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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΝΟΜΟ   

--------------------------------- 
 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

  232 του 1991 

 49(I) του 1995 

 34(I) του 1996 

 25(Ι) του 1998 

 58(Ι) του 1999 

 62(Ι) του 2006 

 169(I) του 2006. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως των 

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρυθμίσεως των 

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμους του 1991 έως (Αρ.2) 

του 2006 (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 2008. 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου μέρους σε εδάφιο (1). 

και 

 (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

   

    «(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 

άρθρου 9, σε περίπτωση που ο σύζυγος εναντίον του 

οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα διατροφής λαμβάνει 13ο ή και 

14ο μισθό ή το Δικαστήριο κρίνει εύλογο, το διάταγμα 

διατροφής δυνατόν να περιλαμβάνει και αντίστοιχη 

επιπρόσθετη 13η ή και 14η καταβολή, ως το Δικαστήριο 

ήθελε ορίσει.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου μέρους σε εδάφιο (1). 

και 

   

 (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

   

    «(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το ύψος 

του ποσού της διατροφής αυξάνεται αυτόματα κατά δέκα 

τοις εκατόν (10%) ανά περίοδο εικοσιτεσσάρων μηνών: 

  

     Νοείται ότι, το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αίτησης του 

υπόχρεου διατροφής, να διατάξει όπως μη ισχύσει η 

αυτόματη αύξηση και/ή το ύψος αυτής περιοριστεί.  Σε 

περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αναστέλλεται η 

υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού αύξησης: 

  

    Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του Δικαστηρίου 

δυνάμει του παρόντος εδαφίου εκδίδεται εντός τριών μηνών 

από την καταχώρηση της αίτησης και δυνατόν να έχει 

αναδρομική εφαρμογή από την ημερομηνία κατά την οποία 

η αυτόματη αύξηση θα είχε εφαρμογή δυνάμει του 

παρόντος εδαφίου.». 
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Τροποποίηση  

του βασικού  

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 10Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου: 

   

 «Διατάγματα 

αποκοπής/ 

ανάληψης από 

τραπεζικό 

λογαριασμό.     

 

        Κεφ. 6. 

11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

51(Ι) του 1999 

134(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2003 

66(Ι) του 2004 

138(Ι) του 2006. 

10Α.(1) (α) Το Δικαστήριο μπορεί κατά την 

έκδοση διατάγματος διατροφής ή σε 

οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, με αίτηση 

του συζύγου υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί 

διάταγμα διατροφής, να εκδώσει και διάταγμα 

αποκοπής απολαβών σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του περί Πολιτικής Δικονομίας 

Νόμου. 

    

         (β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) 

διάταγμα απευθύνεται και επιδίδεται στον ίδιο 

τον υπόχρεο διατροφής σύζυγο καθώς και 

στον εργοδότη αυτού. 

    

          (γ) Για τους σκοπούς του παρόντος 

εδαφίου ο όρος <εργοδότης> περιλαμβάνει 

εργοδότη του δημόσιου καθώς και του 

ιδιωτικού τομέα. 
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    (2) (α) Το Δικαστήριο μπορεί κατά την 

έκδοση διατάγματος διατροφής ή σε 

οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, με αίτηση 

του συζύγου υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί 

διάταγμα διατροφής, να εκδώσει και διάταγμα 

αυτόματης μηνιαίας ανάληψης από τραπεζικό 

λογαριασμό του υπόχρεου διατροφής 

συζύγου, προς όφελος του δικαιούχου: 

   

  

 

          

      Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος 

εδαφίου εφαρμόζονται κατά αναλογία τα Μέρη 

VIII και IX του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου. 

   

         (β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) 

διάταγμα απευθύνεται στον υπόχρεο να 

καταβάλει τη διατροφή σύζυγο και στο 

τραπεζικό ίδρυμα το οποίο αναφέρεται στο 

διάταγμα. 

   

        (γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 

ο όρος <τραπεζικό ίδρυμα> περιλαμβάνει και 

συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα.». 

  

Μεταβατικές 

διατάξεις. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από την 

ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και σε σχέση 

με διατάγματα που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος 

του παρόντος Νόμου. 

 

 

 
ΕΣ/ΓΧ 
23.02.048.037-2007 
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