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Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάμου Νόμος του Συνοπτικός
τίτλος.

2003.

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει Ερμηνεία.
διαφορετική έννοια "∆ημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή ∆ημοκρατία.
"∆ήμος, ∆ήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο" έχουν την έννοια που
αποδίδεται στους όρους αυτούς στους περί ∆ήμων Νόμους.

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
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23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997.

"∆ικαστήριο" σημαίνει το Οικογενειακό ∆ικαστήριο που καθιδρύεται
δυνάμει:
(α) των περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων Νόμων,

23 του 1990
247 του 1990
231 του 1991
88(Ι) του 1994
33(Ι) του 1996
61(Ι) του 1997
26(Ι) του 1998
92(Ι) του 1998
46(Ι) του 1999
96(Ι) του 1999
58(Ι) του 2000.

(β) των

περί

Οικογενειακών

∆ικαστηρίων

(Θρησκευτικές 87(Ι) του 1994
46(Ι) του 1995

Ομάδες) Νόμων, και

52(Ι) του 1995
38(Ι) του 1996
29(Ι) του 1997
22(Ι) του 1998.
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(γ) του άρθρου 21(Ι) Α των περί ∆ικαστηρίων Νόμων

14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002.
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"ειδοποίηση" σημαίνει την ειδοποίηση που δίνεται δυνάμει του
άρθρου 4.
"Λειτουργός Τέλεσης Γάμων" σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3
αρμόδιο λειτουργό τέλεσης γάμων, για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου.
"Ληξίαρχος γάμων ή Ληξίαρχος" σημαίνει το πρόσωπο που
διορίζεται δυνάμει του άρθρου 28.
"Μητρώο" σημαίνει το μητρώο που τηρείται δυνάμει του άρθρου
28(2) και (3)
«Οικογενειακό ∆ικαστήριο» σημαίνει το Οικογενειακό ∆ικαστήριο
που καθιδρύεται δυνάμει των περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων

23 του 1990

Νόμων του 1990 έως 2000

247 του 1990
231 του 1991
88(Ι) του 1996
61(Ι) του 1997
26(Ι) του 1998
92(Ι) του 1998
46(Ι) του 1999
96(Ι) του 1999
58(Ι) του 2000.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΓΑΜΟΣ
3. (1) Γάμος σημαίνει τη συμφωνία για ένωση σε γάμο που Σύναψη γάμου.
συνάπτεται μεταξύ γυναίκας και άνδρα και τελείται από Λειτουργό
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Τέλεσης Γάμου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή
από εγγεγραμμένο ιερέα σύμφωνα με τους Κανόνες της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας ή των δογμάτων των θρησκευτικών ομάδων
που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα.
(2) Ο ∆ήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος δήμου ή οποιοδήποτε μέλος
δημοτικού συμβουλίου γραπτώς εξουσιοδοτημένο για το σκοπό
αυτό από το ∆ήμαρχο, ως και κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται
από τον Υπουργό Εσωτερικών για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου, είναι αρμόδιος λειτουργός τέλεσης γάμου δυνάμει του
Νόμου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

4.

Τα

πρόσωπα

που

προτίθενται

να

συνάψουν

γάμο Ειδοποίηση

παρουσιάζονται ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων του γάμου.
∆ήμου

της

εκλογής

τους,

και

δίνουν

σχετική

ειδοποίηση

υπογραμμένη από αυτούς, σύμφωνα με τον Τύπο Α, που εκτίθεται Πρώτος Πίνακας,
στον Πρώτο Πίνακα του παρόντος Νόμου.
Τύπος Α.
5. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, στον οποίο απευθύνεται η Καταχώρηση
ειδοποίηση, την καταχωρίζει στο αρχείο του και φυλάσσει της ειδοποίησης.
χρονολογημένο αντίγραφό της σε βιβλίο το οποίο τηρείται για το
σκοπό αυτό.
6. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει στα προτιθέμενα να Έκδοση
συνάψουν

γάμο

πρόσωπα

πιστοποιητικό

επίδοσης,

και Πιστοποιητικών

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, καθορίζει στο
πιστοποιητικό

ημερομηνία

και

τόπο

τέλεσης

ειδοποίησης.

γάμου.

Το Πρώτος
πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τον Τύπο Β, που εκτίθεται Πίνακας,
Τύπος Β.

στον Πρώτο Πίνακα.
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(2) Η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης γάμου καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη και οι προτιμήσεις των προτιθεμένων να
συνάψουν γάμο προσώπων, και δεν πρέπει να είναι ενωρίτερον
των δεκαπέντε ημερών, και σε καμία περίπτωση πέραν των τριών
μηνών, από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης
γάμου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.
7. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, Συντόμευση της
να

καθορίσει,

αφού

του

καταβληθεί

αυξημένο

τέλος,

ως ημερομηνίας

ημερομηνία τέλεσης του γάμου ημερομηνία που είναι πριν την

τέλεσης γάμου.

παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της
ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου, αν τα προτιθέμενα να
συνάψουν γάμο πρόσωπα εκφράσουν τέτοια προτίμηση.

8. (1)

Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, προτού καθορίσει ∆ήλωση των

ημερομηνία και τόπο τέλεσης γάμου στο πιστοποιητικό που προσώπων ότι
εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 6, απαιτεί από τα
πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο να παρουσιαστούν
ενώπιόν του, ή ενώπιον άλλου προσώπου το οποίο ο Λειτουργός
ήθελε εξουσιοδοτήσει, και να προβούν σε επίσημη διαβεβαίωση
και να επιβεβαιώσουν γραπτώς:
(α) ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή
νομικού εμποδίου για το γάμο, και
(β) ότι εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία
απαιτείται για το γάμο, ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια
συγκατάθεση.

9
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(2) Ο Λειτουργός ενώπιον του οποίου γίνονται οι δηλώσεις που
αναφέρονται στο εδάφιο (1), δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, να
ζητήσει,

επιπρόσθετα

την

προσκόμιση

πιστοποιητικών

ή

βεβαιώσεων που να επαληθεύουν το περιεχόμενο των δηλώσεων
και των προσωπικών στοιχείων των προσώπων που προτίθενται
να συνάψουν γάμο.
(3) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου δεν εκδίδει πιστοποιητικό
ειδοποίησης, εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τέλεσης γάμου
που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.
ΜΕΡΟΣ IV
ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
9. (1) Ο γάμος τελείται με την ταυτόχρονη δήλωση των Τέλεση γάμου.
προτιθέμενων να συνάψουν γάμο προσώπων ότι συμφωνούν σ’
αυτό, και την ανάγνωση από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων προς
αυτούς του κειμένου που εκτίθεται στο ∆εύτερο Πίνακα. Η δήλωση
γίνεται δημόσια και κατά πανηγυρικό τρόπο, σύμφωνα με το
κείμενο του ∆εύτερου Πίνακα, ενώπιον δύο τουλάχιστον μαρτύρων, ∆εύτερος
προς το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων που είναι υποχρεωμένος να Πίνακας.
συντάσσει αμέσως τη σχετική πράξη.
(2) Η τέλεση γάμου δυνάμει του εδαφίου (1) δεν εμποδίζει την
τέλεση του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των μερών,
και η τέλεση γάμου κατά τη θρησκεία και το δόγμα των μερών δεν
εμποδίζει την τέλεση του γάμου τους δυνάμει του εδαφίου (1):
Νοείται ότι, και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις, οι γάμοι
θεωρούνται ως ένας γάμος.
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(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόμου, κάθε μέρος που συνάπτει θρησκευτικό γάμο μέσα στην
έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 17, αποστέλλει στο Ληξίαρχο
πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού του εν λόγω γάμου εντός
σαράντα πέντε ημερών από την τέλεση του γάμου, και κάθε
εγγεγραμμένος ιερέας που τελεί τέτοιο γάμο, πληροφορεί γραπτώς
το Ληξίαρχο εντός σαράντα πέντε ημερών από την εν λόγω τέλεση.
10. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δύναται να αρνηθεί την Άρνηση τέλεσης
τέλεση γάμου αν, κρίνει από τα στοιχεία που περιέρχονται σε γάμου.
γνώση του ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρου
γάμου ή αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα που θα καθιστούσε το
γάμο ελαττωματικό.

