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Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 25(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών 

Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμους 
του 1991 έως 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρυθμίσεως 
των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμοι του 1991 έως 1998. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
ορισμού "Δικαστήριο" με τον πιο κάτω νέο ορισμό: 

«'Δικαστήριο' σημαίνει το οικογενειακό δικαστήριο που ιδρύθηκε 
23 του 1990 δυνάμει των περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμων του 1990 έως 
247 του 1990 1 0 ο 7 > > 
231 του 1991 Ly:"·"· 
88(1) του 1994 
33(1) του 1996 
61(1) του 1997.. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 14 
αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 
«Αποκάλυψη 14Α.—(1) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του άρθρου 14, το 
περιουσιακών Δικαστήριο δύναται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου να 
στοιχείων και ' \ , , ■ * α, 
εξέταση από εκδώσει διάταγμα, βάσει του οποίου ο καθ ου η αίτηση υποχρεου
το Δικαστήριο, χαι, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έκδοση του, ή μέσα σε οποια

δήποτε άλλη χρονική περίοδο το Δικαστήριο ορίσει, να υποβάλει 
ένορκη δήλωση στο Δικαστήριο, στην οποία να περιγράφει πλήρως, 
με σαφήνεια και κατά συγκεκριμένο τρόπο την περιουσία στην 
οποία είχε οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον κατά την ημερο
μηνία της διακοπής της συμβίωσης ή κατ' άλλη σχετική ημερομηνία 
που το Δικαστήριο ορίζει στο διάταγμα. 

(2) Σε περίπτωση που το συμφέρον σε περιουσία ή μέρος της το 
οποίο ο καθ' ου η αίτηση είχε κατά την ημερομηνία που το Δικαστή
ριο έχει ορίσει, έπαψε να ανήκει σε αυτόν κατά την ημερομηνία της 
εκδίκασης της αίτησης διαζυγίου ή κατ' άλλη ημερομηνία που το 
Δικαστήριο ορίζει, ο καθ' ου η αίτηση υποχρεούται, ύστερα από 
αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου, να δώσει πλήρεις, συγκεκριμένες 
και πειστικές αποδείξεις της αποξένωσης ή της διάθεσης της περιου
σίας ή μέρους της με συμπληρωματική ένορκη δήλωση, ενώ αν κρι
θεί αναγκαίο, το Δικαστήριο δικαιούται να διατάξει τον καθ' ου η 
αίτηση να δώσει οδηγίες προς τραπεζικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό 
οργανισμό, με κοινοποίηση στο Δικαστήριο, σχετικά με την αποξέ
νωση, τη διακίνηση, τη μεταφορά ή την επαναφορά της περιουσίας ή 
μέρους της, όπως το Δικαστήριο ορίζει. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

232 του 1991 
49(1) του 1995 
34(1) του 1996. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων. 
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Ποινικά 
αδικήματα. 

Πρόσθετη 
εξουσία του 
Δικαστηρίου. 

(3) Το Δικαστήριο δύναται ύστερα από αίτηση του αιτητή να ορίσει 
ημερομηνία για εξέταση του καθ' ου η αίτηση σχετικά με την ορθότητα 
των ενόρκων δηλώσεων ή των συμπληρωματικών ενόρκων δηλώσεων 
ή άλλων στοιχείων αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση. 
Στην περίπτωση αυτή ο καθ' ου η αίτηση κλητεύεται ως μάρτυρας. 

14Β.(1) Πρόσωπο το οποίο παρέχει ψευδείς, ανακριβείς ή μη 
πλήρεις πληροφορίες για θέμα που αναφέρεται στο άρθρο 14Α, 
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκει
ται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή 
και στις δύο ποινές. 

