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Ν. 125(Ι)/2015

125(Ι)/2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και

τίτλος.

Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

84(Ι) του 2010

Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και

125(Ι) του 2014 θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Σύστασης και Λειτουργίας του
126(I) του 2014. Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
Φύσεως Νόμους του 2010 έως (Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
Φύσεως Νόμοι του 2010 έως 2015.
Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (9) του άρθρου 14Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου

ακολούθως:

14Γ του
βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «καλή τη πίστει», της φράσης «και έχουν συμπληρώσει
ειδικό έντυπο ελέγχου διαδικασίας διαμεσολάβησης στη βάση
ειδικού τύπου, το οποίο περιέχεται σε ερμηνευτικές εγκυκλίους
που ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει, στα πλαίσια εφαρμογής
των διατάξεων του παρόντος Μέρους» ·

(β)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού, του σημείου
της άνω τελείας, με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και τη
διαγραφή στο τέλος αυτής, της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή)
και την προσθήκη αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία
και η διαμεσολάβηση κηρυχθεί άκαρπη, ο Επίτροπος οφείλει να

2
εξετάσει κατά πόσο εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά οι πρόνοιες
του κώδικα από το ΑΠΙ:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Επίτροπος
αποφαίνεται ότι υπάρχει παράβαση των προνοιών του κώδικα
από το ΑΠΙ, ενημερώνει αμέσως και γραπτώς το Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με σχετική έκθεση στην οποία
αιτιολογεί πλήρως και κατά τρόπο εμπεριστατωμένο τα
συμπεράσματά του.» ·και
(γ)

με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) αυτού.

