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Ο περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 100(Ι) του 2019 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, η κυπριακή πολιτεία είναι Δημοκρατία προεδρικού συστήματος και ως τέτοια διέπεται ως 
προς την οργάνωση των εξουσιών της από τη θεμελιώδη αρχή της διακρίσεως των εξουσιών στην 
πλέον αυστηρή της μορφή,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών θεσμικά, αλλά και στην πράξη πρέπει να 

εκφράζεται, τόσο με τη λειτουργική όσο και με την οργανική διάκριση των συντεταγμένων εξουσιών, 
συνακόλουθα δε να απολήγει στην πλήρη διασφάλιση της ανεξαρτησίας αυτών ως προς τη 
συγκρότηση και άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκάστης και ως προς την επιτέλεση της 
λειτουργίας τους, χωρίς τον κίνδυνο επικάλυψης και/ή επέμβασης στον πυρήνα των εσωτερικών 
θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας η μία της  άλλης. 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας της Βουλής των Αντιπροσώπων διαλαμβάνει 

απαρεγκλίτως την οικονομική αυτονομία αυτής, ώστε η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών να 
βρίσκει και στην πράξη την απόλυτη έκφρασή της,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, επιβάλλεται το δίχως άλλο η θεμελίωση της πλήρους οικονομικής αυτονομίας της 

Βουλής των Αντιπροσώπων κατά το πρότυπο πλείστων όσων ευρωπαϊκών κρατών ειδικά ως προς 
την ανάγκη διασφάλισης πλήρους ανεξαρτησίας στη λήψη εκείνων των αποφάσεων που αφορούν 
στον τρόπο και στα μέσα επιτέλεσης της λειτουργίας της, χωρίς επ’ ουδενί να παραγνωρίζονται, 
αλλ’ αντίθετα να λαμβάνονται απαρεγκλίτως υπ’ όψιν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της 
Βουλής και να συνυπολογίζονται οι εκάστοτε επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες και ειδικότερα 
οι γενικές δημοσιονομικές κατευθυντήριες οδηγίες, όπως και οι απορρέουσες από τη συμμετοχή της 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη υποχρεώσεις, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί την εξουσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να 

τροποποιεί μη θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, εάν και εφόσον κρίνεται ότι υφίσταται τέτοια 
ανάγκη, 
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 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η τροποποίηση του Άρθρου 167 του Συντάγματος κρίνεται αναγκαία για σκοπούς 

εμπέδωσης και διασφάλισης της πλήρους οικονομικής αυτονομίας και συνακόλουθα της 
απαραίτητης ανεξαρτησίας που πρέπει να διέπει τη νομοθετική εξουσία κατά την επιτέλεση του 
έργου και της αποστολής της τόσο από λειτουργικής, όσο και από οργανικής επόψεως,  

  
 Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

95 του 1989 
106(Ι) του 1996 
115(Ι) του 1996 
104(Ι) του 2002 
127(Ι) του 2006 

51(Ι) του 2010 
68(Ι) του 2013 

130(Ι) του 2015 
69(Ι) του 2016 

93(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενδέκατης  Τροποποίησης του Συντάγματος 

Νόμος του 2019. 

  
Τροποποίηση  
του Άρθρου 167  
του Συντάγματος. 

2. Το Άρθρο 167 του Συντάγματος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την 

υφιστάμενη παράγραφο 6. αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

  
 «7. Ο προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, συντασσόμενος υπό του Προέδρου 

της Βουλής συμφώνως των ευρύτερων δημοσιονομικών συνθηκών και τηρουμένων των εκάστοτε 
καθοριζομένων από την Εκτελεστική Εξουσία ανωτάτων ορίων δαπανών, συνιστά διακριτό μέρος 
του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας, υποβάλλεται στη Βουλή προς έγκρισιν δι’ αποφάσεως 
λαμβανομένης κατά τη συνήθη διαδικασία υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη σύνταξή του, ακολούθως δε καταχωρίζεται αυτούσιος στον προϋπολογισμό της 
Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο ούτος αφορά και με τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθίσταται κατά πάντα εκτελεστός. 

  
 8. Νόμος θέλει προβλέψει τα περί της εκτελέσεως του προϋπολογισμού της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και περί της καθιδρύσεως αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, ως και περί 
οποιουδήποτε άλλου συναφούς ζητήματος επί τω σκοπώ διασφαλίσεως της πλήρους οικονομικής 
αυτονομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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