
 
  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

     

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 6. 

 11 του 1965 
   161 του 1989 
   228 του 1989 
  51(Ι) του 1999 
134(Ι) του 1999. 

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής 

∆ικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Πολιτικής ∆ικονομίας Νόμο (που 

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 91 
του βασικού 
νόμου. 

  2. Το άρθρο 91 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αρίθμηση του κειμένου του ως εδαφίου (1) και την προσθήκη 

αμέσως μετά των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

      «(2) ∆ιάταγμα ή ένταλμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει 

του εδαφίου (1), δύναται κατά πάντα χρόνο, πριν ή μετά 

την εκτέλεσή του, να ανασταλεί ή τροποποιηθεί ή 

ακυρωθεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, αν αποδείξει 

ότι η οικονομική του κατάσταση έχει αλλάξει από την 

ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου διατάγματος 

μηνιαίων δόσεων ή του διατάγματος ή του εντάλματος 

δυνάμει του εδαφίου (1), με αποτέλεσμα να αδυνατεί να 

καταβάλει το ποσό του διατάγματος ή εντάλματος ή αν 

αποδείξει οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία που να 

δικαιολογεί αναστολή, τροποποίηση ή ακύρωση του 

διατάγματος ή εντάλματος που εκδόθηκε δυνάμει του 

εδαφίου (1). 
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14 του 1960. 

     (3) Εκκρεμούσης αίτησης η οποία υπεβλήθη δυνάμει 

του εδαφίου (2) και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

εδαφίου (4) του άρθρου 9 του βασικού νόμου και των 

διατάξεων του άρθρου 32 του περί ∆ικαστηρίου Νόμου, 

το ∆ικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης του 

οφειλέτη, να διατάξει την προσωρινή αναστολή του 

διατάγματος ή εντάλματος που έχει εκδοθεί δυνάμει του 

εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, για όσο χρόνο διαρκεί 

η κύρια αίτηση.  

 

165(Ι) του 2002.      (4) Οι διατάξεις του περί Νομικής Αρωγής Νόμου 

τυγχάνουν εφαρμογής, καθόσον αφορά τις διαδικασίες 

που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του παρόντος 

άρθρου: 

 

     Νοείται ότι το ∆ικαστήριο, κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής του πιο πάνω Νόμου, δύναται να αποφασίσει 

την έκδοση πιστοποιητικού για παροχή δωρεάν νομικής 

αρωγής, χωρίς να απαιτήσει κοινωνικοοικονομική έκθεση 

του Γραφείου Ευημερίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του περί 

Νομικής Αρωγής Νόμου. 

 

     (5)  Το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί 

αίτηση, η οποία υπεβλήθη δυνάμει του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης 

του εξ αποφάσεως οφειλέτη, δύναται να διατάξει όπως 

άλλα εκκρεμούντα διατάγματα ή εντάλματα φυλάκισης, τα 

οποία αφορούν τον ίδιο οφειλέτη, συνενωθούν επί της 
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αίτησης και ανασταλούν ή τροποποιηθούν ή ακυρωθούν 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2).  

 

   (6)  Το ∆ικαστήριο δύναται, στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου 

και μετά από αίτηση του εξ αποφάσεως οφειλέτη, να 

τροποποιήσει το εκδιδόμενο δυνάμει του εδαφίου (1) του 

άρθρου 90 διάταγμα, αν ικανοποιηθεί ότι η οικονομική 

κατάσταση του αιτητή έχει αλλάξει ουσιαστικά από την 

ημερομηνία της τελευταίας εξέτασής του, με αποτέλεσμα 

να μην είναι σε θέση να καταβάλει τις δόσεις κατά τους 

χρόνους και τα ποσά που το ∆ικαστήριο προσδιόρισε 

στο διάταγμά του.». 

 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

  3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και επί 

διαταγμάτων ή ενταλμάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από 

την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.112.2003 
 
 
EH/NA 
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