
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                              Ν. 109(Ι)/2018 
Αρ. 4668, 25.7.2018                               

Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 109(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 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 

58(Ι) του 2003 
66(1) του 2004 

138(Ι) του 2006 
62(Ι) του 2014 

101(Ι) του 2014 
138(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 82  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 82 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 

τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων 
επιφυλάξεων:   

  
  

 
 
 
 
 
 

«Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, κατά την εξέταση 
της οικονομικής κατάστασης του εκ δικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος 
οφειλέτη χρέους, δεν λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο οποιοδήποτε 
ποσό το οποίο ο εν λόγω  οφειλέτης λαμβάνει- 

   
 95(Ι) του 2006 

67(Ι) του 2012 
64(Ι) του 2013. 

(α) Ως δημόσιο βοήθημα δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιων 
Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου

. 

    
 109(Ι) του 2014 

135(Ι) του 2014 
173(Ι) του 2014 
195(Ι) του 2014 

3(Ι) του 2015 
118(Ι) του 2015 

36(Ι) του 2017 
114(Ι) του 2017 

2(Ι) του 2018. 
 

(β) ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δυνάμει των διατάξεων του περί 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 
Παροχών Νόμου

.
  

 

 59(Ι) του 2010 
114(Ι) του 2010 
126(I) του 2010 

2(Ι) του 2012 
37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2012 
106(Ι) του 2014 
194(Ι) του 2014 
176(Ι) του 2015 

1(Ι) του 2017 
52(Ι) του 2017 

115(Ι) του 2017. 

(γ) ως επίδομα που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου

. 
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203(Ι) του 2015. 

(δ) ως φοιτητικό επίδομα ή χορηγία που παραχωρείται δυνάμει των 
διατάξεων του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου

.
 

    
  (ε) 

 
 
 
 

 

ως σύνταξη δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ο οποίος 
προβλέπει τη χορήγηση σύνταξης το ποσό της οποίας δεν υπερβαίνει 
το όριο της φτώχειας για μονήρες νοικοκυριό το οποίο υπολογίζεται 
και δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και 
αναπροσαρμόζεται βάσει των κλιμάκων ισοδύναμου εισοδήματος, 
ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας:   

    
  

 
 

232 του 1991 
49(Ι) του 1995 
34(Ι) του 1996 
25(Ι) του 1998 
58(Ι) του 1999 
62(Ι) του 2006 

169(Ι) του 2006 
67(Ι) του 2008. 

 
216 του 1990 

60(Ι) του 1995 
95(Ι) του 1995 
30(Ι) του 1997 
60(Ι) του 1997 
21(Ι) του 1998 

190(Ι) του 2002 
203(Ι) του 2004 
68(Ι) του 2008. 

     Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν 
εφαρμόζονται στην περίπτωση που το χρέος οφείλεται δυνάμει 
διατάγματος διατροφής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου και τις 
διατάξεις του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου.». 
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