(2) Σε περίπτωση άρνησης τέλεσης γάμου, όπως αναφέρεται
στο εδάφιο (1) πιο πάνω, οι επηρεαζόμενοι από την απόφαση του
Λειτουργού Τέλεσης Γάμου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο
Οικογενειακό ∆ικαστήριο, προσβάλλοντας την ορθότητα της
απόφασης.

11. (1) Τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο είναι Επιλογή
ελεύθερα να επιλέξουν τον τόπο τέλεσής του. Για το σκοπό αυτό, τόπου.
υποβάλλουν από κοινού αίτηση στο Λειτουργό Τέλεσης Γάμων του
τόπου επιλογής τους.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "τόπος τέλεσης
γάμου" σημαίνει:

(α)

το δήμο στον οποίο θα τελεστεί ο γάμος και ο γάμος
τελείται στο γραφείο του εν λόγω δήμου.
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τον τόπο τέλεσης γάμου που καθορίζεται από
οποιοδήποτε άλλο λειτουργό τέλεσης γάμου,

εκτός αν οριστεί διαφορετικά.
(3) Για την τέλεση γάμου καταβάλλεται το καθορισμένο στο Τρίτος Πίνακας,
Μέρος Ι.

Μέρος Ι του Τρίτου Πίνακα τέλος:
Νοείται ότι τα τέλη για την τέλεση γάμου από εγγεγραμμένο
ιερέα, με βάση το άρθρο 40, δε θα υπερβαίνουν σε καμιά
περίπτωση τα τέλη που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα.

Τρίτος Πίνακας.

12. (1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει, αμέσως μετά την Πιστοποιητικό
τέλεση του γάμου, πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Τύπο Γ του γάμου.
Πρώτου Πίνακα σε τρία αντίγραφα υπογραμμένα από τον ίδιο, από
τα πρόσωπα των οποίων τέλεσε το γάμο,

και από δύο

Πρώτος Πίνακας,
Τύπος Γ.

τουλάχιστον από τους μάρτυρες. Το ένα αντίγραφο δίδεται στα
πρόσωπα

των

οποίων

τελέσθηκε

ο

γάμος,

το

δεύτερο

αποστέλλεται μέσα σε επτά ημέρες στο Ληξίαρχο και το τρίτο
καταχωρίζεται στο μητρώο που τηρείται από το Λειτουργό Τέλεσης
Γάμων σύμφωνα με τον Τύπο Α του Τέταρτου Πίνακα.

Τέταρτος
Πίνακας,
Τύπος Α.

(2)

Στις περιπτώσεις όπου τα μέρη ή ένα εξ αυτών είναι

υπήκοος ξένης χώρας, η οποία διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη
∆ημοκρατία, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων στέλλει πιστοποιημένο
από τον ίδιο αντίγραφο γάμου στην πρεσβεία ή στο προξενείο της
χώρας αυτής.
(3) Το πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται είναι όσο το δυνατό Πρώτος Πίνακας,
πλησιέστερα προς τον Τύπο Γ του Πρώτου Πίνακα.
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(4) Το πιστοποιητικό γάμου δύναται να εκδίδεται στα αγγλικά, αν Πρώτος Πίνακας,
αυτό ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον Τύπο ∆ του Τύπος ∆.
Πρώτου Πίνακα.
ΜΕΡΟΣ V
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ
- ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
13. (1) Γάμος είναι ελαττωματικός και υπόκειται σε ακύρωση ή Κατηγορίες
διακήρυξη της ακυρότητας ή του ανυπόστατου του γάμου δυνάμει ελαττωματικών
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αν είναι ακυρώσιμος, άκυρος,

γάμων.

ή ανυπόστατος, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του παρόντος
άρθρου.
(2) Ακυρώσιμος είναι ο γάμος που συνάπτεται κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 14, άκυρος είναι εκείνος που
συνάπτεται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17, και
ανυπόστατος είναι εκείνος που συνάπτεται κατά παράβαση του
άρθρου 19.
(3) Γάμος που είναι ακυρώσιμος, είναι θεραπεύσιμος κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16.
14. (1) Για τη σύναψη γάμου απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των Ακυρώσιμοι
γάμοι.

προσώπων που θα συνάψουν το γάμο.
(2) ∆εν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που θα
συνάψουν το γάμο όπως απαιτεί το εδάφιο (1) του παρόντος
άρθρου, αν οποιοδήποτε από αυτά:
(α) είναι ανίκανο για σύναψη γάμου πρόσωπο μέσα στην έννοια
του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, ή
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(β) τελεί υπό πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου
του άλλου προσώπου, ή
(γ) έχει εξαναγκαστεί να συνάψει το γάμο με απειλή, όπως
καθορίζεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.
(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του
παρόντος άρθρου, ανίκανο για σύναψη γάμου πρόσωπο είναι,
κάθε πρόσωπο το οποίο:

(α) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16, δεν έχει
συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, ή
(β) είναι ανίκανο κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου να
αντιληφθεί και εκτιμήσει την πράξη του ούτως ώστε να
συναινέσει

στο

γάμο,

λόγω

νοητικής

διαταραχής

ή

ανεπάρκειας, ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή
ασθένειας, ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

(4)

Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2)

απειλή συνιστά:
(α) κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που δύναται να επιφέρει
φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο, ότι θα εκτεθεί σε άμεσο και
σημαντικό κίνδυνο η ζωή, η τιμή, η ελευθερία, η σωματική
ακεραιότητα ή η περιουσία του ή εκείνη των μελών της
οικογένειας

του,

και

εκ

του

φόβου
.

συγκατάθεση του για τέλεση γάμου
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(β) κάθε νόμιμη, παράνομη ή εναντίον των χρηστών ηθών
ενέργεια ή πράξη ή δήλωση που επιφέρει φόβο στο μέσο
λογικό άνθρωπο και ως εκ του λόγου αυτού αποσπάται η
συγκατάθεση του ενός ή και των δύο προσώπων για τέλεση
γάμου.
15. (1) Σε περίπτωση που το ένα ή και τα δύο πρόσωπα δεν Ηλικία για γάμο.
έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους,
επιτρέπεται να συνάψουν γάμο, αν:
(α) έχουν συμπληρώσει και τα δύο το δέκατο έκτο έτος της
ηλικίας τους,
(β) τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα συγκατατίθενται
εγγράφως προς τούτο,
(γ) υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν τούτο.
(2) Σε περίπτωση που:
(α) τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα αδικαιολόγητα
δεν παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, όπως προβλέπεται
στην παρ. (β) του εδαφίου (1) πιο πάνω, ή
(β) δεν υπάρχει πρόσωπο που να έχει τη γονική μέριμνα για
παροχή της συγκατάθεσης,
το ∆ικαστήριο της Επαρχίας όπου διαμένει το εν λόγω πρόσωπο
που πρόκειται να συνάψει το γάμο, δύναται να επιτρέψει τη
σύναψή του.
Άρση ακυρότητας.

