No. 71 of 1963
A LAW TO MAKE TEMPORARY PROVISION FOR THE HOLDING
OF ELECTIONS WITH REGARD TO THE PRESIDENT AND
THE VICE-PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE
MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES.
[nth October, 1963.]
Whereas under paragraph 2 of Artiele 187 of the Constitution all Laws Preamble,
and Regulations relating to elections expired ;
And whereas it has not been found possible to make a jiew Electoral
Law as therein provided ;
And whereas it is necessary to make temporary legislative provision for
the holding of elections :
The House of Representatives enacts as follows :^1. This Law may be cited as the Electoral (Temporary Provisions) Short
Law, 1963.
^ι1ε·
InterpreZ. In this Law, unless the context otherwise requires—
tation.
" constituency " mean3 the constituency to which the vacant seat of a
Representative relates ;
" election " means an election held for the purpose of electing the President and the Vice-President of the Republic and Representatives, and
includes a bye-election held for the filling of a vacancy occurring in the
office of the President or the Vice-President pf the Republic or in the seat
of a Representative ;
" electoral laws " means the Elections (President and Vice-President 37 of 19S9
of the Republic) Laws, 1959, and the Elections (House of Representatives ** "* J^|g
and Communal Chambers) Laws, 1959 and i960, and includes the Regu- 47 of 1959*
lations made thereunder ;
6 of 1960.
" Register " and " Certified Register " means a Register and a certified Register compiled and certified under the provisions of the Registra- 36 of 1959.
tion of Electors Law, 1959, for the constituency ;
" Registrar " means the District Officer of the District within which
the constituency is situated ;
" Representative " means a member of the House of Representatives.
3.—(1) On the occurrence of a vacancy in the office of the President or Register
the Vice-President of the Republic or in the seat of a Representative, the of electors.
Registrar shall proceed with all possible speed to revise and bring up to
date the Register.
(2) For this purpose the Registrar shall use the certified Register and
shall make to such Register such deletions, alterations and additions as may
be necessary.
(3) In revising and bringing up to date the Register the Registrar shall
have all the powers and perform all the duties conferred and imposed upon a
Registrar under the provisions of the Registration of Electors Law, 1959, 36 of 1959.
the provision? of which shall apply, with the necessary adaptations and modifications, to the revision and bringing up to date of the Register under this
section as if they had not expired and were still in force.

36 of 1959.

(4) Without prejudice to the generality of sub-section (3), the following
adaptations and modifications shall be made to the Registration of Electors
Law, 1959 :—
(β) the provisions relating to the qualifications of electors shall be read
and applied subject to the provisions of Article 63 of the Constitution ;
(b) the Registrar in performing his duties under this section shall proceed with all possible speed and conduct his investigation through
the public officers serving in his office ;
(c) any period of time provided by such Law shall be curtailed to one
of three days.

Provisions
of electoral
laws to
apply to a

4.—(1) Subject to sub-section (2), the elections shall be held, conducted
and questioned in accordance with the provisions of the electoral laws as if
jjjgy J ^ J n o t e x p i r e t i a n ( j were still in force.
r
. J
(2) The provisions of the electoral laws shall apply, with the necessary
adaptations and modifications, to any election ; and, without prejudice to
the generality of the provisions of this sub-section, the following adaptations
and modifications shall be made to such provisions :—
(a) for the provisions relating to the qualifications of candidates for
the office of the President or the Vice-President of the Republic
there shall be substituted the provisions of Article 40 of the Constitution, and for the provisions relating to the qualifications of
eligible persons there shall be substituted the provisions of Article
64 of the Constitution ;
(jb) the functions provided to be performed by the Governor shall be
performed by the Minister of the Interior ;
(c) for the provisions relating to the fixing of the date of the election
of President or Vice-President of the Republic there shall be substituted the provisions of paragraph 3 of Article 43 and of paragraph 4 of Article 44 of the Constitution, and for the provisions
relating to the fixing of the date of elections of Representatives
there shall be substituted the provisions of Article 66 of the Constitution ;
(d) for any reference to the Supreme Court or an Election Judge there
shall be substituted a reference to the Supreme Constitutional
Court.

Duration.
Coming

of this
Law into
operation.

5. This Law shall continue to be in force until a new Electoral Law is
enacted.
6. This Law comes into operation on the tenth day of October, 1963.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

υπ* *Αρ. 429 τής 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1965

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών της Βουλής χών 'Αντιπροσώπων (Παράτασις της θητείας) Νόμος τοΰ 1965, το κείμενον τοΰ οποίου άκολουθεΐ, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
"Αριθμός 38 τοΰ 1965
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Επειδή έκ τών πραγμάτων κατέστη αδύνατος ή εμπρόθεσμος προ- Προοίμιον.
παρασκευή και διενέργεια εκλογών Προέδρου της Δημοκρατίας καΐ
Μελών της Βουλής τών "Αντιπροσώπων :
Και επειδή διά τήν όμαλήν και άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής Πολιτείας καθίσταται έπάναγκες δπως ή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τών Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων παραταβη :
Διά ταΰτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προέδρου τής Δήμο- Συκηπικός
κρατίας και Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων (Παράτασις *ίτλος.
τής θητείας) Νόμος τοΰ 1965.
2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη αν- Ερμηνεία,
τίθετος έλ/νοια—
«Μέλος» σημαίνει τον Πρόεδρον καΐ πόα/ άλλο Μέλος της Βουλής τών Αντιπροσώπων"
«νόμος» περιλαμβάνει πασαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως"
«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας.
3. 'Ανεξαρτήτως τής διατάξεως οιουδήποτε νόμου ή περίοδος τής
θητείας τοΰ Προέδρου και τών Μελών παρατείνεται μέχρι τής έκλογης Προέδρου και Μελών και της αναλήψεως τών καθηκόντων
αυτών έν πάση δέ περιπτώσει διά περίοδον μή ύπερδαίνουσαν τους
δώδεκα μήνας άπό τής ημερομηνίας λήξεως τής θητείας τοϋ Προέδρου καΐ τών Μελών.
(573)
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Ό Εκλογικός (Μεταβατικοί Διατάξεις) Νόμος του 1965, το κείμενον
του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα
της Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 39 του 1965
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ
ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Προοίμιον.

Επειδή έκ των πραγμάτων κατέστη αναγκαία ή λήψις ώρισμένων μεταδοτικών νομοθετικών μέτρων διά τήν ρύθμισιν της προπαρασκευής καΐ της διενεργείας εκλογών Προέδρου της Δημοκρατίας
και Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων :
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό Εκλογικός (Μεταβατικαί Διατάξεις) Νόμος του 1965.

τίτλος.
"Ερμηνεία.

36
45
37
41
43
42

τοΰ
τοΰ
τοϋ
τοΟ
τοΟ
τοΰ

1959
1959.
1959
1959
1959.
1959

47 τοΰ 1959
6 τοΟ 1960.
71 τοΟ 1963.

' Ερμηνεία
και
εφαρμογή
εκλογικού
Νόμου.

2. Έν τφ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη αντίθετος Ιννοια—
«εκλογικός νόμος» σημαίνει τόν περί Έγγραφης 'Εκλογέων Νόμον τοϋ 1959, τόν περί 'Εγγραφής 'Εκλογέων (Πρόσθετοι Έγγραφαί) Νόμον τοΰ 1959, τους περί 'Εκλογής (Πρόεδρος και 'Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμους τοϋ 1959, τόν περί Εκλογής (Πρόεδρος και 'Αντιπρόεδρος τής Δημοκρατίας) (Πρόσθετοι Διατάξεις) Νόμον τοΰ 1959, τους περί "Εκλογής (Βουλή
των 'Αντιπροσώπων και ΚοινοτικαΙ Συνελεύσεις) Νόμους τοΟ
1959 και τοΰ 1960 και τόν Έκλογικόν (ΠροσωριναΙ Διατάξεις)
Νόμον τοΰ 1963, και περιλαμβάνει τους δυνάμει των είρημένων
Νόμων γενομένους Κανονισμούς'
«νόμος» περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως.
3.—(1) Ό εκλογικός νόμος θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καΐ
έφαρμόζηται ώς έάν—
(α) αντί τής μνείας Ελληνικού και Τούρκικου Έκλογικοΰ Καταλόγου ύπεκαθίστατο μνεία 'Εκλογικού Καταλόγου'
(β) αντί τής μνείας "Ελληνος και Τούρκου 'Εφόρου 'Εγγραφής
Εκλογέων, 'Εφόρου 'Εκλογής, Προεδρεύοντος Λειτουργοΰ,
ύπεκαθίστατο αντιστοίχως μνεία Εφόρου 'Εγγραφής Εκλογέων, 'Εφόρου 'Εκλογής, Προεδρεύοντος Λειτουργού'
(γ) αντί τής μνείας Ελληνικής και Τουρκικής 'Εκλογικής Περιφερείας ύπεκαθίστατο μνεία 'Εκλογικής Περιφερείας"
(δ) αντί τής μνείας "Ελληνος και Τούρκου έκλογέως ή 6itoψηφίου ύπεκαθίστατο μνεία έκλογέως ή υποψηφίου"
(ε) αντί τής μνείας "Ελληνος και Τούρκου Βουλευτού ύπεκαθίστατο μνεία Βουλευτού.
(2) Δημοσίευσις είς εφημερίδας, αλλάς ή τήν έπίσημον εφημερίδα
τής Δημοκρατίας, προβλεπομένη ύπό τοΰ έκλογικοΰ νόμου, θεωρείται ώς δεόντως γινομένη έάν γίνη είς τρεις τουλάχιστον έν τή Δημοκρατία έκδιδομένας εφημερίδας.
(3) Οιαδήποτε διάταξις τοΰ έκλογικοΰ νόμου θά έρμηνεύηται καΐ
έφαρμόζηται με τάς αναγκαίας προσαρμογάς προς συμμόρφωσιν
προς τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (1).
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4. Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε νόμου πρόσωπον καταδικασθεν Μή έκλοδι* αδίκημα άτιμωτικόν ή ηθικής αίσχρότητος στερείται τής έκλογι- ΥΨ*"!?·
μότητος αύτοΰ ώς βουλευτού διά περίοδον πέντε ετών άπό της έκτίσεως τής είς αυτόν επιβληθείσης f) μειωθείσης ποινής, ώς θά ήτο ή
περίπτωσις.
5. Τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος τοΰ περί Εκλογής (Μελών τής Άνηκατά- "Βουλής τών 'Αντιπροσώπων καΐ Κοινοτικών Συνελεύσεων) Νόμου <"«<"« too
του 1959 αντικαθίσταται διά τοϋ κάτωθι"«ίΓίίόμου
4 7 το
ΜΕΡΟΣ Ι
° 1959'
("Αρθρον 4 (α))
Βουλή τών "Αντιπροσώπων.
'Εκλογική Περιφέρεια
Βουλευταί
Λευκωσία
Λεμεσός
'Αμμόχωστος
Λάρναξ
Πάφος
Κυρήνεια

17
9
10
5
6
3

Έτι/πώβη έν αφ Τυπογραφεί<ρ τής 'Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

.

Text in English of the Official Gazette No.1
dated 27th July, 1965, published in Turkish
under the authority of the Vice-President
of the Republic of Cyprus

DECISION

A Law to make interim provision for the ex
tension of the ten» at office of me Turkish Com
raunal Chamber.
• / '"
Wbeaieas me prevailing conditions in Cypr
which have been unlawfully and deliberatery c
ed by the Greek leaderdiip, have rendered ii*V
possftvle for me Turkish Community to exercdi
properly its right to elect and to be elected * t i d
is one of me basic rights granted to it upsftr ttu
Ck
Am) whereas in respect of the basic rights to
oogiised to the Turkish Community and me mem
bens thereof under the Constitution it has becomf
inevitable that the Turkish Communal Chsmbei
sttoutd continue ή office after me 16m August,
1965, on which date its term of office expires;
And Whereas the Greek Members of the Executive Organ of me Republic of Cyprus have tuxacted it impossible for the Vke-President of the
Republic to perform bis functions and to exercjse
his powers in connection wclh tbe publication in
the Official Gazette of tbe Republic, of me laws,
decisions and regulations made by the Turkish
Communal Chamber so that suchtows,decisions
and cegulauo»» may come into force and because
of me juridical and factual necessity arising out of
«mt iteration «bus created:
Now, therefore, me Turkish CooBnunaJ
ber enacts me foBowing law:

hficosa, 25 *dy, 1965.

•-

1. This Law may be eked as the Turkish Com« m a l Chamber ^Sxteosioo of the Term of Office)
(Interim Provisions) Law, 1965.

Vke-Pweident: (Dr. F. Kuchuk)
«fillister*

(Osman Orek)
(FaalPluroer)
(Dr. N. Maayera)

By virtue at the au&ority vested in the Vk»-Presidcnt
[of the RepuWJc under Article 49 <j) of the Constitution, the
aw entitled "Tbe Turld^h Communal Ohasiber (Extension of
Term of Office) (Interim Provisions) Law, 1965» , * * *
("was signed by tbe Vkse-PreskJwtt on the 26th July, 1965. is
K&y publidied.

\

No. 1 of 1965.

In view of «he fact «b*t «h· pnMiraffno of «be Lew*
and Decision* «f the Turkish Communal
kas been impeded because, among other things,
OffixiaJ Gazette **· been published m «he Turkish
j e a* · reeiH · * A · Greek Wing of «be Executive
jPg
of HM ItepubEc of Cyprus t«Mng A e course of
jtpsurping «B executive authority, it has been rendered
A\e for the Vaee-Pkweidfnt · ! «he Republic to
«he «eual procedure in ewrcking «he authority
[ ^
to hjp» « * φ * Articles 49 (j) end 104 of the Cobs|H§*iiSoj» of the BapubBc. Consequently, although «be
r^ffarkisfc Communal Chamber cofrtmnftd to perform its
] ttSual duties apd functions, the Lews, Regulations and
cisions made by thjs Chamber have not been published
jd the Ο«κί*10»zett* ol the Republic fc th« test bet*f*en
jiaoiith«, «ad therelon», «be Titrldah eommunity has been
harmed from the point «I vi*w of its ««farting r%bta> and
faiterests under the Constituikm. In view of the fact that
*jt is essential for the Turkish Communal Chamber to
ί ipmtfoue to ead&t Μ long ae the eodetenc© of the RepuhBc
1
gf Cypru·, wfaaee ownponent part it i·, is maintained, the
said Chamber made representation» to «he Viee-President
(«f the.Republic, who is the highest executive organ ol the
Republic m tms respect, with a view to finding a remedy
to this defect. Having considered the situation, «he Vkeof «ha RepubHc an» the Turkish Members of
Γ** ΟΜΜΑ «f Mbjisten, «iyin* on «be aeed to ««erciee
powers nwler icicle» 48^5* and 58 ol the Coostlm a manner neeessitated by the existing extraorattuation, hieeided that Official Gazette in Turkish
continue. «9 be pubKiihed m the Turkish language
(which « one ef the «wo «ifieial languages 0/ the Be·
· » and when aaceaaary.

'

ΐ*

InterpreUtica

2. In this Law:—
"Constitution" means the Constitution of tb» Republic of Cyprus which became operative on me
16th August, 1960 and Bull contSftues to be operative;
.., •
"Vioe-PreskJent" means me Vke-PreskJeat of me
Republic of Cyprus who is exclusively elected by
the Turkish Community under me provisions of
:
me Constitution;
\
(Continued overleaf)

(Continued from front page)
"Official Gazette of the Republic" means the official pUWkation issued in the Turkish language
with the approval of the Vices-President of the Republic andwith the advice of the Deputy AttoneyGeneral of the Republic;
"Turkish Representatives" means all the Turkish
Members of the House of Representatives who are
elected under the Constitution exclusively by the
Turkish Community and includes the Vice-President of the House of Representatives;
"Member" means ail the Members of Hie Tuiikish
Communal Chamber and includes die President,
Vice-President and the Members of the Executive
Committee of die Turkish Communal Chamber.
*-JfU5&·

President

3. For the purpose of ensuring the execution
by the Vice-President of die legal transactions of
the Turkish Communal Chamber by virtue of the
powers vested m him under the Constitution, any
transaction, vote or decision taken by die Turkish
Representatives extending the term of office of the
Vice-president shall have the same effect as if the
Vice-President were duly elected by the Turkish
Community at a general election.

