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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I I I 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΩς 

Ό ύπό τοίί 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας υπογραφείς την 27ην Ιανουαρίου, 
1962 Νόμος «περί Τελών επί Γαμικών δικαιοπραξιών της Τουρκικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως» δημοσιεύεται συμφώνως προς το άρθρον 49, παράγραφος (ί) τοΰ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 4 του 1962. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ. 

"Αρθρον Ι. 
Τά πρόσωπα ατινα υπάγονται, συμφώνως προς το άρθρον 2 του Συντάγματος, 

είς τήν Τουρκικήν Κοινότητα, καταβάλλουν τά εν τω πίνακι αναφερόμενα τέλη διά 
τάς προς γάμον σχετιζόμενος και εν τω πίνακι αναφερόμενος δικαιοπραξίας. 

"Αρθρον 2. 
Τά έν τω άρθρω Ι του πίνακος έμφαίνοντα τέλη πληρώνονται είς χρήμα τοις 

μετρητοίς επί συνάψει γάμου είς τον άρμόδιον ληξιαρχικόν λειτουργόν τά δέ 
υπόλοιπα τέλη διά κολλήσεως χαρτοσήμων τής Τουρκικής Κοινοτικής Συνελεύσεως 
έπί τών σχετικών έγγραφων. 

"Αρθρον 3. 
Διά τους σκοπούς του άρθρου 6 τοΰ Πίνακος, δέον δπως αμφότερα τά πρόσωπα, 

άτινα θά αποτελέσουν τά μέρη, συναφθησομένου γάμου παρουσιάσουν άνά £ν 
πιστοποιητικών Ιδιαιτέρως εκδοθέν υπό τοΟ μουχτάρου τοΰ αέρους διαμονής των 
καΐ φέρον τάς ύπογραφάς τουλάχιστον δύο μελών έξ ου θά εμφαίνεται τό έτήσιον 
εισόδημα ενός έκαστου ές αυτών. Ό ληξιαρχικός λειτουργός δύναται νά ζητήση 
δπως επιπροσθέτως τών τοιούτων πιστοποιητικών τά είρημένα πρόσωπα κάμουν 
Ινορκον γραπτήν δήλωσιν. Έν περιπτώσει καθ' ήν τά είρημένα πιστοποιητικά 
δέν παρουσιασθούν, καταβάλλεται τό άνώτερον τέλος δπερ αναφέρεται έν τώ 
είρημένω Αρθρω. 

"Αρθρον 4. 
Διά τοΟ παρόντος Νόμου αίρεται ό δυνάυει τω δρθρω 14 τοΟ περί Τουρκικών 

Οικογενειακών Νόμου τοΟ 1951 εκδοθείς υπ* αριθμόν 261 καΐ υπό ήμερομηνίαν 
17 Μαΐου 1951 Κανονισμός. 
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filNA* 
£μΙλς 

1. ΕΙδοποίησις περί συνάψεως γάμου εϊς τό ληξιαρχεΐον 0.750 
2. Έπικύρωσις τής ειδοποιήσεως γάμου 0.100 
3. ΕΙδοποίησις ενστάσεως 1.000 
4. Λήψις πιστοποιητικοΟ f\ αντιγράφου αύτοΟ προς. φναβολήν τής ειδο

ποιήσεως 0.250 
5. Λήψις πιστόττοιητικρΟ γάμου ή οΐούδήπρτε αντιγράφου αύτοΟ . k ■ >. 0.250 
6. Σύναώις γάμου :— 

Σύνολον ετησίου είσοδήματός προσώπων αποτελούντων μέρος τοΟ 
γάμου— 

(α) Έν ή περιπτώσει είναι όλιγώτερον τών £300.000 μίλς . . 2.000 
(β) *Εν η περιπτώσει είναι περισσότερον τών £300.000 μίλς άλλα 

μή περισσότερον τών £600.000 μίλς 4TJ0& 
(γ) Έν ή περιπτώσει είναι περισσότερον τών £600.000 μίλς άλλα 

μή περισσότερον τών £1.200.000 μίλς 6.000 
(δ) Έν ή περιπτώσει είναι περισσότερον τών £1,200.000 μίλς . . 8.000 

Έτυπώθη έν τφ Τοπογραφείς τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 4ν Λευκωσία. 


