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Παρουσίαση των Νομοσχεδίων της Μεταρρύθμισης του Οικογενειακού 

Δικαίου 
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Εισαγωγικο σημείωμα Δρ. Χρίστου Κληρίδη 

Πρόεδρου Π.Δ.Σ.  

 

Η Επιτροπή για τον Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου συστάθηκε από 

το  Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 1983 με σκοπό για αναθεώρηση και 

τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου.  

 

Την πρωτοβουλία για την ίδρυσή της είχε αναλάβει ο τότε Έντιμος Υπουργός 

Δικαιοσύνης κος Φοίβος Κληρίδης, πατέρας μου. Μέλη της Επιτροπής υπό την 

προεδρία του Λουκή Σαββίδη Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήσαν ο Χρ. 

Χατζητσαγγάρης, Πρόεδρος τότε του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, η Έφη 

Παπαδοπούλου, Επαρχιακός Δικαστής, ο Αντώνης Γεωργιάδης Ανώτερος 

Λειτουργός Νομικών Ερευνών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Μαλάμω Νεοφύτου, 

Ανώτερος Λειτουργός Ευημερίας, οι δικηγόροι Αντρέας Λαδάς, ο υποφαινόμενος 

Χρ. Κληρίδης και Αγνή Τίμοθη, ως επίσης και η Ηλιάνα Νικολάου, Νομικός, 

τότε βοηθός στο Ανώτατο Δικαστήριο και εκ μέρους του γραφείου του Γενικού 

Εισαγγελέα οι νομικοί βοηθοί Γούλα Φράγκου και Ελένη Λοιζίδου.  

 

Στον πρόλογο της έκθεσης της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της,  Λουκής Σαββίδης, 

αναφέρει ότι η Επιτροπή, ύστερα από σχετική μελέτη της υφιστάμενης 

νομοθεσίας διαπίστωσε πως είναι διάχυτη η αρχή πως ο πατέρας είναι ο αρχηγός 

της οικογένειας και πως η γονική μέριμνα και φροντίδα βρίσκεται κατά πρώτο 

λόγο στα χέρια του.  

 

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε και επισήμανε τα διάφορα προβλήματα σε 

συνεδρίες της Ολομέλειάς της, οι οποίες γίνονταν μία μέχρι και δύο φορές το 

μήνα με παραπομπή στη πορεία σε υποεπιτροπές, συμπλήρωσε τις εργασίες της 
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και υπεβλήθη η τελική έκθεση τον Ιανουάριο του 1987, δηλαδή μέσα σε 3 ½ 

περίπου χρόνια.  

 

Η έκθεση κάλυψε θέματα που αφορούσαν την υιοθεσία, την συγγένεια και 

νομική υπόσταση των τέκνων, τις σχέσεις γονέων και τέκνων και θέματα 

διατροφής, περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και προκαταρκτική μελέτη για τον 

γάμο και το διαζύγιο. Για το κάθε θέμα, εκτός για το θέμα του γάμου και 

διαζυγίου, έγινε εισηγητική έκθεση και σχέδιο νόμου.  

 

Ενθυμούμαι ότι λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψιν στις εργασίες μας τις 

προηγηθείσες ήδη στην Ελλάδα τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμό του 

Οικογενειακού Δικαίου. Συναντήσεις είχαμε και με τον αείμνηστο καθηγητή 

Οικογενειακού Δικαίου, Γεώργιο Κουμάντο. Την εισηγητική έκθεση για την 

υιοθεσία ετοίμασα εγώ και το σχέδιο νόμου μαζί με την Ηλιάνα Νικολάου. 

 

Την εισηγητική έκθεση για θέματα συγγένειας και νομικής υπόστασης τέκνων 

ετοίμασε η Ηλιάνα Νικολάου και το σχέδιο νόμου επεξεργάστηκα μαζί με την 

Ηλιάνα Νικολάου.  

 

Για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και θέματα διατροφής την εισηγητική έκθεση 

ετοίμασα και το σχέδιο Νόμου μαζί με την Ηλιάνα Νικολάου  

 

Για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων την εισηγητική έκθεση ετοίμασε ο 

Αντρέας Λαδάς όπως και το σχέδιο νόμου.  