Extension
of term
of office.

4. Irrespective of the provisions of any other
law (he term of office of the, Members of the Turkish Communal Chamber is hereby extended with
effect from the 16th August, 1965 until such time
as new members are duly elected and assume their
duties and in any case for a period not exceeding
twelve months.

Coming
Into
force.

5. This Law 'shall come into force upon its
publication by the Vice-president in the Official
Gazette of the Republic.

OBJECTS AND REASONS
According to the provisions of the Constitution of the
Republic of Cyprus which is now in force and derives its
existence and legitimacy from an international legal transaction, the Turkish Communal Chamber is a component part
of die Cyprus State and, because it contains in its structure
legislative, juridical, administrative and financial powers and
.duties (See Articles 87. 88, 89 and 90 of the Constitution)
inCtxtain specified fields for Ate Turkish community and its
membefSNin particular, is a corporate body which shares the
State's sovereignty over the territory of Cyprus and which
has existence also from the point of view of international law.,
as it enjoys the power to establish relations with other States
(See Article 108 of the Constitution), in its own right and for
its own purposes, in certain respects such as in receiving financial assistance, obtaining services of teachers and establishing cultural ties. Therefore, whatever the prevailing circumstances, it is a feet and imperative that die Turkish Communal Chamber should continue to exist as a corporate body
as long as die Cyprus State continues to exist as such, inless die
Turkish community agrees, through an exercise of free will.

to the alteration of the existing regime under i n agreetoeai
with all the interested parties. This imperative reality fad
since March 4, 1964. also been accepted and approved by thi
UN Security Council which is die guardian of the work
peace and order.
Despite this, the leaders of the Greek Cypriot comma·
nity, who are engaged in an effort to destroy die Republic
Cyprus and the international agreements and die
order in accordance with which the Republic exists widi
express purpose of securing die annexation of die t
of Cyprus by a foreign country, have, since December 196!
and despite die UN Seewity Council Resolution of March 4
1964., been persistently conducting a ruthless onslaught on ft
Turkish community as part of a policy of mass-ann
and have trampled under foot, and appear to be determin
to continue to do so, not only die political rights of die Tur
kish community but also die right of die Turks to live aft
exist even under die most primitive conditions.

1

The Greek Cypriot authorities which have been tryigg,
to prevent die Turkish Cypriot authorities from perfoismngj
their duties properly from every point of view, have gon* soj
far as to brand die Turkish authorities as "rebels·· and weft
thereatened to arrest, for certain imaginary and fabricafrtu?
reasons and despite his constitutional immunity, die Presidents
of the Turkish Communal Chamber, if he returned to Cyp-^j
rus, merely because of hfe efforts lo defend before die UN?
Security Council, and Ία accordance with a decision of the •
Council, his community's light to live. In the same way they,
have trampled under foot all die powers of the Vice-Presi-·
dent of die Republic who, for the purposes of the Turkish.
Communal Chamber, performs die functions of a Head o f
State (See Articles 104 and 105 of the Constitution) and who
Is the Deputy Head of State, and have attempted to abolish
the institution of Vice-Presidency by announcing d n t they do
not recognise this institution.
'•
As a result of these efforts, the Greek authorities have]
tried to prevent the coining into force of die decisions, ffgiM
lations and laws of die Turkish Communal Chamber sadj
have, since March 1964, failed to fulfil die obligation
having the Official Gazette of die Republic published in the"
Turkish language.
It is obvious that, under die extraordinary situation
has been briefly explained above, it would be impossible to
hold a general election for memberships of Ae Itorkfeh C o m munal Chamber whose term of office comes to an end oni
August 16, 1965. Owing to dtese extraordinary conditions it
has not even been possible to hold a by-election which should
have been held to till die vacancy created by die death of die
member of the Chamber front Pol» who was brutally murdered by the Greeks in February, 1964.
^
In conclusion, and in view of die situation explained
above, it has been found appropriate to pass tills law, a* t e ;
essential continuation of die legitimate defence of die basic ;
rights and interests of * e Turkish community and its members, who have been subjected to attack in every respect, so
that die term of office of die Turkish Communal Chamber's
functions is extended for a further period.
Executive Committee of the
Turkish Cotmtund Chamber.

E.E., Παρ. Ι,
Άρ. 1283, 9.7.76
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Ν. 37/76

Ό περί Εκλογής Βουλευτών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος τοΟ 1976
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
'Αριθμός 37 του 1976
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΗΤΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1976
Επειδή ή περίοδος της θητείας των Μελών της Βουλής των
προσώπων παρετάθη δια τοΟ περί Μελών της Βουλής των
προσώπων (Παράτασις θητείας) Νόμου του 1976 μέχρι της
γης Μελών καΐ της αναλήψεως τών καθηκόντων αυτών, έν
δε περιπτώσει ουχί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, 1976 :

Άντι- ΠροοΙμιον.
Αντιέκλο- 25τοϋΐ976.
πάση

Και επειδή εκλογή Μελών της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων θα
διεξαχθή εντός τοΟ 1976 :
Και επειδή λόγω της άπό της 20ης 'Ιουλίου, 1974, άρξαμένης
Τουρκικής εισβολής και της ύπό τών Τουρκικών στρατευμάτων
παρανόμου κατοχής σημαντικοΟ μέρους του εδάφους τής Δημοκρατίας κοτθίσταται αναγκαία ή λήψις ώρισμένων νομοθετικών μέτρων
δια τους σκοπούς τής διεξαγωγής τής εκλογής :
Δια ταΰτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εκλογής Βουλευτών Συνοπτικός
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1976.
τίτλος.
2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ τοΟ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία,
διάφορος έννοια:
«εκλογή» σημαίνει τήν έκλογήν ήτις θά διεξαχθή εντός τοΟ 1976"
«εκλογικός νόμος» έχει τήν εις τόν δρον τούτον άποδιδομένην
εννοιαν ύπό του άρθρου 2 τοΟ Εκλογικού (Μεταδατικαί Διατάξεις) Νόμου τοΰ 1965 και περιλαμβάνει και τόν Νόμον τούτον"
39τοθΐ965.
«ήμερα Τουρκικής εισβολής» σημαίνει τήν 20ήν 'Ιουλίου, 1974,
δτε ήρξατο ή Τουρκική εισβολή'
«κατεχόμενα εδάφη» περιλαμβάνει απαντά τα ύπό τών Τουρκικών στρατευμάτων εισβολής κατεχόμενα εδάφη τής Δημοκρατίας"
«Νόμος» περιλαμβάνει πασαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως.
3.—(1) Δια τους σκοπούς της εκλογής αϊ έκλογικαί περιφέρειαι Εκλογικοί
είναι εξ ήτοι τής Λευκωσίας, Λεμεσού, 'Αμμοχώστου, Πάφου, Λάρ- περιφέρειαι
νακος και Κυρήνειας αΐτινες αντιστοιχούν προς τάς εξ επαρχίας τής «χΐ/άριθμός
Δημοκρατίας, αΐτινες-εχουσι τήν αυτήν έκτασιν και τά αυτά σύνορα
ώς κατά τήν ήμέραν τής Τουρκικής εισβολής.
περιφερείας.
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(2) Παρά τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου δια τους σκοπούς5
της εκλογής εκάστη των ακολούθων εκλογικών περιφερειών έκλέγί- '
τον έναντι ταύτης αντιστοίχως άναφερόμενον αριθμόν δουλευτών: 1
Λευκωσία
12
;
7
Λεμεσός
7
'Αμμόχωστος
4
Πάφος
3
Λάρναξ
2
Κυρήνεια

Συνήθης
διαμονή
έκλογέως
εκλογικής
περιφερείας
ήτις είναι
κατεχόμενον
έδαφος-

4. Παρά τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου διά τους σκοπούς
της εκλογής πάν πρόσωπον το όποιον κέκτηται τά υπό του εκλογικού νόμου απαιτούμενα προσόντα και είχε κατά την ήμέραν ι%
Τουρκικής εισβολής την συνήθη αύτου διαμονήν εντός οιασδήποτε
εκλογικής περιφερείας ή οποία είναι κατεχόμενον έδαφος θεωρείτο'*
δτι είχε την συνήθη αύτου διαμονήν διά την νενομισμένην περίοδοτ
τήν άπαιτουμένην διά την έγγραφήν αύτου ως έκλογέως της περίφερείας ταύτης.

Πρόσθετα
καθήκοντα
'Εφόρου
Έγγραφης.

5.—(1) Ό "Εφορος Έγγραφης εκλογικής περιφερ€ίας ήτις δέν
είναι κατεχόμενον έδαφος επιπροσθέτως προς τήν ύπ' αύτου κατάρτησιν εκλογικού καταλόγου τών εκλογέων τής περιφερείας αύτοΟ
συντάσσει, συμφώνως προς τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου, χ<2ριστούς εκλογικούς καταλόγους διά τους εντός τής περιφερείας
αύτου διαμένοντας εκλογείς οι όποιοι προ τής ημέρας τής Τουρκικής
εισβολής ειχον τήν συνήθη αυτών διαμονήν εντός εκλογικής περιφερείας ήτις είναι κατεχόμενον έδαφος.
(2) Ό εις τό εδάφιον (1) αναφερόμενος "Εφορος 'Εγγραφής αποστέλλει αμελλητί τους ούτω συνταχθέντος εκλογικούς καταλόγους
εκλογέων άλλων ή τής περιφερείας αύτοΟ προς τόν "Εφοραν Έγγραφης τής οικείας εκλογικής περιφερείας δστις, μετά τήν λήψιν απάντων τών τοιούτων εκλογικών κοπαλόγων, προβαίνει, συμφώνως προς
τάς διατάξεις τοΰ εκλογικού νόμου, εις τόν καταρτισμόν καΐ δημοσίευσιν τοΰ εκλογικού καταλόγου τών εκλογέων τής περιφερείας
αύτου:
Νοείται δτι εν περιπτώσει εκλογέων εκλογικής περιφερείας ή
όποια είναι κατεχόμενον έδαφος ό "Εφορος 'Εγγραφής δέον νά
λάβη τά ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε νά περιέλθη εις γνώσιν τών
εκλογέων δτι δ εκλογικός κατάλογος ήτοιμάσθη καΐ δύναται νά
τύχη επιθεωρήσεως ύπό τών ενδιαφερομένων εκλογέων εις τά 6π*
αύτου οριζόμενα μέρη.
(3) Εις τόν ύπό του Εφόρου 'Εγγραφής καταρτιζόμενο ν έκλογικόν κατάλογον γίνεται μνεία, πλην τών ύπό του έκλογικοΟ νόμου
προβλεπομένων λεπτομερειών, και τοΟ τόπου τής τελευταίας διαμονής έκλογέως δστις προ τής ημέρας τής Τουρκικής εισβολής εΐχε
τήν συνήθη αύτου διαμονήν εντός εκλογικής περιφερείας ήτις είναι
κατεχόμενον έδαφος.

Έκλογικαί

6. Παρά τάς διατάξεις τοϋ εκλογικού νόμου προκειμένου περί
εκλογικής περιφερείας ήτις είναι, έν σλω ή έν μέρει, κατεχόμενον
έδαφος τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τους σκοπούς τής εκλογής
καθορίζει, διά Διατάγματος, δημοσιευομένου εις την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκροοτίας, τάς έκλογικάς περιοχάς εις τάς όποιας
υποδιαιρείται ή εκλογική περιφέρεια, αΐτινες δύνανται νά είναι και
εκτός τής εκλογικής ταύτης περιφερείας, και ό "Εφορος Εκλογής
προνοεί περί τών αναγκαίων εκλογικών κέντρων τά όποια ωσαύτως
δύνανται νά εΐναι καΐ εκτός τής εκλογικής ταύτης περιφερείας και
θά εξυπηρετούν τους εκλογείς κατά τόν προσφορώτερον τρόπον.

•περιοχαΐ κ α ι

εκλογικά
κέντρα
εκλογικής
•περιφερείας
ήτις είναι
κατεχόμενον

E.E., Παρ. Ι,
Ά ρ . 1283, 9.7.76
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Ό περί θρησκευτικών 'Ομάδων (Έκπροσώπησις) (ΙΠροσωριναί Διατάξεις) Νόμος τοΰ Ί976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έττίσημον εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 38 του 1976
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΝ ΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ,
ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ
Επειδή εκλογή μελών της Βουλής των 'Αντιπροσώπων θά διε- Προοίμιον.
ξαχθή εντός του 1976 εις ήμέραν καθορισθησομένην συμφώνως προς
την ίσχύουσαν νομοθεσίαν :
ΚαΙ επειδή παρίσταται ανάγκη δπως ληφθούν ώρισμέναι νομοθετικαί πρόνοιαι περί της εκπροσωπήσεως τών θρησκευτικών ομάδων των 'Αρμενίων, τών Λατίνων κ α ι τών Μαρωνιτών είς τήν έκλεγησομένην Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων :
Δια ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί θρησκευτικών Ό μ ά - Συνοπτικός
δων (Έκπροσώπησις) (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1976.
τίτλος.
2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη -Ερμηνεία.
διάφορος έννοια:
«δασικός νόμος» σημαίνει τόν περί θρησκευτικών 'Ομάδων ( Έ κ προσώπησις) Νόμον τοΟ 1970.
58το0 1970.
3. Ανεξαρτήτως τής διατάξεως του άρθρου 5 του βασικού νόμου,
ό "Επαρχος εκάστης επαρχίας φροντίζει δπως ό υπό του άρθρου
τούτου προβλεπόμενος εκλογικός κατάλογος συμπληρωθή εντός ενός
μηνός άπό τής συμπληρώσεως του εκλογικού καταλόγου συμφώνως
προς τάς διατάξεις του άρθρου 5 τοΟ περί Ε κ λ ο γ ή ς Βουλευτών
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1976.

-Εκλογικός
κατάλογος
θρησκευτικών
δ άδων
^
37τοθΐ976.

4. 'Ανεξαρτήτως τής διατάξεως του άρθρου 6 του βασικού νόμου, -Ημερομηνία
ή ημερομηνία εκλογής αντιπροσώπων τών θρησκευτικών ομάδων εκλογής.

θά όρισθή το βραδύτερον εντός ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας
εκλογής τών μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ήτις θά διεξαχθή εντός του 1976.

E.E., Παρ. Ι,
*Αρ. 1283, 9.7.76
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Ό περί θρησκευτικών 'Ομάδων (Έκπροσώπησις) (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 39 του 1976
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤ1ΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(ΈΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1970
Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί θρησκευτικών Όμάδων (Έκπροσώπησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 και θά τίτλος.
άναγινώσκηται όμου μετά του περί θρησκευτικών Όμάδων (Έκπροσώπησις) Νόμου του 1970 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό (δα- 58τοθΐ97θ.
σικός νόμος») και ό δασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θά αναφέρονται όμου ώς οι περί θρησκευτικών 'Ομάδων (Έκπροσώπησις)
Νόμοι του 1970 καΐ 1976.
2. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται δια του άχολοόθου νέου άρθρου :
«•Αποζημίω10. Ή άποζημίωσις ενός εκάστου των αντιπροσώπων
αιςάντιπρο- συνίσταται έξ :
(α) ιέτησίων αποδοχών έκ χιλίων εξακοσίων δγδοήκοντα λιρών (£ 1,680)'
(β) ετησίου επιδόματος παραστάσεως και οδοιπορικών έξ έννεακοσίων έξήκοντα λιρών (£960).».

•ΑντικατάστασιςτοΟδρβ^ κ ο ο Τ ° υ
νόμου,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ο // > \
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ Δ^
ύπ* *Αρ. 1284 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

Ό ττερί Έγγραφης Εκλογέων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1976 έκδί4εται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
"Αριθμός 45 του 1976
:

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1959

;• Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
\ 1. Ό παρών Νόμος δύναται νά ιάναφέρηται ώς ό περί Έγγραφης
\ Εκλογέων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1976 και θά άναγινώσκηται τίτλος.
i 6μοϋ .μετά τοΰ περί Έγγραφης 'Εκλογέων Νόμου τοΰ 1959 (έν τοις 36τοθΐ959.
; ί^ιεξής αναφερομένου ώς «6 βασίκός νόμος») ι
2. Τό άρθρον 10 τοΰ 'δασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της δια;; γραφής της έν αύτω λέξεως «οέκα» (8η γραμμή) και της αντίκα^
ταστάσεως αύτης διά τών λέξεων «δέκα επτά».
θρουίοτοο
1

βασικού
νόμου.

