
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ 
ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ ΣΕ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Προοίμιο. 
 
Κεφ. 339. 
 
8 του 1960. 
 
 

Επειδή για τη σύναψη, ακύρωση ή λύση πολιτικού γάμου από 

μέλη της τουρκικής κοινότητας, ο περί Τουρκικού Οικογενειακού 

∆ικαίου (Γάμος και ∆ιαζύγιο) Νόμος και ο περί Τουρκικών 

Κοινοτικών ∆ικαστηρίων Νόμος, προβλέπουν για τέλεση γάμου 

από δικαστή των Τουρκικών Κοινοτικών ∆ικαστηρίων και για 

ακύρωση ή λύση του από Τουρκικά Κοινοτικά ∆ικαστήρια, 

  

 Και επειδή είναι αναγκαίο, ενόψει των συγχρόνων αντιλήψεων περί 

γάμου, ισοπολιτείας, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος, εκπλήρωσης 

διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, σεβασμού 

των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, που 

κατοχυρώνονται στο Μέρος ΙΙ του Συντάγματος, και Ατομικής 

Προσφυγής Τουρκοκυπρίου στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, να ληφθούν προσωρινά νομοθετικά 

μέτρα που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

Πολιτείας και των ουσιωδών υπηρεσιών της, με σκοπό την 

προσωρινή ρύθμιση από την Πολιτεία των θεμάτων σύναψης, 

ακύρωσης ή λύσης γάμου, μελών της τουρκικής κοινότητας, 

  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:- 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής του 

περί Γάμου Νόμου του 2003 σε Μέλη της Τουρκικής Κοινότητας 

(Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόμος του 2003. 

  

Ερμηνεία. 
 
 
 
 
 
 
 

   2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια, «έκρυθμη κατάσταση» σημαίνει τη συνεπεία 

της Τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής κατάσταση.  Η 

έκρυθμη κατάσταση θα παύσει να υφίσταται από την ημέρα, που 
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το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας ορίσει. 

  

Προσωρινή 
εφαρμογή του περί 
Γάμου Νόμου του 
2003 και σε  
σχέση με πρόσωπα 
που ανήκουν στην 
τουρκική κοινότητα. 
Κεφ. 339. 
….του 2003. 
 
 
 
 

   3.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Τουρκικού 

Οικογενειακού ∆ικαίου (Γάμος και ∆ιαζύγιο) Νόμου, και του περί 

Τουρκικών Κοινοτικών ∆ικαστηρίων Νόμου, ενόσω διαρκεί η 

έκρυθμη κατάσταση, όλες οι διατάξεις του περί Γάμου Νόμου του 

2003, σε όλα τα θέματα και ζητήματα, για τα οποία υπάρχει 

πρόβλεψη σ΄ αυτόν, εφαρμόζονται και σε σχέση με γάμο, όπου το 

ένα ή και τα δύο μέρη ανήκουν στην τουρκική κοινότητα. 

  

Αναστολή των 
διατάξεων 
του Κεφ. 339 
και του Νόμου 
8 του 1960. 

   4.  Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3, ενόσω 

διαρκεί η έκρυθμη κατάσταση: 

 

 
 
 
 
 
Κεφ. 339. 

   (α) αναστέλλονται προσωρινά, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί 

και οι διαδικασίες, που απαιτούνται από τον περί Τουρκικού 

Οικογενειακού ∆ικαίου (Γάμος και ∆ιαζύγιο) Νόμο, για τη 

σύναψη και τέλεση γάμου, στον οποίο τυγχάνουν 

εφαρμογής οι διατάξεις του περί Γάμου Νόμου του 2003, 

δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου,  

  

 
 
Κεφ. 339. 

   (β)   αναστέλλονται προσωρινά, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί 

και οι διαδικασίες, που απαιτούνται από τον περί Τουρκικού 

Οικογενειακού ∆ικαίου (Γάμος και ∆ιαζύγιο) Νόμο, για την 

ακύρωση και λύση γάμου, 

  

 
 
 
8 του 1960. 
 
 
 
 
 
 
...(Ι) 2003. 
 
 
 

   (γ) αναστέλλονται προσωρινά, οι προβλεπόμενες στον περί 

Τουρκικών Κοινοτικών ∆ικαστηρίων Νόμο διευθετήσεις, για 

εκδίκαση από τα Τουρκικά Κοινοτικά ∆ικαστήρια, 

υποθέσεων ακύρωσης και λύσης οποιουδήποτε γάμου, 

στον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί 

Γάμου Νόμου του 2003, δυνάμει του άρθρου 3 του 

παρόντος Νόμου, 
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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 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 1991 
41(Ι) του 2000 
32(Ι) του 2001 

40(Ι) του 2002. 

(δ)      Πρόεδρος Επαρχιακού ∆ικαστηρίου, που έχει δικαιοδοσία 

δυνάμει των άρθρων 21(1)Α, 22(2), 29(3) και 29(4) των περί 

∆ικαστηρίων Νόμων, να ακούει και αποφασίζει για γαμικές 

διαφορές που αφορούν γάμους που τελέστηκαν σύμφωνα 

με τις διατάξεις του περί Γάμου Νόμου, Κεφ. 279, ακούει και 

αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω 

άρθρων, νοουμένου ότι ικανοποιείται η διά του άρθρου 

29(4) των περί ∆ικαστηρίων Νόμων τεθείσα προϋπόθεση 

περί διαμονής των διαδίκων στην Κύπρο, και για γαμικές 

διαφορές σε σχέση με οποιοδήποτε γάμο στον οποίο 

τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου: 

  

       Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο 

όρος “γαμική διαφορά”, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό, στις ερμηνευτικές διατάξεις και στο άρθρο 21(1)Α των περί 

∆ικαστηρίων Νόμων.   

  

Κατάργηση του 
Νόμου 46(Ι)/2002. 

5.  Ο περί Εφαρμογής του περί Γάμου Νόμου, Κεφ. 279, σε Μέλη 

της Τουρκικής Κοινότητας (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόμος του 2002 

διά του παρόντος καταργείται.   

 
 
ΕΗ/ΓΧ-23.01.065.2002 
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