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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ
----------------------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πτωχεύσεως

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί

Κεφ. 5.

με τον περί Πτωχεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως

49 του 1985

«ο βασικός νόμος»).

197 του 1986
156(Ι) του 1999
2(Ι) του 2008.
Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 27Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 27Α του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της λέξης
«αυτοδικαίως» (τρίτη γραμμή), τη διαγραφή της άνω και
κάτω τελείας μετά τη λέξη «πτώχευσης» (έβδομη γραμμή)
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «και
νοουμένου ότι αυτός σε κάθε περίπτωση δημοσιεύει
ειδοποίηση αποκατάστασης σύμφωνα με το εδάφιο (2):».

(β)

με την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3) αυτού με τα
ακόλουθα νέα εδάφια:
«(2) (α) Ο πτωχεύσας μετά την πάροδο της αναφερόμενης
στο εδάφιο (1) περιόδου δημοσιεύει ταυτόχρονα
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε
μια ημερήσια εφημερίδα ειδοποίηση
αποκατάστασης κατά τον τύπο που αποφασίζει εκ
των προτέρων ο επίσημος παραλήπτης και
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κοινοποιεί σ’ αυτόν αντίγραφο της δημοσίευσης της
ειδοποίησης αποκατάστασης.
(β)

Σε περίπτωση που, μετά την πάροδο της
αναφερόμενης στο εδάφιο (1) περιόδου, ο
πτωχεύσας δεν προβαίνει σε δημοσίευση
ειδοποίησης αποκατάστασης τότε οποιοσδήποτε
πιστωτής του δύναται να προβεί στη δημοσίευση
αυτή, η οποία θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με τη
δημοσίευση ειδοποίησης αποκατάστασης που
δημοσιεύει ο πτωχεύσας σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου:
Νοείται ότι, σε σχέση με τη διαδικασία της
δυνάμει της παρούσας παραγράφου δημοσίευσης
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της
παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου και
αντίγραφο της δημοσίευσης κοινοποιείται από τον
πιστωτή στον επίσημο παραλήπτη και τον
πτωχεύσαντα.

(3) Ο επίσημος παραλήπτης εντός προθεσμίας σαράντα
πέντε ημερών από την ημερομηνία της δυνάμει του εδαφίου
(2) κοινοποίησης σ’ αυτόν της δημοσίευσης ειδοποίησης
αποκατάστασης δύναται(α)

προκειμένου για δημοσίευση που γίνεται μετά την
πάροδο της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) περιόδου
των τεσσάρων ετών και πριν τη συμπλήρωση των
δεκαπέντε ετών, να υποβάλει στο Δικαστήριο αίτηση
για μη αποκατάσταση του πτωχεύσαντα λόγω
διάπραξης από αυτόν οποιουδήποτε από τα αδικήματα
που προβλέπονται στα άρθρα 116 μέχρι 126 του
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παρόντος Νόμου.
(β)

προκειμένου για δημοσίευση που γίνεται μετά την
πάροδο της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) περιόδου
των τεσσάρων ή των δεκαπέντε ετών, ανάλογα με την
περίπτωση, να υποβάλει στο Δικαστήριο αίτηση
αναστολής της αποκατάστασης για λόγους που
σχετίζονται με τη διαγωγή και τις υποθέσεις του
πτωχεύσαντα:
Νοείται ότι, οι λόγοι αναστολής διατυπώνονται
στην αίτηση ως συγκεκριμένες υποχρεώσεις και η
συμμόρφωση του πτωχεύσαντα προς αυτές αποτελεί
όρο της αποκατάστασης.».

(γ)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου
(4) αυτού της λέξης «Ένσταση» (πρώτη γραμμή) με τη
φράση «Αίτηση για μη αποκατάσταση,».

(δ)

με την προσθήκη μετά το εδάφιο (5) αυτού του ακόλουθου
νέου εδαφίου και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου
(6) σε εδάφιο (7):
«(6) Ο επίσημος παραλήπτης εκδίδει βεβαίωση
αποκατάστασης του πτωχεύσαντα όταν παρέλθει η
προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία των σαράντα
πέντε ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
δημοσίευσης ειδοποίησης αποκατάστασης, εφόσον δεν έχει
υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει του εδαφίου (3) ή
μετά την έκδοση απόφασης Δικαστηρίου που επιτρέπει την
αποκατάσταση ή την πάροδο της περιόδου αναστολής
σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (4), ανάλογα με
την περίπτωση.». και

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4175, 25/7/2008

74(I)/2008
4

(ε)

με τη διαγραφή από την επιφύλαξη του εδαφίου (7), όπως
αυτό έχει αναριθμηθεί, της λέξης «αυτοδικαίως» (τρίτη
γραμμή).

Ειδική διάταξη.

3. Δημοσίευση ειδοποίησης αποκατάστασης η οποία

2(Ι) του 2008.

διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27Α του
βασικού νόμου όπως αυτό περιλαμβάνετo στον περί Πτωχεύσεως
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2008 λογίζεται ότι έχει διενεργηθεί
σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι ο πτωχεύσας κοινοποιεί την πιο πάνω δημοσίευση
που διενεργήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου στον επίσημο παραλήπτη ο οποίος από την ημερομηνία
της κοινοποίησης αυτής δύναται να ενεργήσει σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 27Α όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί από τον παρόντα Νόμο.

10 Ιουλίου 2008
ΒΣΓ/ΓΧ
23.02.049.035-2008