16. Γάμος παύει να είναι ακυρώσιμος:
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(α) Αν, παρά το ότι τελέσθηκε χωρίς την ελεύθερη συναίνεση
των προσώπων στη σύναψή του, ακολουθήσει ελεύθερη και
πλήρης συναίνεση των συζύγων,
(β) αν, παρά το ότι συνάφθηκε από ανίκανο για σύναψη γάμου
πρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο αναγνωρίσει το γάμο, αν
και όταν καταστεί ικανό για σύναψη γάμου πρόσωπο,
(γ) αν, παρά το ότι συνάφθηκε χωρίς συγκατάθεση των
προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα, δοθεί εκ των
υστέρων η γραπτή συγκατάθεσή τους,
(δ) αν, παρά το ότι συνάφθηκε εξαιτίας πλάνης σχετικά με την
ταυτότητα του προσώπου του άλλου συζύγου, το πλανηθέν
πρόσωπο αναγνωρίσει το γάμο μετά τη διαπίστωση της
πλάνης,

(ε)

αν, παρά το ότι τελέσθηκε ως αποτέλεσμα εξαναγκασμού
οποιουδήποτε προσώπου στο γάμο, το εξαναγκασθέν
πρόσωπο αναγνωρίσει το γάμο μετά που θα παρέλθει η
απειλή.

17.- (1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου Άκυροι γάμοι.
18:
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(α) «θρησκευτικός γάμος» σημαίνει γάμο που τελέστηκε ή που
τελείται

σύμφωνα

με

τους

κανόνες

της

Ελληνικής

Ορθόδοξης Εκκλησίας ή των δογμάτων των θρησκευτικών
ομάδων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, και
περιλαμβάνει

θρησκευτικό

γάμο

που

τελέστηκε

από

εγγεγραμμένο ιερέα πριν την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει του δι’ αυτού
καταργηθέντος περί Γάμου Νόμου, Κεφ. 279, ως και
θρησκευτικό γάμο που τελείται από ιερέα που αναφέρεται
στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 40 του παρόντος Νόμου

(β) «πολιτικός

γάμος»

περιλαμβάνει

πολιτικό

γάμο

που

τελέσθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Νόμου, δυνάμει των δι’ αυτού καταργηθέντων
περί Γάμου Νόμου, Κεφ. 279, και περί Πολιτικού Γάμου
Νόμων του 1990 έως 1995.
(2) Γάμος είναι άκυρος, αν η τέλεση του γίνει:
(α) Προτού αμετάκλητα λυθεί ή ακυρωθεί τυχόν προϋπάρχων
γάμος οποιουδήποτε των προσώπων, περιλαμβανομένου
και του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου,
(β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια
γραμμή μέχρι και του πέμπτου βαθμού,
(γ) μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή σε
πλάγια γραμμή μέχρι και του τρίτου βαθμού,
(δ) μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουμένου ή των κατιόντων
τους,

(ε)

μεταξύ τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου και του πατέρα που
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το αναγνώρισε ή των εξ αίματος συγγενών του.
18. (1) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του Λύση ή ακύρωση
προηγούμενου

άρθρου 17:

γάμου.

(α) Η

λύση

ή

ακύρωση

γάμου,

περιλαμβανομένου

θρησκευτικού και πολιτικού γάμου, καθίσταται αμετάκλητη
μετά την εκπνοή της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης
(β) σε περίπτωση καταχώρισης έφεσης, η λύση ή ακύρωση
γάμου, περιλαμβανομένου θρησκευτικού και πολιτικού
γάμου, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης στην
έφεση
(γ) το δικαίωμα καταχώρισης έφεσης αποσβένεται οριστικά, αν,
οποιοσδήποτε από τους διαδίκους συνάψει νέο γάμο πριν
την παρέλευση της προθεσμίας για καταχώριση έφεσης
(δ) σε περίπτωση σύναψης γάμου πριν την παρέλευση της
προθεσμίας για καταχώριση έφεσης, ο γάμος δεν είναι
άκυρος αν δεν ασκήθηκε ακολούθως έφεση εντός της εν
λόγω προθεσμίας

(ε)

στις

περιπτώσεις

όπου

συνυπάρχει

πολιτικός

και

θρησκευτικός γάμος, ή συνυπάρχουν πλείονες του ενός
γάμοι, η λύση ή ακύρωση από ∆ικαστήριο του ενός από
τους γάμους που συνυπάρχουν έχει ως αποτέλεσμα, για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τη λύση και ακύρωση
του άλλου γάμου.
(2) Οι σύζυγοι μπορούν να δηλώσουν ενώπιον του ∆ικαστηρίου
ότι θεωρούν τον γάμο τους έγκυρο, πριν αυτός κηρυχθεί άκυρος
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
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Ανυπόστατοι

19. (1) Γάμος είναι ανυπόστατος:

γάμοι.

(α) αν έγινε χωρίς τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 9(1)
(β) αν δεν τελέσθηκε από Λειτουργό Τέλεσης Γάμων ή από
εγγεγραμμένο ιερέα
(γ) αν είναι εικονικός
(δ) αν τελέσθηκε ενόσω ίσχυε διάταγμα απαγόρευσης εκδοθέν
από οποιοδήποτε δικαστήριο.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "εικονικός γάμος"
σημαίνει γάμο ο οποίος τελείται μεταξύ πολίτη της Κυπριακής
∆ημοκρατίας ή αλλοδαπού, που διαμένει νόμιμα στην Κυπριακή
∆ημοκρατία και αλλοδαπό, με αποκλειστικό σκοπό την είσοδο και
παραμονή του τελευταίου στην Κυπριακή ∆ημοκρατία.
ΜΕΡΟΣ VΙ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΑΜΟΥ
20. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται και στους Πεδίο Εφαρμογής
πολιτικούς γάμους που τελέσθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης του παρόντος
της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των δι’ αυτού
καταργηθέντων περί Πολιτικού Γάμου Νόμων του 1990 έως 1995.
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21. (1) Γάμος που είναι ακυρώσιμος κατά τα διαλαμβανόμενα Αγωγή
στον παρόντα Νόμο, δύναται, αν δεν έχει αρθεί η ακυρωσιμότητά ακύρωσης.
του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ακυρωθεί με
απόφαση του Οικογενειακού ∆ικαστηρίου, που εκδίδεται σε αγωγή
η οποία εγείρεται για ακύρωση του γάμου από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22.
(2) Άκυρος ή ανυπόστατος γάμος κατά τα διαλαμβανόμενα στον
παρόντα Νόμο, δύναται να κηρυχθεί άκυρος ή να αναγνωρισθεί ως
ανυπόστατος, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο με απόφαση του
Οικογενειακού ∆ικαστηρίου, που εκδίδεται σε αγωγή η οποία
εγείρεται για διακήρυξη της ακυρότητας ή αναγνώριση του
ανυπόστατου του γάμου, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
εδάφιο (2) του άρθρου 22.
22. (1) Αγωγή για ακύρωση γάμου δυνάμει του εδαφίου (1) του ∆ικαίωμα
άρθρου 21 δύναται να εγερθεί μόνο από τα πιο κάτω πρόσωπα:

