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Ο περί της Δέκατης Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2023 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 3(Ι) του 2023 

O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023 
 
Προοίμιο. 

95 του 1989. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, με τον περί της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο τροποποιήθηκε το Άρθρο 
111 του Συντάγματος, ώστε, μεταξύ άλλων, να παρασχεθεί η δυνατότητα συγκρότησης 
οικογενειακών δικαστηρίων για τη διάγνωση παντός ζητήματος, το οποίο σχετίζεται  με το διαζύγιο, 
τον χωρισμό από κοίτης και τραπέζης, τη συνοίκηση συζύγων ή τις οικογενειακές σχέσεις των 
ανηκόντων στην ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία και των ανηκόντων σε θρησκευτικές ομάδες για τις 
οποίες ισχύουν οι διατάξεις της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 2 του Συντάγματος, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, με τον ως άνω Νόμο, προβλέφθηκε ότι έκαστο οικογενειακό δικαστήριο στην περί 

διαζυγίου δίκη σύγκειται εκ τριών δικαστών, ένας εκ των οποίων είναι αξιωματούχος κληρικός, 
νομομαθής, διοριζόμενος από την ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία και προεδρεύει αυτού, και σε 
περίπτωση κατά την οποία δεν διορίζεται αξιωματούχος κληρικός ως ανωτέρω, το Ανώτατο 
Δικαστήριο διορίζει τον Πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώ κάθε άλλη δίκη σύγκειται εξ ενός δικαστή, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, έως σήμερα δεν διορίστηκε νομομαθής κληρικός κατά τα ανωτέρω και τα 

οικογενειακά δικαστήρια στην περί διαζυγίου δίκη σύγκεινται εκ τριών δικαστών, οι οποίοι 
διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για σκοπούς εξοικονόμησης δικαστικού χρόνου και ταχύτερης απονομής της 

δικαιοσύνης, ο θεσμός του πλήρους επαρχιακού δικαστηρίου έχει καταργηθεί και όλες οι υποθέσεις 
πολιτικής δικαιοδοσίας εκδικάζονται από μονομελή δικαστήρια, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ,  για τους ίδιους σκοπούς, είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να καθορίζεται με 

νόμο η σύνθεση του οικογενειακού δικαστηρίου, χωρίς να υφίσταται διάκριση μεταξύ δίκης 
διαζυγίου και οποιασδήποτε άλλης δίκης, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το Άρθρο 111 του Συντάγματος προβλέπει ότι για τους ανήκοντες στην ελληνική 

ορθόδοξη Εκκλησία ισχύουν οι λόγοι διαζυγίου οι οποίοι προβλέπονται στο Σύνταγμα, στους 
οποίους περιλαμβάνονται οι λόγοι οι οποίοι προβλέπονται στο Καταστατικό της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας της Κύπρου, τους οποίους, ωστόσο, η ίδια η Εκκλησία της Κύπρου αφαίρεσε από το νέο 
καταστατικό της, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, δέον όπως οι λόγοι διαζυγίου μη προβλέπονται από το Σύνταγμα, αλλά ρυθμίζονται 

από Νόμο, ώστε να δύναται να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
κοινωνικές ανάγκες, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, δέον όπως σε μία σύγχρονη και ευνομούμενη πολιτεία ισχύουν οι ίδιοι λόγοι 

διαζυγίου για όλους τους πολίτες και κατοίκους της Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα 
και παράλληλα η νομική σαφήνεια και ο εξορθολογισμός της νομοθεσίας, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ,  το Άρθρο 111 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη Άρθρα του 

Συντάγματος, τα οποία δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν, 
  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, συνεπεία της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των επικρατουσών ιδιαζουσών 

συνθηκών στη Δημοκρατία, οι Τουρκοκύπριοι δεν συμμετέχουν στην εκλογή και λειτουργία της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, 
  
 Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

95 του 1989 
106(Ι) του 1996 
115(Ι) του 1996 
104(Ι) του 2002 
127(Ι) του 2006 

51(Ι) του 2010 
68(Ι) του 2013 

130(I) του 2015 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δέκατης Όγδοης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2023. 



 
 

69(Ι) του 2016 
93(I) του 2016 

100(I) του 2019 
128(I) του 2019 
160(I) του 2019 
161(I) του 2019 
135(I) του 2020 

67(Ι) του 2022 
103(I) του 2022. 

  
Τροποποίηση 
του Άρθρου 111 
του Συντάγματος. 

2.  Το Άρθρο 111 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
 (α) Με την αρίθμηση της παραγράφου 1 σε παράγραφο 1Α και την προσθήκη, αμέσως μετά 

τη φράση «αναλόγως της περιπτώσεως.» (δέκατη γραμμή), της φράσης «Νόμος θέλει 
προβλέψει για τις λοιπές εν γένει οικογενειακές σχέσεις, περιλαμβανομένου του 
διαζυγίου.»· 

   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 1Α, όπως αυτή έχει αριθμηθεί σύμφωνα 

με τα πιο πάνω, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
   
  «1Β. Παν ζήτημα των ανηκόντων στην ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία και των 

ανηκόντων σε θρησκευτική ομάδα για την οποία ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου (3) του Άρθρου 2, το οποίο σχετίζεται με τον γάμο, το κύρος του 
γάμου, το διαζύγιο, τον χωρισμό από κοίτης και τραπέζης, τη συνοίκηση των 
συζύγων ή τις οικογενειακές σχέσεις διαγιγνώσκεται από οικογενειακά 
δικαστήρια, ως νόμος θέλει ορίσει.»∙ 

   
 (γ) με τη διαγραφή των παραγράφων 2 και 3· 
   
 (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου 4, με την ακόλουθη παράγραφο: 
   
  «4. Νόμος θέλει προβλέψει για την έφεση κατά των αποφάσεων των οικογενειακών 

δικαστηρίων.»· και 
   
 (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο 5, αμέσως μετά τη φράση «Ελληνικήν Κοινότητα» 

(δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή στην ελληνικήν ορθόδοξον Εκκλησίαν ή σε 
θρησκευτική ομάδα για την οποία ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου (3) του    
Άρθρου 2».   

 
 
 
 
 
 
 
 


