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Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 93(Ι) του 2016
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016
Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος δικαίου που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
και ιδιαίτερα το δικαίωμα ζωής και σωματικής ακεραιότητας αντιτίθεται, ως θέμα αρχής, στην
επιβολή της θανατικής ποινής,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η θανατική ποινή έχει ήδη καταργηθεί πλήρως στη νομοθεσία της Δημοκρατίας και δεν
έχει εφαρμοστεί στην πράξη από το 1962, παρ’ όλο που η παράγραφος 2 του Άρθρου 7 του
Συντάγματος προβλέπει για τη δυνατότητα επιβολής θανατικής ποινής διά νόμου στις περιπτώσεις
φόνου εκ προμελέτης, εσχάτης προδοσίας, πειρατείας κατά το διεθνές δίκαιο και αδικήματος
τιμωρούμενου διά ποινής θανάτου σύμφωνα με το στρατιωτικό ποινικό νόμο,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η
Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί κράτος μέλος, προβλέπει για την κατάργηση της θανατικής ποινής,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Δημοκρατία έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των
ο
ο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και το 6 και το 13
Πρωτόκολλο αυτής, τα οποία προβλέπουν για την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Δημοκρατία έχει κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα
ο
και το 2 Πρωτόκολλο αυτού, τα οποία επίσης προνοούν για την κατάργηση της θανατικής ποινής,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή του Άρθρου 7 του Συντάγματος στις πάγιες θέσεις
της Δημοκρατίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς και η συνεπακόλουθη
τροποποίηση των Άρθρων 11, 47, 48, 49, 83, 106 και της παραγράφου 4 του Άρθρου 53 του
Συντάγματος, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος τα οποία δεν
μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν,
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ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των εξαιρετικών συνθηκών που
επικρατούν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα αυτής οι Τουρκοκύπριοι δε συμμετέχουν στην εκλογή και
λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας της Βουλής των
Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος,
Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
95 του 1989
106(Ι) του 1996
115(Ι) του 1996
104(Ι) του 2002
127(Ι) του 2006
51(Ι) του 2010
68(Ι) του 2013
130(Ι) του 2015
69(Ι) του 2016.
Τροποποίηση
του Άρθρου 7
του Συντάγματος.
Τροποποίηση
του Άρθρου 11
του Συντάγματος.
Τροποποίηση
του Άρθρου 47
του Συντάγματος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος
Νόμος του 2016.

2.

Η παράγραφος 2 του Άρθρου 7 του Συντάγματος διαγράφεται.

3. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 11 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων
«θανάτου ή» (πρώτη γραμμή).
4. Η παράγραφος (θ) του Άρθρου 47 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με τη διαγραφή της φράσης «την απονομήν χάριτος επί θανατικής ποινής, οσάκις το
βλαβέν πρόσωπον και ο καταδικασθείς ανήκωσιν εις διαφόρους κοινότητας, ως εν τω
άρθρω 53 ορίζεται, και» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή)·

(β)

με τη διαγραφή της λέξης «αυτώ» (τέταρτη γραμμή)· και

(γ)

με την προσθήκη μετά τη λέξη «άρθρω» (τέταρτη γραμμή) του αριθμού «53».

Τροποποίηση
του Άρθρου 48
του Συντάγματος.

5. Το Άρθρο 48 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (ιγ) αυτού.

Τροποποίηση
του Άρθρου 49
του Συντάγματος.

6. Το Άρθρο 49 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (ιγ) αυτού.

Τροποποίηση
του Άρθρου 53
του Συντάγματος.

7. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 53 του Συντάγματος τροποποιείται με την αντικατάσταση της
φράσης «Εις πάσαν άλλην πλην της ποινής του θανάτου περίπτωσιν ο» (πρώτη γραμμή) με τη
λέξη «Ο»:

Τροποποίηση
του Άρθρου 83
του Συντάγματος.

8. Η παράγραφος 2 του Αρθρου 83 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων
«θανάτου ή» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση
του Άρθρου 106
του Συντάγματος.

9. Η παράγραφος 2 του Άρθρου 106 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης
«διά της ποινής του θανάτου ή» (τέταρτη γραμμή).

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00