 

Τέλος, για τα θέματα του γάμου, διαζυγίου την προκαταρκτική μελέτη ετοίμασε 

η Ηλιάνα Νικολάου. 

 

Οι εργασίες της Επιτροπής και η έκθεσή της απετέλεσαν τον βασικό κορμό της 

μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού Δικαίου. Επεξεργασίας 

έτυχαν τα σχέδια νόμου στη Νομική  Υπηρεσία και στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, στην Επιτροπή Νομικών, τότε, εξ όσων θυμούμαι, υπό την 

Προεδρία του Μανώλη Χριστοφίδη υπέστησαν πολλές αλλαγές και προσαρμογές.  



3 
 

 

Το νομοσχέδιο για την ίδρυση, σύσταση και λειτουργία των Οικογενειακών 

Δικαστηρίων είχαμε επίσης επεξεργαστεί μετά την λήξη των εργασιών και 

υποβολή της έκθεσης με την Ηλιάνα Νικολάου όπως και τους δικονομικούς 

θεσμούς. Επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις εισηγήσεις μας με στόχο να 

εξευρεθεί συναινετική λύση με την εκκλησία.  

 

Εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων η τροποποίηση του Συντάγματος 

του 1989 σύμφωνα με την οποία, συμμετοχή στα Οικογενειακά Δικαστήρια για 

θέματα διαζυγίου θα είχαν και κληρικοί. Ένα σύστημα το οποίο ουδέποτε 

λειτούργησε στην πραγματικότητα.  

 

Η προσπάθεια τότε ήταν η πολιτεία να έχει τον λόγο στα θέματα μεταξύ άλλων 

του γάμου και  διαζυγίου και για αυτό προωθήθηκε και ο πολιτικός γάμος αλλά 

και το πολιτικό διαζύγιο. Εξάλλου η πολιτεία αναγνωρίζει σαν πολιτεία μόνο το 

διαζύγιο το οποίο εκδίδεται από τα Οικογενειακά Δικαστήρια. Αναγνωρίζει τον 

εκκλησιαστικό γάμο αλλά έδωσε και την ευκαιρία σύναψης πολιτικού γάμου 

κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν. Ενθυμούμαι χαρακτηριστικά τον 

καθηγητή Γεώργιο Κουμάντο, ο οποίος αντιμετωπίζοντας παρόμοιες 

αναχρονιστικές καταστάσεις στην Ελλάδα μας ανέφερε ότι, στα εκκλησιαστικά 

δικαστήρια επικρατούσε η αρχή της λασπολογίας και υποκρισίας. Εν ολίγοις, 

για να εκδοθεί διαζύγιο έπρεπε να ρίξεις λάσπη στον αντίδικό σου και βεβαίως 

όλοι οι συμμετέχοντες διακατέχονταν από ένα βαθμό υποκρισίας καθ’ ότι 

γνώριζαν ότι ο γάμος ήταν νεκρός αλλά πολλές φορές υποκρίνονταν ότι δεν το 

γνώριζαν και καθιστούσαν δύσκολη την διαπίστωση της πραγματικής 

κατάστασης δικαστικά.  

 

Επίσης υποκρισία συνίστατο στο γεγονός ότι εν γνώση των πάντων ελέγοντο 

πολλά ψέματα στο Οικογενειακό Δικαστήριο με στόχο την εξασφάλιση του 

διαζυγίου. Όλα αυτά αποτελούν βεβαίως παρελθόν. Η προσπάθεια να κηρυχθεί 

αντισυνταγματική η τροποποίηση το άρθρου 111 απέτυχε  στο Ανώτατο 

Δικαστήριο λόγω ισοψηφίας των δικαστών που έκριναν το θέμα και στη βάση της 
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αρχής ότι η αντισυνταγματικότητα πρέπει να αποδεικνύεται κατά πλειοψηφία 

και ισοψηφία δεν ανατρέπει το τεκμήριο της συνταγματικότητας.  

 

Ακολούθησαν ad hoc τροποποιήσεις και βελτιώσεις όλου του πλέγματος της 

νομοθεσίας αλλά και προσθήκες οπότε πλέον ωρίμασε ο  χρόνος για νέον 

εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου. 