(α)

από εκάτερον των συζύγων σε περίπτωση γάμου που είναι
ακυρώσιμος κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του
άρθρου 14, ή κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγράφο (α)
του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου, ή επί τω ότι δεν
υπήρξε συμμόρφωση με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου 15

(β) από σύζυγο που πλανήθηκε σε σχέση με την ταυτότητα του
άλλου συζύγου, ή που εξαναγκάστηκε στη σύναψη γάμου,
αλλά όχι από τους κληρονόμους τους, σε περίπτωση γάμου
που είναι ακυρώσιμος κατά τα διαλαμβανόμενα είτε στην
παράγραφο (β) είτε στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του
άρθρου 14.
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(2) Αγωγή για να κηρυχθεί γάμος άκυρος δυνάμει του εδαφίου (2)
του άρθρου 21, δύναται να εγερθεί μόνο από εκάτερον των
συζύγων ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με άμεσο έννομο
συμφέρον, σε κάθε περίπτωση γάμου που είναι άκυρος κατά τα
διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, όπως επίσης και
από την Κυπριακή ∆ημοκρατία σε περίπτωση γάμου που είναι
άκυρος κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (ε) του
εν λόγω εδαφίου.

(3) Αγωγή για να κηρυχθεί γάμος ανυπόστατος δυνάμει του
εδαφίου (2) του άρθρου 21, δύναται να εγερθεί μόνο από εκάτερον
των συζύγων, ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με άμεσο
έννομο συμφέρον ή από την Κυπριακή ∆ημοκρατία.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, άμεσο έννομο
συμφέρον έχουν οι γονείς, ο επίτροπος ή κηδεμόνας ανηλίκου για
σκοπούς συναίνεσης, ο διαχειριστής περιουσίας ανίκανου προς
συναίνεση προσώπου, και κάθε πρόσωπο που έχει τη φροντίδα
και επιμέλεια του προσώπου και της περιουσίας του, ο σύζυγος ή η
σύζυγος προγενέστερου νόμιμου και μη λυθέντος γάμου στις
περιπτώσεις διγαμίας, και επίσης τα νόμιμα τέκνα από τέτοιο γάμο
και κάθε πρόσωπο του οποίου επηρεάζεται το κληρονομικό
δικαίωμα από το γάμο.
23. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), δε δύναται να Παραγραφή
εγερθεί οποιαδήποτε αγωγή δυνάμει του άρθρου 21 μετά την ακύρωσης.
παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία τέλεσης γάμου.
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(2) ∆ε δύναται να εγερθεί αγωγή για ακύρωση γάμου δυνάμει του
εδαφίου (1) του άρθρου 21, από το σύζυγο που πλανήθηκε ή
εξαναγκάστηκε στη σύναψη γάμου που είναι ακυρώσιμος εξαιτίας
πλάνης

ή

εξαναγκασμού

κατά

τα

διαλαμβανόμενα

στις

παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14, μετά την
παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία
διαλύθηκε η πλάνη ή παρήλθε η απειλή, ανάλογα με την
περίπτωση.
24. Γάμος που ακυρώνεται ή κηρύσσεται άκυρος με αμετάκλητη Αποτελέσματα
δικαστική απόφαση, παύει να έχει οποιαδήποτε αποτελέσματα από ακύρωσης.
την

ημερομηνία

έκδοσης

της

απόφασης,

και

γάμος

που

αναγνωρίζεται με τέτοια απόφαση ως ανυπόστατος, δεν έχει εξ’
υπαρχής οποιαδήποτε αποτελέσματα:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν
τυχόν διατάξεις σε άλλους νόμους, με τις οποίες ρυθμίζονται ειδικά
τα δικαιώματα των προσώπων σε τέτοιους γάμους.
25. Παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια γάμου που Ιδιότητα παιδιών
ακυρώνεται

ή

κηρύσσεται

άκυρος

ή

αναγνωρίζεται

ως ακυρωθέντος

ανυπόστατος με δικαστική απόφαση, διατηρούν την ιδιότητα

γάμου.

παιδιού που γεννήθηκε σε γάμο.
26. (1) Η αναγνώριση γάμου ως ανυπόστατου δυνάμει του εδαφίου Νομιζόμενος
(2) του άρθρου 21, επενεργεί μόνο για το μέλλον ως προς το γάμος.
σύζυγο

που

κατά

το

χρόνο

τέλεσης

αγνοούσε

την

ελαττωματικότητα του γάμου, ή ως προς και τους δύο συζύγους σε
περίπτωση που αγνοούσαν την ελαττωματικότητα και οι δύο:
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Νοείται ότι, σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των συζύγων
αγνοούσε την ελαττωματικότητα του γάμου κατά το χρόνο τέλεσης,
αυτός έχει εναντίον του άλλου συζύγου που

γνώριζε την

ελαττωματικότητα κατ’ εκείνο το χρόνο, και σε περίπτωση θανάτου
του τελευταίου μετά τη δικαστική απόφαση, εναντίον των
κληρονόμων του, τα δικαιώματα που εκάστοτε ισχύουν σε
περίπτωση διαζυγίου.
(3) Τα δικαιώματα που εκάστοτε ισχύουν σε περίπτωση
διαζυγίου, τα έχει επίσης και ο σύζυγος που εξαναγκάστηκε να
τελέσει γάμο με απειλή, παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά ήθη,
σε περίπτωση θανάτου του άλλου συζύγου μετά την ακύρωση του
γάμου.
27. (1) Γάμος δύναται να λυθεί με δικαστική απόφαση, που Λόγοι
διαζυγίου.

απαγγέλλεται:
(α) καθόσον αφορά γάμο που τελείται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου, και πολιτικό γάμο μέσα στην έννοια
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 17, από
Οικογενειακό

∆ικαστήριο

σε

αγωγή

διαζυγίου

που

καταχωρείται στο εν λόγω ∆ικαστήριο
(β) καθ’ όσον αφορά πολιτικό γάμο, για τη λύση του οποίου έχει
δικαιοδοσία
δυνάμει

οικογενειακό
των

περί

δικαστήριο

που

Οικογενειακών

καθιδρύεται

∆ικαστηρίων 87(Ι) του 1994
46(Ι) του 1995
(Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμων του 1994 έως 1998, από το
52(Ι) του 1995
εν λόγω οικογενειακό δικαστήριο σε αγωγή διαζυγίου που 38(Ι) του 1996
29(Ι) του 1997
εγείρεται σ’ αυτό.
22(Ι) του 1998.
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(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) γάμοι δύνανται να λυθούν με
αγωγή διαζυγίου εκατέρου των συζύγων, όταν οι μεταξύ των
συζύγων σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά για λόγο που αφορά
το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα
να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα η εξακολούθηση της έγγαμης
σχέσης, ή, καθ’ όσον αφορά τους ανήκοντες στην Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία, και για οποιοδήποτε άλλο λόγο που
επιτρέπεται δυνάμει της παραγράφου 2Β του Άρθρου 111 του
Συντάγματος:
Νοείται ότι, καθ’ όσον αφορά γάμο που εμπίπτει στις διατάξεις
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), αυτός δύναται να λυθεί και
για οποιοδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται στους περί
Οικογενειακών ∆ικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμους του 87(Ι) του 1994
1994 έως 1998.

