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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3042 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Ρυθμίσεως Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 11 (Ι) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βου Συνοπτικός 

λής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διάβαζε τίτλος· 
ται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων n του 1979 
Νόμους του 1979 έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός JJJJ^JJSJ 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 124 του 1985 
περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 297τουΐ987 
1996. 407(1) του 1992 

71(1) του 1995. 
2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 

αντικατάσταση των λέξεων «εκατόν λίρες» και «εκατόν λιρών» (3η και 5η ίουβασ^οΰ19 

γραμμή αντίστοιχα) με τις λέξεις «διακόσιες πενήντα λίρες» και «διακόσιων νόμου, 
πενήντα λιρών», αντίστοιχα. 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
αντικατάσταση των φράσεων «κατά την σειράν προτιμήσεως του κόμματος» χουβασ̂ κοΰ22 

(12η γραμμή) και «κατά την σειράν προτιμήσεως του συνασπισμού κομμά νόμου, 
των» (16η και 17η γραμμή), με τη φράση «με βάση την αλφαβητική σειρά του 
επωνύμου τους με εξαίρεση τον αρχηγό του κόμματος ή αυτόν που υποδει

κνύεται από τον αρχηγό για τους σκοπούς εκλογής και, σε περίπτωση συνα

σπισμού κομμάτων, τους αρχηγούς του συνασπισμού κομμάτων ή αυτούς που 
υποδεικνύονται από τους αρχηγούς για τους σκοπούς εκλογής, τα ονόματα 
των οποίων προτάσσονται του συνδυασμού, αντίστοιχα». 

(39) 
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τροποποίηση 4. Το εδάφιο (6) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
τουβασοω!}29 πΡοσθ'Πκτ1 αμέσως μετά τις λέξεις «αρχηγόν κόμματος ή» (δέκατη έβδομη και 
νόμου. δέκατη όγδοη γραμμή) των λέξεων «στον επικεφαλής». 

τροποποίηση 5. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 31 Λ , , , , 
του βασικού (α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακολουθών νέων 
ν ό^υ· εδαφίων: 

«(2Α)(α) Κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης 
των ψήφων, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση από τους επί της 
διαλογής αντιπροσώπους των κομμάτων ή υποψηφίων οιωνδή

ποτε ψηφοδελτίων ή οποιωνδήποτε εντύπων καταγραφής των απο

τελεσμάτων της εκλογής ή ειδών γραφικής ύλης. 
(β) Ο Έφορος έχει εξουσία να απομακρύνει από την αίθουσα 

διαλογής οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ο οποίος παραβαίνει τις δια

τάξεις της παραγράφου (α). 
(γ) Οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος παραβαίνει τις διατάξεις της 

παραγράφου (α) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση κατα

δίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες λίρες. 

(2Β)(α) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχει ειδική κάλπη στην 
οποία τοποθετούνται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγρά

φου (β), τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων. 
(β) Τα ψηφοδέλτια αυτά τοποθετούνται στην ειδική κάλπη, αν ο 

αριθμός των εκτοπισθέντων εκλογέων στο οικείο εκλογικό κέντρο 
δεν υπερβαίνει τους είκοσι και καταμετρούνται χωριστά. 

(γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων 
εκλογέων παραμένουν στην κάλπη του οικείου εκλογικού κέντρου 
και καταμετρούνται ταυτόχρονα με τα ψηφοδέλτια της οικείας 
εκλογικής περιφέρειας.»· 

(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, μετά τις λέξεις 
«ανεγνωρίσθησαν ως έγκυρα» (5η γραμμή) των λέξεων «ο αριθμός 
των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία εκηρύχθηκαν άκυρα,»· και 

(γ) με την προσθήκη, μετά το τέλος του εδαφίου (5), της ακόλουθης φρά

σης: 
«Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'λευκό ψηφοδέλτιο' 

σημαίνει ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν έχει σημειωθεί από τον εκλο

γέα οποιοδήποτε από τα καθορισμένα στο εδάφιο (6Α) σημεία.». 

τροποποίηση 6* Τ ο αβθρο 3 2 τ ο υ βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 32 (α) ^ ε τ η διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης «ως ούτοι εδη

νόμού. λώθησαν υπό του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή του 
συνασπισμού ανεξαρτήτων προς τον Έφορον συμφώνως προς το 
άρθρο 22» (5η, 6η και 7η γραμμή)· και 
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(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, μετά την παράγραφο (γ), της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(γΐ) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία κηρύχθη
καν άκυρα. 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 'λευκό ψηφοδέλ
τιο' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (5) 
του άρθρου 31.». 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 37 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Τροποποίηση 
ακόλουθο νέο εδάφιο: Ζ ^ ^ 

«(1) Οποιοσδήποτε εκλογέας παραλείψει να ασκήσει το εκλογικό του νόμου· 
δικαίωμα είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπό
κειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες.». 
8. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 

/ χ w ' χ. > s , . . . του άρθρου 64 
(α) Με την μετατροπή του υφιστάμενου μέρους του εδαφίου (1) αυτού του βασικού 

σε παράγραφο (α) και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγρά φου
φού:. 

«(β) Κανένα πρόσωπο δε μεταδίδει, διαφημίζει ή δημοσιεύει 
οποιαδήποτε είδηση ή ανακοίνωση, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, 
που έχει σχέση αμέσως ή εμμέσως με τις εκλογές κατά την παρα
μονή της ημέρας της ψηφοφορίας και κατά τη διάρκεια της ψηφο
φορίας, εκτός από ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από 
τον Έφορο Εκλογής ή με εξουσιοδότηση του.». 

(β) με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) αυτού, σε εδάφιο (3) και την προ
σθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(2) Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της, έξω 
από τα εκλογικά κέντρα κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά 
ή να διατηρεί εκλογικό επιτελείο ή να επιδεικνύει ή να αναρτά 
οποιεσδήποτε πινακίδες που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την 
εκλογή·». 

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού (όπως αναριθμήθηκε) μετά το 
σημείο «(1)» (1η γραμμή) της λέξης και του αριθμού «και (2)» και την 
αντικατάσταση των λέξεων «τρεις» και «πεντήκοντα» (3η γραμμή), με 
τις λέξεις «έξι» και «πεντακόσιες», αντίστοιχα. 


