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Ο περί Πληρώσεως Κενωθείσης Βουλευτικής Έδρας Νόμος του 1986 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 95 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Επειδή δυνάμει των περί Εκλογής των Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 2) του 1985, η εκλογή των 
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων διεξάγεται επί τη βάσει του 
αναλογικού συστήματος, 

Και επειδή εις την περίπτωσιν κενώσεως βουλευτικής έδρας δεν 
υφίσταται ανάλογος πρόνοια εις τους προαναφερθέντας Νόμους, ενώ 
το Άρθρον 66.2 του Συντάγματος προνοεί διά την πλήρωσιν κενω

θείσης Βουλευτικής έδρας δι' αναπληρωματικής εκλογής, 
Και επειδή ο τρόπος διεξαγωγής της αναπληρωματικής εκλογής 

όστις προνοείται από το Άρθρον 66.2 του Συντάγματος πρέπει.να 
συνάδει προς το αναλογικόν σύστημα το οποίον έχει υιοθετηθή, 

Και επειδή το Ανώτατον Δικαστή ριον εις την Γνωμάτευσίν του εις 
την Αναφοράν Αρ. 1/86 παρετήρησε ότι δεν φαίνεται να έχουν 
εξαντληθή αι δυνατότητες να ρυθμισθή με νομοθεσία το θέμα της 
πληρώσεως κενωθείσης βουλευτικής έδρας κατά τρόπον ώστε να μη 
είναι αντίθετος προς το 'Αρθρον 66 του Συντάγματος και ταυτο

χρόνως να συνάδει προς το εκλογικόν σύστημα το οποίον ισχύει 
σήμερον, 

Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Πληρώσεως Κενω

θείσης Βουλευτικής Έδρας Νόμος του 1986. 
2.—(1) Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν εκ του κειμένου 

προκύπτη αντίθετος έννοια— 
«αναπληρωματική εκλογή» σημαίνει την δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, διά ή άνευ ψηφοφορίας, εκλογή ν διά πλήρωσιν κενω

θείσης βουλευτικής έδρας κατά την διάρκειαν της βουλευτικής 
περιόδου* 

«εκλογικός νόμος» σημαίνει τους περί Εκλογής των Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως (Αρ. 2) του 1985 
και περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον Νόμον τροποποιούντα ή 
αντικαθιστώντα αυτούς· 

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορον της Εκλογής τον διοριζό

μενον διά σκοπούς αναπληρωματικής εκλογής δυνάμει του άρθρου 
17 του εκλογικού νόμου. 

(2) Όροι μη άλλως οριζόμενοι εις τον παρόντα Νόμον κέκτηνται 
την υπό του εκλογικού νόμου αποδιδομένην εις αυτούς έννοιαν. 

Προοίμιον. . 
72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 

124 του 1985 
164 του 1985. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 
124 του 1985 
164 του 1985. 
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πλήρωσις 3.—(1) Οσάκις εξ οιασδήποτε αιτίας κενούται βουλευτική έδρα 
Βοίε6""1·* κ α τ α τ Τ Ι ν διάρκειαν της βουλευτικής περιόδου αύτη πληρούται δ ι ' 
έδρας. αναπληρωματικής εκλογής διενεργούμενης εντός τεσσαράκοντα 

πέντε ημερών από της κενώσεως συμφώνως προς τας διατάξεις των 
εδαφίων (2) και (3). 

(2) Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν ο Βουλευτής του οποίου 
η έδρα εκενώθη εξηκολούθη κατά τον χ ρ ό ν ο ν κατά τον οποίον η 
έδρα εκενώθη να ανήκεν εις την εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
πολιτ ικήν κομματικήν ομάδα του κόμματος ή του συνασπισμού 
κομμάτων ως υποψήφιος του οποίου εξελέγη, διενεργείται αναπλη

ρωματική εκλογή άνευ ψηφοφορίας, δηλαδή— 
(α) η έδρα πληρούται υπό του αμέσως ακολουθούντος κατά 

