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Ο περί Πληρώσεως Κενωθείσης Βουλευτικής Εδρας (Προσωρινοί 
Διατάξεις) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεακ: εις την επίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συν

τάγματος. 

Αριθμός 55 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΠΡΟΣΏΡΙΐΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΣ IN ΚΕΝΟΎΙΜΕ'ΝΗΣ ΒΟΥΑΕΥΤΓΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΙΕΙΑΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
Επειδή η εκλογή 'Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων διεξά- Προοίμιον. 

γεται οΐυιμφώνως προς τας διατάξεις τον περί Εκλογής Μελών της 72 του 1979 
Βουλής τον Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 1981 επί τη βάσει Ι^του]οβ? 
του αναλογικού συισττρματος. του 

Και επειδή εις περίπτωσιν κενώσεως δουλευτυκής έδρας δεν υφί
σταται ανάλογος πρόνοια εις τους προρρηθέντας Νόμους αλλά η 
πλήρωσίς της γίνεται συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 66.2 
του Συντάγματος, δηλαδή διά της διεξαγωγής αναπληρωματικής 
εκλογής. 

Και επειδή λόγω της αντινομίας ταύτης δημιουργείται το άτοπον 
της συνθέσεως της Βουλής κατά τρόπον ώστε να ιμην ανταποκρί
νεται εις την πραγματικήν σύνθεσιν του εκλογικού σώματος. 

'Και επειδή καθίσταται αναγκαίον να ληφθούν προσωρινά νομο
θετικά μέτρα διά την αντιμετώπισιν της αντινομίας αυτής μέχρις 
ότου το όλον συνταγματικόν θέμα της Δημοκρατίας τελικώς απο
φασισθή και λυθήί

Διά ταύτα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Πληρώσεως Κενω Συνοπτικός 

θείσης Βουλευτικής 'Εδρας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1983. τίτλος. 
2.—(1) Βουλευτική έδρα οπωσδήποτε κενούμενη πληρούται ουχί Πλήρωσις 

δι* αναπληρωματικής εκλογής αλλά διά της καταλήψεως ταύτης από ν̂ωβείσης 
τον αμέσως ακολουθούντα κατά σειράν επιτυχίας και μη εκλεγέντα ρας* 
υποψήφισν του συνδυασμού του κόμμοοτος εις το οποίον οο/ήκει η 
κενούμενη έδρα, εφ' όσον ούτος εξακολουθεί να ανήκη εις το ίδιον 
κόμμα. 

(2) Εις περίπτωσιν καθ' ην ο αμέσως ακολουθών κατά σειράν 
επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δεν είναι εν ζωή ή δεν εξα
κολουθεί να ανήκη εις το ίδιον ικόμμα, κατά τον χρόνο ν κατά τον 
οποίον η Βουλευτική έδρα κενούται, τότε η έδρα αυτή πληρούται 
υπό του αμέσως επομένου κατά σειράν επιτυχίας και μη εκλεγέντος 
υποψηφίου του ιδίου κόίμματος, εφ* όσον ούτος εξακολουθεί να ανήκη 
εις το κόμμα αυτό. 
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ι(3) Εις περίπτωσιν καθ' ην ο Βουλευτής του οποίου εκενώθη η 
έδρα δεν ανήκει εις το ίδιον κό'μμα εις το οποίον ανήκεν όταν εξε
λέγη ή εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν καθ' ην η πλήρωσις της κενω
θείσης Βουλευτικής έδρας δεν είναι δυνατόν να γίνη κατά τον προ
νοούμενον εις το παρόν άρθρον τρόπον, τότε διεξάγεται αναπλη
ρωματική εκλογή συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε ισχύ
οντος εκλογικού Νόμου. 


