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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1651 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εκλογής Μελών τής Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιη
τικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 73 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩιΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ίΑΙΝΤ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν ΙΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1979 

(ΙΆριθμός 72 του 1979)ί 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό πάρων Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εκλογής Μελών τής Συνοπτικός 
Βουλής τώ'ν 'Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1980 και θά τίτλος, 
άναγινώάκηται όμου μετά του περί Έκλογής Μελών τής Βουλής 
των Αντιπροσώπων Νόμου του 1979 (έν τοις εφεξής αναφερομένου 72 τοϋ 1979. 
ώς «ιό 'βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά 
άναιφέρωνται όίμου ώς οι περί Εκλογής Μελών τής Βουλής των 
'Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 και 1980. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής εξ αύτοΟ Τροποποίηση 
διαγραιφής του αριθμού (1) και τής έν αύτω προσθήκης εις την δέου τοϋ όρθρου 2 
σαν άλφοοβητικήν σειράν του ακολούθου νέου ορισμού :— του βασικού 
40τοΰΐ980. «Ίέκλογυκόν βιβλιάριον' σημαίνει έ'κλογικόν βιβλιάριον 

ώς προβλέπεται εί'ις το άρθρον 9 του περί 'Εγγραφής 'Εκλο
γέων και 'Εκλογικού Καταλόγου Νόμου του 1980"». 

3. Ή παράγραφος (β) του άρθρου 26 του βασικοί} νόμου τρόπο Τροποποίηση 
ποιείται διά τής έξ αυτής διαγραφής του αριθμού «22» (2α γραμμή) τοϋ άρθρου 26 
και τής αντικαταστάσεως αύτοΟ διά του

1 αριθμού «23». του βασυκου 

4. Το άρθρον 29 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίησις 
ώς ακολούθως :■ του άρθρου 29 

(α) ιΔια τής εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων ν6μου. 
«του δελτίου ταυτότητος ή έτερου επισήμου έγγραφου προς τον 
σκοπόν τούτον» (2α και 3η γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως 
αυτής διά των λέξεων «του εκλογικού βιβλιαρίου,»" και 
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^ (β) δια της έν τώ τέλει της δευτέρας παραγράφου του εδα
φίου (6) αύτου προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου : — 

«Ψηιφοδέλτιον συνδυασμού περιέχον σταυρούς προτιμήσεως 
πλείονας των έν τη ώς προείρηται παραγράφω προβλεπομένων 
λογίζεται Μγκυρον, χωρίς ουδείς σταυρός προτιμήσεως να λαμ
βάνηται ύπ' δψιν. Έάν δμως περιέχη Ινα σταυρόν προτιμή
σεως πλείονα των δι' έκάστην εκλογική ν περιφέρειαν προβλε
πομένων σταυρών προτιμήσεως και έκ των οποίων ό εις ετέθη 
έναντι του όνό'ματος του αρχηγού κόμματος ή του ύπό τούτου 
υποδεικνυομένου δια τους σκοπούς εκλογής, λαμβάνονται ύπ' 
δψιν οί έναντι των έτερων υποψηφίων τεθέντες σταυροί προτι
μήσεως.». 

Τροττοποίησις 5. Τό εδάφιον (5) του άρΙθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται 
τοοβαϊκοΰ

32 δ ι
"

α τ
^

ς διαγραφής ^
 έ ν τ

Φ τέλει της παραγράφου (στ) αύτου
νόμ0υ

ασΐΚ0υ λέξεως «και», δια της άπαλείψεως της έν τω τέλει της παρα
γράφου (ιζ) τελείας και της αντικαταστάσεως της δι* άνω τελείας 
και δια της έν αύτώ προσθήκης, ευθύς μετά τήν παράγραφον (ζ) 
αύτου, της ακολούθου νέας παραγράφου : — 

«(η) τόν. αριθμόν τοϋ συνόλου των έκ της πρώτης κατανομής 
αχρησιμοποίητων υπολοίπων καθ' άπασαν τήν Δημοκρατίαν 
τών συμμετεχόντων είς τήν εκλογή ν κομμάτων, συνασπισμών 
κομμάτων, συνδυασμών ανεξαρτήτων και ανεξαρτήτων υπο
ψηφίων.». 

Τρσποποίησις 6. Τό άρθρον 33 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται 
τοϋ άρθρου 33 ώς ακολούθως :ι 
νΑΜ^Γ
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Φ τέλει έκαστης τών παραγράφων (α) και 

(β) του εδαφίου (2) αύτου προσθήκης της ακολούθου νέας παρα

γράφου : — 
«Έάν ουδέν κόμμα ή συνασπισμός συνεκέντρωσε τά άνω 

Ιάναφ&ρόμενα αντίστοιχα ποσοστά μετέχουν της δευτέρας κατα
νομής δύο έν δλω κόμματα ή τό κόμμα και jb συνασπισμός 
κοίμμάτων ή δύο συνασπισμοί κομμάτων, αναλόγως της περι
πτώσεως, τών οποίων ή εκλογική δύναμις υπολείπεται κατά τό 
μικρότερον ποσοστόν του αντιστοίχου κατωτάτου ορίου συμ
μετοχής ε'ις τήν δευτέραν κατανομήν.»" 
(β) διά τής διαγραφής του εδαφίου (3) αύτου και της αντι

καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου : — 
«(3) Διά τους σκοπούς τής δευτέρας κατανομής αθροίζεται 

τό σύνολον τών έκ τής πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων 
υπολοίπων καθ' άπασαν τήν Δη'μοκιρατίαν τών συμμετεχόντων 
είς τήν δευτέραν κατανομήν κομμάτων και συνασπισμών κομ
μάτων και τό άθροισμα τοΟτο διαιρείται διά του αριθμού" τών 
αδιαθέτων εδρών. Τό πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, ,μή περι
λαμβανομένου του κλάσματος, αποτελεί τό έκλογικόν μέτρον 
της δευτέρας 'κατανομής. 