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται, παραλείπει ή καθυστερεί να συμ
μορφωθεί προς διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει 
του άρθρου 14Α είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδί
κης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 44 των 
περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1997 για καταφρόνηση του 
Δικαστηρίου. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι αιτητής για 
έκδοση διαζυγίου, το Δικαστήριο δύναται επίσης να αναστείλει την 
περαιτέρω διαδικασία μέχρις ότου το πρόσωπο αυτό συμμορφωθεί 
προς το εν λόγω διάταγμα του. 

14Γ.—(1) Το Δικαστήριο, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων 
του άρθρου 14Α έχει την εξουσία να εκδίδει ύστερα από αίτηση διά
ταγμα με το οποίο να παρεμποδίζεται ο καθ' ου η αίτηση να διαθέ
σει, να αποξενώσει ή να επιβαρύνει την περιουσία του ή μέρος της. 

(2) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την ακύρωση κάθε μετα
βίβασης, διάθεσης ή επιβάρυνσης της περιουσίας ή μέρους της, η 
οποία έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του 
άρθρου 14Α ή διατάγματος του Δικαστηρίου που εκδίδεται με βάση 
τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, περιουσία που αποκαλύ
πτεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου στην οποία ο 
καθ' ου η αίτηση συνεχίζει να έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον λογίζε
ται περιουσία για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 14 και ο ιδιοκτή
της υποχρεούται να επαναφέρει την περιουσία εντός της δικαιοδο
σίας του Δικαστηρίου, σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται εκτός 
δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο ιδιοκτήτης ή ο 
δικαιούχος ιδιοκτήτης είναι ένοχος καταφρόνησης του Δικαστηρίου. 

(4) Το Δικαστήριο δύναται σε επείγουσες περιπτώσεις να εκδίδει 
προσωρινό διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) με την ίδια διαδικασία 
που ακολουθείται για την έκδοση προσωρινού συντηρητικού διατάγ

Κεφ. 6. ματος, δυνάμει του άρθρου 4 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου. 
11 του 1965 
161 του 1989 
228 του 1989. 
Εφαρμογή του 14Δ. Σε περίπτωση δόλιας διάθεσης ή μεταβίβασης περιουσίας, 
Δολ1ίωνυρωσηζ εφαρμόζονται κατ ' αναλογία οι διατάξεις του περί Δολίων Μεταβι

Μεταβιβάσεων βάσεων (Ακύρωση) Νόμου. 
Νόμου. 
Κεφ. 62. 



1057 Ν. 25(Ι)/98 

Διατάγματα 
μεταβίβασης 
στον αιτητή. 

Απαλλαγή 
από τέλη και 
δικαιώματα. 

14Ε. Το Δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδίδει διατάγματα για 
μεταβίβαση στον αιτητή περιουσίας του καθ' ου η αίτηση που συνι

στά αντικείμενο της διαδικασίας που ακολουθείται δυνάμει το.υ 
παρόντος Νόμου. 

14ΣΤ. Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας μεταξύ προσώπων 
που ήταν σύζυγοι και που ο γάμος τους έχει λυθεί, εφόσον προβλέ
πεται σε διάταγμα ή σε απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία επι
λύονται ή διευθετούνται οι οποιεσδήποτε μεταξύ τους περιουσια
κές διαφορές, χωρεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 

Κεφ. 219. τελών και δικαιωμάτων, δυνάμει του περί Κτηματολογικού και 
8?του 1970 ΧωΡ°μετ€> ικ°ύ Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου.». 
61 του 1973 
31 του 1976 
66 του 1979 
15 του 1980 
2 του 1982 
34 του 1987 
193 του 1991 

82(1) του 1992 
10(1) του 1993 
84(1) του 1995. 

4. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 15(a), αξιώσεις δυνάμει του άρθρου 14, 
που αποτέλεσαν ή αποτελούν το αντικείμενο διαδικασίας η οποία εκκρεμεί 
ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου ή ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου στο 
οποίο είχε παραπεμφθεί από Επαρχιακό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1996, μπορούν να υποβληθούν στα Οικογενειακά 
Δικαστήρια μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

Ειδική 
διάταξη. 


