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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3050 της 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 33(1) του 1996 
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 Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οίκο- ^ ^ ί990 
γενειακών Δικαστηρίων Νόμους του 1990 έως 1994 (που στο εξής θα αναφέ- 247τουΐ990 
ρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 88?ι>τοιίlSi» 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμοι του 1990 
έως 1996. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο Τροποποίηση 
εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου ορισμού: ΐου βασοω/ 

«'περιουσιακές σχέσεις' σημαίνει τις σχέσεις που αφορούν νό^ου· 
κινητή και ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε μετά τη σύναψη του 
γάμου από οποιοδήποτε από τους συζύγους, σύμφωνα με τις 

232 του ΐ99ΐ διατάξεις του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των 
49(Ι)του1995· Συζύγων Νόμου.». 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: τροποποίηση 
του άρθρου 3 

(α) Με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, της του βασικού 
ακόλουθης παραγράφου: νόμου

«(β) Σε δίκη για θέματα που πηγάζουν από τις περιουσιακές σχέσεις 
των συζύγων

(ΐ) Σε περίπτωση που η διαφορά δεν υπερβαίνει τις 50.000 
λίρες, από ένα μη κληρικό δικαστή του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου· 
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(ii) σε περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει τις 50.000 λίρες, 

από τον Πρόεδρο και ένα μη κληρικό δικαστή του Οικογε
νειακού Δικαστηρίου, ο οποίος έχει τουλάχιστον τετραετή 
υπηρεσία στο Οικογενειακό Δικαστήριο.»· και 

(β) με τον αναγραμματισμό της παραγράφου (β) αυτού σε παράγραφο (γ). 


