
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ  

 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
86(Ι) του 1999 

51(Ι) του 2000 

5(Ι) του 2001 

131(Ι) του 2001 

199(Ι) του 2002 

228(Ι) του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως (Αρ.2) 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 Κοινοτήτων 

Νόμοι του 1999 έως 2005. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-  

   
  (α) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «μέλος της 

κοινότητας», αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» 

(πρώτη γραμμή), της φράσης «ή υπήκοο άλλου 

κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». και 
   
  (β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «μέλος της 

κοινότητας-εκλογέας», αμέσως μετά τη λέξη 

«Δημοκρατίας» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή τον 

υπήκοο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου.  

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατίας» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

ειδικής διάταξης.  

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

του της ακόλουθης ειδικής διάταξης:  

 «Ειδική 

διάταξη για την 

άσκηση του 

δικαιώματος 

του εκλέγειν 

και του 

εκλέγεσθαι 

κατά τις 

κοινοτικές 

εκλογές από 

τους 

υπηκόους 

άλλων 

κρατών- 

μελών που 

κατοικούν στη 

Δημοκρατία. 

98(Ι) του 2004. 

118. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου 

εφαρμόζονται στο βαθμό και στην έκταση που 

δεν είναι αντίθετες με τον περί Δημοτικών και 

Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών 

Μελών) Νόμο.». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΚΜ 

Αρ. Φακ. 23.01.066.2005 
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