46(Ι) του 1995
52(Ι) του 1995
38(Ι) του 1996
29(Ι) του 1997
22(Ι) του 1998.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2):
(α) εκτός αν ο εναγόμενος αποδείξει το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι
οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων έχουν κλονισθεί και ότι είναι
αφόρητη για τον ενάγοντα η εξακολούθηση της έγγαμης
σχέσης για λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγόμενου
όπως απαιτεί το εδάφιο, σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας
ή εγκατάλειψης του ενάγοντα, ή επιβουλής της ζωής του
από τον εναγόμενο
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ο κλονισμός των σχέσεων μεταξύ των συζύγων κατά τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν εδάφιο τεκμαίρεται αμάχητα,
εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση επί τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια, και το διαζύγιο δύναται να εκδοθεί έστω
και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του
ενάγοντα. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν
εμποδίζεται

από

μικρές

διακοπές

που

έγιναν

ως

προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεών των και οι
οποίες δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες.
(4) Εκτός αν για ορισμένους γάμους προνοούνται σε άλλους
νόμους άλλοι λόγοι για τη λύση τους, γάμος δύναται να λυθεί με
διαζύγιο για τους πιο κάτω λόγους:
(α) αλλαγής φύλου του εναγόμενου, ή εγκατάλειψης του
ενάγοντα ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο
(β) τεκμαίρεται αμάχητα ότι οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων
έχουν κλονισθεί και ότι είναι αφόρητη για τον ενάγοντα η
εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης για λόγο που αφορά το
πρόσωπο και των δύο συζύγων όπως απαιτεί το εδάφιο (2),
εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση επί τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης
δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως
προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους
συζύγους και οι οποίες στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν
τους έξι μήνες.
(5) Ο θάνατος του ενός των συζύγων επιφέρει λύση του γάμου.
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ΜΕΡΟΣ VII
ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ
28. (1) Ο Γενικός Ληξίαρχος, που ορίζεται με βάση τον περί Ληξίαρχος
Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, είναι ο Ληξίαρχος Γάμων για τους γάμων.
141(Ι) του 2002.

σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Ληξίαρχος Γάμων καταχωρίζει σε μητρώο όλους τους Τέταρτος
Πίνακας,

γάμους σύμφωνα με τον Τύπο Α του Τέταρτου Πίνακα.

Τύπος Α.

(3) Ο Ληξίαρχος Γάμων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων Τέταρτος
προσώπων, καταχωρίζει τους θρησκευτικούς γάμους σε ειδικό Πίνακας,
Τύπος Β.

μητρώο σύμφωνα με τον Τύπο Β του Τέταρτου Πίνακα.
(4) Ο Ληξίαρχος Γάμων ή ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, με την

καταβολή του καθορισμένου τέλους σύμφωνα με τον Τρίτο Πίνακα, Τρίτος Πίνακας.
εκδίδουν σε πρόσωπα που συνήψαν γάμο, ή άλλα από αυτά
εξουσιοδοτημένα

πρόσωπα,

πιστοποιημένα

αντίγραφα

πιστοποιητικού γάμου, για γάμους που είναι καταχωρισμένοι στα
τηρούμενα από αυτούς μητρώα γάμων.
29. Πιστοποιητικό γάμου καταχωρισμένο στο μητρώο γάμου Πιστοποιημένα
δυνάμει του Νόμου αυτού ή αντίγραφό του το οποίο υπογράφεται αντίγραφα
και πιστοποιείται ως αληθές αντίγραφο από το Ληξίαρχο ή από το
Λειτουργό

Τέλεσης

Γάμων,

γίνεται

δεκτό

σε

οποιοδήποτε

αποτελούν
απόδειξη.

δικαστήριο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από
νόμο.
30. Όλα τα διαζύγια που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο στη Καταχώρηση
∆ημοκρατία καταχωρίζονται σε μητρώο σύμφωνα με τον Τύπο Γ όλων των
του Τέταρτου Πίνακα που τηρείται για το σκοπό αυτό στο γραφείο
του Ληξίαρχου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου.

διαζυγίων.
Τέταρτος
Πίνακας,
Τύπος Γ.

26

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3742, 25/7/2003

104(I)/2003

31. (1) Ο Ληξίαρχος με την καταβολή του καθορισμένου τέλους Έκδοση
σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του Τρίτου Πίνακα, δύναται, κατόπιν πιστοποιητικού
αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, να εκδώσει

από το Ληξίαρχο.
Τρίτος Πίνακας,

πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Τύπο ∆ του Τέταρτου Πίνακα με το Μέρος ΙΙ.
οποίο να βεβαιώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί στο Τέταρτος
μητρώο του, ότι συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει τελέσει γάμο και Πίνακας,
δεν έχει δηλωθεί ούτε τέλεση θρησκευτικού γάμου.

Τύπος ∆΄.

(2) Πρόσωπο δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τα μητρώα
του Ληξίαρχου ή των Λειτουργών Τέλεσης Γάμων εφόσον
καταβάλει το καθορισμένο στον Τρίτο Πίνακα τέλος.

Τρίτος Πίνακας.

ΜΕΡΟΣ VII
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
32. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9, Παράλειψη
το οποίο παραλείπει να αποστείλει το προβλεπόμενο από το εν πληροφόρησης
λόγω εδάφιο πιστοποιητικό ή την προβλεπόμενη πληροφορία,

τέλεσης
θρησκευτικού

διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο γάμου.
χιλιάδες λίρες.

33. Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, ο οποίος τελεί γάμο εν γνώσει του Τέλεση γάμου
ότι οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου δεν τηρήθηκε, κατά παράβαση
διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με
χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές
ποινές.
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34. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προβαίνει σε Ψευδείς
οποιαδήποτε

ψευδή

κατάθεση

σε

οποιαδήποτε

δήλωση, δηλώσεις.

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από το Νόμο αυτό
να γίνει ή εκδοθεί, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση
για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή
πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
35. Πρόσωπο το οποίο πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό Πλαστογράφηση
Λειτουργού Τέλεσης Γάμων ή εν γνώσει του θέτει σε κυκλοφορία πιστοποιητικού.
τέτοιο πλαστό πιστοποιητικό, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με
φυλάκιση μέχρι πέντε ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε
χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.
36. Οποιοσδήποτε εν γνώσει του τελεί ή προσποιείται ότι τελεί Τέλεση γάμου
γάμο δυνάμει του Νόμου αυτού, χωρίς στην πραγματικότητα να από μη αρμόδιο
είναι αρμόδιος δυνάμει του Νόμου αυτού να πράξει τούτο,

πρόσωπο.

διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε έτη ή με
χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές
ποινές.
ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
37. Τα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται δυνάμει του Τέλη και
παρόντος Νόμου καθορίζονται με Κανονισμούς. Μέχρι την έκδοση δικαιώματα.
των σχετικών Κανονισμών θα ισχύουν τα καθορισμένα τέλη στο
Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ του Τρίτου Πίνακα.

Τρίτος Πίνακας,
Μέρος Ι,
Μέρος ΙΙ.

38. Κάθε Λειτουργός Τέλεσης Γάμων προμηθεύει έντυπα της Ο Λειτουργός
ειδοποίησης γάμου χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους, σε Τέλεσης Γάμων
κάθε πρόσωπο που ήθελε ζητήσει τέτοιο έντυπο.
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39. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για Κανονισμοί.
την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. Οι Κανονισμοί που εκδίδονται
δυνάμει

του

άρθρου

αυτού

κατατίθενται

στη

Βουλή

των

Αντιπροσώπων για έγκριση.

40. (1) Η εφαρμογή του Νόμου αυτού δεν επηρεάζει με Επιφυλάξεις.
οποιοδήποτε τρόπο γάμο που έχει τελεστεί δυνάμει των διατάξεων
των νόμων που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο.

(2)

Οποιοσδήποτε ιερέας, που κατά την ημερομηνία

έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, είναι εγγεγραμμένος, με
βάση τις διατάξεις του περί Γάμου Νόμου Κεφ. 279, θα
εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα ιερολόγησης γάμων με βάση τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι στις περιπτώσεις γάμου που τελούνται από τους
πιο πάνω ιερείς, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
Νόμου που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρου
γάμου, καθώς επίσης και με την τέλεση γάμου.
(3) (α) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εγγράφει, μετά
από αίτησή τους, νέους διαπιστευμένους ή αναγνωρισμένους ιερείς
οποιασδήποτε θρησκείας, δόγματος ή σώματος, μετά από
διαβεβαίωση του αναγνωρισμένου αρχηγού του δόγματος στο
οποίο αυτοί ανήκουν.

Τα ονόματα των εγγεγραμμένων ιερέων

καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο και δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτος.

(β)

Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται οποτεδήποτε να

διαγράψει από το μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου ιερέα, σε
συνεννόηση με τον αρχηγό του δόγματος στο οποίο ανήκει ο
ιερέας.
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(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) δεν εφαρμόζονται σε
γάμο που τελείται από εγγεγραμμένο ιερέα θρησκευτικής ομάδας,
μέσα στην έννοια της παραγράφου 3 του Άρθρου 2 του
Συντάγματος,

ή

της

Ελληνικής

Ορθοδόξου

Εκκλησίας,

σε

περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα που προτίθενται να
συνάψουν γάμο ανήκουν σ’ αυτή την Εκκλησία.
41. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται:

Καταργήσεις.

Κεφ. 279.

-Ο περί Γάμου Νόμος, Κεφ. 279.

4 του 1962
61 του 1966
71 του 1969
2 του 1980
21 του 1986
18 του 1987
150 του 1991
84(Ι) του 1994
84(Ι) του 1997
11(Ι) του 1999.

-

Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 έως 1995.

21 του 1990
28(Ι) του 1994
93(Ι) του 1994
57(Ι) του 1995
58(Ι) του 1995.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Α
______________

(Άρθρο 4)
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΓΑΜΟ
Προς το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου του ∆ήμου ..................................................
Οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι
(α) ο ............................................................................................................. και
(β) η ................................................................................................................
∆ια του παρόντος σας δίνουμε ειδοποίηση ότι επιθυμούμε τη σύναψη γάμου μεταξύ
μας:
Παραθέτουμε πιο κάτω τα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία, απ΄ ό,τι είμαστε σε
θέση να πιστεύουμε και να γνωρίζουμε, είναι ορθά. ∆ηλώνουμε ότι δεν υπάρχει
μεταξύ μας σχέση τέτοια, η οποία θα μπορούσε να καταστήσει το γάμο μας
ανυπόστατο και άκυρο λόγω συγγένειας εξ’ αίματος ή άλλης στενής συγγένειας.
Στοιχεία άνδρα (α)

Στοιχεία γυναίκας(β)

Ονοματεπώνυμο:

..........................................

..........................................

Ημερ. Γέννησης:

..........................................

..........................................

Τόπος Γέννησης:

..........................................

..........................................

Θρήσκευμα:

..........................................

..........................................

Οικογ. Κατάσταση:

..........................................

..........................................

Επάγγελμα:

..........................................

..........................................

Υπηκοότητα:

..........................................

..........................................

Παρούσα

..........................................

..........................................

διεύθυνση:

........................................... ..........................................
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..........................................

..........................................

........................................... ..........................................
Αρ. ταυτότητας ή

..........................................

..........................................

Χώρα έκδοσης:

..........................................

..........................................

Ημερομηνία

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

Αρ. ∆ιαβατηρίου:
(για αλλοδαπούς)

έκδοσης:
Ονοματεπώνυμο
πατέρα:
Ονοματεπώνυμο
μητέρας:
*Ημερομηνία άφιξης
στην Κύπρο:

Ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης:
................(ημέρα)/.................(μήνας)/................(έτος)
Υπογραφή:

(α).....................................

(β).....................................

* Να συμπληρωθεί μόνο από πρόσωπα που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Σημ.: Η διγαμία, δηλαδή η τέλεση γάμου πριν τη νόμιμη διάλυση του
υφιστάμενου, είναι αδίκημα και οι ένοχοι διγαμίας υπόκεινται στην τιμωρία
που προνοείται για το αδίκημα αυτό.

32

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3742, 25/7/2003

104(I)/2003

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Β
______________
Άρθρο 6(1)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
Εγώ, ο ......................................................

Λειτουργός Τέλεσης Γάμων στο ∆ήμο

................................................... διά του παρόντος πιστοποιώ ότι κατά την ………….
ημέρα του ......................
πρόθεση σύναψης γάμου

(μήνας) ...................(έτος) επιδόθηκε ειδοποίηση για
μεταξύ των προσώπων που ονομάζονται και

περιγράφονται σε αυτήν, η οποία παραδόθηκε υπογραμμένη από τα πρόσωπα που
φαίνονται πιο κάτω, και η οποία καταχωρήθηκε δεόντως στο βιβλίο Ειδοποιήσεων
Γάμου του πιο πάνω ∆ήμου.
Ο γάμος μεταξύ των προσώπων αυτών θα τελεστεί στο Γραφείο μου ή .................
την ................. (ημέρα) του ......................... (μήνας) του ...............(έτος) και ώρα
......................., στην παρουσία δύο μαρτύρων.

Ονοματεπώνυμο

Αρ. ∆ελτίου

Οικογενειακή

Τόπος

Ταυτότητας

Κατάσταση

Μόνιμης ∆ιαμονής

ή ∆ιαβατηρίου

(Άγαμος/
∆ιαζευγμ,/
Χήρος/α)

Α.Β.

...................................

..............................

...............................

Γ.∆.

...................................

..............................

