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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 71(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής Συνοπτικός 

των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται τιτλ^ς
του ι979 

μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους 73τουΐ980 
του 1979 έως 1992 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και χ24 του 1985 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί ΐ64τουΐ985 
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 1995. ιο7(ΐ)του 1992 

2. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: τροποποίηση 
, s , - , ο - , * r. του άρθρου 33 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νεο του βασικού 
εδάφιο: νόν°ν-

«(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), η κατα

νομή των κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδιάθετων εδρών 
γίνεται μεταξύ των αυτοτελών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων 
που συγκέντρωσαν

(i) Τα αυτοτελή κόμματα το ένα πεντηκοστό έκτο (1/56)· 
(ii) οι συνασπισμοί δύο κομμάτων ποσοστό δέκα τοις εκατόν 

(10%)· και 
(iii) οι συνασπισμοί πάνω από τα δύο κόμματα ποσοστό είκοσι 

τοις εκατόν (20%), 
του συνόλου των έγκυρων ψήφων σ' ολόκληρη την επικράτεια της 
Δημοκρατίας. 

(β) Σε περίπτωση που μόνο ένα κόμμα ή μόνο ένας συνασπισμός 
συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρονται πιο πάνω, 
συμμετέχει στη δεύτερη κατανομή και το αμέσως επόμενο κατά σειρά 
εκλογικής δύναμης αυτοτελές κόμμα, εφόσον το ποσοστό του αυτοτε

λούς κόμματος είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του καθενός ξεχω

ριστά από τα κόμματα που αποτελούν το συνασπισμό, διαφορετικά 
συμμετέχει ο συνασπισμός κομμάτων που συγκέντρωσε το μεγαλύ

τερο ποσοστό εκλογικής δύναμης από το ποσοστό του καθενός από 
τα κόμματα που αποτελούν το συνασπισμό. Το ποσοστό αυτό εξευρί

σκεται με τη διαίρεση του συνολικού ποσοστού που συγκέντρωσε ο 
συνασπισμός διά του αριθμού των συνεργαζόμενων κομμάτων. 
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Σε περίπτωση που κανένα κόμμα ή κανένας συνασπισμός 
κομμάτων δε συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά, που αναφέρονται 
πιο πάνω, τότε συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή, μόνο δυο 
κόμματα ή μόνο το κόμμα και ο συνασπισμός κομμάτων ή μόνο δύο 
συνασπισμοί κομμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, των οποίων η 
εκλογική δύναμη υπολείπεται κατά το μικρότερο ποσοστό του αντί
στοιχου κατώτατου ορίου συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή. 

(γ) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνουν οι πιο πάνω παράγραφοι 
(α) και (β), τα αυτοτελή κόμματα που συμμετέχουν στη δεύτερη κατα
νομή τότε μόνο δικαιώνονται δεύτερης έδρας από την κατανομή αυτή 
εφόσον έχουν συγκεντρώσει τα 2/56 του συνόλου των έγκυρων 
■ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας.»· και 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) μετά τις λέξεις 
«αχρησιμοποίητα υπόλοιπα» (έβδομη γραμμή) της φράσης «νοουμένου 
ότι το εν λόγω κόμμα έχει συγκεντρώσει τα.2/56 του συνόλου των 
έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας και ο 
συνασπισμός κομμάτων έχει συγκεντρώσει τα ποσοστά που αναφέρο
νται στο εδάφιο (2)». 


