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

 
Αριθμός 160(Ι) του 2019 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019 
 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 40 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζει τις προϋποθέσεις 
ώστε πρόσωπο να δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνεται ανώτατο όριο θητειών για το αξίωμα 
του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαίο να καθοριστεί ανώτατο όριο θητειών για τα εν λόγω αξιώματα για 
σκοπούς ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού στη δημόσια ζωή, 
καθώς και για αποφυγή δημιουργίας κατεστημένου, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 40 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη Άρθρα του 
Συντάγματος τα οποία δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή να 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 Δέκατης Τρίτης 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 
  128(Ι) του 2019. 

  

Τροποποίηση  
του Άρθρου 40 
του Συντάγματος. 

2.  Το Άρθρο 40 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α) Με τη διαγραφή στο τέλος του εδαφίου (γ) αυτού των λέξεων «και τέλος»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου  (δ) αυτού με το σημείο στίξης και 
τη λέξη «, και»· και 

  

  (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (δ) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «(ε) δεν έχει υπηρετήσει συνεχόμενα στο αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου 
της Δημοκρατίας τις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες.». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


