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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 101(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

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

των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται τ ί τ^ζ
του 1979 

μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους 73τουΐ980 
του 1979 έως (Αρ. 2) του 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 16του 1981 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι }^ ™ j ^ 
περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 297τουΐ987 
1007 107(1) του 1992 

71(1) του 1995 
11(1) του 1996 

118(1) του 1996. 
2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 

αντικατάσταση του αριθμού «6.30» ( 1η γραμμή) με τον αριθμό «7» και του ™υβασχκου27 

αριθμού «6.00 μ.μ.» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «5 μ.μ.» νόμου. 
3. Το εδάφιο (5) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη Τροποποίηση 

διαγραφή των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) αυτού και τη ™$SJJJ 2 8 

διαγραφή του γράμματος και σημείων «(a)» από την εναπομείνασα παρά νόμου, 
γράφο. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Τροποποίηση 
ακόλουθο νέο εδάφιο: του £οθοου,30 

του βασικού 
«(2) Ευθύς αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, κάθε κάλπη ανοί νόμου, 

γεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο υπό την εποπτεία και ευθύνη του 
Προεδρεύοντος της Εκλογής και στην παρουσία των εκπροσώπων των 
κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων αρχίζει η διαδικασία διαλογής 
και καταμέτρησης των ψήφων. Μετά τη συμπλήρωση της καταμέτρησης και 
την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο Προεδρεύων της Εκλογής 
αποστέλλει αμελλητί τα αποτελέσματα της εκλογής και μεταφέρει με τον 
ασφαλέστερο τρόπο την κάλπη με το περιεχόμενο της και όλα τα σχετικά 
έντυπα στον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας.». 
5. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: \™ βασικού 

«(1) Ο Έφορος, ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση της ψήφο νόμου, 
φορίας, προβαίνει σε διευθετήσεις για την επί τόπου σε κάθε εκλο
γικό κέντρο διαλογή των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή 
των επί της διαλογής εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων των 
κομμάτων και για το σκοπό αυτό, δίνει ειδοποίηση σε κάθε 
υποψήφιο και στα κόμματα για τον τόπο και το χρόνο της έναρξης 
της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.»· 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 43 
του βασικού 
νόμου. 
Διαγραφή 
του άρθρου 63 
του βασικού 
νόμου. 

(β) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (ν) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (6) αυτού· και 

(γ) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (7) αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (8) και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (8) σε 
εδάφιο (9): 

«(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 'Έφορος' περιλαμ
βάνει και τον Προεδρεύοντα της Εκλογής, ο οποίος έχει στο εκλο
γικό του κέντρο όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του οικείου 
Εφόρου.»; 

6. Το εδάφιο (4) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου αυτού, με την ακόλουθη νέα παρά
γραφο: 

«Περιπτώσεις ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων του ίδιου 
συνδυασμού, αν οι έδρες που παραχωρούνται στο συνδυασμό αυτό είναι 
λιγότερες των ισοψηφισάντων υποψηφίων, κρίνονται με κλήρωση που 
διενεργείται από τον Έφορο στην παρουσία των υποψηφίων και ανακη
ρύσσεται βουλευτής ο υποψήφιος το όνομα του οποίου κληρώθηκε.». 
7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «διορίζεται εγγράφως» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) με τις λέξεις «δύναται να διορισθεί». 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 63 αυτού 
και την αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 64, 65, 66 και 67 σε άρθρα 63, 
64, 65 και 66, αντίστοιχα. 