...............................
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Ημερομηνία καταχώρισης της ειδοποίησης
......................(ημέρα) /..............................(μήνας) /............... (έτος)

Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού
......................(ημέρα) /..............................(μήνας) /............... (έτος)

Μαρτυρία η υπογραφή μου
Σήμερα την ......................(ημέρα) /........................(μήνας) /............... (έτος)

(Υπογραφή)
Λειτουργός Τέλεσης Γάμων.
Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι άκυρο, εκτός αν ο γάμος τελεστεί κατά την πιο πάνω
καθορισμένη ημερομηνία.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Γ
Άρθρο 12(1)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ
Γάμος που τελέστηκε στα .......................... στην Επαρχία της ................ στην Κύπρο.
Αρ.

Ημερομηνία

Όνομα και

Ημερομηνία

Οικογενειακή

Υπηκοότητα

Τόπος

Ονοματεπώνυμο

Τέλεσης

Επώνυμο

Γεννήσεως

(Κατάσταση

και

και

Γονέων

Γάμου

προσώπων

∆ιαζευγμένος/

Θρησκεία

∆ιαμονή

ή Χήρος/α

Παντρεύτηκαν την ........................ σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου.
Από μένα ..........................

Λειτουργός Τέλεσης Γάμων .....................

(Όνομα ολογράφως)

(Υπογραφή)

Ο παρών γάμος 1. .......................... Μάρτυρες 1. (Όνομα ολογράφως) ..............................
τελέστηκε

(Υπογραφή)

................................

μεταξύ μας

Αρ. ∆.Τ.

................................

2. ..........................

2. (Όνομα ολογράφως) ................................
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(Υπογραφή)

...............................

Αρ. ∆.Τ.

...............................

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3742, 25/7/2003

104(I)/2003

CERTIFICATE OF MARRIAGE
FORM D - [Section 12 (4)]

Marriage solemnized at ……………… in the District of ……………….., Cyprus

No. Date of
Marriage

Name

Date of

Marital

Citizenship

Permanent Parent’s

and

Birth

Status

and Religion

Residence

Name

Surname

Single or

and

of Parties

Divorced

Surname

Widow/er

Married in the ………………………. according to the provisions of the ………………………….
By me, ……………………

Marriage Officer. …………………………..
(Signature)

This marriage

1. ………………

was solemnized

In the presence of us 1. ……………………………………
(Witnesses)

between us

Name and Surname, Passport No.
(Signature)

2. ………………

2. …………………………………..
Name and Surname, Passport No.
(Signature)
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∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Άρθρο 9
______________
ΤΕΛΕΤΟΥΓΙΚΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
Α. Ανάγνωση του πιο κάτω κειμένου από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων:
«Γνωρίζετε εσείς ο ........................................................................................... και η
..............................................................................................................

ότι

με

την

ταυτόχρονη συναίνεσή σας, που γίνεται δημόσια και πανηγυρικά στην παρουσία μου
και στην παρουσία των προσώπων που βρίσκονται εδώ, δέχεστε ο ένας τον άλλο
για νόμιμο σύζυγο και με την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού με την υπογραφή
σας, συνάπτετε μεταξύ σας νόμιμο γάμο για όλους τους σκοπούς του αστικού
δικαίου.
Πρέπει να γνωρίζετε ακόμα ότι ο γάμος σας δεν μπορεί να λυθεί στη διάρκεια της
ζωής σας, παρά μόνο με έγκυρη απόφαση δικαστηρίου. Αν οποιοσδήποτε από εσάς
(πριν από το θάνατο του άλλου) συνάψει άλλο γάμο ενώ αυτός παραμένει άλυτος,
διαπράττει το αδίκημα της διγαμίας και θα υπόκειται στις συνέπειες που
προβλέπονται από το νόμο.

Β. ∆ήλωση του κάθε μέρους, στο άλλο, ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων και
των δύο μαρτύρων.
«Καλώ όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ να μαρτυρήσουν ότι εγώ ο/η
................................................................................................. δέχομαι εσένα την/τον
........................................................................................ ως νόμιμο σύζυγό μου για να
αγαπώ και να μοιράζομαι από τη μέρα αυτή στιγμές καλές και κακές, πλούτη και
φτώχεια, ευτυχία και δυστυχία σ’ ολόκληρη μας τη ζωή μέχρι ο θάνατος να μας
χωρίσει.
Γ. ∆ήλωση του Λειτουργού Τέλεσης Γάμων:
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«Από αυτή τη στιγμή σας ανακηρύσσω σε αντρόγυνο. Ενώνεστε με την ελεύθερη
συναίνεσή σας σε γάμο και οφείλετε αμοιβαία αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας
τη ζωή. Ο γάμος αποτελεί ολοκλήρωση του βίου σας και ταυτίζει τις τύχες σας στις
στιγμές τις καλές και τις κακές, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στα πλούτη και στη
φτώχεια μέχρι ο θάνατος να σας χωρίσει.
Με βάση την ισότητα πρέπει να αντιμετωπίζετε μαζί όλα τα ζητήματα και όλες τις
δυσκολίες της ζωής. Μαζί θα πρέπει να επωμίζεστε, ανάλογα με τις δυνάμεις του ο
καθένας, τα βάρη του γάμου.

Έχετε και οι δύο δικαίωμα και υποχρέωση να

μεριμνάτε για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να
γίνουν χρήσιμοι και καλοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες.».
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
______________
Άρθρο 11
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ
1. Τέλεση γάμου μετά την παρέλευση δεκαπέντε
ημερών και το αργότερο εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης
σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα

£75,00

...............................................................................

2. Τέλεση γάμου πριν από την παρέλευση δεκαπέντε
ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης
πρόθεσης σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα

£165

.........................................................................

3. Για πιστό Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου:

£8,00

4. Πληροφορίες από τα Μητρώα του ∆ήμου

£10,00
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Άρθρο 31 και 37
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

£
1.

Για πιστό αντίγραφο Πιστοποιητικού Γάμου

2.

Για Βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 31

20,00

3.

Πληροφορίες από τα Μητρώα του Ληξίαρχου

10,00
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Α
Άρθρα 12 και 28
Μητρώο καταχώρησης γάμων που τελέστηκαν στη ∆ημοκρατία.
Επώνυμο

Όνομα

Αριθμός
∆.Τ.

Τόπος
Τέλεσης
Γάμου

Ημερομηνία
Τέλεσης
Γάμου

Είδος Γάμου
Ειδική
Άδεια
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Ειδοποίηση
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Β
Άρθρο 28
Μητρώο καταχώρησης θρησκευτικών γάμων.
Επώνυμο

Όνομα

Αριθμός ∆.Τ.
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Τόπος
Τέλεσης
Γάμου

Ημερομηνία
Τέλεσης
Γάμου
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Γ
Άρθρο 30
Μητρώο διαζυγίων που εκδόθηκαν στη ∆ημοκρατία.
Επώνυμο

Όνομα

Αρ. ∆.Τ.
και
διαβατήριο

Ημερομηνία Ημερομηνία Είδος Γάμου
τέλεσης
έκδοσης
Πολιτικός ή
γάμου
διαζυγίου
Θρησκευτικός

Παρούσα ∆ιεύθυνση: ..............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Τηλέφωνο:

....................................................
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ ∆
Άρθρο 31(Ι)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σύμφωνα με τα Μητρώα που τηρούνται με βάση τον παρόντα Νόμο βεβαιούται
ότι ο/η ........................................................ δεν έχει τελέσει γάμο στη ∆ημοκρατία με
βάση τον παρόντα Νόμο, ούτε έχει δηλωθεί από τον ίδιο/α η τέλεση θρησκευτικού
γάμου.

