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Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 51(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τρόπο- Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πολιτικής ^ λ ο | 
Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος».) π τ0υ 1965 

161 του 1989 

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 228 του 1989· 
(α) Με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού Τροποποίηση 

και με την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων λέξεων: ™„ βασί^16 

«καθώς επίσης τηλεόραση, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρική ν°μ°υ-
κουζίνα ή κουζίνα υγραερίου, ραδιόφωνο ή οποιαδήποτε συσκευή 
χρησιμοποιείται για τη μελέτη παιδιών», 

(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη 
νέα παράγραφο: 

«τα αναγκαία για το επάγγελμα, την τέχνη, τη βιομηχανία και το 
επιτήδευμα ή την απασχόληση του οφειλέτη χρέους βιβλία, εργαλεία, 
σύνεργα, αγγεία και δοχεία, των οποίων η συνολική αξία δεν 
υπερβαίνει τις £3.000·». 

(γ) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) αυτού των λέξεων «ή δύο 
κάμηλοι» (πρώτη γραμμή) και της άνω τελείας στο τέλος της και με 
την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων λέξεων: 

«ή, διαζευκτικά προς τα πιο πάνω, γεωργικός ελκυστήρας ή άλλα 
μηχανικά γεωργικά εξαρτήματα, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει 
τις £5.000·». 

(δ) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) αυτού της άνω τελείας και την 
προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «ζώων» (πρώτη γραμμή), των 
ακόλουθων λέξεων: 

«ή των μηχανικών γεωργικών εξαρτημάτων». 
(ε) Με την αντικατάσταση στο τέλος του της τελείας με διπλή τελεία και 

με την προσθήκη των ακόλουθων επιφυλάξεων: 
«Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφισβήτησης της αναγκαιότητας ή 

της αξίας των εν λόγω αντικειμένων ή πραγμάτων, το δικαστήριο 
αποφασίζει ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε των ενδιαφερομένων: 

Νοείται περαιτέρω ότι, αν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω 
αντικείμενα ή πράγματα κατέχονται δυνάμει συμφωνίας ενοικια-
γοράς ή υπόκεινται σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αυτά δεν 
εξαιρούνται της εκτέλεσης, σε σχέση μόνο με τον πιστωτή -
ιδιοκτήτη του αντικειμένου ή το δικαιούχο της επιβάρυνσης·». 


