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Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 128(Ι) του 2019
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019
Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ η παράγραφος 2 του Άρθρου 66 του Συντάγματος προβλέπει για τον τρόπο πλήρωσης
κενωθείσας βουλευτικής έδρας, αλλά δεν προβλέπει για τον τρόπο πλήρωσης αποποιηθείσας ή μη
καταληφθείσας έδρας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαία η κάλυψη του συνταγματικού κενού που διαπιστώθηκε αναφορικά
με την πλήρωση αποποιηθείσας ή μη καταληφθείσας έδρας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 66 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη άρθρα, τα οποία
δεν μπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή καταργηθούν,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των εξαιρετικών συνθηκών που
επικρατούν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα αυτής, οι Τουρκοκύπριοι δεν συμμετέχουν στη λειτουργία
της Βουλής των Αντιπροσώπων,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας της Βουλής των
Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος,
Για όλους τους πιο πάνω 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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος
Νόμος του 2019.
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51(Ι) του 2010
68(Ι) του 2013
130(Ι) του 2015
69(Ι) του 2016
93(Ι) του 2016
100(Ι) του 2019.
Τροποποίηση
του Άρθρου 66
του Συντάγματος.

2. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 66 του Συντάγματος αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«2.-(1) Αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα ή κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρούται καθ’ ον
τρόπον νόμος ορίζει.
(2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρμόζεται αναφορικά με αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα ή
κενωθείσα βουλευτική έδρα κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της
Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου του 2019.».

Τροποποίηση
του Άρθρου 71
του Συντάγματος.

3. Το Άρθρο 71 του Συντάγματος τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του
σε παράγραφο 1 και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«2. Βουλευτική έδρα θεωρείται αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα σε περίπτωση που εκλεγείς
υποψήφιος, προ της ανακηρύξεως αυτού, αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί να ασκήσει το δικαίωμα
ανακήρυξής του ή, από της ανακηρύξεως αυτού και προ της δυνάμει του άρθρου 69 νενομισμένης
διαβεβαίωσης, αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί να αναλάβει τα καθήκοντά του.».

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

