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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2076 τ ης 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί της Ασκήσεως Ορισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών της Βουλής
Νόμος του 1985 εκδί δεται διά δημοσιεύσεως εις την επί σημον εφημερί δα
της Κυπριακής Δημοκρατί ας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγμα τος.
Αριθμός 98 του 1985)
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Σ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Επειδή το εξωτερικόν χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσέ Προοίμιον.
λοίβε τα.τελευταία έτη ιδιαιτέρως ανησυχητικάς διαστάσεις με απο
τέλεσμα εν σηΐμαντ ικόν μέρος τ ον κρατ υκών εσόδων να διατ ίθετ αι
διά τ ην εξυπηρέτ ησιν τ ου χρέους αυτ ού:
Και επειδή η ανεξέλεγκτ ος αύξησις τ ου δημοσίου εν γένει χρέους
είναι δυνατ όν να επίδραση δυσμενώς επί τ ης κατ αστ άσεως ουχί
μόνον τ ης δη,μοσίας πίστ εως αλλά και επί τ ης ορθολογικής αρχής
της διενεργείας δαπανών:
Και επειδή υπό τ ας περιστ άσεις η άσκησις τ ων δημοσιονομικών
εξουσιών τ ης Βουλής μέσω τ ου Κρατ ικού Προϋπολογισμού τείνει
να εξουοετερωθή εάν δεν διασφαλισθούν εις τον απαυτοόμενον
βαθμόν αι αναγκαίαι αρχαί και προϋποθέσθίς καταρτίσεως του
Κρατικού Προϋπολογισμού αι αφορώσαι ιδίως εις την κατανομή ν
των διαφόρων δηιμοσίων αναγκών κατά τον βαθμόν σπουδαιότηιτος
εκάστης:
Διά ταύτα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηιται ως ο περί της Ασκήσεως Συνοπτικός
Ωρισμένων Δηιμσσιονομυκών Εξουσιών της Βουλής Νόμος του 1985. τί,Γλος·
2. Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο όρος «δάνειον» ση Ερμηνεία,
μαίνει χρηιματΐκόν ποσόν το οποίον η Κυβέρνησις δανείζεται ή διά
το οποίον η Κυβέρνησις δι' εγγυήσεως αναλαμβάνει ευθύνην ως
εγγυήτρια διά την αποπληρωμήν του και περιλαμβάνει την μετα
βίβασιν εις την Κυβέρνησιν, εν άλω ή εν μέρει, οιωνδήποτε συμβα
τικών υποχρεώσεων οημισυργηθεισών εκ συμβάσεων μεταξύ τρίτων
αλλά δεν περιλαμβάνει χρεώγραφα αναπτύξεως, γραμμάτια δημο
σίου, ομολογίας αποταμιεύσεως, πιστοποιητικά αποταμιεύσεως ή
δανεισμόν από την Κεντρικήν Τράπεζαν της Κύπρου.
3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Ά ρ θ ρ ο υ 169.1 του Συν Έγκριση
τάγματος, πάσα ετέρα συμφωνία αφορώσα εις την σύναψιν δανείου, ."ΐ^της
εν τη εννοία του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, διά ποσόν υίπερ ¥«Afc'«w
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βαίνον εν εκάστη περιπτώσει το συνολικόν ποσόν του ενός εκα τομ
μυρίου λιρών Κύπρου, δεν δεσμεύει την Κυπρι α κήν Δημοκρα τία ν
ειμή μόνον εφ* όσον κυρώθή δια νόμου ψηφιζσμένου υπό της Βου
λής των Αντιπροσώπων.;
(2) Ά μ α τη κυρώσει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων συμ
φωνίας τινός α φορώσης εις την σύνα ψιν δα νείου, πάσα οφειλή εκ
του τοιούτου δα νείου δι" ην είνα ι ή κα θίστα τα ι υπόχρεως η Δημο
κρατίΐα α πεικονίζετα ι εν τω προϋπολογιισμώ της Δημοκρα τία ς εν
σχέσει προς έκα στον οικονομικόν «έτος κ α ι βα ρύνει τον λογα ρυα 
σμόν του Πα γίου Τα μείου της Δημοκρα τία ς συμφώνως προς τα ς
διατάξεις του Ά ρ θ ρ ο υ 166 του Συντάγμα τος.
Εκτασις
εφαρμογής
44* ΝΟιο74
του

"

4. Από της ημερομηνία ς ενάρξεως της ισχύος του πα ρόντος
Νόμου, ο περί Ά ρ σ ε ω ς Αμφιβολιών περί της Εξουσία ς της Δηιμο
κρ
α α
τί ς να χορηγή Εγγυήσεις διά Δάνεια ή Πιστώσεις προς Τρί
τους Νόμος του 1974 θέλει εξα κολουθήσει να ισχύη, ερμηνεύητα ι
κ α ι εφα ρμόζηΐτα ι προσα ρμοζόμενος, κα θ* ο μέτρον είνα ι α να γκα ίον,
προς τα ς δια τάξεις του πα ρόντος Νόμου.

Τυπώθηκε στο Τυπογρα φείο της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς, Λευκωσία .

