτρων αυτών ή της έναρξης της εν λόγω
διαδικασίας,

το

περιουσιακό

στοιχείο

βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους
μέλους άλλου από τη Δημοκρατία·
(β)

η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης ή η
έναρξη
τράπεζας

της

διαδικασίας
που

πωλεί

εκκαθάρισης
περιουσιακό

στοιχείο, μετά την παράδοση του, δεν
συνιστά λόγο λύσης ή καταγγελίας της
πώλησης και δεν εμποδίζει τον αγοραστή
να

αποκτήσει

την

κυριότητα

του

πωληθέντος στοιχείου, εάν κατά τη στιγμή
της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων
εξυγίανσης ή της έναρξης της εν λόγω
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διαδικασίας,

το

περιουσιακό

στοιχείο

βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους
άλλου από τη Δημοκρατία.
Συμψηφισμός.

33Κ. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών
Νόμου και του εδαφίου (7) του άρθρου 33 και της
παραγράφου (ιβ) του άρθρου 33Α, η εφαρμογή των
μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη της διαδικασίας
εκκαθάρισης δεν επηρεάζουν το δικαίωμα πιστωτή να
ζητήσει το συμψηφισμό της απαίτησής του με την
απαίτηση της τράπεζας, εφόσον ο συμψηφισμός
αυτός επιτρέπεται από τη σύμβαση που έχει συναφθεί
μεταξύ του πιστωτή και της τράπεζας.

Προστασία

33Λ. Σε περίπτωση που τράπεζα, μετά τη λήψη

τρίτων σε ειδικές

οποιουδήποτε μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη της

περιπτώσεις.

διαδικασίας εκκαθάρισης, συνάπτει συμφωνία μέσω
της οποίας διατίθενται (α)

ακίνητο·

(β)

πλοίο

ή

αεροσκάφος

που

εγγράφεται

υποχρεωτικά σε Μητρώο· ή
(γ)

κινητές αξίες ή άλλοι τίτλοι ή δικαιώματα σε
τίτλους, προϋπόθεση της ύπαρξης ή της
μεταβίβασης των οποίων, είναι η εγγραφή
σε Μητρώο ή σε λογαριασμό ή όπου
τέτοιες αξίες ή τέτοιοι τίτλοι τοποθετούνται
σε κεντρικό

σύστημα

καταθέσων που

τηρείται ή βρίσκεται στη Δημοκρατία ή άλλο
κράτος μέλος,
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το κύρος της συμφωνίας διέπεται από τους νόμους
του κράτους μέλους, στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο ή
το οποίο επιτάσσει την τήρηση των προαναφερθέντων
Μητρώων, του λογαριασμού ή του συστήματος.
Βεβαίωση σε

33Μ. Η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της

σχέση με

απόφασης διορισμού εκκαθαριστή τράπεζας που

διορισμό
εκκαθαριστή.

συστάθηκε σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία
και διατηρεί υποκατάστημα στη Δημοκρατία ή η
βεβαίωση από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους
μέλους του διορισμού του προσώπου αυτού, αποτελεί
ικανοποιητική

απόδειξη

και

δεν

απαιτείται

οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Εξουσίες του

33Ν.-(1) Κατά την άσκηση των εξουσιών του σε

εκκαθαριστή.

κράτος

μέλος

άλλο

από

τη

Δημοκρατία,

ο

εκκαθαριστής συμμορφώνεται με τους νόμους του
κράτους αυτού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες
ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και
ενημέρωσης των εργαζομένων:
Νοείται ότι, οι εξουσίες αυτές δεν μπορούν να
περιλαμβάνουν την εξουσία λήψης απόφασης επί
νομικής διαδικασίας ή διαφοράς.
(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του
εδαφίου (1), ο εκκαθαριστής δύναται να ορίσει πρόσωπα
για να τον εκπροσωπούν ή να ενεργούν εκ μέρους και
για λογαριασμό του, είτε στη Δημοκρατία, είτε σε άλλο
κράτος μέλος.».
΄Εναρξη ισχύος.

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης
της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
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