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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

«Πλήρωση 
κενωθείσας 
βουλευτικής 
έδρας. 

Αριθμός 118(1) 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 Βουλής 

των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 και θα διαβά

ζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νό

μους του 1979 έως 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως (Αρ. 2) 
1996. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του πιο κάτω νέου άρ

θρου 35, του υφιστάμενου άρθρου 35 αναριθμουμένου ως άρθρου 35Α: 
35.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για 

οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενού

ται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαρά

ντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ' ανά

λογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν 
ζωή κατά το χρόνο της ανακήρυξης υποψήφιο του συνδυασμού της 
ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού 
κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση 
κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά το 
χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα 
ή συνασπισμό κομμάτων και ο οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές 
βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα 
και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε 
αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε 
δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου 
λόγω θανάτου ή γιατί κατά το χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανή

κουν στο ίδιο κόμμα ή το συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει 
περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή 
μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δεύτερης παραγράφου 
του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού: 

Νοείται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υπο

ψηφίων του ίδιου συνδυασμού εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι 
διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 
32. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

72 του 1979 
73 του 1980 
16 του 1981 
124 του 1985 
164 του 1985 
297 του 1987 

107(1) του 1992 
71(1) του 1995 
11(1) του 1996. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 
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(2) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η πλήρωση της 
κενωθείσας έδρας με βάση το εδάφιο (1), διεξάγεται αναπληρωμα

τική εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Α του παρό

ντος Νόμου.». 
κατάργηση 3. Ο περί Πληρώσεως Κενωθείσης Βουλευτικής Έδρας Νόμος του 1986, 
του Νόμου 95 c , 
του 1986. 01(^ τ ο υ παρόντος καταργείται. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


