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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3110 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Αρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 115(1) του 1996 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 
Επειδή η παράγραφος 2 του Αρθρου 66 του Συντάγματος καθορίζει ότι 

κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή που 
διενεργείται μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε το πολύ ημερών από την 
κένωση της σε ημερομηνία που καθορίζεται από τη Βουλή των Αντιπρο
σώπων, 

Και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εκλογής των Μελών της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου η εκλογή των Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων διεξάγεται με βάση το εκλογικό σύστημα που εναποτίθεται, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ορίσει, αναθεω
ρήσει ή τροποποιήσει, 

Και επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενασκώντας την εξουσία της που 
απορρέει από το Σύνταγμα, έχει υιοθετήσει το αναλογικό εκλογικό σύστημα 
που από τη φύση του θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικό και συνάδει προς τις 
σύγχρονες δημοκρατικές αντιλήψεις, 

Και επειδή το εκλογικό αυτό σύστημα απολήγει σε δικαιότερη αντιπροσώ
πευση της θέλησης των εκλογέων, υλοποιώντας έτσι την καθιέρωση και στην 
πράξη της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, 

Και επειδή το Αρθρο 66 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμε
λιώδη Αρθρα του Συντάγματος τα οποία δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπ© 
να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν, 

Προοίμιο. 

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. 
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■* Και επειδή λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των εξαιρε

τικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπριοι δε συμμετέ

χουν στην εκλογή και λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Και επειδή το Δίκαιο της Ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση και την 
άσκηση της αναθεωρητικής λειτουργίας της Βουλής που εκφράζεται στην 
τροποποίηση μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος, για την απρό

σκοπτη και ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, 

Και επειδή η μη υιοθέτηση στο σύνολο τους κατ ' εξοχήν δημοκρατικών 
αρχών που διέπουν το εκλογικό σύστημα που υιοθετήθηκε ανατρέπει και 
εξουδετερώνει το ίδιο το δικαίωμα της Βουλής να υιοθετεί οποιοδήποτε εκλο

γικό σύστημα και δεν οδηγεί στην επίτευξη του απώτερου συνταγματικού 
στόχου της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύ

ματος που το Σύνταγμα διασφαλίζει, 

Και επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων προκρίνει ότι η μη ρύθμιση ζητη

μάτων που έχουν επιβάλει οι π ιο πάνω αρχές και περιστάσεις συνεπάγεται 
σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες που θέτουν υπό αμφισβήτηση το ίδιο το 
οικοδόμημα της λειτουργίας Αρχών και Εξουσιών της Δημοκρατίας, 

Γι' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του 
τίτλος. Συντάγματος Νόμος του 1996. 

Τροποποίηση 2. Η παράγραφος 2 του Αρθρου 66 του Συντάγματος διαγράφεται και αντι

του ΣυνπΓ 66 κ α θ ί · σ τ α τ α ι α π ο τ ι Ί ν π ι ° κάτω παράγραφο: 
γματος· «2. Κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρούται εντός προθεσμίας τεσσα

ράκοντα πέντε το πολύ ημερών από της κενώσεως καθ ' ον τρόπον 
νόμος ορίζει.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