Περαιτέρω διά του εκλογικού τούτου μέτρου διαιρείται κεχω
ριΟμένως τό σύνολον τών καίθ' άπασαν τήν Δημοκρατίαν αχρη
σιμοποίητων έκ τής πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός έκα
στου τών κομμάτων και συνασπισμού κο'μμάτων τών μετεχόν
των είς τήν δευτέραν κατανομήν, τό δε πηλίκον της διαιρέσεως 
ταύτης, παραλειπομένου του κλάσματος, δεικνύει τόν αριθμόν 
τών εδρών τάς όποιας Ικαστον κόμμα ή συνασπισμός κομμά
των λαμβάνει έν τη δευτέρα κατανομή.»' καΐ 

νόμου. 
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(y) δια της διαγραφής των παραγράφων (β) και (γ) του εδα
φίου (4) αύτου και της αντικαταστάσεως αυτών δια τών ακο
λούθων νέων παραγράφων : — 

«ι(β) έάν αί έχ της δευτέρας κατανομής κατανεμητέαι Μδραι 
είναι, πλείονες τής μιας, έφ' δσον μέν αΰται περιέρχονται εις εν 
κομμός παραχωρούνται εις τους συνδυασμούς του κόμματος 
τών εκλογικών περιφερειών εις τάς όποιας αί &δραι άνήκουσι. 
Έφ* δσον δε αί Μδραι αύται περιέρχονται εις πλείονα του ενός 
κόμματα κατανέμονται μεταξύ αυτών ώς ακολούθως : — 

Τα δικαιωθέντα τών εδρών τούτων κόμματα ή συνασπισμοί 
κομμάτων κατατάσσονται κατά σειράν του ύψους τών καθ' 
άπασαν τήν Δημο'κρατίαν αχρησιμοποίητων έκ τής πρώτης 
κατανομής υπολοίπων, προτασσο μένων τών συγκεντρωσάντων 
τά υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα. 

Μετά ταύτα εξευρίσκεται έν έΐκάστη τών εκλογικών περι
φερειών, είς τάς οποίας άνή'κουσιν αί αδιάθετοι Μδραι, τά έκ 
τής πρώτης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα 
ενός έίκάστου συνδυασμού τών συμμετεχόντων είς τήν δεύτε
ρον κατανομήν κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων. Αί έ'κ τής 
δευτέρας κατανομής ε^δραι παραχωρούνται είς τους συνδυα
σμούς τών δικαιωθέντων ταύτας, κομμάτων ή συνασπισμών κομ
μάτων είς τήν έκλογικήν περιφέρειαν είς ην εν κόμμα ή συνα
σπισμός κομμάτων εμφανίζει κατά σειράν τό ύψηλότερον άχρη
σιμοποίητον ύπόλοιπον αυτών, αρχής γενομένης έ;κ του κόμ
ματος ή συνασπισμού δστις παρουσιάζει τά ύψηλό!τερα καθ' 
άπασαν τήν Δημοκρατίαν αχρησιμοποίητα έ'κ τής πρώτης κατα
νομής υπόλοιπα, νοουμένου δτι υφίσταται τοιαύτη αδιάθετος 
§δρα, άλλως ή £δρα παραχωρείται είς τήν αμέσως έπομένην 
ιέκλογικήν περιφέρειαν μέ τό αμέσως έπόμενον ύψηλότερον 
άχρησιμοποίητον ύπόλοιπον οώτοΰ. Παραχωρηίθεισών ούτω 
μέχρις εξαντλήσεως τών εδρών, τάς οποίας έδικαιώθη έκ τής 
δευτέρας κατανομής τό κατά τά άνω πρώτον κόμμα ή συνα
σπισμός, επαναλαμβάνεται ή αυτή εργασία διά τό δεύτερον 
καΐ επόμενα κόμματα ή συνασπισμούς. 

(γ) Αί τυχόν καΐ μετά τήν δευτέραν κατανομήν άπομένουσαι 
Ιάδιάθετοι ^δραι προσκυροΰνται, άνά μία, κατά σειράν είς τό 
κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων δστις παρουσιάζει τά υψηλό
τερα έ'κ τής δευτέρας κατανομής αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και 
παραχωρούνται είς τους συνδυασμούς τών δικαιωθέντων ταύτας 
κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων εφαρμοζομένων κατ' άνα
λογίαν τών διατάξεων τής παραγράφου (β)'»·· 

7. Τό άρθρον 54 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έκ τής ΤροποιΤο(τισις 
παραγράφου (ι) αύτου διαγραφής τών λέξεων «δελτίου ταυτότητος του άρθρου 54 
του» (2α γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων τοϋβασικοΟ 
«εκλογικού βιβλιαρίου του». νόμου. 

Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