 

Μετά από περίπου 20 χρόνια, αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται οι 

νομοθεσίες του Οικογενειακού Δικαίου με στόχο την προστασία και διασφάλιση 

των συμφερόντων του παιδιού και τη διαφύλαξη των καλών σχέσεων των γονέων 

με το παιδί. Οι τροποποιήσεις/αλλαγές που έχουν προωθηθεί αναθεωρούν 

σημαντικά ζητήματα περί των σχέσεων γονέων και τέκνων και αποσκοπούν 

γενικότερα στη βελτίωση των νομοθεσιών του Οικογενειακού Δικαίου, κατά τρόπο 

που ν’ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας.  

 

Κατά ή περί το 2014 με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης  Ίωνα 

Νικολάου,  ξεκίνησαν εκ νέου οι συζητήσεις και διαβουλεύσεις αναφορικά με 

τον εκσυγχρονισμό και την μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου μεταξύ του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και οργανομένων 

συνόλων ενώ υπήρξε και συνεχής επικοινωνία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό 

Σύλλογο (ειδικότερα με τον Δώρο Ιωαννίδη Πρόεδρο του ΠΔΣ), τον Πρόεδρο του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου (ειδικότερα με τον κ. Σωτήρη Λιασίδη Πρόεδρο) και 

το Ανώτατο Δικαστήριο (ειδικότερα με την κ. Δέσπω Μιχαηλίδου Δ.Α.).  

 

Ως αποτέλεσμα της πρώτης διαβούλευσης κρίθηκε αναγκαία η άμεση προώθηση 

της τροποποίησης του Συντάγματος ώστε να αποφευχθεί η εμπλοκή στις 

συζητήσεις για μεταρρύθμιση του ουσιαστικού μέρους του Οικογενειακού 

Δικαίου των προτάσεων και συζητήσεων αναφορικά με τις διατάξεις του Άρθρου 

111 του Συντάγματος. Γι’ αυτό με στόχο τη ταχύτερη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων με την εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου, προχώρησε αρχικά  η 
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Δέκατη Τρίτη τροποποίηση του Συντάγματος όπου σκοπείται η τροποποίηση του 

άρθρου 111, ώστε η σύνθεση του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε αιτήσεις 

διαζυγίων να αποτελείται από ένα δικαστή αντί τριών. Συνεπακόλουθα, ανάλογες 

τροποποιήσεις έχουν περιληφθεί και στον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

Νόμο (Ν.23/1990). Τα νομοσχέδια κατατέθηκαν στην Βουλή των Αντιπροσώπων 

στις 6 Ιουλίου 2015. Αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο εξέτασης των 

νομοσχεδίων του Οικογενειακού Δικαίου. 

 

Ταυτόχρονα, για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν 

από το  υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του 

Δικαίου μετά από 20 χρόνια, ανατέθηκε σε δύο ομάδες από ειδικούς, 

εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς, η μια ασχολήθηκε κυρίως με την 

διαδικασία (δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή) και η άλλη με την ουσία των 

διατάξεων ως προς τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση αντιλήψεων που 

επικράτησαν κατά την σύνταξη του ισχύοντος δικαίου. Μετά από σχεδόν ένα 

χρόνο προβληματισμού και συζητήσεων, μέσα από ακαδημαϊκές ημερίδες που 

διοργανώθηκαν από Πανεπιστήμια, αρχές του 2016 παραδόθηκαν στο Υπουργό 

σημαντικές προτάσεις και απόψεις αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του 

Οικογενειακού Δικαίου, οι οποίες ήταν εύλογο ότι θα έπρεπε να υποβληθούν 

στην βάσανο όσων καλούνται να εφαρμόσουν το δίκαιο ή επέδειξαν ενδιαφέρον 

για να εκφράσουν απόψεις.  

 

Μεταξύ των δικηγόρων των οποίων ζητήθηκαν οι απόψεις  κατά τον δεύτερο 

κύκλο διαβούλευσης ήταν και εμού .Στην συνέχεια κλήθηκα να παρευρεθώ κατά 

την παρουσίαση και να καταθέσω τις απόψεις μου επί των τροποποιητικών 

νομοσχεδίων στα πλαίσια και του τρίτου κύκλου διαβουλεύσεων.  