'ϊ

Έτυπώθη έν τζ> Τιπτογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

(603)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ' Ά ρ . 1540 της 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Ό περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 'Αντιπροσώπων Νόμος τοΰ
1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
Αριθμός 72 του 1979
ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΉΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Είσαγωγικαι Διατάξεις
Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Ε κ λ ο γ ή ς Μελών της
Βουλής τών Άντυπροσώπων, Νόμος του 1979.
τίτλος.
2.—^1). Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν έκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία.
διάφορος έννοια —
«αναπληρωματική εκλογή» σημαίνει έκλογήν διάπλήρωσιν κενωβείσης βουλευτικής Ιδρας'
«δουλευτής» σημαίνει Μέλος της Βουλής τών "Αντιπροσώπων
και «βουλευτικός» ερμηνεύεται αναλόγως"
«γενική εκλογή» σημαίνει έκλογήν διά πλήρωσιν άπασών τών
βουλευτικών εδρών'
«δελτίον ταυτότητος» σημαίνει δελτίον ταυτότητος ώς ορίζεται
εις το άρθρον 2 του περί Έ γ γ ρ α φ η ς Κατοίκων Νόμου*
Κεφ. 65
59 icoG 1967
59 rroO 1971.

«έκλογεύς» σημαίνει πρόσωπον το όαχοΐον έχει το δικαίωμα του
εκλέγειν, εΐναι έγγεγραμμένον είς τόν έκλογικόν κατάλογον και
τό όποιον δικαιούται νά ψηφίση καθ' οιανδήποτε έκλογήν'
«εκλογή» σημαίνει έκλογήν αποσκοπούσαν είς τήν έκλογήν δουλευτου και περιλαμβάνει αναπληρωματική ν καί γενικήν έκλογήν
«εκλογική περιφέρεια» σημαίνει περιφέρειαν καθοριζομένην ώς
τοιαύτην δυνάμει του άρθρου 3"
(1041)
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«εκλογικός κατάλογος» σημαίνει τον κατάλογον εκλογέων &<*
έκλογικήν περιφέρειαν συνταχθέντα δυνάμει του παρόντος Νόμου*
«Έκλογοδικεΐον» σημαίνει τό Άνώτατον Δικαστήριον καΐ περιλαμβάνει Δικαστάς αυτού'
«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της οίκείας επαρχίας, περιλαμβάνει δέ πάντα επί τούτω προσηκόντως έξουσιοδοτηθεντα im*
αύτοΟ λειτουργόν τοΟ 'Επαρχιακού Γραφείου*
«σχετική ή,μερομη,νία» σημαίνει τήν ύπό του Υπουργού όριζομένην ήμερομηνίαν συμφώνοος προς τό άρθρον 5'
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύιπουργόν 'Εσωτερικών και «Ύπουργεΐον» ερμηνεύεται αναλόγως'
«υποψήφιος» σημαίνει πρόσωπον τό όποιον άνεκηρύχθη, ώς όποψήφιος δυνάμει του παρόντος Νόμου.

•ΕικλογίίκοΑ
•περιφέρεια ι,

ΚαττανομιΊ
κοίτα
Πρδτος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
'Εκλογικά! περιφερειαι
3. Δια τους σκοπούς βουλευτικής εκλογής ή Κυπριακή Δημοκρατία διαιρείται εις Εξ έκλογικάς περιφερείας, ή έκτασις καΐ τά
σύνορα των οποίων έν εκάστη περιπτώσει αντιστοιχούν προς τήν
έκτασιν καΐ τά σύνορο; τών έξ διοικητικών επαρχιών ήτοι Λευκωσίας, Λεμεσού, 'Αμμοχώστου, Λάρνακος, Πάφου και Κυρήνειας κοί
αϊ δποΐαι θα φέρουν τό αυτό δνομα ώς καΐ αϊ διοικηΐικαί επαρχία*
προς τάς οποίας αντιστοιχούν.
4. Ή κατανομή τών βουλευτικών εδρών κατά έκλογικάς περιφερείας είναι ώς εμφαίνεται εις τόν Πρώτον Πίνακα, δύναται δμως
διά τροποποιητικού Νόμου νά γίνη άνακατάταξις τούτων έάν βάσει
του νομίμου πληθυσμού αυτών ώς προκύπτει έκ τών τελευταίων στατιστικών δεδομένων θά εδικαιολογεΐτσ τοιαύτη ενέργεια.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Δικαίωμα του εκλέγειν

δικαιώματος.

Στέρησις το©
δικαιώματος»

"Ασκησις
TOO

διχοοίώμοπος.

5. Δικαίωμα του εκλέγειν Ιχουσιν οι έχοντες τά ύπό του άρθρου 63
του Συντάγματος προνόου μένα προσόντα, ήτοι οι πολΐται της Δημοκρατίας οι συμπληρώσαντες τό είκοστόν πρώτον έ"τος της ηλικίας
αυτών οί έχοντες τήν συνήθη αυτών διαμονήν έν Κύπρω δια περίοδον Μξ μηνών (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένην ώς «ή σχετική
περίοδος»)^ ευθύς αμέσως προ της ημερομηνίας της ορισθείσης όπό
του Υπουργού, διά δημοσιεύσεως είς τήν επίση,μον 'Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, ώς ημερομηνίας κτήσεως τών εκλογικών προσόντων
(έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένης ώς «ή σχετική ημερομηνία»).
6. Στερεΐται του δικαιώματος του εκλέγειν —
(α) ό κατά τήν διάρκειαν της σχετικής περιόδου στερηθείς της
ελευθερίας αύτου συνεπεία νομίμου κρατήσεως ή φυλακίσεως ή ό κηρυχθείς δυνάμει τών διατάξεων του εκάστοτε
έν ίσχύϊ Νόμου ώς πρόσωπον μή έχον σώας τάς φρένας'
(Ρ) ό δυνάμει ειδικών διατάξεων στερούμενος του δικαιώματος
τούτου.
7.—(1) Τό δικαίωμα του εκλέγειν έν εκάστη εκλογική περιφέρεια
ασκείται μόνον ύπό του εγγεγραμμένου είς τόν έκλογικόν κατάλο·
γον της περιφερείας ταύτης.
(2) Ή άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
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Μ Ε Ρ Ο Σ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Διατάξεις άφορώσαι εις τους εκλογικούς καταλόγους
8.—(1) Ή επιμέλεια της καταρτίσεως εν γένει των εκλογικών 'Υπηρεσία
καταλόγων ανήκει είς τόν Ύπουργόν.
εκλογικών
'

'

^

~'

(2), Είς τό γραφεΐον του Έπαρχου εκάστης επαρχίας λειτουργεί
υπηρεσία εκλογικών καταλόγων έχουσα αρμοδιότητα να συγκεντρώντ) απαντά τα στοιχεία δια τόν καταρτισμόν του εκλογικού καταλόγου της εκλογικής περιφερείας και τήν είς αυτόν καταχώριση/
των εκλογέων και τήν έξ αύτου διαγραφήν προσώπων μή δντων
εκλογέων.
(3) Ό καταρτισμός των εκλογικών καταλόγων ενεργείται ετησίως εντός του μηνός "Ιανουαρίου, είς ημερομηνίας δριζομένας όπό
τοΟ Υπουργού.
9.—(1); Είς έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν δ εκλογικός κατάλογος καταρτίζειται δι* Μκαστον δήμον (και οσάκις οδτος αποτελείται
Ι

·\

'

"

- ι

'

c » i »

v

»

»

»

~\

β » *

^

κοποάλόγων*

^
κατά δήμους,

εκ πλειόνων της μιας ενορίας δι έκάστην ένοριαν αυτού) δι εκά- περι.οχάί3
στην περιοχήν βελτιώσεως και δι* έ*καστον χωρίον.
βελτιώσεως
(2) Ό έχων τό δικαίω,μα τοΟ εκλέγειν εγγράφεται είς τόν έκλο- Kocl χ ω ρ 1 α ·
γικόν κατάλογον της εκλογικής περιφερείας ένθα εΐχε τήν συνήθη
αυτού διαμονήν διά περίοδον ουχί όλιγωτέραν τών τεσσάρων μηνών
πρό της σχετικής ημερομηνίας ή έν περιπτώσει καθ* fjv εΐχε τήν
συνήθη αύτου διαμονήν είς πλείονας της μιας έκλογ,ικάς περιφερείας
είς τήν έκλογικήν περιφέρειαν είς τήν οποίαν είχε τό πρώτον τήν
συνήθη αύτοΟ διαμονήν διαρκούσης της σχετικής περιόδου.
(3) Αί είς τό δελτίον ταυτότητος καταχωρίσεις μέχρις αποδείξεως
του εναντίου τεκμαίρονται ώ ς ακριβείς.
(4) "Εκαστος εκλογικός κατάλογος περιέχει τόν αριθμόν του δελτίου ταυτότητος, τό πλήρες δνομα του έκλογέως και τήν διεύθυνσιν
αύτου και εΐναι τοιούτου τύπου οΐος ορίζεται δι* "Αποφάσεως τοΟ
Υπουργικού Συμδουλίου, δημοσιευομένης εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

10.— (1) Ή εγγραφή είς τους εκλογικούς καταλόγους είναι ύπο- "Οροι
χρεωτική. "Εκαστος δικαιοΟται μιδς μόνον έ γ γ ρ α φ η ς είς gva έκλο- έγγραφης
γικόν κατάλογον.
J * ^
(2) "Η ε γ γ ρ α φ ή είς τόν έκλογικόν κατάλογον ενεργείται είτε καταλόγους,;
αυτεπαγγέλτως υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Έ π α ρ χ ο υ f) τη
αιτήσει τοΟ ενδιαφερομένου. Εις άμφοτέρας τ ά ς περιπτώσεις δέον να
συλλεγώσιν ή προσαχβώσι τ ά α ν α γ κ α ί α στοιχεία τ ά άφορώντα εις
τήν έγγραφήν.
(3) Πδς δστις ένω κέκτηται τό δικαίωμα του εκλέγειν δέν επιδιώκει τήν έγγραφήν αύτοΟ είς τόν οίκεΐον έκλογικόν κατάλογον
εΐναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται έπί ττ| καταδίκη
είς φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τους Ι ξ μήνας f) εις πρόστιμον μή
υπερβαίνον τ ά ς διακοσίας λίρας f\ είς άμφοτέρας τ ά ς ποινάς ταύτας.
11. Έπί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου δι* έκλογικήν
ς
•περιφέρειαν οδτος υπογράφεται ύπό του Έπαρχου και εκτίθεται έκλ°Υ"<οθ;
προς έπιθεώρησιν έπί δέκα ημέρας άπό της ημερομηνίας της δήμο- κοΛαλό ν° υ ·'
σιεύσεως της γνωστοποιήσεως ύπό παντός ενδιαφερομένου είς τοιοΟτο μέρος και είς τοιαύτας ώρας ώς θά ώρίζετο διά γνωστοποιήσεως του Έτιάρχου δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα της
Δημοκρατίας και καθ* οίονδήποτε άλλον τρόπον δ όποιος θά έφερε
τό περιεχόμενον ταύτης είς γνώσιν παντός ενδιαφερομένου.
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12.— (1) Διαρκούσης της περιόδου κατά την οποίαν 6 κατάλογος
είναι εκτεθειμένος προς έπιθεώρησιν, πας ενδιαφερόμενος του οποίου
το δνομα δεν περιελήφθη εις τον έκλογικόν κατάλογον Ϋ\ του οποίου
ή περιγραφή εις τον έκλογικόν κατάλογον δέν είναι ακριβής f) 6
όποιος ένίσταται διά τό δτι πρόσωπον περιελήφθη είς τόν έκλογικόν
κατάλογον δύναται νά ύποβάλη αΐτησιν προς τόν "Επαρχον δι' έγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν, ώς θά η"το ή περίπτωσις, ύποστηριζομένην ύπό των αναγκαίων δικαιολογητικών στοιχείων.
(2) Ό "Επαρχος προβαίνει αμελλητί εις τήν έξέτασιν πάσης αιτήσεως υποβληθείσης βάσει του εδαφίου (1), καΐ αποφασίζει επί ταύτης,
δίδει άναγκαίαν γνωστοποίησιν της αποφάσεως αύτου είς πάντα
ενδιαφερόμενο ν και προβαίνει είς τάς αναγκαίας διορθώσεις του
εκλογικού καταλόγου. ΠρΙν ή' έκδώση άπόφασιν επί οίασδήποτε
αιτήσεως ό "Επαρχος κέκτηται έξουσίαν δπως προβη είς τοιαύτην
ερευναν και ύπο^άλη σχετι.κάς ερωτήσεις προς παν πρόσωπον α!τινες θά ύπεβοήθουν αυτόν διά τήν δκδοσιν της αποφάσεως του.
(3) Ό "Επαρχος κέκτηται έξουσίαν δπως καΐ αυτεπαγγέλτως
προβη είς διόρθώσιν γραφικού ή* ετέρου λάθους του εκλογικού καταλόγου άφοΰ δώση είδοποίησιν προς τούτο εις τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον.

'OpiOttlKO-r

ποίησιή
καταλόγου.

Ποινιικά
αδικήματα..

Κανονισμοί.

13.— (1) Έιπί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου διά των
αναγκαίων έγγραφων καΐ διαγραφών ώς προνοείται εις τό άρθρον
12, ό "Επαρχος υπογράφει τόν έκλογικόν κατάλογον διά τήν έκλογικήν περιφέρειαν καΐ έπι τούτω ό εκλογικός κατάλογος καθίσταται
δ εκλογικός κατάλογος της εκλογικής περιφερείας καί ή έν αύτω
καταχώ,ρισις του ονόματος προσώπου ώς έκλογέως αποτελεί πλήρη
άπόδειξιν της ιδιότητος του ταύτης καί χορηγεί εις αυτόν τό δικαίωμα νά ψήφιση καθ* οιανδήποτε εκλογή ν διαρκούσης της περιόδου
ό εκλογικός κατάλογος τελεί έν Ισχύΐ.
(2) Έπι τη υπογραφή του εκλογικού καταλόγου συμφώνως προς
τό εδάφιον (1) ό "Επαρχος δημοσιεύει είς τήν έπίσηιμον εφημερίδα
της Δημοκρατίας γνωστοποίησιν περί τούτου καί ό κατάλογος δύναται νά έπιθεωρηθη -παρ' οιουδήποτε ενδιαφερομένου.
14. Πας δστις έν γνώσει παρέχει ψευδή πληροφορίαν έν σχέσει
προς τήν σύνταξιν εκλογικού καταλόγου f\ καθ' οίανδήποτε 2ρευναν
γενομένην ύπό του Έπαρχου συμφώνως προς τάς διατάξεις του
παρόντος Μέρους ή έσκεμμένως αρνείται νά δώση οιασδήποτε τοιαύτας πληροφορίας είναι Ινοχος ποινικού αδικήματος καί επί τη
καταδίκη του υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους Μξ
μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας f\ εις
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
15.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς, δημοσιευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος
Μέρους και άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης δύναται νά έκδώση Κανονισμούς δι' οιονδήποτε τών
ακολούθων θεμάτων:—
(α) 'Επιπρόσθετα καθήκοντα και έξουσίαι του Έπαρχου έν
σχέσει προς τήν σύνταξιν καΐ τήν άναθεώρησιν του έκλογι·
κοΟ καταλόγου καί διά παν θέμα σχετιζόμενον προς αύτάς'
(Ρ) έξακρίβωσις τών προσόντων έκλογέως καί τρόποι της τοιαύτης εξακριβώσεως*

