
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 
-----------------------------   

 
 
   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
 
Συνοπτικός 

τίτλος.  

23 του 1990 

247 του 1990  

231 του 1991 

88(Ι) του 1994 

33(Ι) του 1996 

61(Ι) του 1997 

26(Ι) του 1998 

92(Ι) του 1998 

46(Ι) του 1999 

96(Ι) του 1999 

58(Ι) του 2000 

63(Ι) του 2006. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οικογενειακών  

Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

Νόμους του 1990 μέχρι 2006 ( που στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οικογενειακών 

Δικαστηρίων Νόμοι του 1990 μέχρι 2009. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Η παράγραφος (α) του  άρθρου 14 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:   

  

 (α) Με την προσθήκη σ’ αυτήν της ακόλουθης νέας 

επιφύλαξης ως πρώτης επιφύλαξης αυτής: 

   

   

 

 

 

 

     «Νοείται ότι, εκτός αν ο 

εναγόμενος αποδείξει το αντίθετο, 

τεκμαίρεται ότι οι σχέσεις μεταξύ 

των συζύγων έχουν κλονισθεί 

ισχυρά και ότι είναι αφόρητη για τον 
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119(Ι) του 2000 

212(Ι) του 2004. 

 

ενάγοντα η εξακολούθηση της 

έγγαμης σχέσης για λόγο που 

αφορά το πρόσωπο του 

εναγόμενου σε περίπτωση διγαμίας 

ή μοιχείας ή εγκατάλειψης του 

ενάγοντα ή επιβουλής της ζωής του 

από τον εναγόμενο ή άσκησης βίας 

εναντίον του από τον εναγόμενο, 

κατά την έννοια που αποδίδεται στο 

όρο “βία” δυνάμει του περί Βίας 

στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυμάτων) Νόμου:».και 

        

 (β) με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη αυτής, όπως 

αυτή έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με την παράγραφο (α) 

του παρόντος άρθρου, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» 

(πρώτη γραμμή) της λέξης «περαιτέρω» και την 

αντικατάσταση της λέξης «πέντε» (πρώτη γραμμή) με 

τη λέξη «τέσσερα». 

 
 
 
ΒΣΓ/ΓΧ -23.02.049.019-2008 
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