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Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998, εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

23 του 1990 
247 του 1990 
231 του 1991 . 
88(1) του 1994 
33(1) του 1996 
61(1) του 1997. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 26(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμους του 1990 έως 1997 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως ο "βασικός νόμος"), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμοι του 1990 
έως 1998. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
ορισμών "δίκη διαζυγίου" και "περιουσιακές σχέσεις" με τους πιο κάτω νέους 
ορισμούς: 

«'δίκη διαζυγίου' σημαίνει δίκη για λύση γάμου· 
'περιουσιακές σχέσεις' σημαίνει τις σχέσεις που αφορούν κινητή 

και ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με την προοπτική του γάμου 
πριν ή οποτεδήποτε μετά τη σύναψη του γάμου από οποιοδήποτε από 

232 του 1991 τους συζύγους σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ρυθμίσεως των 
34m τ°υ 19% Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 1991 έως1998.». 
25(1) του 1998. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
"Δικαιοδοσία 11.(1) Τα οικογενειακά δικαστήρια έχουν τη δικαιοδοσία και 
οικογενειακών α σ κ ο υ ν τ ΐ ς εξουσίες που τους ανατίθενται δυνάμει του Άρθρου 111 
δικαστηρίων. / ' ' = ^ t , ν ν , . . 
95 του 1989. του Συντάγματος, του παρόντος Νομού και οποιουδήποτε άλλου 

νόμου. 
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), τα οι

κογενειακά δικαστήρια έχουν ειδικότερα την εξουσία να επιλαμβά
νονται υποθέσεων που αφορούν

(α) Λύση θρησκευτικού γάμου, ο οποίος τελέσθηκε κατά τα θέσμια 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

(β) Λύση θρησκευτικού γάμου οποιουδήποτε άλλου δόγματος 
εφόσον η λύση τέτοιου γάμου δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία 
των οικογενειακών δικαστηρίων των θρησκευτικών ομά
δων. 

(γ) Λύση πολιτικού γάμου. 
(δ) Θέματα οικογενειακών σχέσεων σε δικαστική διαδικασία που 

εγείρεται σύμφωνα με τις διατάξεις διμερών ή πολυμερών 
συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κυπριακή Δη
μοκρατία. 

(ε) Θέματα γονικής μέριμνας, διατροφής, αναγνώρισης τέκνου, 
υιοθεσίας, περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και οποία



1059 Ν. 26(Ι)/98 

δήποτε άλλη γαμική ή οικογενειακή διαφορά, εφόσον οι 
διάδικοι ή ένας από αυτούς έχουν τη διαμονή τους στη Δη
μοκρατία. 

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού 'διαμονή' σημαίνει 
οποιαδήποτε συνεχή περίοδο πέραν των τριών μηνών.". 

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου Τροποποίηση 
rttmtTiYi'i του άρθρου 16 
(ό) αυτού. τ ο υ ^ ^ ^ 

νόμου. 
5. Οποιεσδήποτε διαδικασίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία έναρξης της Μεταβατικές 

ισχύος του παρόντος Νόμου ενώπιον άλλων δικαστηρίων, η δικαιοδοσία για διατα?ειζ· 
τις οποίες έχει μεταβιβαστεί με το Νόμο αυτό στα οικογενειακά δικαστήρια θα 
συνεχιστούν και θα αποπερατωθούν ενώπιον των δικαστηρίων όπου εκκρε
μούν: 

Νοείται ότι τα οικογενειακά δικαστήρια θα συνεχίσουν και θα αποπερατώσουν 
τις εκκρεμούσες ενώπιον τους διαδικασίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου, όπως αυτό 
αντικαθίσταται με τον παρόντα Νόμο, ανεξάρτητα από το ότι έχουν καταχωρηθεί 
πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 


