
 

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002,
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 226(1) του 2002 

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 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 μέχρι του 2002 (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 μέχρι (Αρ. 2) του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος.

72του 1979 

73του 1980  

16 του 1981 

124 του 1985  

164 του 1985  

297 του 1987  

107(Ι) του 1992  

71(Ι) του 1995 

 11(Ι)του 1996  

118(Ι)του1996  

101(Ι) του 1997 

 45(Ι) του 2001  

56(Ι) του 2001  

209(Ι) του 2002. 

 

2. Η επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη 
επιφύλαξη: 

Τυποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου.

«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, 
να λειτουργήσει Εκλογικά Κέντρα σε χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχει διπλωματική εκπροσώπηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, νοουμένου ότι σε οποιαδήποτε πόλη τέτοιας χώρας εκφράζουν ενδιαφέρον να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εκεί, τουλάχιστο πενήντα εκλογείς οι οποίοι είναι φοιτητές ή 
προσωρινά εργαζόμενοι, είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και κατέχουν εκλογικό βιβλιάριο. 
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ο Έφορος δύναται να λειτουργήσει Εκλογικά Κέντρα και σε όποια χώρα του 
εξωτερικού δεν υπάρχει διπλωματική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν 
συγκεντρωμένοι πέραν των πενήντα εκλογέων. 

Για το σκοπό αυτό, ο Έφορος καταρτίζει ειδικό εκλογικό κατάλογο κατά τον καθορισμένο τρόπο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.». 
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