1045

Ν. 72/79

(γ) τύποι δι' οιονδήποτε τών σκοπών του παρόντος Μέρους ή
έν σχέσει προς τους εκλογικούς καταλόγους'
(δ) διαδικασία δια τήν περιοδικήν άναθεώρησιν τών εκλογικών
καταλόγων"
(ε) καθορισμός παντός θέματος δπερ δύναται ή δέον νά καθορισθη·
(στ), επιβολή ποινής προστίμου μή υπερβαίνοντος τ ά ς εκατόν
λίρας δι' οιανδήποτε παράβασιν τών Κανονισμών.
(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπι τη βάσει του εδαφίου (1) κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πάροδον δέκα
πέντε ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' Αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω
κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως
μετά τήν πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, έν περιπτώσει δε τροποποιήσεως
τούτων, έν δλω ή έν μέρει, ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων,'
οδτοι δημοσιεύονται εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας
ώς ήθελον οΰτω τροποποιηθή. Οι Κανονισμοί έν έκατέρα περιπτώσει
τίθενται έν ίσχύΐ άπό της ημερομηνίας της εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων καταθέσεως αυτών έκτος έάν ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων
ήθελεν άλλως αποφασίσει, άλλ' έν πάση περιπτώσει εντός της άνω
προνοουμένης δεκαπενθημέρου προθεσμίας.
Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΕΜΠΤΟΝ
Προκήρυξις εκλογών
16.— (1) Ή διενέργεια βουλευτικών εκλογών διατάσσεται διά δια- προκήρυξ
τ ά γ μ α τ ο ς του Υπουργού, δημοσιευομένου εις τήν έπίσημον έφημε- εκλογών.,
ρίδα της Δημοκρατίας, διά τοΰ όποιου ορίζεται ή ήμερα της εκλογής
συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 66 του Συντάγματος.
(2) Ή διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής διά τήν κενωθεϊσαν
βουλευτικήν Μδραν διατάσσεται διά διατάγματος τοΟ Υπουργού,
δημοσιευομένου ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά
της οποίας ορίζεται ώς ήμερα εκλογής ή ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ορισθείσα τοιαύτη συμφώνως προς τήν π α ρ ά γ ρ α φ ο ν 2
του άρθρου 66 του Συντάγματος.
Διοικητικαι διευθετήσεις
17. 'Οσάκις ήθελεν έκδοθή δ ι ά τ α γ μ α συμφώνως προς το εδάφιον Διορισμός
(Ι) του άρθρου 16 ό Υπουργός, έν περιπτώσει γενικών εκλογών, διο- Έφόρωνι
ρίζει £να Γενικόν "Εφορον τών 'Εκλογών δι' άπασαν τήν Δημοκρα- 'Εκλογής.
τίαν και άνά Ι ν α "Εφορον 'Εκλογής ε'ις έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν και βοηθούς εφόρους εις έκάστην τοιαύτην περιφέρειαν ώς θα
άπήτουν αϊ συνθηκαι, και, έν περιπτώσει αναπληρωματικής εκλογής,
διορίζει "Εφορον της Ε κ λ ο γ ή ς και βοηθούς εφόρους ώς θ ά άπήτουν αϊ συνθηκαι.
18.—(1) Ό Υπουργός διά τους σκοπούς γενικής εκλογής ή άναπληρωματικής εκλογής εκδίδει εντάλματα εκλογής απευθυνόμενα
μέσω του Γενικού 'Εφόρου Ε κ λ ο γ ή ς , προς τους 'Εφόρους Ε κ λ ο γ ή ς
των εκλογικών περιφερειών διά τάς οποίας θ ά διενεργηθη ή εκλογή.
(2) "Ενταλμα εκλογής εκδίδεται συμφώνως προς τον Τύπον τοΰ
Δευτέρου Πίνακος και θ ά ό ρ ί ζ η —
^
^
(α) τήν ήμερομηνίαν και τόν τόπον της υποβολής υποψήφιοτήτων"
(β) την ήμερομηνίαν της ψηφοφορίας έάν πλείονες υποψηφιότητες ήθελον ύποβληθή ή αί πληρωθησόμεναι Μδραι'

·ΕντάλμοίΓα)
εκλογής.

Δεύτερος
Πίναξλ
Τόποςί
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(γ) τήν ήμερομηνίαν της επιστροφής τοΟ εντάλματος είς τόν
Υπουργό ν.
(3) Ή ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θά είναι τοιαύτη
ώστε να μεσολαβή χρονικόν διάστημα τουλάχιστον επτά ήμερων άπό
της ημερομηνίας τών εκλογών ώς αΰτη ορίζεται εις τάς παραγράφους 1 και 2 τοΰ άρθρου 66 του Συντάγματος, ώς θά ήτο ή περίπτωσις.
(4) 'Επί τη έκδόσει εντάλματος εκλογής δι' έκλογικήν περιφέρειαν δημοσιεύεται αμέσως ύπό τοΟ 'Εφόρου 'Εκλογής γνωστοποίησις είς την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας και είς τρεις τουλάχιστον εφημερίδας, κυκλοφορούσας εντός τής περιφερείας προ
τής εκδόσεως τοΰ εντάλματος, τής ή,μερομηνίας και του τύπου υποβολής υποψηφιοτήτων και τής ημερομηνίας τής ψηφοφορίας και ό
"Εφορος Εκλογής εκδίδει παρομοίαν γνωστοποίησιν τοιχοκολλουμένην είς τοιαΰτα μέρη εντός τής περιφερείας ώς θά έ.κρινεν εϋλογον,
τουλάχιστον πέντε ημέρας προ τής ορισθείσης διά τήν ύποβολήν
υποψηφιοτήτων ημέρας.
Υποβολή υποψηφιοτήτων και άνακήρυξις υποψηφίων
•Υποβολή
υποψήφιο-

19.—(1) Ώ ς υποψήφιος π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ό έχων τ ά προσόντα ε κ λ ο γ ή ς
οαμφώνως προς τ ο " Α ρ θ ρ ο ν 64 τοΟ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς .

(2) "Εκαστος υποψήφιος προτείνεται εγγράφως διά χωριστής
προτάσεως ή οποία περιέχει το όνομα καΐ επώνυμο ν του υποψηφίου,
τήν διεύθυνσιν και το επάγγελμα αύτοΰ, ύπιό τεσσάρων εκλογέων
των οποίων τά όνόίματα είναι καταχωρισμένα είς τόν εκλογικών
κατάλογον τής περιφερείας και οί όποιοι υπογράφουν την αϊτησιν
οι δύο ώς προτείνοντες και οί δύο ώς ύποστηρίζοντες. Ό υποψήφιος
δέον νά άποδεχθη τήν υποψηφιότητα αότοΟ εγγράφως έπί τής προτάσεως.
(3) "Εκαστος υποψήφιος κατά την ύποβολήν τής υποψηφιότητος
αύτοΰ, παραδίδει ή φροντίζει δπως παραδοθή είς τόν "Εφορον ή πρότασις τής υποψηφιότητος αύτοΰ όμοΟ μετ' εγγράφου δηλώσεως αύτου,
υποστηριζόμενης ύτχό επισήμου διαβεβαιώσεως ή δρκου ό όποιος
δύνοτται νά επαχθή ύπό τοΟ Εφόρου (άμφότεραι των οποίων αποτελούν και καλούνται «τά έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος»), έν τη
οποία δηλο&νται τά προσόντα έκλογιμότητος αύτοΟ διά τήν περί ής
πρόκειται έκλογικήν περιφέρειαν. Έάν τά έγγραφα υποβολής 6ποψηφιότητος δεν παραδοθωσιν ύπό ή έκ μέρους του υποψηφίου κατά
τόν ορισθέντα προς τούτο χρόνον και τόπον οδτος δέν δύναται νά
άνακηρυχθή υποψήφιος.
(4) Ό "Εφορος καθ* οιανδήποτε έργάσιμον ώραν μεταξύ τής εκδόσεως τοΰ εντάλματος και τής μεσημβρίας τής ήιμέρας τής ορισθείσης
προς ύποβολήν υποψηφιοτήτων χορηγεί τύπους των εγγράφων υποβολής υποψηφιοτήτων είς πάντα αιτούντα.
(5) Έπί τη υποβολή εκάστης προτάσεως υποψηφιότητος κατατίθεται έν περιπτώσει συνδυασμού υποψηφίων ύπό ή έκ μέρους τοΟ
συνδυασμοΰ ποσόν άντιπροσωπεΰον εκατόν λίρας δι* έκαστον ύποψήφιον τοΰ συνδυασμοΰ και έν περιπτώσει ανεξαρτήτου υποψηφίου
ύπό ή έκ μέρους τοΰ ανεξαρτήτου υποψηφίου ποσόν εκατόν λιρών ή
επισυνάπτεται είς την πρότασιν άπόδειξις εκδοθείσα ύπό ή έκ μέρους
τοΰ Γενικοΰ Λογιστοΰ περί καταθέσεως ύπό f) έκ μέρους τοΟ συνδυασμοΰ ή ύπό ή έκ μέρους τοΰ υποψηφίου, ώς θά ήτο ή περίπτωσις,
τοΰ οικείου ποσοΰ, και τά έγγραφα υποβολής υποψηφιότητος δέν
δύνανται νά γίνουν δεκτά άνευ τής τοιαύτης καταθέσεως Ϋ\ προσαγωγής τής τοιαύτης αποδείξεως.
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Το ποσόν τοΟτο θα έπιστραφή εις τον συνδυασμόν υποψηφίων ή
εις ε.καστον άνεξάρτητον δποψήφιον και έν περιπτώσει θανάτου του
είς τους νομίμους αύτου αντιπροσώπους έάν αποσύρουν τήν υποψηφιότητα των ή έάν δεν χωρήση ψηφοφορία ή έν περιπτώσει ψηφοφορίας έάν οδτοι λάβουν τουλάχιστον το Μν τρίτον τοΟ εκλογικού
μέτρου" είς πασαν έτέραν περίπτωσιν το ποσόν της καταθέσεως
δημεύεται.
20.—(1) Ό "Εφορος ή ό βοηθός του κατά την ήμέραν της ύποβο- κΔιαδικασία)
α
λής υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά τήν δρισθεΐσαν ώραν καΐ είς ^άτήΜ
τον ορισθέντα τόπον και δέχεται τά έγγραφα υποβολής υποψήφιοτητος εκάστου υποψηφίου, τά δποΐα παραδίδει είς αυτόν είτε δ υποψήφιος είτε οι προτείνοντες ή όποστηρίζοντες αυτόν.
(2) "Αμα τή λήψει των εγγράφων υποβολής ύποψηφιότητος απάντων τών υποψηφίων ό "Εφορος δημοσιεύει αύθωρεί γνωστοποίησιν,
τοιχοκολλουμένην είς περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, τών ονομάτων απάντων τών υποψηφίων και τών ονομάτων
τών προτεινόντων και ύποστηριζόντων αυτούς.
(3) "Εκαστος προταθείς υποψήφιος δι* εκάστου εγγράφου υποβολής ύποψηφιότητος και οι προτείνοντες και ύποστηρίζοντες αυτόν
δ μου μεθ* ετέρου προς τοΟτο εγγράφως ύπό του υποψηφίου διοριζομένου προσώπου δικαιούνται δπως παρίστανται κατά τήν διαδικασίαν υποβολής υποψηφιοτήτων και εξετάζουν τά υποβαλλόμενα έγγραφα υποβολής ύποψηφιότητος. Ουδείς ε'τερος πλην του 'Εφόρου και
του βοηθού αύτου δύναται νά παρίσταται κατά τήν έν λόγω διαδικασίαν.
21.—(1) "Ενστασις δύναται νά χωρήση καθ'οιουδήποτε εγγράφου ·Ε«πάσεις
υποβολής ύποψηφιότητος ύφ* οιουδήποτε έ,κλογέως του οποίου τό
δνομα είναι καταχωρισμένο ν είς τόν έκλογικόν κατάλογον επί τώ <ρων
Χ

_

A r t -

λήςύποψη. λής
φιότητος.

(α) ή περιγραφή του υποψήφιου εΐναι ανεπαρκής διά νά άποδείξη τήν ταυτότητα του υποψηφίου*
τά έγγραφα υποβολής ύποψηφιότητος δέν συμμορφοΟνται
ή δέν παρεδόθησαν συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου"
(γ) εΐναι προφανές έκ του περιεχομένου τών εγγράφων τούτων
δτι δ προτεινόμενος υποψήφιος δέν δύναται νά έκλεγη"
(θ) δτι ή χρηματική κατάθεσις ώς προνοείται είς τό εδάφιον (5)
του άρθρου 19 δέν έγένετο.
(2) Έκαστη τοιαύτη ένστασις δέον νά είναι έγγραφος και νά
έξειδικεύη τους λόγους έφ' ων στηρίζεται. Ή ενστασις παραδίδεται
είς τόν "Εφορον ουχί άργότερον τών είκοσι τεσσάρων ωρών μετά τήν
έκπνοήν τοΟ ορισθέντος χρόνου δι* ύποβολήν υποψηφιοτήτων.
(3) Ό "Εφορος χωρεΐ αμελλητί είς τήν έξέτασιν εκάστης ενστάσεως καΐ πληροφορεί τόν ένιστάμενον περί τής αποφάσεως
αύτου.
(4) Ό "Εφορος δύναται νά κηρύξη ώς άκυρα οιαδήποτε έγγραφα υποβολής ύποψηφιότητος δι* οΟς λόγους εκτίθενται είς τό εδάφιον (1) και πληροφορεί περί τούτου τόν ύποψήφιον.
(5) Οιαδήποτε άπόφασις τοΟ 'Εφόρου δυνάμει του παρόντος ό:ρθρου δύναται νά προσβληθή δι' 'Εκλογικής Αιτήσεως.

22.-(1) Οί υποψήφιοι εκτίθενται είς τήν έκλογήν είτε έν συν- Σαν6υο»μο(.
δυασμω είτε μεμονωμένως.
(2) Οί συνδυασμοί δύνανται νά είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνον
κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων
κομμάτων είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

Ν. 72/79

1048

(3) Ουδείς δύναται νά μετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασμούς.
(4) Ό συνδυασμός καταρτίζεται διά δηλώσεως υποβαλλομένης
εις τόν "Εφορον τήν ήμέραν τής υποβολής υποψηφιοτήτων προκειμένου μέν περί συνδυασμοΟ ενός μόνον κόμματος ύπό του άρχηγου του κόμματος ή τής διοικούσης αρχής αύτου ή του ύπ* αυτών
διορισθέντος αντιπροσώπου, προκειμένου δέ περί συνδυασμοΟ συνασπισμού κομμάτων ύπό τών αρχηγών τούτων ή τών διοικουσών
ταύτα άρχων ή ύπό του ύπ' αυτών διορισθέντος αντιπροσώπου και
προκειμένου περί συνδυασμού ανεξαρτήτων ύπό τών αποτελούντων
τόν συνδυασμόν υποψηφίων. Ή δήλωσις έάν μέν πρόκειται περί
συνδυασμού ενός μόνον κόμματος δέον νά περιέχη τό δνομα του
κόμματος και τά ονόματα τών αποτελούντων τόν συνδυασμόν υποψηφίων κατά τήν σειράν προτιμήσεως του κόμματος, έάν δέ πρόκειται περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων δέον νά περιέχη
τήν προσωνυμίαν του συνασπισμού, τά ονόματα τών αποτελούντων
τόν συνασπισμόν κομμάτων και τά ονόματα τών ούτω συνεργαζομένων υποψηφίων, κατά την σειράν προτιμήσεως του συνασπισμού
κομμάτων.
(5) "Εκαστον κόμμα έν τη δηλώσει τη αναφερομένη εις τό εδάφιον (4) δύναται νά άναφέρη και τό έμβλημα του κόμματος ένιαΐον
καθ* δλην τήν Δημοκρατίαν.
(6) Εις Μκαστον συνδυασμόν περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι
τοΟ αριθμού τών βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας.
(7) Ό "Εφορος ανακηρύσσει κατά τήν ήμέραν υποβολής υποψηφιοτήτων τους δηλωθέντας συνδυασμούς διά γνωστοποιήσεως τοιχοκολλουμένης εις περίοπτον μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων.
υποψηφίου.

