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Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 
1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 22 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΝΔΙ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής 
και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 1990. 

2. Στον παρόντα Νόμο— 
«αγωγή διαζυγίου» σημαίνει αγωγή για τη λύση γάμου* 
«γάμος» σημαίνει γάμο που έχει ιερολογηθεί σύμφωνα με τους 

θρησκευτικούς κανόνες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

«Επίσκοπος» σημαίνει τον Επίσκοπο της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Κύπρου του συνήθους τόπου διαμονής του ή της 
συζύγου. 

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), καμιά αγωγή για 
τη λύση γάμου δεν καταχωρείται, αν δε δοθεί προηγουμένως γνωστο

ποίηση στον αρμόδιο Επίσκοπο σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο 
Παράρτημα Α. 

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται, αν ο επικαλούμεr 
νος με την αγωγή λόγος για τη λύση του γάμου είναι η αφάνεια ή η 
φρενοβλάβεια του άλλου συζύγου. 

(3) Απόδειξη της αποστολής της γνωστοποίησης στον Επίσκοπο 
γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία του αρμόδιου Οικογενειακού 
Δικαστηρίου της απόδειξης ταχυδρόμησης ή παραλαβής συστημένης 
επιστολής ή οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου για την αποστολή ή 
την επίδοση της. 

4.—(1) Ο Επίσκοπος, αφού πάρει τη γνωστοποίηση και την κατα

χωρήσει στο Μητρώο Γνωστοποιήσεων που τηρεί, προσκαλεί με γραπτή 
ειδοποίηση τους συζύγους να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του 
και καταβάλλει προσπάθεια για συνδιαλλαγή τους με όλα τα πρόσφορα 
κατά την κρίση του πνευματικά μέσα, σε προθεσμία τριών μηνών από 
την επίδοση της γνωστοποίησης. 

(2) Ο τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον Επίσκοπο 
για συνδιαλλαγή δεν ελέγχονται. 

5. Ο Επίσκοπος δίνει στους συζύγους βεβαίωση σύμφωνα με τον 
τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Β, τόσο στην περίπτωση που 
έγινε προσπάθεια για συνδιαλλαγή και αυτή πέτυχε ή απέτυχε, όσο και 
στην περίπτωση που δεν έγινε τέτοια προσπάθεια. 

6. Μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήψη της γνωστοποίηση 
από τον Επίσκοπο η προσπάθεια συνδιαλλαγής θεωρείται ότι απέτυχε, 
αν στο μεταξύ δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 
βεβαίωση, και καθένας από τους συζύγους δικαιούται να εγείρει την 
αγωγή για τη λύση του γάμου ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Γνωστοποίηση 
πρόθεσης 
έγερσης 
αγωγής 
διαζυγίου. 
Παράρτημα Α. 

Πρόσκληση 
για συνδιαλ
λαγή. 

Κοινοποίηση 
του αποτελέ
σματος της 
συνδιαλλαγής. 
Παράρτημα Β. 

Καταχώρηση 
αγωγής 
διαζυγίου. 
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Πνευματική 7.—(1) Μετά την έκδοση της απόφασης για λύση του γάμου και αφού 
λύση του καταστεί τελεσίδικη, αντίγραφο της θα αποστέλλεται από τονΠρωτο-
Υ μου κολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου που την εξέδωσε στον 

Επίσκοπο, για να προβεί και στην πνευματική λύση του γάμου. 
(2) Ο Επίσκοπος προβαίνει στην πνευματική λύση του γάμου σε 

διάστημα δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν ο 
Επίσκοπος για οποιοδήποτε λόγο δεν προβεί στην πνευματική λύση του 
γάμου, το κύρος της περί διαζυγίου απόφασης δεν επηρεάζεται. 

Επίδοση 8. Οι αιτήσεις, προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις που 
ειδοποιήσεων γίνονται κατ ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου θεωρούνται ότι έγιναν 

νόμιμα, αν επιδοθούν προσωπικά ή σταλούν με διπλοσυστημένη 
επιστολή στην τελευταία γνωστή. διεύθυνση του προσώπου στο οποίο 
απευθύνονται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
( Ά ρ θ ρ ο 3) 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Προς 

Προτίθεμαι να καταχωρήσω αγωγή για τη λύση του γάμου μου με 
το/τη σύζυγο μου που έγινε στην εκκλησία την 

Το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του/της συζύγου μου 
είναι 

Ως λόγους διαζυγίου προτίθεμαι να επικαλεστώ: 
(Να εκθέσετε όλους ή μερικούς από τους λόγους. Δεν απαιτείται 
λεπτομερής περιγραφή). 
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Ημερομηνία 

Πλήρες ονοματεπώνυμο 

Πλήρης διεύθυνση 