Ληξίαρχος

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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάμου (Τροποποιητικός)

τίτλος.

Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται με τον περί Γάμου Νόμο του 2003 (που

104(Ι) του 2003.

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γάμου Νόμοι του 2003 και
2009.

Τροποποίηση

2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 27 του βασικού νόμου

του άρθρου 27

τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος αυτής της άνω τελείας και την

του βασικού

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης:

νόμου.
«ή άσκησης βίας εναντίον του από τον εναγόμενο κατά την έννοια που
119(Ι) του 2000

αποδίδεται στον όρο “βία” δυνάμει του περί Βίας στην Οικογένεια

212(Ι) του 2004.

(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου.».

ΒΣΓ/ΓΧ
23.02.050.026-2009
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 95(Ι)/2017
Αρ. 4612, 14.7.2017
Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 95(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2009
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
104 του 2003
66 του 2009.
Τροποποίηση
του Πρώτου
Πίνακα του
βασικού νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Γάμου Νόμους του 2003 και 2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γάμου
Νόμοι του 2003 έως 2017.
2. Ο Πρώτος Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πρώτο Πίνακα:
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«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Α
(Άρθρο 4)
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΓΑΜΟ
Προς το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου του Δήμου ..................................................
Οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι
(α) ο ............................................................................................................. και
(β) η ................................................................................................................
Διά του παρόντος σας δίνουμε ειδοποίηση ότι επιθυμούμε τη σύναψη γάμου μεταξύ μας:
Παραθέτουμε πιο κάτω τα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία, απ΄ ό,τι είμαστε σε θέση να πιστεύουμε και
να γνωρίζουμε, είναι ορθά. Δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει μεταξύ μας σχέση τέτοια, η οποία θα μπορούσε να
καταστήσει το γάμο μας ανυπόστατο και άκυρο λόγω συγγένειας εξ’ αίματος ή άλλης στενής συγγένειας.
Στοιχεία άνδρα (α)

Στοιχεία γυναίκας (β)

Ονοματεπώνυμο:

.......................................... ..........................................

Ημερ. Γέννησης:

.......................................... ..........................................

Τόπος Γέννησης:

.......................................... ..........................................

Οικογ. Κατάσταση:

.......................................... ..........................................

Επάγγελμα:

.......................................... ..........................................

Υπηκοότητα:

.......................................... ..........................................

Παρούσα διεύθυνση:

.......................................... ..........................................

Μόνιμη διεύθυνση:

.......................................... ..........................................

Αρ. ταυτότητας ή Αρ.
Διαβατηρίου: (για αλλοδαπούς)

.......................................... ..........................................

Χώρα έκδοσης:

.......................................... ..........................................

Ημερομηνία έκδοσης:

.......................................... ..........................................

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

.......................................... ..........................................

Ονοματεπώνυμο μητέρας:

.......................................... ..........................................

*Ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο: .......................................... ..........................................
Ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης:
................(ημέρα)/.................(μήνας)/................(έτος)
Υπογραφή:

(α).....................................

(β).....................................

* Να συμπληρωθεί μόνο από πρόσωπα που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Σημ.:

Η διγαμία, δηλαδή η τέλεση γάμου πριν τη νόμιμη διάλυση του υφιστάμενου, είναι αδίκημα και οι
ένοχοι διγαμίας υπόκεινται στην τιμωρία που προνοείται για το αδίκημα αυτό.
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ΤΥΠΟΣ Β
[Άρθρο 6(1)]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ
Εγώ, ο ...................................................... Λειτουργός Τέλεσης Γάμων στο Δήμο ................................................... διά του
παρόντος πιστοποιώ ότι κατά την ………… ημέρα του ...................... (μήνας) ...................(έτος) επιδόθηκε ειδοποίηση
για πρόθεση σύναψης γάμου μεταξύ των προσώπων που ονομάζονται και περιγράφονται σε αυτήν, η οποία
παραδόθηκε υπογραμμένη από τα πρόσωπα που φαίνονται πιο κάτω, και η οποία καταχωρίστηκε δεόντως στο βιβλίο
Ειδοποιήσεων Γάμου του πιο πάνω Δήμου.
Ο γάμος μεταξύ των προσώπων αυτών θα τελεστεί στο Γραφείο μου ή ................. την ................. (ημέρα) του
......................... (μήνας) του ...............(έτος) και ώρα ......................., στην παρουσία δύο μαρτύρων.

Οικογενειακή
Ονοματεπώνυμο

Αρ. Δελτίου

Κατάσταση

Ταυτότητας

(Άγαμος/

ή Διαβατηρίου

Διαζευγμ,/

Τόπος
Μόνιμης Διαμονής

Χήρος/α)
Α.Β.

..................................

...................................

..................................

Γ.Δ.

..................................

...................................

...................................

Ημερομηνία καταχώρισης της ειδοποίησης
......................(ημέρα) /..............................(μήνας) /............... (έτος)

Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού
......................(ημέρα) /..............................(μήνας) /............... (έτος)
Μαρτυρία η υπογραφή μου
Σήμερα την ......................(ημέρα) /........................(μήνας) /............... (έτος)

(Υπογραφή)
Λειτουργός Τέλεσης Γάμων
Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι άκυρο, εκτός αν ο γάμος τελεστεί κατά την πιο πάνω καθορισμένη ημερομηνία.
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ΤΥΠΟΣ Γ
[Άρθρο 12(1)]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΜΟΥ

Γάμος που τελέστηκε στα ............................. στην Επαρχία της ........................ στην Κύπρο.

Αρ.

Ημερομηνία

Όνομα και

Ημερομηνία

Οικογενειακή

Τέλεσης

Επώνυμο

Γεννήσεως

Γάμου

προσώπων

Υπηκοότητα

Τόπος

Ονοματεπώνυμο

(Κατάσταση

και

Γονέων

Διαζευγμένος/

Διαμονή

ή Χήρος/α
Παντρεύτηκαν την ........................ σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου.
Από μένα

................................... Λειτουργός Τέλεσης Γάμων

.....................

(Όνομα ολογράφως)

(Υπογραφή)

Ο παρών γάμος

1. ....................

Μάρτυρες

1. (Όνομα ολογράφως) …………………………………….

τελέστηκε μεταξύ

(Υπογραφή)

…………………………………….

μας

Αρ. Δ.Τ.

…………………………………….

2. ....................

2. (Όνομα ολογράφως) …………………………………….
(Υπογραφή)

…………………………………….

Αρ. Δ.Τ.

…………………………………….
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CERTIFICATE OF MARRIAGE

Marriage solemnized at ............................. in the District of ..................................., Cyprus

No.

Date of

Name

Date of

Marital

Marriage

and

Birth

Status

Citizenship

Permanent

Parent’s

Residence

Name

Surname

Single or

and

of Parties

Divorced

Surname

Widow/er

Married in the ………………………. according to the provisions of the ………………………….
By me, ………………….............…

This marriage
was solemnized
between us

Marriage Officer.…………………………..
(Signature)

1. ............................. In the presence of us
(Witnesses)

2. .............................

1. ............................................
Name and Surname, Passport No.
(Signature)

2. ............................................
Name and Surname, Passport No. ».
(Signature)