23.—(1) Πάς υποψήφιος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον πρό τής
ψηφοφορίας, f) έν περιπτώσει μή διεξαγωγής ψηφοφορίας, πρό τής
ανακηρύξεως αύτοΟ ώς εκλεγέντος, νά άποσύρη τήν υποψηφιότητα
αύτου δι' εγγράφου γνωστοποιήσεως προς τοΟτο διδομένης προς
τόν "Εφορον.
(2) Ό "Εφορος άμα τη λήψει τής γνωστοποιήσεως δυνάμει του
εδαφίου (1) φροντίζει ώστε νά δοθή γνωστοποίησις τής τοιαύτης
αποχωρήσεως διά τοιχοκολλήσεως αυτής εις περίοπτον μέρος τοΟ
τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων.
(3) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω θά καθίστα άκυρον τό ψηφοδέλτιον τό όποιον θά περιλαμβάνη τό δνομα αποσυρθέντος υποψηφίου, του ψηφοδελτίου παραμένοντος εγκύρου διά τους λοιπούς έν
αύτω υποψηφίους.
24.—(1) Έάν υποψήφιος δεόντως ανακηρυχθείς άποθάνη πρό τής
λήξεως τής ψηφοφορίας ό "Εφορος, έπί tfj βεβαιώσει τοΟ θανάτου,
υποβάλλει έκθεσιν περί τούτου εις τόν Ύπουργόν.
(2) Έν πάση περιπτώσει ή εκλογή συνεχίζεται εκτός έάν ό
αριθμός τών παραμενόντων υποψηφίων είναι ίσος ή* κατώτερος του
άριθμοΟ τών πληρωθησομένων εδρών δπότε ό "Εφορος κηρύσσει
τούτους ή τούτον, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, ώς έκλεγέντας ή εκλεγέντα, και δημοσιεύει τά ονόματα των εις τήν έπίσημον εφημερίδα
τής Δημοκρατίας.
(3) "Ο Υπουργός δύναται νά όρίση έτέραν κατάλληλον ήμέραν
διά την πλήρωσιν τής κενής θέσεως τής μή πληρωθείσης συνεπεία
τοΟ θανάτου του υποψηφίου και ή διαδικασία διά τήν τοιαότην
αναπληρωματική ν έκλογήν θά άρχίση εκ νέου.
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25.—(1) 'Εάν κατά την ήμέραν υποβολής υποψηφιοτήτων κατά οοδείς ύπο
τήν περίοδον του ορισθέντος προς τοΰτο χρόνου, ή μετά την άνακή- ψήφ'οςρυξιν υποψηφίου και προ της ημέρας της ψηφοφορίας, ουδείς υφίσταται f\ παραμένει ώς υποψήφιος εν εκλογική τινι περιφέρεια δ
"Εφορος υποβάλλει αύθωρεί εκθεσιν προς τον Ύπουργόν.
(2) Έν τοιαύτη περιπτώσει ό Υπουργός ορίζει έτέραν κατάλληλον ήμέραν διά την έκλογήν καΐ ή εκλογική προς τούτο διαδικασία άρχεται έκ νέου.
Εκλογή άνευ ψηφοφορίας
26·

Έ ά ν

~

,

Εκλογή

(α) κατά την ήμέραν υποβολής υποψηφιοτήτων μετά τόν προς &νευ ψήφο
τοΰτο ορισθέντα χρόνον και μετά την έξέτασιν και άπόφασιν έπί τών ύποβληθεισών ενστάσεων συμφώνως προς το
άρθρον 21' ή
(β) συνεπεία της αποχωρήσεως υποψηφίου συμφώνως προς τό
άρθρον 22 καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταξύ της υποβολής
τών υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας,
μόνον τόσον αριθμός υποψηφίων παραμένει διά τήν έκλογικήν περιφέρεια ν δστις—
(ι) είναι ίσος προς τόν αριθμόν τών πληρωθη σο μένων εδρών
ό "Εφορος ανακηρύσσει αμέσως τους ύποβληθέντας υποψηφίους ώς έκλεγέντας και φροντίζει δπως δημοσιευθούν
τά ονόματα των εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας" ή
(ιι) είναι όλιγώτερος τών έκλεγησομένων ό "Εφορος ανακηρύσσει αμέσως τους παραμένοντας υποψηφίους ώς έκλεγέντας καΐ φροντίζει δπως δημοσιευθούν τά ονόματα των
εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και ειδοποιεί περί τούτου τόν Ύπουργόν, δστις ορίζει έτέραν κατάλληλον ήμέραν διά τήν πλήρωσιν οιασδήποτε κενής ή
κενών θέσεων δι' αναπληρωματικής εκλογής καΐ ή προς
τούτο εκλογική διαδικασία άρχεται έκ νέου.
ψηφοφορία
27.—(1) Έάν κατά τήν ήμέραν υποβολής υποψηφιοτήτων πλείονες
υποψηφιότητες υπεβλήθησαν δι' ώρισμένην έκλογικήν περιφέρειαν προ της
ή ό αριθμός τών πληρωθη σο μένων βουλευτικών εδρών, ό "Εφορος Ψηφοφορίας.
αναβάλλει τήν περαιτέρω έκλογικήν διαδικασίαν διά νά καταστή
δυνατή ψηφοφορία βάσει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Ό Υπουργός διά τους σκοπούς της ψηφοφορίας διαίρει, διά
διατάγματος δημοσιευομένου ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν είς εκλογικά τμήματα
και ό "Εφορος φροντίζει δπως είς εκαστον τμήμα λειτουργήσουν
εκλογικά κέντρα ε'ις τά όποια κατανέμει τους εκλογείς καθ* δν
τρόπον αϊ ύφιστάμεναι συνθήκαι θά έδικαιολόγουν.
(3) Ό "Εφορος διά γνωστοποιήσεως, δημοσιευομένης ε'ις τοιαύτας εφημερίδας, οίας θά εκρινεν εϋλογον, κυκλοφορούσας εντός
τής εκλογικής περιφερείας τουλάχιστον επτά ημέρας προ της ορισθείσης διά ψηφοφορίαν και τοιχοκολλουμένης είς περίοπτον μέρος)
εντός της περιφερείας έν τη οποία αναφέρει τήν όρισθεΐσαν ήμέραν και ώραν τής ψηφοφορίας, γνωστοποιεί τά ονόματα, διευθύνσεις και επάγγελμα τών υποψηφίων καΐ τών προτεινόντων και ύποστηριζόντων τούτους ώς και λεπτομέρειας τών τυχόν δηλωθέντων
συνδυασμών, τά εκλογικά τμήματα και τά ορισθέντα εκλογικά
κέντρα μετά λεπτομερειών τών εϊς εκαστον τούτων κατανεμηθέντων
εκλογέων.
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(4) "Εκαστος "Εφορος ορίζει τον προεδρεύοντα δι' έκαστον
έκλογικόν κέντρον ό όποιος διευθύνει και ελέγχει τοΰτο και δίδει
τάς αναγκαίας οδηγίας δια την έν αύτω διεξαγωγήν της ψηφοφορίας, και τους αναγκαίους βοηθούς τούτου. Έ ν τούτοις ό "Εφορος
δύναται εάν θεώρηση τοΰτο πρέπον, να προεδρεύση αυτοπροσώπως
εις έκλογικόν κέντρον, δτε αϊ εις τον προεδρεύοντα της εκλογής
άφορώσαι διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου εφαρμόζονται εις αυτόν.
(5) Ό "Εφορος φροντίζει δπως δοθούν είς τον προεδρεύοντα εκάστου εκλογικού κέντρου το μέρος του εκλογικού καταλόγου τό
όποιον περιέχει τους είς τό κέντρον κατανεμηθέντας εκλογείς μίαν
ή περισσοτέρας κάλπας, άρκετόν αριθμόν ψηφοδελτίων και παν
άλλο άντικείμενον τό όποιον ήθελε καθορισθή και είναι άναγκαΐον
δια την διεξαγωγήν της ψηφοφορίας.
(6) Αϊ ώραι της ψη,φοφορίας είναι ή 6.30 πρωινή μέχρι της μεσημβρίας και 1.00 μ.μ. μέχρι 6.00 μ.μ. ήτις δύναται να παραταθί)
ύπό τοΰ προεδρεύοντος της εκλογής κατά την απόλυτον αύτοΰ
κρίσιν, επί τοσούτον χρόνον μέχρι τοΰ μεσονυκτίου έάν αϊ συνθήκαι άπαιτήσωσι τοΰτο.
Διαδικασία
προ της
ψηφοφοριας.

28.—(1) "Εξωθεν εκάστου έκλογικοΰ κέντρου
τοιχοκολλαται
υπό τ ο ο προεδρεύοντος της εκλογής προ της ενάρξεως της ψηφοφ Ο ρίας γνωστοποίησις άναφέρουσα τά ονόματα εκάστου συνδυασμού
κατ' αλφαβητική ν σειράν και τά ονόματα τών υποψηφίων εκάστου
συνδυασμού είς τήν σειράν καθ' ην έδηλώθησαν ταΰτα και τά ονόματα εκάστου ανεξαρτήτου υποψηφίου κατ' άλφαβητικήν σειράν
και τ ά τυχόν ορισθέντα ύπό τοΰ 'Εφόρου δυνάμει τοΰ εδαφίου (5)
διακριτικά σύμβολα ή ετέρα μέσα διακρίσεως.
(2) Είναι καθήκον τοΰ Εφόρου νά παρέχη είς εκαστον έκλογικόν
κέντρον άπάσας τάς εύλογους διευκολύνσεις διά νά καθιστοΰν δυνατήν τήν ύπό τών εκλογέων μυστικήν άσκησιν τοΰ δικαιώματος της
ψήφου των δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και καθορίζει, ή εξουσιοδοτεί τον προεδρεύοντα τής εκλογής δπως καθορίση,
τον τρόπον καθ' δν αϊ διευκολύνσεις αδται θά κατανεμηθοΰν μεταξύ
τών εκλογέων.
(3) Κατά τήν ήμέραν τής διεξαγωγής τής ψηφοφορίας παρίσταται
είς τό έκλογικόν κέντρον ό προεδρεύων τής εκλογής και οι βοηθοί
αύτοΰ μή υπερβαίνοντες τους εξ, και αστυνομικοί επί καθήκοντι
και τυχόν μεταφρασταί οΐτινες θά έχρειάζοντο. 'Επίσης οι υποψήφιοι ή ό ύπό τούτων ορισθείς αντιπρόσωπος ώς και ό ορισθείς αντιπρόσωπος οιουδήποτε συνδυασμοΰ δύνανται νά παρίστανται.
(4) Ό προεδρεύων τής εκλογής είς εκαστον έκλογικόν κέντρον
είναι υπεύθυνος διά τήν φύλαξιν και έποπτείαν τής κάλπης ή τών
καλπών έν αύτω.
(5) Ή ψηφοφορία διεξάγεται διά ψηφοδελτίων. Ό τύπος και τό
περιεχόμενον τών ψηφοδελτίων καθορίζονται διά Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. Διά τους σκοπούς τής ψηφοφορίας ό "Εφορος δύναται νά όρίση διακριτικά σύμβολα ή ετέρα
μέσα διακρίσεως.
(6) Ή κάλπη ή αϊ κάλπαι είναι κατεσκευασμέναι έκ στερεού
ύλικοΰ και εΐναι τοιουτοτρόπως κατεσκευασμέναι ώστε νά δύνανται
νά είσάγωνται τά ψηφοδέλτια αλλά νά μή δύνανται νά έξάγωνται
χωρίς νά άνοιχθή ή κάλπη.
(7) Ευθύς αμέσως προ τής ενάρξεως τής ψηφοφορίας ό προεδρεύων τής εκλογής δεικνύει τήν κάλπην ή έκάστην κάλπην κενήν
είς τά πρόσωπα ατινα θά ήσαν παρόντα είς τον έκλογικόν σταθμόν,
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κλειδώνει και σφραγίζει ταύτην ώστε νά μη δύναται νά άνοιχθή
χωρίς νά έπηρεασθή ή σφραγίς και τοποθετεί αυτήν τοιουτοτρόπως
ώστε νά διατελή ύπ' δψει αύτοΰ διαρκούσης της εκλογής.
29.—(1) Ουδείς γίνεται δεκτός εις το έκλογικόν κέντρον έάν δεν
είναι έκλογεύς δικαιούμενος νά ψηφίοη εις το κέντρον τούτο συμ- κακά τήν
φώνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου.
ψηφο^ί
Ό προεδρεύων της εκλογής, ό αστυνομικός ώς και πας Ιτερος
υπάλληλος άπησχολη μένος δια την ψηφοφορίαν έν τω έκλογικω
κέντρω δύνανται νά ψηφίσουν εις αυτό κατόπιν εξουσιοδοτήσεως
προς τοΰτο ύπό του Εφόρου έάν θά ήτο δύσκολον νά ψηφίσουν εις
το οίκεΐον έκλογικόν κέντρον.
(2) Εις ούδένα δύναται νά έπιτραπή νά ψηφίση έάν δέν δεβαιωθή
ή ταυτότης αύτου διά τής προσαγωγής του δελτίου ταυτότητος ή
ετέρου επισήμου εγγράφου προς τόν σκοπόν τούτον, ή εγγραφή
αύτοΰ έν τω έκλογικω καταλόγω και δτι δέν έχει ήδη ψηφίσει.
(3) Ό προεδρεύων τής εκλογής τηρεί τήν τάξιν έν τω κέντρω και
ορίζει τόν αριθμόν των ψηφοφόρων οΐτινες δύνανται εκάστοτε νά
προσέρχωνται προς ψηφοφορίαν και δύναται νά έκδιώξη έκ του/
κέντρου παν πρόσωπον το όποιον δέν δικαιούται νά παρίσταται έν
αύτω. Πας δστις φέρεται άπρεπώς έν τω κέντρω δύναται νά έκδιωχθή ύπό παντός αστυνομικού τη εντολή του προεδρεύοντος τής
εκλογής και δύναται νά διωχθή ποινικώς δι' οιονδήποτε τυχόν αδίκημα διαπραχθέν ύπ' αύτοΰ.
(4) Καθ' οιανδήποτε έκλογήν έκαστος έκλογεΰς δικαιούται νά
ψηφίση άπαξ μόνον.
(5) Έπί τή εισδοχή εκάστου έκλογέως εις το έκλογικόν κέντρον
δίδεται είς αυτόν ύπό του προεδρεύοντος ή έτερου προσώπου ενεργούντος κατ' έντολήν αύτου εΐς ένσφράγιστος φάκελλος και £ν
ψηφοδέλτιον δι' εκαστον Κόμμα, συνασπισμόν Κομμάτων ή άνεξάρτητον ύποψήφιον ή συνασπισμόν ανεξαρτήτων υποψηφίων, δεόντως σφραγιζόμενον ή άλλως επισήμως σημειούμενον ώς ήθελεν
ορίσει ό προεδρεύων τής εκλογής, καί, άφοΰ άποτγγελθή το όνομα
και ή έν τω έκλογικω καταλόγω περιγραφή αύτου σημειοΰται έν
τω καταλόγω δι" ώρισμένου σημείου τό γεγονός δτι εδόθησαν ψηφοδέλτια καί ένσφράγιστος φάκελλος είς αυτόν.
(6) Ό έκλογεύς έπί τή λήψει των ψηφοδελτίων καί τοΟ ένσφραγίστου φακέλλου προχωρεί προς τό έπί τούτω ορισθέν μέρος έ'νθα
μυστικώς επιλέγει τό ψηφοδέλτιον τής εκλογής του.
Ό έκλογεύς εις έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν έχει τό δικαίωμα
δπως έκδηλώνη τήν προτίμησιν αύτου υπέρ ώρισμένου υποψηφίου
ή υποψηφίων του συνδυασμού τής εκλογής του σημείων έπί του
ψηφοδελτίου καί έ'ναντι του ονόματος τοΰ περί οΰ πρόκειται υποψηφίου ή υποψηφίων σταυρόν προτιμήσεως άλλ' ούτως ώστε ό ολικός
αριθμός των δι' έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως νά μη ύπερβαίνη τόν 'ένα διά κάθε τεσσάρας δδρας τής περιφερείας καί εις έκλογικήν περιφέρειαν δπου δ ολικός αριθμός των
εδρών είναι κατώτερος των τεσσάρων ό έκλογεύς δικαιούται τόν
'ένα μόνον σταυρόν προτιμήσεως, νοουμένου δτι ουδείς σταυρός
προτιμήσεως δίδεται είς άρχηγόν κόμματος ή τόν ύπό τούτου ύποδεικνυόμενον διά τους σκοπούς εκλογής ό όποιος θεωρείται δτι
ελαδεν δλας τάς ψήφους τοΰ συνδυασμού ώς σταυρούς προτιμήσεως.
Μετά τήν συμπλήρωσιν τής ώς προείρηται διαδικασίας ό έκλογεύς
θέτει τοΰτο εντός τοΰ φακέλλου καί ρίπτει τούτον εντός τής κάλπης.
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(7) Ό προεδρεύων της εκλογής η παν πρόσωπον έξουσιοδοτημένον ύπ αύτοΰ δύναται να έξηγήση τον τρόπον της εκλογής είς οιονδήποτε εκλογέα, άποφεύγων επιμελώς πδσαν ένέργειαν ήτις δύναται να έκληφθή ώς συμβουλή ή οδηγία υπέρ ώρισμένου υποψηφίου
και δύναται τη αιτήσει του έκλογέως, οσάκις είτε λόγω τυφλότητος ή άλλης άνικανότητος δεν δύναται να πράξη τοΰτο, να βοηθήστ),
παρουσία ενός των βοηθών του, είς την συμπλήρωσιν της ώς προείρηται διαδικασίας καΐ συμφώνως προς την έπιθυμίαν τοΰ τοιούτου
έκλογέως.
(8) Διαρκούσης της ψηφοφορίας ό προεδρεύων τής εκλογής προβαίνει είς τοιαύτα διαβήματα άτινα θά ήσαν αναγκαία δια την φύλαξιν των καλπών και μη χρησιμοποίησιν τούτων ύπό παντός μη
προς τοΰτο εξουσιοδοτημένου προσώπου καΐ δι' αποφυγήν οιασδήποτε κα€υστερήσεως τοιχοκολλά εξωθι τοΰ εκλογικού κέντρου
γνωστοποίησιν παρέχουσαν οδηγίας προς καθοδήγησιν των εκλογέων κατά την ψηφοφορίαν.
(9) Έάν έκλογεύς εξ απροσεξίας εχη χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτιον
ή φάκελλον κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά μή δύναται νά χρησιμοποιηθή συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου δύναται
νά λάβη παρά τοΰ προεδρεύοντος τής εκλογής νέαν σειράν ψηφοδελτίων ή φάκελλον άφοΰ οΰτος ίκανοποιηθή περί τής έμφιλοχωρησάσης απροσεξίας και άκυρώση τήν προηγουμένην σειράν ψηφοδελτίων ή τον φάκελλον.
(10) Έάν έκλογεύς ζητήση νά λάβη σειράν ψηφοδελτίων άφοΰ
έτερον πρόσωπον έψήφισεν ώς τοιούτος έκλογεύς, οΰτος δύναται,
άφοΰ ενόρκως ή επισήμως βεβαίωση κατά τον καθωρισμένον τρόπον
τήν ταυτότητα αύτοΰ, νά λάβη νέαν σειράν ψηφοδελτίων, τοΰ προεδρεύοντος τής εκλογής συντάσσοντος πρακτικόν τής περιστάσεως.
(11) Ουδεμία σειρά ψηφοδελτίων δίδεται είς εκλογέα μετά τήν
πάροδον τής ορισθείσης διά το πέρας τής ψηφοφορίας ώρας εκτός
έάν ό έκλογεύς ευρίσκεται εντός τοΰ εκλογικού κέντρου και εχη
ήίδη λάβει ταύτην, δτε άφίεται νά ψηφάση.
Περάτωσις
ψηφοφορία*;.