σειράν επιτυχίας και μη εκλεγέντος υποψηφίου του συν

δυασμού του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων εις το 
οποίον ή εις τον οποίον ανήκεν η κενούμενη έδρα, εφ ' όσον 
ούτος είναι εν ζωή και εξακολουθεί να ανήκη εις το ίδιον 
κόμμα ή τον ίδιον συνασπισμόν κομμάτων ή 

(β) εάν ο αμέσως ακολουθών κατά σειράν, επιτυχίας και μη 
εκλεγείς υποψήφιος του συνδυασμού του κόμματος ή του 
συνασπισμού κομμάτων εις το οποίον ή εις τον οποίον 
ανήκεν η κενούμενη έδρα δεν είναι εν ζωή ή δεν εξακο

λουθεί να ανήκη εις το ίδιον κόμμα ή συνασπισμόν 
κομμάτων; κατά τον χρόνον κατά τον οποίον η βουλευτική 
έδρα εκενώθη, ή αποποιείται την έδραν, τότε η έδρα αύτη 
πληρούται υπό του αμέσως επομένου κατά σειράν επιτυχίας 
και μη εκλεγέντος υποψηφίου του συνδυασμού του ιδίου 
κόμματος ή του ιδίου συνασπισμού κομμάτων, εφ ' όσον 
ούτος εξακολουθεί να ανήκη εις το ίδιον ^όμμα ή τον ίδιον 
συνασπισμόν κομμάτων, και ούτω κ α θ ' εξής: 

Νοείται ότι, διά τους σκοπούς της παραγράφου (α) και (β), το 
γεγονός ότι βουλευτής εξακολουθεί να ανήκη εις το ίδιον κόμμα 
θα πιστοποιήται υπό της διοικούσης αρχής του οικείου κόμματος 
ή , εάν δεν υφίσταται τοιαύτη, ύπό του αρχηγού του οικείου 
κόμματος. 

(3) Εις περίπτωσιν ισοψηφίας μεταξύ πλειόνων του ενός 
αμέσως ακολουθούντων κατά σειράν επιτυχίας και μη εκλεγέντων. 
υποψηφίων, ως προνοείται εις τας παραγράφους (α) και (β), η 
έδρα πληρούται υπό του υποψηφίου ο οποίος , μεταξύ των 
ισοψηφισάντων, προηγείτο εις την σειράν κ α θ ' ην ανεγράφετο επί 
του ψηφοδελτίου κατά την τελευταίαν γενικήν εκλογήν. 

(4)(α) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο Βουλευτής του οποίου η 
έδρα εκενώθη, 
(ί) δεν ανήκει κατά τον χρόνον κατά τον οποίον η έδρα 

εκενώθη εις την εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
πολιτ ικήν κομματικήν ομάδα του κόμματος ή του 
συνασπισμού κομμάτων, ως υποψήφιος του οποίου 
εξελέγη* ή 



1351 Ν. 95/86 

(ϋ) εξελέγη ως ανεξάρτητος Βουλευτής· ή 
(iii) όταν εξελέγη ανήκεν εις συνασπισμόν κομμάτων ο 

οποίος έπαυσε να υφίσταται κατά τον χρόνον κατά τον 
οποίον η βουλευτική έδρα εκενώθη· ή 

(β) εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν κατά την οποίαν η πλήρωσις 
της κενωθείσης έδρας δεν είναι δυνατόν να γίνη κατά τον 
εις το εδάφιον (2) προνοούμενον τρόπον, 

τότε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή διά ψηφοφορίας 
συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 35 του εκλογικού 
νόμου. 

4. Ά μ α τη συμπληρώσει της διαδικασίας της αναπληρωματικής 
εκλογής εις εκατέραν των περιπτώσεων των προνοουμένων εις το 
άρθρον 3„ο Έφορος ανακηρύσσει τον εκλεγέντα και φροντίζει όπως 
δημοσιευθή το όνομα αυτού εις την επίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

5. Ο περί Πληρώσεως Κενωθείσης Βουλευτικής Έδρας (Προσω

ρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1983 διά του παρόντος καταργείται. 

Ανακήρυξις 
Βουλευτού. 

Κατάργησις 
του Νόμου 
55 του 1983. 


