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Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 21 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Γάμου (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί 
Γάμου Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Ο βασικός νόμος θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμό

ζηται ως εάν, αντί των λέξεων «Governor» και. «Administrative 
Secretary», οπουδήποτε απαντώνται, υφίσταντο αι λέξεις «Υπουργός 
Εσωτερικών». 

3. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
διαγραφής "του ορισμού του όρου «Λειτουργός τελέσεως γάμου» και 
της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου ορισμού: 

«'Λειτουργός τελέσεως γάμου' σημαίνει τον δυνάμει του 
άρθρου 3 αρμόδιον λειτουργόν τελέσεως γάμου διά τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου». 
4. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου διά του παρόντος διαγράφεται 

και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«3. Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο δήμαρχος (ή 

μέλος δημοτικού συμβουλίου εγγράφως εξουσιοδοτηθέν προς 
τούτο υπό του δημάρχου) εκάστου δήμου είναι ο αρμόδιος 
λειτουργός τελέσεως γάμου.». 

5. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
διαγραφής της φράσεως «της επαρχίας όπου το τοιούτο μέρος έχει 
τον τόπον διαμονής του» (τετάρτη και πέμπτη γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως της διά της φράσεως «του δήμου της εκλογής 
του.». · 

6. Το άρθρον 7 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
διαγραφής των λέξεων «πόλις ή χωρίον» (εβδόμη γραμμή) και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «δήμον, συμβούλιον βελτι

ώσεως ή χωρίον». 
7. Το άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 

αυτού διαγραφής της φράσεως «ή οιοσδήποτε έτερος Λειτουργός 
τελέσεως γάμου της αυτής επαρχίας» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί). 
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Κατάργησις 
και αντικατά
στασις του 
άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

8. Τ ο άρθρον 31 του. βασικού νόμου καταργείται και αντικαθί

σταται δια του ακολούθου νέου άρθρου: . 
«Έντυπα. 31. Έ κ α σ τ ο ς δήμος θα φροντίζη διά την εξασφάλισιν 
Πρώτος τ ω ν Εντύπων τα οποία καθορίζονται εις τους Πίνακας του 
Δεύτερος παρόντος Νόμου και απαιτούνται διά τους σκοπούς 
Πίναξ; .■;■ αυτού!» ■ ■ "·■■·'· ■ · · '> ' . 

Κατάργησις "· 
και αντικατά
στασις του 
άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του Πρώτου' 
Πίνακος του, 
βασικού 
νόμου. 

Κατάργησις 
και αντικα
τάστασις του 
Δευτέρου 
Πίνακος του 
βασικού νόμου. 

«Εξουσία 
Εκδόσεως 
Κανονισμών. 

9. Το άρθρον 37 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθί

σταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
37.—(1) Το Υπουργικόν Συμβόύλιον εκδίδει Κανονι

σμούς διά την καλυτέραν εφαρμογή ν των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και τον καθορισμόν οιουδήποτε θέματος 
όπερ έδει ή δύναται να καθορισθή. ; 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος 
Νόμου. κατατίθενται. εις την. Βουλή ν των Αντιπροσώπων 
και εάν, εντός τριάκοντα ημερών από της καταθέσεως των, 
η Βουλή των Αντιπροσώπων δϊ ' αποφάσεως αυτής δεν 
τροποποίησηή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανο

νισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την 
πάροδον της τοιαύτης προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη 
επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι 
από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροπο

ποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφη

μερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' 
αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημο

σιεύσεως.». 
Ο Πρώτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται: 10. 

(α) Διά της εκ του Τύπου Α αυτού διαγραφής της φράσεως 
«Προς τον λειτουργόν τελέσεως γάμου της Επαρχίας 

.»και της αντικαταστάσεως της διά της φράσεως 
«Προς τον λειτουργόν τελέσεως γάμου του δήμου »' 
και . .. 

(β) διά της εκ του Τύπου Β αυτού διαγραφής των λέξεων «εις 
την επαρχίαν», οπουδήποτε αύται απαντώνται, και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «του δήμου». 

11. Ο Δεύτερος Πίναξ του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου Πίνακος: 

«ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
·..·' (Άρθρον 29) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

(α) Διά την καταχώρησιν και δημοσίευσιν Γνωστό: 
;,■.. ποιήσεως Γάμου . . : . ··;'... '·.·.·' 4.00 

(β). Διά πιστοποιητικόν Γνωστοποιήσεως Γάμου . . . 4.00 
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£ 
(γ) Δια πιστόν αντίγραφον Πιστοποιητικού Γάμου. . 2.00 
(δ) Διά τέλεσιν Γάμου . . . . . . . . 6.00 

* (ε) Διά ειδική ν άδειαν . . . . . . . . 100.00» 

12. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην Απριλίου 1986. Έναρξις 
ισχύος του' 
παρόντος 
Νόμου. 


