
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                 Ν. 117(Ι)/2020 
Αρ. 4773,  17.8.2020                               

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 117(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2019 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος.  
104(Ι) του 2003 

66(Ι) του 2009 
95(Ι) του 2017 

115(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Γάμου Νόμους του 2003 έως 2019 (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 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  
 «“Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετα-

νάστευσης∙». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «τελείται» (δεύτερη γραμμή), 
της φράσης «στην παρουσία αμφοτέρων»· 

  
 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
  

  «(2) Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος  ή  γραπτώς εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό 
Εσωτερικών, προς το σκοπό αυτό, μέλος δημοτικού συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο είναι 
αρμόδιος Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.»· και 

   
 (γ) με  την προσθήκη, αμέσως με το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   

  «(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να ανακαλέσει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) 
γραπτή εξουσιοδότηση.». 

   
Αντικατάσταση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 
 

 «Δηλώσεις 
προσώπων περί 
ελευθερίας και 
απουσίας 
κωλύματος. 

8.-(1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, προτού καθορίσει ημερομηνία και τόπο 
τέλεσης γάμου στο πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του 
εδαφίου (1) του άρθρου 6, απαιτεί από τα πρόσωπα που προτίθενται να 
συνάψουν γάμο να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ενώπιόν του ή ενώπιον 
άλλου προσώπου το οποίο ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων ήθελε εξουσιοδοτήσει 
και να προβούν σε γραπτή επίσημη διαβεβαίωση- 

   
  (α) ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού 

εμποδίου για το γάμο, 
    
  (β) ότι εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση, η οποία απαιτείται για το 

γάμο, ή ότι δεν απαιτείται καμία τέτοια συγκατάθεση, 
    
  (γ) ότι δεν έχει έκαστο συνάψει με άλλο πρόσωπο γάμο ή πολιτική συμβίωση 

που είναι σε ισχύ και ότι είναι ελεύθερα να συνάψουν γάμο, και 
    
  (δ) για το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στη Δημοκρατία. 



 

  (2) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων ενώπιον του οποίου γίνονται οι ανα-
φερόμενες στο εδάφιο (1) δηλώσεις ζητά επιπρόσθετα την προσκόμιση πιστο-
ποιητικών ή βεβαιώσεων με τα οποία επαληθεύεται το περιεχόμενο των 
δηλώσεων αυτών και των προσωπικών στοιχείων των προσώπων που προτί-
θενται να συνάψουν γάμο: 

   

 6(Ι) του 2000 
6(Ι) του 2002 

53(Ι) του 2003 
67(Ι) του 2003 

9(Ι) του 2004 
241(Ι) του 2004 
154(Ι) του 2005 
112(Ι) του 2007 
122(Ι) του 2009 

9(Ι) του 2013 
58(Ι) του 2014 
59(Ι) του 2014 

105(Ι) του 2016 
106(Ι) του 2016 

80(Ι) του 2018 
116(Ι) του 2019. 

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21Γ του περί Προσφύγων 
Νόμου, για τη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου απαιτείται η προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, 
καθώς και επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης δεόντως επικυρωμένων τα 
οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των 
ενδιαφερόμενων προσώπων, εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της δήλωσης: 

  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων έχει 
οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακρίβεια ή τη γνησιότητα πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης, ή πιστεύει ότι πιστοποιητικό ή βεβαίωση εκδόθηκε κατά παράβαση  
των διατάξεων του παρόντος Νόμου  δύναται να αρνηθεί την τέλεση του γάμου 
και να ενημερώσει σχετικά το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο. 

   
  (3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού ή βεβαίωσης δυνάμει των διατάξεων 

της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2), οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 
ελέγχουν δεόντως τη γνησιότητα των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων 
που προσκομίζονται από τα πρόσωπα τα οποία προτίθενται να συνάψουν γάμο, 
όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο: 

   
  Νοείται ότι, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας δύνανται,  για σκοπούς 

ελέγχου γνησιότητας του προτιθέμενου γάμου, να διεξάγουν προσωπική 
συνέντευξη και έρευνα με έκαστο εκ των προσώπων που προτίθενται να 
συνάψουν γάμο. 

   
  (4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2), 

πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλου από τη Δημοκρατία που 
προτίθενται να τελέσουν γάμο μεταξύ τους και υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
εισέρχονται στη Δημοκρατία για τουριστικούς σκοπούς για να τελέσουν γάμο 
μεταξύ τους εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επίσημου πιστο-
ποιητικού ή βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου ή μη σύναψης πολιτικής συμβίωσης το 
οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας. 

   

  
 
 
 

 

(5) Σε περίπτωση που είχε τελεστεί προηγούμενος γάμος ή είχε συναφθεί 
προηγούμενη πολιτική συμβίωση, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο παρουσιάζει το 
διαζευκτήριο του διαλυθέντος προηγούμενου γάμου του για σκοπούς 
πιστοποίησης της λύσης του γάμου ή τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η 
λύση της πολιτικής συμβίωσης, ανάλογα με την περίπτωση: 

   

         Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο/η τέως σύζυγος ή ο τέως συμβίος ή η τέως 
συμβία του ενδιαφερόμενου προσώπου έχει αποβιώσει, το εν λόγω πρόσωπο 
παρουσιάζει πιστοποιητικό θανάτου του/της τέως συζύγου ή του τέως συμβίου ή 
της τέως συμβίας του, ανάλογα με την περίπτωση, για σκοπούς πιστοποίησης 
της χηρείας. 

  
  (6) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δεν εκδίδει πιστοποιητικό ειδοποίησης 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
τέλεσης γάμου που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «με την ταυτόχρονη δήλωση των προτιθέμενων να συνάψουν γάμο προσώπων» (πρώτη και 
δεύτερη γραμμή), με τη φράση «στην παρουσία αμφοτέρων των προτιθέμενων να συνάψουν γάμο 
προσώπων με την ταυτόχρονη δήλωσή τους»· 



 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης «Στις» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων 
Νόμου, στις». 

 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο: 

  
Κεφ. 105. 

2 του 1972 
54 του 1976 
50 του 1988 

197 του 1989 
100(Ι) του 1996 

43(Ι) του 1997 
14(Ι) του 1998 
22(Ι) του 2001 

164(Ι) του 2001 
88(Ι) του 2002 

220(Ι) του 2002 
66(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2004 
8(Ι) του 2007 

184(Ι) του 2007 
29(Ι) του 2009 

143(Ι) του 2009 
153(Ι) του 2011 

41(Ι) του 2012 
100(Ι) του 2012 
117(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2013 
49(Ι) του 2013 
88(Ι) του 2014 

129(Ι) του 2014 
17(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2016 

2(Ι) του 2017 
9(Ι) του 2017 

71(Ι) του 2017 
6(Ι) του 2019 
8(Ι) του 2019 

127(Ι) του 2019 
169(Ι) του 2019 

 116(Ι) του 2020. 

«(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εικονικός γάμος» έχει την έννοια 
που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
Νόμο.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού και τη 
διαγραφή της αρίθμησης «(2)» από το εδάφιο (2) αυτού.  

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 

 «Πλαστογράφηση 
πιστοποιητικού. 

35. Πρόσωπο, το οποίο πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί 
πλαστό έγγραφο ή εν γνώσει του αποδέχεται ή θέτει σε κυκλοφορία τέτοιο 
πλαστό πιστοποιητικό ή βεβαίωση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε  φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι  χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και 
στις δύο αυτές ποινές.». 

 
 
 


