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Συμφφν,ως τ ο : "Αρθρω 52- του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς Λ ύ ι ι ό τ η ς Βουλής των ΤΊντι-

προσώπων ψηφισθείς περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος, 1962» τό κείμενον 
τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπφ τοΟ Προέδρου κ α ι t o p 'Αντιπροέδρου της 
δημοκρατ ίας διά δημοσιεύσεως είς την Έπίσημόν "Εφημερίδα της Δημοκρατίας . 

« Β ρεττανοί 
υπήκοοι 
εντός τής 
Δημοκρατίας 
καΐ τοΟ 
' Ηνωμένου 
Βασιλείου 
f\ των 
Κυριάρχων 
Περιοχών 
ιών Βάσεων. 

Καράρνησις 
τοΟ Αρθρου 33 
τοΟ βασικού 
Νόμου καΐ 
άντικατάστα-

σίς του 
διά νέου 

'Αριθμός 4 τοϋ 1962. 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ. 
Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. "Ο παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Γάμου Τροποποιητικός Συνοπτικός 
Νόμος, 1962, θά άναγινώσκηιαι οέ όμοϋ μετά τοΟ περί Γάμου Νόμου χ1χλο^-
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). κ εφ. 279. 

2. Τό άρθρον 33 τοΟ βασικοϋ Νόμου 6ιά τοΟ παρόντος καταργείται 
καί αντικαθίσταται διά τοϋ ακολούθου : — 

33.— (Ι) "Οταν σκοπήται ή σύναψις γάμου εντός τής 
Δημοκρατίας μεταξύ ΒρεττανοΟ υπηκόου ή πολίτου τής 
Δημοκρατίας τής "Ιρλανδίας διαμένοντος εντός τής Δημο
κρατίας και ΒρεττανοΟ υπηκόου ή πολίτου τής Δημοκρα 6ρ$ρι 
τίας τής "Ιρλανδίας διαμένοντος εντός του 'Ηνωμένου 
Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καΐ Βορείου 'Ιρλανδίας 
ή των Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων, πιστοποιητικόν 
διά την τέλεσιν γάμου έκδιδόμενον έν 'Αγγλία υπό επιθεω
ρητού πρωτοκολλητού ή έν Σκωτία ή Βορείω 'Ιρλανδία 
ϋπό πρωτοκολλητού ή εντός τών Κυριάρχων Περιοχών 
τών Βάσεων ύπό λειτουργού έπϊ τής τελέσεως γάμου, 
θά εχη εντός τής Δημοκρατίας τήν αυτήν ίσχύν ώ ς καΐ 
Πιστοποιητικόν έκδιδόμενον ύπό λειτουργού έπι τής 
τελέσεως γάμου. 

(2) "Οταν σκοπήται ή τέλεσις ή σύναψις γάμου έν τω 
"Ηνωμένω Βασιλείω τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Βορείου 
"Ιρλανδίας ή εντός τών Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων 
μεταξύ ΒρεττανοΟ υπηκόου ή πολίτου τής Δημοκρατίας 
τής 'Ιρλανδίας διαμένοντος έν "Αγγλία, Σκωτία, Βορείω 
"Ιρλανδία ή εντός τών Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων 
καί ΒρεττανοΟ υπηκόου ή πολίτου τής Δημοκρατίας τής 
"Ιρλανδίας διαμένοντος εντός τής Δημοκρατίας. Πιστο
ποιητικόν λειτουργού έπί τής τελέσεως γάμου δύναται 
νά έκδίδηται εντός τής Δημοκρατίας ύπό λειτουργού έπϊ 
τής τελέσεως γάμου κατά τόν αυτόν τρόπον ώ ς έάν 6 γάμος 
επρόκειτο νά τελεσθή υπό συνθήκας απαιτούσας τήν 
Εκδοσιν τοιούτου Πιστοποιητικού καί ώ ς έάν αμφότερα 
τά τοιαύτα πρόσωπα διέμενον εντός της Δημοκρατίας. 

(3) Διά τους σκοπούς του πα*ρόντος Αρθρου— 
«Πιστοποιητικόν διά τήν τέλεσιν γόμου» άναφορικώς 

ττρός Πιστοποιητικά εκδιδόμενα έν Σκωτία σημαίνει 
Πιστοποιητικόν δεούσης γνωστοποιήσεως περί προθέ
σεως διά τέλεσιν γάμου. 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου. 
«Κυρίαρχοι ΠεριοχαΙ Βάσεων» σημαίνει τήν Κυρίαρχον 

Περιοχήν τής Βάσεως 'Ακρωτηρίου καί τήν Κυρίαρχον 
Περιοχήν τής Βάσεως Δεκελείας ώ ς αύται καθορίζονται 
είς τό δρθρον Ι τής Συνθήκης τής άφορώσης είς τήν Έγκα
θίδρυσιν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου τής υπογραφείσης 
?ν Λευκωσία, τήν Ι6ην ήμέραν του Αύγουστου, . I960;» 



m 
*Εναρξις· της 
Ιοχύος τοΟ 
•παρόντος 
Μόμου. καΐ 
έπικύρωσις 
τελεσθένιων 
γφμων. 

3.-τ-(Ι) Ό παρών Νόμος θεωρείται δτι έτέθή έν Ισχύϊτήν Ι6ην Αύγου
στου, I960. 

(2) Οιοσδήποτε γάμος τελεσθείς εντός της Δημοκρατίας r) εντός τών 
Περιοχών των Κυριάρχων Βάσεων μεταξύ τής 16ης ημέρας τοϋ Αυγούτ 
στου. I960, καΐ της ημερομηνίας της θεσπίσεως τοΰ παρόντος Νόμου, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 τοϋ βασικού Νόμου, ως τοϋτο 
είχε προ της καταργήσεως και αντικαταστάσεως του υπό τοΰ δρθροϋ 2 
του παρόντος Νόμου, θεωρείται δτι έτελέσθη δυνάμει τών διατάξεων 
τοΰ τοιούτου άρθρου ω ς αύται έθεσπίσθησαν έκ νέου διά τοϋ άρθρου 2 
τοϋ παρόντος Νόμου. 