Διαλογή
ψήψον,.

30.—(1) Ό προεδρεύων τής εκλογής εκάστου έκλογικοΰ κέντρου
το ταχύτερον μετά το τέρμα τής ψηφοφορίας επί παρουσία των υποψηφίων και των αντιπροσώπων αυτών κατά τήν ψηφοφορίαν οΐτινες
είναι παρόντες, σφραγίζει με τήν σφραγίδα του και τήν σφραγίδα
τών υποψηφίων οΐτινες θά έπεθύμουν τοΰτο είς χωριστά δέματα
απαντά τά μή χρησιμοποιηθέντα ψηφοδέλτια και φακέλλους είς τήν
κατοχήν αύτοΰ ατινα δεν παρεδόθησαν είς τους εκλογείς συμφώνως
προς τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (5) τοΰ άρθρου 29, τά ακυρωθέντα
ψηφοδέλτια και φακέλλους, τον έκλογικόν κατάλογον έφ' οδ εχουσι
σημειωθή οι ψηφίσαντες εκλογείς και οιονδήποτε πρακτικόν το
όποιον έτηρήθη ύπ' αύτοΰ έν σχέσει προς τήν ψηφοφορίαν.
(2) Έκαστη κάλπη μή άνοιγεΐσα σφραγίζεται ύπό τοΰ προεδρεύοντος τής εκλογής μέ τήν σφραγίδα αύτοΰ καΐ τήν σφραγίδα τών
υποψηφίων οι όποιοι θά έπεθύμουν νά σφραγίσωσι ταύτην είς τρόπον ώστε νά μή δύναται νά άνοιχθή άνευ παραβιάσεως τής σφραγΐδος και αποστέλλει ταύτην ύπό ασφαλή φύλαξιν είς τόν "Εφορον
τής Εκλογής.
31.—(1) Ό "Εφορος ευθύς μετά τήν άποπεράτωσιν τής ψηφοφορίας προβαίνει είς διευθετήσεις διά τήν διαλογήν τών ψήφων παρουσία τών υποψηφίων ή τών επί τής διαλογής εγγράφως διορισθέντων
υπ' αύτοΰ αντιπροσώπων των και προς τόν σκοπόν τοΰτον δίδει
είδοποίησιν είς εκαστον ΰποψήφιον, ή, έάν ό υποψήφιος διώρισεν
άντιπρόσωπον έπί τής διαλογής, είς τόν άντιπρόσωπον αύτοΰ, περί
τοΰ τόπου και τοΰ χρόνου τής ενάρξεως τής διαλογής.
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(2) Ό "Εφορος, οι βοηθοί αύτοΰ κ α ι υπάλληλοι κ α ι οι υποψήφιοι
και οι έπΐ της διαλογής αντιπρόσωποι δικαιούνται να παρίστανται
κατά την διαλογήν καΐ ουδείς άλλος.
(3) Πριν ή ό "Εφορος προβή εις την διαλογήν τών ψήφων οδτος
η ό ΰπ' αύτοΰ εξουσιοδοτημένος ανοίγει επί παρουσία τών υποψηφίων ¥\ τών επί της διαλογής αντιπροσώπων, οΐτινες θα παρίστανται,
την κάλπην ή έκάστην κάλπην, ώς θα ήτο ή περίπτωσις, κ α ι ε ξ ά γ ε ι
έξ αυτών τ ά εν αύτη ψηφοδέλτια τ α όποια καταμετρά, το δέ αποτέλεσμα της καταμετρήσεως αναγράφεται εις το πρακτικόν της
διαλογής.
Έ ά ν πρόκυψη διαφορά μεταξύ τοΰ άριθμοΰ τών ψηφοδελτίων κ α ι
του άριθμοΰ τών ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται ή καταμέτρησις.
(4) Μετά ταΰτα ό "Εφορος προβαίνει εις την διαλογήν τών ψήφων ήτις χωρεΐ, έφ' δσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν συνεχώς
μέχρι περατώσεως, απορριπτόμενου παντός άκυρου ψηφοδελτίου
το όποιον σημειοΰται έπ' αύτοΰ ώς άπσρριφθέν.
(5) "Αμέσως αμα τη περατώσει της διαλογής, ό "Εφορος άνακοινοΐ αμελλητί είς τόν Γενικόν "Εφορον το αποτέλεσμα της διαλογής.
Ή άνακοίνωσις αυτή δέον νά περιλαμβάνη τόν όλικόν αριθμόν τών
εγγεγραμμένων εκλογέων, τόν όλικόν αριθμόν τών ψηφισάντων
εκλογέων, τόν αριθμόν τών αναγνωρισθέντων ώς έγκυρων ψηφοδελτίων, τόν αριθμόν τών άκυρων καΐ λευκών ψηφοδελτίων, τόν αριθμόν
τών εγκύρων ψηφοδελτίων άτινα Ιλαβεν έκαστος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος κ α ι το άθροισμα τών σταυρών προτιμήσεως
εκάστου υποψηφίου.
(6) (α) Ό "Εφορος απορρίπτει ώς άκυρον παν ψηφοδέλτιον—
(i) το όποιον δεν φέρει τήν σφραγίδα ή άλλην έπίσημον
βεβαίωσιν ώς έχει καθορισθή"
(ii) το όποιον φέρει οιονδήποτε γράμμα ή σημεΐον διά
του οποίου δύναται νά έξακριβωθή ή ταυτότης του
έκλογέως"
(Hi) έκ του οποίου οιονδήποτε ουσιώδες μέρος ελλείπει'
(iv) έκ του οποίου καθίσταται αδύνατον νά έξακριβωθή
ή θέλησις τοΰ έκλογέως"
(ν) το όποιον δεν ευρίσκεται εντός ένσφραγισμένου φακέλλου"
(β) πριν ή άκυρώση οιονδήποτε ψηφοδέλτιον ό "Εφορος επιδεικνύει τοΰτο είς εκαστον παρόντα ύποψήφιον καΐ λαμβάνει τάς απόψεις του"
( γ ) ή άπόφασις τοΰ 'Εφόρου επί της άκυρότητος ψηφοδελτίου
είναι τελική.
(7) Ψηφοδέλτιον άναγράφον όλιγωτέρους υποψηφίους ή ό αριθμός τών κενών εδρών είναι εγκυρον δσον άφορα τους έπ' αύτοΰ
αναγραφόμενους υποψηφίους.
(8) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς
δημοσιευόμενους εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζοντας τήν μέθοδον τοΰ καθορισμού παντός θέματος άφορώντος
εις Ίσοψηφίαν ή το όποιον θά ήδύνατο νά όδηγήση είς άμφισβήτησιν
ώς προς τήν διαλογήν τών ψήφων ή τήν πλήρωσιν τών κενών εδρών.
Κανονισμοί εκδιδόμενοι βάσει τοΰ παρόντος εδαφίου κατατίθενται
είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων κ α ι εφαρμόζονται αϊ διατάξεις
τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 15.
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32.—(1) ' Α π ό τ η ς π ε ρ α τ ώ σ ε ω ς τ η ς ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς ά ρ χ ε τ α ι ύ π ό τοΟ

