
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ OIKOΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) ΝΟΜΟ 

---------------------------------------    
 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

87(Ι) του 1994 

46(Ι) του 1995 

52(Ι) του 1995 

38(Ι) του 1996 

29(Ι) του 1997 

22(Ι) του 1998. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

(Θρησκευτικές Ομάδες) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται 

με τους περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμους 

του 1994 έως 1998 (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 (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμοι του 1994 έως 

2009. 

  

Τροποποίηση  

του 

Παραρτήματος Α΄ 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το Παράρτημα Α΄ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 

τέλος του σημείου 2 αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):      

  

 «(ε)  Για σκοπούς αίτησης διαζυγίου που στηρίζεται στο λόγο του κλονισμού 

των σχέσεων μεταξύ των συζύγων [λόγος 1(ι)] εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

   

                    (i) 

 

 

 

 

 

 

Εκτός αν ο εναγόμενος αποδείξει το αντίθετο, τεκμαίρεται 

ότι οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων έχουν κλονισθεί και ότι 

είναι αφόρητη για τον ενάγοντα η εξακολούθηση της 

έγγαμης σχέσης για λόγο που αφορά το πρόσωπο του 

εναγομένου όπως απαιτεί ο λόγος 1(ι), σε περίπτωση 

διγαμίας ή μοιχείας ή εγκατάλειψης του ενάγοντα ή 

επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο ή άσκησης 
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119(Ι) του 2000 

212(Ι) του 2004. 

 

βίας εναντίον του από τον εναγόμενο, κατά την έννοια 

που αποδίδεται στον όρο “βία”, δυνάμει του περί Βίας 

στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 

Νόμου. και 

   

  (ii) ο κλονισμός των σχέσεων μεταξύ των συζύγων κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο λόγο 1(ι) τεκμαίρεται αμάχητα, 

εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση επί τέσσερα 

τουλάχιστο χρόνια και το διαζύγιο δύναται να εκδοθεί 

έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο 

του ενάγοντα.  Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης 

δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως 

προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων των και οι 

οποίες δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες.». 

   

 

 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.02.050.027-2009 
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