
 

Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 210(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Εκλογέων και 
Εκλογικού Καταλόγου Νόμους του 1980 έως 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Εκλογέων και 
Εκλογικού Καταλόγου Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

40 του 1980 

 70 του 1980 

 17 του 1981 

 115 του 1985 

 200 του 1987 

 285 του 1987 

 1 του 1988 

 7 του 1988 

 156 του 1990 

 9 του 1991 

 85 του 1991 

 109(Ι) του 1992 

97(Ι) του 1995 

 28(Ι) του 1997 

130(Ι) του 2001 

198(Ι) του 2002. 

 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   Τροποποίηση του  

  άρθρου 11 του  

  βασικού νόμου. 

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού μετά τη λέξη "εκλέγειν" (δεύτερη γραμμή) της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 «(α) πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος δεν έχει τη συνήθη διαμονή αυτού στην Κύπρο 
για περίοδο πέραν των έξι μηνών πριν τη διεξαγωγή εκλογών, εκτός εάν διαμένει στο 
εξωτερικό ως φοιτητής ή ως προσωρινά εργαζόμενος ή για λόγους υγείας: 
Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση ο πολίτης της Δημοκρατίας υποχρεούται να δηλώσει 

στην Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ότι δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο για 
περίοδο πέραν των έξι μηνών πριν τη διεξαγωγή εκλογών.»· 

 

      (β) με την αρίθμηση της φράσης «ο δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή δι' αποφάσεως     
   δικαστηρίου στερούμενος του δικαιώματος του εκλέγειν» ως παραγράφου (β). 

 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 11 αυτού του ακόλουθου 
νέου άρθρου: 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. «Ποινή λόγω 

παράνομης άσκησης 

του δικαιώματος του 

εκλέγειν. 

11 Α. Πολίτης της Δημοκρατίας που προσέρχεται σε εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει 
ενώ δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο για περίοδο έξι μηνών πριν τη διεξαγωγή 
εκλογών και δεν έχει προβεί στη σχετική δήλωση όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 11 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.». 
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