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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τρο εοποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 164 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 
1985 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
1985 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί Εκλογής Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 1985 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εκλογής Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως (Αρ. 2) του 1985. 

2. Το εδάφιον (5) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροπο

ποιείται διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου 
διατάξεως:— 

«Εις ην περίπτωσιν εις ένα συνδυασμόν του αυτού κόμματος ή 
συνδυασμόν του αυτού συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων 
κομμάτων ή εις τον αυτόν συνδυασμόν ανεξαρτήτων της αυτής 
εκλογικής περιφερείας, δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι έχουν το 
ίδιον ονοματεπώνυμο ν, ο Έφορος εν τοιαύτη περιπτώσει ορίζει 
εις το ψηφοδέλτιον το όνομα του πατρός των ως προείρηται 
υποψηφίων ομού μετά του τόπου διαμονής των.». 
3. Το άρθρον 29 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 

διαγραφής της επιφυλάξεως του εδαφίου (6) αυτού και της 
αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου νέας επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι οσάκις ο αριθμός των εδρών εκλογικής τίνος 
περιφερείας υπερβαίνη τας τεσσάρας και το πηλίκον της 
διαιρέσεως του ολικού αριθμού των εδρών αυτής όιά του αριθμού 
4 αφήνη υπόλοιπον, ο ολικός αριθμός των διά την τοιαύτην 
εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά 
ένα.». 
4. Το άρθρον 30 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 

προσθήκης εις το τέλος του εδαφίου, (2) αυτού των ακολούθων νέων 
φράσεων: ° 

«τη συνοδεία εντός του αυτού οχήματος του μεταφέροντος την 
κάλπην, των υποψηφίων ή των υπό τούτων ορισθέντων αντι

προσώπων των, τούτων παρισταμένων κατά την παράδοσιν της 
κάλπης μέχρι και της ενάρξεως της διαλογής των ψηφοδελτίων.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 
124 του 1985. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 5. Το άρθρον 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 42 , Λ. Α > * > ' , ι \ . ο , * ,* 

του βασικού (α) Δια της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων 
ν ό » 1 ο υ «δώδεκα», «τριακοσίας», «εξ» και «διακοσίας» (τρίτη, 

τετάρτη και έκτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των 
διά των λέξεων «δεκαοκτώ», «χιλίας», «δώδεκα» και 
«επτακοσίας πεντήκοντα», αντιστοίχως, και διά της εν τω 
τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου διατάξεως:— 

«Διά παν δυνάμει του παρόντος άρθρου εκλογικόν 
αδίκημα διαπραχθέν υπό δημοσίου οργάνου, το εκ

δικάζον την υπόθεσιν δικαστήριον κατά την επι

μέτρησιν της ποινής λαμβάνει υπ' όψιν το γεγονός εάν 
ο υπαίτιος εξεπλήρου υπηρεσίαν.»· και 

(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (2) αυτού και της 
αναριθμήσεως του υφισταμένου εδαφίου (3) ως εδαφίου 
(2). 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