  

Μετά από μελέτη, αποσαφήνιση και κωδικοποίηση των προτάσεων, εισηγήσεων, 

θέσεων και απόψεων, περιλαμβανομένων και των απόψεων του Υπουργείου, 

ετοιμάστηκε ενιαίο κείμενο για κάθε ένα από τα επηρεαζόμενα νομοσχέδια, το 

οποίο διαβιβάστηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για απόψεις και οι 
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οποίες στη συνέχεια ληφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό των αρχικών 

τροποποιητικών νομοσχεδίων. Τα επτά τροποποιητικά νομοσχέδια, όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου κύκλου ζητήσεων και 

διαβούλευσης, αρχές του Φλεβάρη του 2017 παρουσιάστηκαν σε δημόσια 

διαβούλευση/ διάλογο και ζητήθηκαν οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών και 

άλλων οργανωμένων συνόλων, περιλαμβανομένης της Επιτρόπου Ισότητας και 

Προέδρου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, οι οποίες 

λήφθηκαν υπόψη για σκοπούς ετοιμασίας των τελικών νομοσχεδίων. 

 

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων υπηρξε αγαστή και τακτική συνεργασία και 

διαβούλευση τόσο με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος είχε 

συγκροτήσει ομάδα από δικηγόρους υπό τον Λάρη Βραχίμη, όσο και με το 

Ανώτατο Δικαστήριο τους δικαστές των Οικογενειακών Δικαστηρίων και οι οποίοι 

υπέβαλαν τις πολυάριθμες προτάσεις τους περί τον Ιούνιο- Ιούλιο του 2017. Οι 

προτάσεις, παρατηρήσεις, εισηγήσεις και απόψεις τους, τόσο επί των προτάσεων 

των εμπειρογνωμόνων όσο και των τροποποιητικών νομοσχεδίων, έχουν ληφθεί 

υπόψη και ενσωματωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό στα υπό συζήτηση νομοσχέδια.   

 

Πρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ευρύς κύκλος επαφών με τον Αρχιεπίσκοπο και 

τα μέλη της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, τον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών 

και εκπροσώπους όλων των θρησκευτικών ομάδων, με τους οποίους συζητήθηκε 

και συμφωνήθηκε όπως οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές που προωθούνται να 

επεκταθούν και στις περιπτώσεις των ρυθμίσεων που αφορούν στις θρησκευτικές 

ομάδες και ειδικότερα τα θέματα που σχετίζονται με την συνδιαλλαγή και την 

πνευματική λύση του θρησκευτικών γάμων.  

 

Ως εκ τούτου, ετοιμάσθηκαν και κατατέθηκαν στην Βουλή τον Φεβρουάριο του 

2018 μία δέσμη επτά νομοσχεδίων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2018: 

(1) Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Τροποποιητικός Νόμος του 2018 
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(2) Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου 

Τροποποιητικός Νόμος του 2018 

(3) Ο περί Γάμου Τροποποιητικός Νόμος του 2018 

(4) Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Τροποποιητικός Νόμος του 2018 

(5) Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Τροποποιητικός Νόμος του 2018 

(6) Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 

Τροποποιητικός Νόμος του 2018 

(7) Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Τροποποιητικός Νόμος 

του 2018.  

Ευελπιστώ ότι επί Προεδρίας μου αυτά θα ψηφισθούν πλέον. Θα κάνω ότι 

είναι δυνατόν για την προώθηση τους . Ευχαριστώ ιδιαίτερα  τον συνάδελφο 

Ιωνα Νικολάου για την βοήθεια του στη σύνταξη του παρόντος εισαγωγικού 

σημειώματος μου σε σχέση με την περίοδο 2014 και έπειτα κατά την οποία 

διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης. Η συνεισφορά του στην νέα μεταρρύθμιση 

είναι καθοριστικής σημασίας. Ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Οικογενειακού Δικαίου συνάδελφο Λάρυ Βραχιμη για την ουσιαστική 

προσφορά του στην Επιτροπή και εν γένει σε Θέματα του ΠΔΣ. .Τέλος 

ευχαριστούμε όλους τους σημερινούς ομιλητές και εσάς για την συμμετοχή 

σας. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία. 

Λευκωσία 15.9.2021 

 

 

 

 

 

 