Γενικού Εφόρου ή συγκέντρωσις και κατάταξις τών αποτελεσμάτων
της εκλογής εις έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν.
(2) Ό Γενικός "Εφορος ευθύς άμα τη συγκεντρώσει τών αποτελεσμάτων ύπό πάντων τών Εφόρων προβαίνει εις την πρώτην
κατανομήν τών εδρών και την άνακήρυξιν τών επιτυχόντων συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(3) Προς τον σκοπόν τούτον το σύνολον τών εγκύρων ψηφοδελτίων
της εκλογικής περιφερείας διαιρείται δια του αριθμού τών εδρών
αυτής. Τό έκ τής διαιρέσεως πηλίκον, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί τό έκλογικόν μέτρον, δι' οδ διαιρείται ή εκλογική
δύναμις εκάστου συνδυασμού, ήτοι τό σύνολον τών όπερ αύτοΰ
εγκύρων ψηφοδελτίων έν τη περιφέρεια και λαμβάνει έκαστος συνδυασμός τόσας έδρας δσας φοράς τό έκλογικόν μέτρον περιέχεται
εις την έκλογικήν του δύναμιν.
Έπι εκλογικής περιφερείας έκλεγούσης £να μόνον βουλευτήν ή
£δρα παρέχεται εις τό σχετικώς πλειοψήφησαν κόμμα ή' συνασπισμόν
κομμάτων, ή ε'ις τόν σχετικώς πλειοψηφήσαντα άνεξάρτητον ύποψήφιον ή τόν συνασπισμόν ανεξαρτήτων.
'Ανεξάρτητος υποψήφιος λαβών ψήφους ΐσας ή ανωτέρας του
εκλογικού μέτρου καταλαμβάνει μίαν εδραν.
(4) Αί κατά τάς ανωτέρω διατάξεις παραχωρούμενοι εις έ'καστον
συνδυασμόν δδραι καταλαμβάνονται ύπό τών υποψηφίων οί όποιοι
εχουσι κατά σειράν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως και
αν δέν υπάρχουν τοιούτοι υποψήφιοι εις την σειράν καθ' ην αναγράφονται έπι του ψηφοδελτίου ώς οδτοι έδηλώθησαν ύπό του κόμματος
ή του συνασπισμού κομμάτων ή του συνασπισμού ανεξαρτήτων προς
τόν "Εφορον συμφώνως προς τό άρθρον 22.
'Επί ισοψηφίας δύο ή πλειόνων υποψηφίων του αύτοΰ συνδυασμού,
έάν αί παραχωρούμενοι ε'δραι εΐναι όλιγώτεραι τών ίσοψηφισάντων,
ανακηρύσσεται βουλευτής ό κατά σειράν προηγούμενος εις τό ψηφοδέλτιον μεταξύ τών ίσοψηφισάντων.
Συνδυασμός περιλαμβάνων υποψηφίους όλιγωτέρους τών εις αυτόν
παραχωρουμένων δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου διά την έκλογικήν
περιφέρειαν εδρών καταλαμβάνει τόσας μόνον ε'δρας δσας οί υποψήφιοι αύτου.
'
(5) Ό Γενικός "Εφορος συντάσσει δι* έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν πίνακα τών αποτελεσμάτων αυτής περιλαμβάνοντα—
(α) τόν αριθμόν τών είς τήν έκλογικήν περιφέρειαν εκλογέων"
(β) τόν αριθμόν τών έν συνόλω ψηφισάντων είς ταύτην εκλογέων
(γ) τόν αριθμόν τών εγκύρων ψηφοδελτίων"
(δ) τόν αριθμόν τών άκυρων ψηφοδελτίων
(ε) τήν έκλογικήν δύναμιν εκάστου συνδυασμού και εκάστου
ανεξαρτήτου υποψηφίου, τουτέστιν τό σύνολον τών υπέρ
εκάστου δοθέντων εγκύρων ψηφοδελτίων έν τρ εκλογική
περιφέρεια"
(στ) τόν αριθμόν τών κατά τήν πρώτην κατανομήν προσκυρωθεισών εδρών είς εκαστον συνδυασμόν και άνεξάρτητον
ύποψήφιον, μνημονευομένου καΐ του αριθμού τών είς εκαστον συνδυασμόν περιλαμβανομένων υποψηφίων" καΐ
(ζ) τόν αριθμόν τών έκ τής πρώτης κατανομής άπομεινασών
αδιαθέτων έν τη εκλογική περιφέρεια εδρών.
Κατά τόν καταρτισμόν τών καταλόγων δύναται νά παρίσταται
ανά εΐς αντιπρόσωπος έξ εκάστου συνδυασμού και οί ανεξάρτητοι
υποψήφιοι.
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33.—(1) Έάν, μετά την κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 32 ένερ- Δευτέρα
γηθεϊσαν κατανομήν εδρών εν εκάστη εκλογική περιφέρεια, παρά- κατανομή
μένωσιν αδιάθετοι εδραι (εις τάς οποίας περιλαμβάνονται και αϊ μη ρ ω ν
διατεθεΐσαι εδραι κατά την περίπτωσιν του εδαφίου (4) τοΰ άρθρου
32) ενεργείται κατανομή αδιαθέτων εδρών καθ* άπασαν την Δημοκρατίαν' θεωρουμένην ώς μίαν έκλογικήν περιφέρειαν.
(2) Ή κατανομή των κατά το εδάφιον (1) τοΰ παρόντος άρθρου
αδιαθέτων εδρών γίνεται μεταξύ τών αυτοτελών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων—
(α) τά όποια η* οι όποιοι έδικαιώθησαν τουλάχιστον μιας έδρας
έκ της πρώτης κατανομής καΐ νοουμένου δτι συνεκέντρωσαν
τά μεν αυτοτελή κόμματα ποσοστόν δκτώ τοις εκατόν (8%)
οί δε συνασπισμοί κομμάτων είκοσι τοις εκατόν (20%),
προκειμένου περί συνασπισμού δύο κομμάτων, και είκοσι
πέντε τοις εκατόν (25%) προκειμένου περί συνασπισμού
πλειόνων τών δύο κομμάτων του συνόλου τών καθ* άπασαν
τήν Δημοκροττίαν εγκύρων ψηφοδελτίων.
Έάν εν μόνον κόμμα ή συνασπισμός έδικαιώθη τουλάχιστον μιας έδρας έκ τής πρώτης κατανομής και συνεκέντρωσε
τά άνω αναφερόμενα αντίστοιχα ποσοστά μετέχει τής δευτέρας κατανομής και το αμέσως έπόμενον κατά σειράν
εκλογικής δυνάμεως αυτοτελές κόμμα, έφ" δσον το ποσοστόν
τοΰ αύτοτελοΰς κόμματος είναι άνώτερον τοΰ ποσοστοΰ
εκάστου τών έν τω συνασπισμώ συνεργαζομένων κομμάτων, άλλως δε μετέχει ό συνασπισμός με τό μεγαλύτερον
ποσοστόν εκλογικής δυνάμεως εκάστου τών έν τω συνασπισμώ συνεργαζομένων κομμάτων. Τό ποσοστόν τοΰτο
ανευρίσκεται διά τής διαιρέσεως τοΰ συνολικοΰ ποσοστοΰ
τοΰ συνασπισμού διά τοΰ άριθμοΰ τών συνεργαζομένων
κομμάτων ή*
(β) τά όποια ή οί όποιοι συνεκέντρωσαν τά μεν αυτοτελή κόμματα ποσοστόν δέκα τοις εκατόν (10%) οί δέ συνασπισμοί
συνεργαζομένων κομμάτων ποσοστόν είκοσι τοις εκατόν
(20%), προκειμένου περί συνασπισμοΰ δύο κομμάτων, ή
είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) προκειμένου περί συνασπισμοΰ πλειόνων τών δύο κομμάτων, τοΰ συνόλου τών καθ*
άπασαν τήν Δημοκρατίαν εγκύρων ψηφοδελτίων.
Έάν εν μόνον κόμμα ή συνασπισμός συνεκέντρωσε τά άνω
αναφερόμενα αντίστοιχα ποσοστά μετέχει τής δευτέρας κατανομής και τό αμέσως έπόμενον κατά σειράν εκλογικής
δυνάμεως αυτοτελές κόμμα, έφ' δσον τό ποσοστόν τοΟ αύτοτελοΰς κόμματος εΐναι άνώτερον τοΰ ποσοστοΰ εκάστου τών
έν τω συνασπισμώ συνεργαζομένων κομμάτων, άλλως δέ
μετέχει ό συνασπισμός με τό μεγαλύτερον ποσοστόν εκλογικής δυνάμεως εκάστου τών έν τω συνασπισμώ συνεργαζομένων κομμάτων. Τό ποσοστόν τοΰτο ανευρίσκεται διά
τής διαιρέσεως τοΟ συνολικού ποσοστοΰ τοΰ συνασπισμοΰ
διά τοΰ άριθμοΰ τών συνεργαζομένων κομμάτων.
(3) Διά τους σκοπούς τής δευτέρας κατανομής αθροίζεται τό
σύνολον τών εγκύρων ψηφοδελτίων τά όποια έλαβον καθ' άπασαν
τήν Δημοκρατίαν άπαντα τά συμμετέχοντα εις τήν δευτέραν κατανομήν κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων και τό άθροισμα τοΰτο
διαιρείται διά τοΰ άριθμοΰ τών αδιαθέτων εδρών. Τό πηλίκον τής
διαιρέσεως ταύτης, μή περιλαμβανομένου του κλάσματος, αποτελεί
τό έκλογικόν μέτρον τής δευτέρας κατανομής.
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Περαιτέρω δια τοΰ εκλογικού τούτου μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το σύνολον των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν έγκυρων ψηφοδελτίων ενός εκάστου τών κομμάτων και συνασπισμού κομμάτων
των μετεχόντων εις την δευτέραν κατανομήν, το δε πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης, παραλειπομένου του κλάσματος, δεικνύει τον αριθμόν τών εδρών τάς οποίας ε"καστον κόμμα η συνασπισμός κομμάτων λαμβάνει έν τη δευτέρα κατανομή.
(4) Αϊ £δραι αϊ κατά το εδάφιον (3) παραχωρούμεναι εις εκαστον
κόμμα κατανέμονται ώς ακολούθως :
(α) 'Εάν ή εκ της δευτέρας κατανομής κατανεμητέα έδρα εΐναι
μία, αυτή παραχωρείται εις τον συνδυασμόν του δικαιωθέντος ταύτης κόμματος η συνασπισμόν κομμάτων της εκλογικής περιφερείας εις ην ή ebpa ανήκει"
(β) έάν αϊ έκ τής δευτέρας κατανομής κατανεμητέαι ε"δραι
είναι πλείονες, τής μιας, έφ' δσον μεν αδται περιέρχονται εις
εν κόμμα, παραχωρούνται εις τους συνδυασμούς του κόμματος τών εκλογικών περιφερειών εις τάς οποίας αϊ έ'δραι
άνήκουσι.. Έφ·' δσον δε αϊ εδραι αΰται περιέρχονται εις
πλείονα του ενός κόμματα κατανέμονται μεταξύ αυτών ώς
ακολούθως :
Τά δικαιωθέντα τών εδρών τούτων κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων κατατάσσονται κατά σειράν τής καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν εκλογικής αυτών δυνάμεως, προτασ•σομένων τών συγκεντρωσάντων μείζονα έκλογικήν δύναμιν.
Μετά ταύτα εξευρίσκεται έν εκάστη τών εκλογικών περιφερειών, εις τάς οποίας άνήκουσιν αί αδιάθετοι έ'δραι, τά έκ
τής πρώτης κατανομής προκύπτονται αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ενός εκάστου συνδυασμού κομμάτων ή συνασπισμού
κομμάτων. Αί έκ τής δευτέρας κατανομής εδραι παραχωρούνται είς τους συνδυασμούς τών δικαιωθέντων ταύτας
κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων είς την έκλογικήν περιφέρειαν έκείνην είς ην εν κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων εμφανίζει κατά σειράν το ύψηλότερον αχρησιμοποίητον
όπόλοιπον αύτοΟ, αρχής γινομένης έκ του κόμματος ή συνασπισμού δστις συνεκέντρωσε μείζονα έκλογικήν δύναμιν
καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν, νοουμένου δτι υφίσταται
τοιαύτη αδιάθετος έ'δρα, άλλως ή έ'δρα παραχωρείται είς
τήν αμέσως έπομένην έκλογικήν περιφέρειαν με το αμέσως
έπόμενον ύψηλότερον αχρησιμοποίητον ύπόλοιπον αύτοΰ. Παραχωρηθεισών οΰτω μέχρις εξαντλήσεως τών εδρών, τάς
οποίας έδικαιώθη έκ τής δευτέρας κατανομής το κατά τά
άνω πρώτον κόμμα ή συνασπισμός, επαναλαμβάνεται ή αυτή
εργασία διά το δεύτερον και επόμενα κόμματα ή συνασπισμούς'
(γ) αϊ τυχόν και μετά τήν δευτέραν κατανομήν άπομένουσαι
αδιάθετοι έ'δραι προσκυροΟνται είς το καθ' άπασαν τήν Δημοκρατίαν πλειοψήφησαν αυτοτελές κόμμα ή συνασπισμόν
κομμάτων
(δ) αί κατά το παρόν άρθρον προσκυρούμεναι είς έκαστον κόμμα Μδραι καταλαμβάνονται ύπό τών υποψηφίων αυτών συμφώνως προς το εδάφιον (4) του άρθρου 32.
Ίρζς
βουλευτού.

34.—(1) Ό Γενικός "Εφορος τών Εκλογών άμα τη συμπληρώσει
τής κατανομής τών εδρών και του καθορισμού τών εκλεγέντων υποψηφίων ανακηρύσσει τούτους κεχωρισμένως και δημοσιεύει τά ονόματα αυτών είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας.
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(2) Ό Γενικός "Εφορος των "Εκλογών -περαιτέρω ιτιστοιτοιεΐ έφ*
έκαστου εντάλματος εκλογών, τά όποια διαβιβάζονται είς αυτόν
ύπό εκάστου Ε φ ό ρ ο υ Ε κ λ ο γ ή ς δια μεταβίβαση/ εις τόν Ύπουργόν,
τό αποτέλεσμα εκάστης εκλογής και των εκλεγέντων Βουλευτών και
αποστέλλει τοΰτο είς τόν Ύπουργόν.
35. Έ π Ι πάσης αναπληρωματικής εκλογής εφαρμόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, αί περί προκηρύξεως και διενεργείας έκλογ ώ ν προηγούμεναι διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου.
εκλογή
36.— (1) Ουδεμία εκλογή άκυροΰται λ ό γ ω —
(α) απώλειας, κλοπής ή καταστροφής τής κάλπης ή καλπών" ή
(β) παραλείψεως της δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς ή συμπληρώσεως ψηφοφορίας
εις οιονδήποτε έκλογικόν κέντρον" ή
ς
( γ ) πάσης άλλης μή τηρήσεως ή συμμορφώσεως προς τ ά ς δια- ^ εκλογής.
τάξεις του παρόντος Νόμου,
εάν ήθελε φανή δτι ή εκλογή διεξήχθη συμφώνως προς τ ά ς α ρ χ ά ς
τ ά ς διατυπουμένας εις τ ά ς διατάξεις τ α ύ τ α ς και τό περί οδ ζήτημα
θ έ μ α δεν επηρέασε τό αποτέλεσμα τής εκλογής.
(2) Ό σ ά κ ι ς ώρισμένη ενέργεια προβλέπεται νά γίνη επί παρουσία υποψηφίου ή τοΰ αντιπροσώπου αύτοϋ, ή ύπό του υποψηφίου ή
του αντιπροσώπου του παράλειψις νά παραστί) δεν επηρεάζει την
γενομένην ένέργειαν εάν αΰτη κατά τ ά ά λ λ α κ α λ ώ ς έγένετο.
37.— (1) Πας δστις ενώ είναι έκλογεύς κάτω τών έβδομήκοντα Ειδικοί
ετών και διαμένει είς άπόστασιν όλιγωτέραν τών πεντήκοντα μιλίων εκλογικό?
από τό έκλογικόν κέντρον αδικαιολογήτως δεν άσκεΐ τό έκλογικόν α δ ή
αύτοΟ δικαίωμα είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται έν
περιπτώσει καταδίκης είς πρόστυμον μή υπερβαίνον τ ά ς εκατόν
λίρας.
(2) Πας δστις —
(α) πλαστογραφεί ή δολίως παραμορφώνει ή δολίως καταστρέφει παν ε γ γ ρ α φ ο ν υποβολής ύποψηφιότητος ή παραδίδει είς
τόν "Εφορον τής Ε κ λ ο γ ή ς παν τοιούτον ε γ γ ρ α φ ο ν έν γνώσει
δτι τοΰτο είναι πλαστογραφημένοι/" ή
(Ρ) πλαστογραφεί ή δολίως παραμορφώνει ή δολίως καταστρέφει ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φάκελλον' ή
( γ ) άνευ νομίμου εξουσίας παραδίδει ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φάκελλον είς οιονδήποτε πρόσωπον" ή
(δ) πωλεί ή προσφέρει προς πώλησιν ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φάκελλον είς οίονδήποτε πρόσωπον ή α γ ο ρ ά ζ ε ι ή προσφέρεται νά άγοράση ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φάκελλον
π α ρ ' οιουδήποτε προσώπου" ή
(ε) χωρίς νά είναι πρόσωπον δικαιούμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου νά κατέχη ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φάκελλον
έχει είς τήν κατοχήν του τοιούτο ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φ ά κ ε λ λ ο ν ή
(στ), τοποθετεί εντός κάλπης παν έτερον άντικείμενον ή ένσφράγιστον φάκελλον ή
(ζ) άνευ νομίμου εξουσίας εξάγει έξ οιουδήποτε εκλογικού
κέντρου ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φάκελλον ή ευρίσκεται
κατέχων ψηφοδέλτιον ή ένσφράγιστον φάκελλον εκτός του
εκλογικού κέντρου" ή
(η) άνευ εξουσίας καταστρέφει, λαμβάνει, ανοίγει ή ά λ λ ω ς
επεμβαίνει έπί οιασδήποτε κάλπης ή δέσμης ψηφοδελτίων ή
ένσφραγίστων φακέλλων έν χρήσει ή προτιθεμένων δπως
χρησιμοποιηθούν διά τους σκοπούς εκλογής" ή
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(Θ) άνευ νομίμου εξουσίας εκτυπώνει ψηφοδέλτιον f\ ένσφράγιστον φακελλον f\ παν δ,τι δύναται νά έκληφθη ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθί] ώς ψηφοδέλτιον f\ ώς ένσφράγιστος
φάκελλος κατά την έκλογήν' f\
(ι) έπι σκοπώ παραλαβής νέας σειράς ψηφοδελτίων ή ένσφραγίστου φακέλλου προβαίνει εις ενορκον ή έπίσημον βεβαίωσιν συμφώνως προς το άρθρον 29(10) ή οποία είναι ψευδής εις ουσιώδη αυτής λεπτοιμέρειαν,
είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς
ταύτας.
(3) Πρόσωπον καταδικασθέν δια ποινικόν αδίκημα δυνάμει τοΰ
εδαφίου (2) δύναται να καταδικασθί] ύπό του έκοικάζοντος αυτό
Δικαστηρίου εις στέρησιν του δικαιώματος του εκλέγειν και εγγραφής εις εκλογικών κατάλογον δια περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τά
επτά ετη από της καταδίκης δΓ οιανδήποτε έκλογήν δυνάμει του
παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε έτερου Νόμου αντικαθιστώντας f) τροποποιοΰντος τον παρόντα Νόιμον.

Πλαστοπρο-

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
38. Πδς όστις εις έκλογήν διά νά ψήφιση παριστά τον εαυτόν του
δτι είναι έτερον πρόσωπον, άδιάφορον εάν το έτερον τοΰτο πρόσωπον
ζή ή είναι νεκρόν ή είναι πλαστόν πρόσωπον, ή ζητεί ψηφοδέλτια
ή ένσφράγιοτον φάκελλον είς το δνομα έτερου προσώπου, άδιάφορον
εάν το έτερον τούτο πρόσωπον ζή ή είναι νεκρόν ή είναι πλαστόν,
ή άφοΰ έψήφισεν εις τοιαύτην έκλογήν ζητεΐ είς τήν αυτήν έκλογήν
ψηφοδέλτια η ένσφράγιστον φάκελλον έπ' ονόματι του, είναι ένοχος
του ποινικού αδικήματος της πλαστοπροσωπίας.
39. Πας δστις με πρόθεσιν διαφθοράς είτε ό ίδιος εϊτε μέσω ετέρου προσώπου, πρό, διαρκούσης ή' μετά τήν έκλογήν, προμηθεύει
ή γίνεται αιτία δπως προμηθευθή ή' πληρώνει ή αναλαμβάνει νά
πλήρωση έν δλω ή έν μέρει τά έξοδα προμηθείας κρέατος, ποτοΰ,
αναψυκτικού, διασκεδάσεως ή προμηθείας είς έτερον πρόσωπον
διά νά έπηρεάση με πρόθεσιν διαφθοράς το ηρόοωπον τοΟτο
ή έτερον πρόσωπον νά δώση ή νά άπόσχη από τοΰ νά δώση τήν
ψήφον του είς τοιαύτην έκλογήν, ή διά λογαριασμόν του προσώπου
τούτου ή ετέρου προσώπου, ψηφίσαντος ή άπόσχοντος νά ψήφιση
ή έτοιμου νά ψήφιση ή νά άπόσχη από τοΰ νά ψηφίση κατά τήν έκλογήν ταύτην και πδς έκλογεύς ή ττρόσωτΐον το όποιον με πρόθεσιν
διαφθοράς αποδέχεται παν τοιούτο .κρέας, ποτόν,, άναψυκτικόν, διασκέδασιν ή προμήθειαν ή παν τοιοΰτο χρήμα ή είσιτήριον ή υιοθετεί
τοιούτο άλλο μέσον ή τέχνασμα ώστε νά καταστήση δυνατήν τήν
προμήθειαν τοιούτου κρέατος, ποτοΰ, αναψυκτικού, διασκεδάσεως
ή προμηθείας, είναι ένοχος, τοΰ ποινικού αδικήματος της εστιάσεως.

