
 

Ο περί Πολιτικού Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

 Αριθμός 72(I) του 2001 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 

21 του 1990 
 28(I) του 1994 
 93(I) του 1994 
57(I) του 1995 

58(I) του 1995. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικού Γάμου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικού Γάμου Νόμους του 1990 
έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πολιτικού Γάμου Νόμοι του 1990 μέχρι 
2001. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την πρώτη επιφύλαξη αυτού της ακολούθης νέας 
επιφύλαξης: 

 «Νοείται περαιτέρω ότι η ακυρότητα γάμου που τελείται μέσα στην προθεσμία 
καταχώρισης έφεσης θεραπεύεται και ο γάμος καθίσταται έγκυρος εξ' υπαρχής εφόσον 
δεν καταχωρήθηκε έφεση:»·και 

 (β) με την αντικατάσταση της δεύτερης υφιστάμενης επιφύλαξης αυτού όπως αυτή 
μετατρέπεται σε τρίτη με τον παρόντα Νόμο, με την ακόλουθη επιφύλαξη: 

 «Νοείται έτι περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε νόμου ή 
κανονισμού που αφορά δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης 
οποιοδήποτε δικαίωμα τέτοιας παράτασης της προθεσμίας αποσβήνεται οριστικά αν μετά 
την εκπνοή της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης οποιοσδήποτε από τους διαδίκους 
συνάψει νέο γάμο.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας 
στο τέλος του με διπλή τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:

 «Νοείται ότι τέτοια απόφαση δεν απαιτείται στην περίπτωση που τα ίδια άτομα 
επιθυμούν να επαναλάβουν το γάμο τους νοουμένου ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε 
κωλύματα για τη νομιμότητα του γάμου αυτού.». 
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