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Ο ΠΕΡΙ ΠTΩΧΕΥΣΕΩΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌΣ) (ΑΡ.1) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2016 

 
     Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος, το 
άρθρο 17 των περί  Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμων του 1964 και το 
άρθρο 108 του περί Πτωχεύσεως Νόμου, Κεφ.5, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον 
ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό: 
 
 
 
 
 

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Πτωχεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Κανονισμός του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Πτωχεύσεως Διαδικαστικό Κανονισμό που στο εξής θα αναφέρεται ως «Ο Βασικός 
Διαδικαστικός Κανονισμός»). 

 
      2.  Ο Κανονισμός 46 του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού καταργείται και 

αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό: 
 

«46. (1)  Κάθε αίτηση πτώχευσης υπογράφεται από το πρόσωπο που την 
υποβάλλει ή από το δικηγόρο του  στην παρουσία του Πρωτοκολλητή, ο οποίος 
θα χρονολογήσει και μαρτυρήσει την αίτηση. 

 
 Η αίτηση θα οπισθογραφείται με διεύθυνση μέσα στην πόλη στην οποία το 
πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου βρίσκεται και στην οποία μπορούν να αφεθούν 
στον αιτητή ειδοποιήσεις από τον Πρωτοκολλητή. 
 
(2)  Όταν το πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει τέτοια αίτηση δεν ευρίσκεται στη 
Δημοκρατία, το πρόσωπο αυτό μπορεί να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο 
που ευρίσκεται στη Δημοκρατία να επαληθεύσει με ένορκη δήλωση τα γεγονότα 
που αναφέρονται στην αίτηση νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα ενεργεί και 
ως δικηγόρος του. 

 
 Νοείται ότι τέτοια εξουσιοδότηση θα πρέπει να πιστοποιείται από οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή της χώρας κατοικίας του αιτητή, η πιστοποίηση της οποίας 
αναγνωρίζεται ως κανονική από τις αρχές της Δημοκρατίας.» 

 
      3.  Εκδόθηκε  από το  Ανώτατο  Δικαστήριο στη Λευκωσία στις 22 Δεκεμβρίου, 2015 και 
θα ισχύει από  την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 
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