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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 82(Ι)/2017 
Αρ. 4609, 30.6.2017                               

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 82(Ι) του 2017 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2016 

 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ το Εκλογοδικείο στην απόφασή του αναφορικά με την εκλογική αίτηση Αρ. 2/2016 
κήρυξε άκυρη την εκλογή και ανακήρυξη ως βουλευτή για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού 
κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του υποψηφίου ο οποίος κατέλαβε τη θέση ως επιλαχών 
μη καταληφθείσας έδρας του δικαιωθέντος με την έδρα συνδυασμού κόμματος στον οποίο 
ανήκει ο εν λόγω επιλαχών, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαία η συμμόρφωση προς την απόφαση του Εκλογοδικείου και εν 

γένει η αποκατάσταση της νομιμότητας, κατ’ εφαρμογήν του Άρθρου 62 του Συντάγματος, 
σύμφωνα με το οποίο έχει καθοριστεί ο αριθμός των βουλευτών,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για την πλήρωση της έδρας η οποία 

κηρύχθηκε άκυρη από το Εκλογοδικείο σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Άρθρου 66 
του Συντάγματος της κειμένης νομοθεσίας, η οποία θεσπίστηκε με βάση την Τρίτη Τροποποίηση 
του Συντάγματος, 

  
 Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
     72 του 1979 
     73 του 1980 

16 του 1981 
124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 

107(Ι) του 1992 
71(Ι) του 1995 
11(Ι) του 1996 

118(Ι) του 1996 
101(Ι) του 1997 

45(Ι) του 2001 
56(Ι) του 2001 

209(Ι) του 2002 
226(Ι) του 2002 

3(Ι) του 2003 
7(Ι) του 2009 

31(I) του 2011 
36(Ι) του 2011 
58(Ι) του 2011 
75(Ι) του 2011 
87(I) του 2011 

165(Ι) του 2015 
180(I) του 2015 
181(Ι) του 2015 
42(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 2016 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 2017.  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 35  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον ακόλουθο νέο 
πλαγιότιτλο:  

 
 «Πλήρωση μη καταληφθείσας ή κενωθείσας βουλευτικής έδρας.»∙ 
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  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) από το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
   
  «(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιοδήποτε λόγο- 
     
   (α) Υποψήφιος, πριν από την έναρξη της βουλευτικής περιόδου, 

αποβιώσει ή δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα για την οποία 
έχει ανακηρυχθεί ως εκλεγείς, ή 

     
   (β) βουλευτική έδρα κενούται κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου, 
   
  η έδρα πληρούται, μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες, με ανακήρυξη από 

τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή 
τον εν ζωή, κατά το χρόνο της ανακήρυξης, υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας 
εκλoγικής περιφέρειας τoυ κόμματoς ή τoυ συvασπισμoύ κoμμάτωv ή 
συvδυασμoύ αvεξαρτήτωv o oπoίoς, στηv περίπτωση κόμματoς ή συvασπισμoύ 
κoμμάτωv, απoδεδειγμέvα, κατά τo χρόvo θανάτου ή μη αποδοχής ή κένωσης της 
έδρας, εξακoλoυθεί vα αvήκει στo ίδιo κόμμα ή συvασπισμό κoμμάτωv και o 
oπoίoς θα εκλεγόταv στις γεvικές βoυλευτικές εκλoγές, αv αυτός που απεβίωσε ή 
δεν αποδέχθηκε την έδρα ή πoυ κατείχε αυτήν κατά τηv κένωσή της και όσoι 
τυχόv άλλoι υπoψήφιoι τoυ εv λόγω συvδυασμoύ είτε απoπoιoύvται τoυ 
δικαιώματoς, βάσει τoυ παρόvτoς εδαφίoυ, είτε δεv απoκτoύv δικαίωμα 
ανακήρυξης βάσει τoυ παρόvτoς εδαφίoυ λόγω θαvάτoυ ή γιατί κατά τo χρόvo 
θανάτου ή μη αποδοχής ή κένωσης της έδρας δεv αvήκoυv στo ίδιo κόμμα ή τo 
συvασπισμό κoμμάτωv, δεv είχαv πάρει περισσότερoυς από αυτόv σταυρoύς 
προτίμησης ή δεv είχαv ή μπoρoύσαv vα είχαv θεωρηθεί δυvάμει της δεύτερης 
παραγράφoυ τoυ εδαφίoυ (4) τoυ άρθρoυ 32 ότι πρoηγoύvτo αυτoύ: 

     
         Νoείται ότι, σε περίπτωση ισoψηφίας δύo ή περισσότερωv υπoψηφίωv τoυ 

ίδιoυ συvδυασμoύ, εφαρμόζovται κατ' αvαλoγίαν oι διατάξεις της δεύτερης 
παραγράφoυ τoυ εδαφίoυ (4) τoυ άρθρoυ 32∙»∙και 

   
   (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(1Α): 
   
 
 
 

 

   
 

82(Ι) του 2017. 

«(1Α) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται αναφορικά με βουλευτική 
έδρα η οποία είναι μη κα ταληφθείσα ή κενή κατά ή μετά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εκλογής Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικού) Νόμου του 
2017.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

