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Ό περί Νομιμοποιήσεως Εξωγάμων Τέκνων (Προσωρινοί Διατάξεις) 
Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 48 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΣ 
Ε Ι Σ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΞΩΓΑΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Ε Ι Σ ΩΡΙ-
ΣΜΕΝΑΣ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Νομιμοποιήσεως Συνοπτικός 
Εξωγάμων Τέκνων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος του 1977. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«αποθανών» σημαίνει τόν λόγω τοΟ πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου, 1974, φονευθέντα ή τόν λόγω της Τουρκικής είσδολής 
αποθανόντα* 

«εξαφανισθείς» σημαίνει πρόσωπον τό όποιον ελλείπει λόγω της 
από τής 20ης Ιουλίου, 1974, Τουρκικής είσδολής καΐ διά τό όποιον 
ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας ενεργούσα διά του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης δέν Ίχει οίανδήποτε θετικήν πληροφορίαν περί τής 
τύχης του, κοπά τήν διάρκειαν των τελευταίων Μξ μηνών προ τής 
ύποδολής τής αΐτήσεως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου* 

«Νόμος» σημαίνει τόν περί Εξωγάμων Τέκνων Νόμον. Κεφ. 278. 
(2) "Οροι μή άλλως ρητώς έν τφ παρόντι Νόμω οριζόμενοι κέ

κτηνται τήν είς τους δρους τούτους άποδιδσμένην εννοιαν ύπό του 
Νόμου. 

3.—(1) Παρά τάς διατάξεις του άρθρου 6 τοΟ Νόμου τό Δικαστή Νομιμοποίη
ριον δύναται διά διατάγματος αύτου δπως αναγνώριση, δυνάμει των σις διά δ ι°τά" 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, έξώγαμον τέκνον ώς γνήσιον έάν ^καοτηρίου 
τούτο έγεννήθη έκ μητρός ήτις ήτο μεμνηστευμένη μετά του άποθα ειςώΡισμέ
νόντος ή έξαφανισθέντος. ναςπεριπτώ

(2) Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (·1) δύναται νά έκδοθή ύπό 
του Δικαστηρίου έπί τή αΐτήσει τής μητρός του τέκνου επιδιδόμενη 
είς τόν Γενικόν Εισαγγελέα τής Δημοκρατίας καΐ εις τοιαΟτα έτερα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα ώς ήθελε τό Δικαστήριον καθορίσει. 

(3) Ουδέν διάταγμα εκδίδεται δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου έκτος 
έάν— 

(α) κατά τόν χρόνον τής συλλήψεως τοΟ τέκνου ύφίστατο μεταξύ 
του αποθανόντος ή του έξαφανισθέντος, ώς ή περίπτωσις, 
και τής μητρός του τέκνου έγκυρος μνηστεία συμφώνως προς 

σεις. 
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το εις αυτούς έφαρμοστέον δίκαιον ή δεόντως άποδεικνυο
μένη αμοιβαία ύπόσχεσις γάμου" 

(β) γάμος μεταξύ τούτων δέν θά άπηγορεύετο συνεπεία συγ
γενείας συμφώνως προς το εις αυτούς έφαρμοστέον δίκαιον 

(γ) άπό τής τελευταίας ημέρας κατά την οποίαν ό αποθανών 
ή 6 εξαφανισθείς εύρίσκετο μετά τής μητρός τοΰ τέκνου 
μέχρι τής γεννήσεως του τέκνου δέν έ μεσολάβησε, χρονικόν 
διάστημα πέραν των τριακοσίων δύο ήμερων. 

•Ανυ-ΐίΚίαμα- 4. Έξώγαμον τέκνον νομιμοποιηθέν δια διατάγματος του Δικαστη
ταδιατα ρ^ου £κοο9έντος δυνάμει του παρόντος Νόμου θεωρείται ως γνήσιον 
μοποΓήσεως τέκνον του αποθανόντος ή του έξαφανισθέντος ώ ς έάν ή νομιμοποίησις 
δυνάμει τοΰ έγένετο δυνάμε ι τοϋ ά ρ θ ρ ο υ 6 του Νόμου. 
παρόντος 
Μ()ΐιοι>. 

Διαδικαοτι
κός Κανονι
σμός. 

5.—(1) Το Άνώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδίδη διαδικα
στικόν κανονισμόν καΐ νά δίδη τοιαύτας οδηγίας, οίας ήθελε θεω
ρήσει καταλλήλους, προς τον σκοπόν εφαρμογής των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τής προειρημένης εξου
σίας, ό τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός δύναται νά καθορίση ή 
προδλέψη— 

(α) πάν δ,τι απαιτείται δπως καθορισθή διά του παρόντος 
Νόμου' 

(Ρ) την τακτικήν και διαδικασίαν του Δικαστηρίου' 
(γ) τά δικαιώματα τά όποια εΐναι πληρωτέα έν σχέσει προς 

πάν ζήτημα ή πράγμα τελούμενον δυνάμει του παρόντος 
Νόμου" 

(δ) δι' εφεσιν εντός τακτής προθεσμίας έξ οιασδήποτε αποφά
σεως του Δικαστηρίου. 

(3) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον διαφωνεί μέ οιανδήποτε άπό
φασιν ληφθεΐσαν ύπό τοΟ Δικαστηρίου δύναται, εντός δεκατεσσάρων 
ημερών από της τοιαύτης αποφάσεως, δπως ύποδάλη Ιφεσιν είς τό 
'Ανώτατον Δικαστήριον. 


