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Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
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Αριθμός 22(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Συμβάσεων Νόμο (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος"). 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων ορισμών: 

"'προίκα' σημαίνει περιουσία που δίδεται από τον ένα των συζύγων ή 
μελλόντων συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο χάριν του ενός των συζύγων ή 
του ενός των μελλόντων συζύγων στον άλλο σύζυγο ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, στον άλλο μέλλοντα σύζυγο, με αντάλλαγμα την τέλεση γάμου· 

'προικοσύμφωνο' σημαίνει συμφωνία για την παροχή προίκας.". 
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 26 του ακόλουθου νέου άρθρου: 
"Προικο- 26Α. Κάθε προικοσύμφωνο έγγραφο και κάθε σύμβαση παρό-
συμφωνο μ 0 ιας φύσης, το κύρος των οποίων διέπεται από το κυπριακό 
συμβάσεις δίκαιο, και με τις οποίες αναλαμβάνεται υποχρέωση όπως αιτία 
παρόμοιας γάμου παρασχεθεί περιουσία σε μελλόνυμφους ή σε κάθε ένα 
φύσης άκυρες. ξ ε χ ω ρ ΐ σ τ α α π ο αυτούς είναι άκυρες: 

Νοείται ότι το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής επί 
συμβάσεων αιτία γάμου μεταξύ Μωαμεθανών αναλαμβανομένων 
κατά την πρακτική, την κρατούσα στα Τουρκικά οικογενειακά 
Δικαστήρια.". 

4. Το άρθρο 77 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το 
εδάφιο (2) των λέξεων "Σύμβασις αφορώσα εις υποχρεώσεις αιτία γάμου" και 
την αντικατάσταση τους με την ακόλουθη φράση: 

"Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26Α του παρόντος Νόμου, 
σύμβαση αιτία γάμου που δεν αποτελεί προικοσύμφωνο έγγραφο ή σύμβαση 
παρόμοιας φύσης.". 