'Απρεπής!
έττίδραοις.

40. Πας δστις, αμέσως ή εμμέσως είτε ό ίδιος ή μέσω έτερου προσώπου ενεργούντος έκ μέρους του, χρησιμοποιεί ή απειλεί νά χρησιμοποίηση βίαν ή' περιορισμόν, ή επιβάλλει ή απειλεί νά έπιβάλη,
είτε ό ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου, κοσμικήν ή πνευματικήν
βλάβην, ζημίαν ή' άπώλειαν έπί ή είς οιονδήποτε πρόσωπον διά νά
το έπηρεάση ή έξαναγκάση νά ψηφίση ή νά άπόσχη από τοΰ νά
ψηφίση ή λόγω τοΰ δτι το πρόσωπον τοΰτο έψήφισεν ή άπέσχεν άπό
τοΰ νά ψηφίση καθ' οιανδήποτε έκλογήν ή δστις, δι' απαγωγής,
εξαναγκασμού ή παντός δολίου τεχνάσματος παρεμποδίζει τήν έλευ-
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θέραν άσκησιν της ψήφου ύπό έκλογέως ή δι' αύτοΰ εξαναγκάζει,
παραπλανεί ή επιδρά επί έκλογέως εϊτε νά δώση εϊτε νά άπόσχη
από του νά δώση την ψήφον του κατά την έκλογήν είναι ένοχος του
ποινικού αδικήματος της παρανόμου επιδράσεως.
41. Οι ακόλουθοι θεωρούνται ώς ένοχοι του αδικήματος της δώρο- Δωροδοκία,
δοκίας—
(α) πας δστις αμέσως ή εμμέσως, είτε ό ίδιος ή μέσω ετέρου
προσώπου ένεργοϋντος έκ μέρους του, δίδει, δανείζει ή
συμφωνεί νά δώση ή νά δανείση, ή προσφέρει, υπόσχεται,
ή υπόσχεται νά προμηθεύση ή νά προσπαθήση νά προμηθεύση, χρήματα ή πολύτιμον αντάλλαγμα εις ή δι* εκλογέα,
ή είς πρόσωπον έκ μέρους έκλογέως ή δι' οιονδήποτε πρόσωπον, διά νά παραπείση εκλογέα νά ψήφιση ή νά άπόσχη
άπό του νά ψηφ'ιση η με πρόβεσιν διαφθοράς διαπράττει
οιανδήποτε των ανωτέρω πράξεων διά λογαριασμόν τοιούτου έκλογέως δστις έψήφισεν ¥\ άπέσχεν άπό τοΟ νά ψηφίση
κ α τ ά τίνα έ κ λ ο γ ή ν
(β) πας δστις, αμέσως ή εμμέσως, είτε ό ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου ενεργούντος έκ μέρους του, δίδει ή προμηθεύει f[ συμφωνεί νά δώση ή νά. προμηθεύση, ή προσφέρει,
υπόσχεται ή συμφωνεί νά δώση ή νά προσπορίση ή νά προσπαθήση νά προσπορίση αξίωμα, θέσιν ή άπασχόλησιν είς f\
δι* οιονδήποτε εκλογέα ή είς f\ δι* οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, διά νά παραπείση τον εκλογέα νά ψηφίση ή νά άπόσχη άπό του νά ψηφίση ή με πρόθεσιν διαφθοράς προβαίνει
είς οιανδήποτε τοιαύτην ένέργειαν ώς προελέχθη έκ μέρους
έκλογέως δστις εΐχεν ψηφίσει ή άπέσχε άπό του νά ψηφίση
εις τίνα έκλογήν'
( γ ) πας δστις, αμέσως ή εμμέσως, είτε ό ίδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου ενεργούντος έκ μέρους του, προβαίνει εις
τοιαύτην δωρεάν, δάνειον, προσφοράν, ύπόσχεσιν, προσπορισμόν ή συμφωνίαν ώς ανωτέρω προνοείται είς το παρόν
άρθρον είς f\ δι* οιονδήποτε πρόσωπσν διά νά παραπείση
τούτο νά επιτυχή ή νά προσπαθήση νά έπιτύχη την έκλογήν
οιουδήποτε προσώπου ώς βουλευτού ή την ψήφον οιουδήποτε
έκλογέως κ α τ ά τίνα έ κ λ ο γ ή ν
(δ) πας δστις έπί τη ή συνεπεία τοιαύτης δωρεάς, δανείου,
προσφοράς, υποσχέσεως, προσπορίσεως ή συμφωνίας προά γ ε ι ή' αναλαμβάνει, υπόσχεται ή προσπαθεί νά προαγάγη,
την έκλογήν οιουδήποτε προσώπου ώς βουλευτού ή την ψήφον οιουδήποτε έκλογέως κατά τίνα έ κ λ ο γ ή ν
(ε) πας δστις προκαταβάλλει ή ενεργεί ώστε νά πληρωθούν
χρήματα είς ή διά την χρήσιν έτερου προσώπου με πρόθεσιν δπως τ ά χρήματα ταΰτα ή μέρος τούτων έξοδευθοΰν διά
δωροδοκίαν εις τίνα έκλογήν, ή δστις έν γνώσει καταβάλλει
Ϋ\ ενεργεί δπως καταβληθώσι χρήματα είς οιονδήποτε πρόσωπον έν δλω ή έν μέρει έξοδευθέντα διά δωροδοκίαν εις
τίνα έκλογήν
(στ) πας έκλογεύς δστις, προ ή διαρκούσης εκλογής τίνος, αμέσως ή εμμέσως, είτε ό ίδιος είτε μέσω έτερου προσώπου
ενεργούντος έκ μέρους του, λαμβάνει, συμφωνεί ή συμβάλλεται διά χρήματα, δώρα, δάνειον ή πολύτιμον αντάλλαγμα,
αξίωμα, θέσιν ή άπασχόλησιν δι' εαυτόν ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, διά νά ψηφίση ή διά νά συμφωνήση νά ψηφίση f\ νά άπόσχη άπό τοΰ νά ψηφίση ή διά νά συμφωνήση'
νά άπόσχη άπό τοΰ νά ψηφίση κ α τ ά τίνα έκλογήν
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(ζ) π ά ς δστις, μετά τίνα έκλογήν, αμέσως ή εμμέσως, είτε ό
ίδιος εϊτε μέσω ετέρου προσώπου ενεργούντος δι* αυτόν,
λαμβάνει χρήματα η πολύτιμον αντάλλαγμα έκ τοΰ δτι πρόσωπον έψήφισεν ή άπέσχεν άπό τοΰ νά ψήφιση η παρέπεισεν
έτερον πρόσωπον νά ψηφίση η νά άπόσχη άπό τοΰ νά ψηφίση κατά τινά έκλογήν"
(η) π ά ς δστις, αμέσως η εμμέσως, εϊτε ό ίδιος εϊτε μέσω έτερου προσώπου ενεργούντος δι* αυτόν, έκ τοΰ δτι καΐ ώς
πληρωμήν δια νά ψηφίση ή δτι άπέσχεν άπό του νά ψήφιση
ή δτι συμφωνεί ή συνεφώνησε νά ψηφίση υπέρ ώρισμένου
υποψηφίου κατά τίνα έκλογήν, η έκ τοΰ δτι και ώς πληρωμήν δια το δτι έβοήθησεν ή συνεφώνησε νά βοηθήση ύποψήφιόν τίνα κατά τίνα έκλογήν, ζητεί π α ρ ά τοΰ υποψηφίου
τούτου η τοΰ αντιπροσώπου του δωρεάν f\ δανεισμόν χρημάτων ή πολύτιμον α ν τ ά λ λ α γ μ α τ) την υπόσχεσιν δωρεάς
ή δανεισμού χρημάτων ή πολυτίμου ανταλλάγματος αξίωμα, θέσιν ή άπασχόλησιν ή την υπόσχεσιν διά αξίωμα, θέσιν
ή άπασχόλησιν
(θ) π ά ς δστις, αμέσως ή εμμέσως, είτε ό ϊδιος είτε μέσω ετέρου προσώπου ένεργοΰντος δι* αυτόν, διά νά παραπείση
έτερον πρόσωπον νά ύποβάλη υποψηφιότητα ή νά άπόσχη
άπό τοΰ νά ύποβάλη υποψηφιότητα ή νά άποσύρη την υποψηφιότητα του, δίδει ή προσπορίζει αξίωμα, θέσιν ή άπασχόλησιν ή συμφωνεί νά δώση ¥\ προσπορίση ή προσφέρει ή
υπόσχεται νά προσπορίση ή νά προσπαθήση νά προσπορίση
αξίωμα, θέσιν ή άπασχόλησιν εις ή δ ι ά το έτερον πρόσωπον,
ή δίδει ή δανείζει ή συμφωνεί νά δώση ή νά δανείση η προσφέρει η υπόσχεται νά προσπορίση ή νά προσπαθήση νά
προσπορίση χρήματα ή πολύτιμον αντάλλαγμα είς ή διά
πρόσωπον ή είς διά το έτερον τοΰτο πρόσωπον η είς διά
πρόσωπον έκ μέρους τοΰ έτερου τούτου προσώπου.
Ποιναίκαί
διάΤράξει^
διαφθοράς.

42.—(1) Πάς δστις—
( α ) διαπράττει το ποινικόν αδίκημα της πλαστοπροσωπίας ή
βοηθεΐ, συμβουλεύει ή προάγει την διάπραξιν του ποινικοΟ
αδικήματος της πλαστοπροσωπίας" ή
(β) διαπράττει το ποινικόν αδίκημα της εστιάσεως, της άπρεπους επιδράσεως ή της δωροδοκίας" ή
(γ) ποιείται ή δημοσιεύει, προ ή διαρκούσης εκλογής τίνος,
έπι σκοπώ έπηρεασμοΰ της εκλογής υποψηφίου τινός, ψευδή
εκθεσιν γεγονότος άφορώντος είς τον προσωπικόν χαρακτήρα ή διαγωγήν τοΰ υποψηφίου"
(δ) ποιείται ή δημοσιεύει, προ ή διαρκούσης εκλογής τινός,
έπι σκοπώ προωθήσεως ή π ρ ο α γ ω γ ή ς της εκλογής υποψηφίου τινός, ψευδή δήλωσιν περί αποχωρήσεως οιουδήποτε
ετέρου υποψηφίου κατά την έκλογήν ταύτην"
(ε) ων υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος, εν γνώσει προβαίνει είς ψευδή δήλωσιν εν σχέσει προς τα εκλογικά έξοδα
άπαιτουμένην υπό τοΰ άρθρου 52,
είναι ένοχος ποινικοΰ αδικήματος πράξεως διαφθοράς και υπόκειται
επί τή καταδίκη του είς την περίπτωσιν της παραγράφου (α) είς
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή είς πρόστιμον
μή υπερβαίνον τάς τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τ ά ς ποινάς
ταύτας και είς οιανδήποτε έτέραν περίπτωσιν είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή είς πρόστιμον μή ύτχερ&οΰνον τάς διάκο-
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σίας λίρας ή εις άμφοτέρας τ ά ς ποινάς τ α ύ τ α ς κ α ι το έκδικάζον τήν
ύπόβεσιν δικαστήριον δύναται νά δ ι ά τ α ξ η τήν στέρησιν τ ο ΰ δικαιώματος τοΰ ε κ λ έ γ ε ι ν κ α ι της ε γ γ ρ α φ ή ς αύτου εις έ κ λ ο γ ι κ ό ν κατάλογον δ ι ά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τ ά επτά ετη δ ι ' οιανδήποτε
έκλογήν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου
άντικαθιστώντος ή τροποποιοΰντος τον παρόντα Νόμον.
(2) Ποινική δίωξις δ ι ά πράξεις διαφθοράς δεν α σ κ ε ί τ α ι μετά τήν
πάροδον ενός μηνός έν περιπτώσει ποινικοΰ αδικήματος διαπραχθέντος μετά τήν έκλογήν άπό της ημερομηνίας της διαπράξεως τοΰ
αδικήματος κ α ι ε'ις πασαν έτέραν περίπτωσιν άπό της δημοσιεύσεως
τοΰ αποτελέσματος τής ε κ λ ο γ ή ς εις τήν έπίσημον εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

(3) 'Εξαιρέσει τής περιπτώσεως των παραγράφων (γ) και (δ)
τοΰ εδαφίου (1) ουδεμία ποινική δίωξις δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου
δύναται νά άσκηθή άνευ τής συγκαταθέσεως τοΰ Γενικοΰ Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας.
Εκλογικοί 'Αντιπρόσωποι, 'Εκλογικά "Εξοδα
και Παράνομοι Ένέργειαι
43.—(1) Προ ή κατά τήν ήμέραν υποβολής υποψηφιοτήτων διορί- Διορισμός
ζεται εγγράφως ύφ' εκάστου υποψηφίου έκ μέρους αύτοΰ εκλογικός
αντιπρόσωπος διά τήν έκλογήν (έν τοις εφεξής αναφερόμενος ώς
«ό εκλογικός αντιπρόσωπος»).
(2) Ό υποψήφιος δύναται νά διορίση τον εαυτόν του ώς έκλογικόν
άντιπρόσωπον και έν τοιαύτη περιπτώσει αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος
Νόμου εφαρμόζονται ε'ις αυτόν τόσον ύπό τήν 'ιδιότητα του ώς υποψηφίου δσον και ώς έκλογικοΰ αντιπροσώπου.
(3) Κατά ή προ τής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων το
δνομα και ή διεύθυνσις τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου δηλοΰται εγγράφως ύπό τοΰ υποψηφίου εις τον "Εφορον και ό "Εφορος ή* έτερος
έκ μέρους του δίδει δημοσίαν γνωστοποίησιν τοΰ ονόματος και τής
διευθύνσεως τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου διά τοιχοκολλήσεως αυτής
ε'ις περίοπτον μέρος εξωθι τοΰ γραφείου του.
(4) Ύφ* εκάστου υποψηφίου διορίζεται μόνον εις εκλογικός αντιπρόσωπος άλλ' ό διορισμός οΰτος δύναται νά άνακληθή και έν
τοιαύτη περιπτώσει ή έν περιπτώσει θανάτου τοΰ αντιπροσώπου,
πρό, διαρκούσης ή μετά τήν έκλογήν διορίζεται έτερος καΐ το δνομα
και ή διεύθυνσις αύτοΰ δημοσιεύεται κατά τον ανωτέρω προνοούμε νον τρόπον.
(5) Πρόσωπον καταδικασθέν ή άναφερόμενον εις εκθεσιν τοΰ
Έκλογοοικείου διά πραξιν διαφθοράς δεν δύναται νά θεωρηθη εκλογικός αντιπρόσωπος διά περίοδον επτά ετών άπό τής καταδίκης
ή τής ημερομηνίας τής τοιαύτης εκθέσεως.
44.— (1) Ό υποψήφιος ή ό εκλογικός αντιπρόσωπος διορίζει τον
ύπάλληλον, άντιπρόσωπον f\ κλητήρα τον χρησιμοποιούμενον δι* οιανδήποτε πληρωμήν έκ μέρους τοΰ υποψηφίου ή τήν έκμίσθωσιν οίουδήποτε οικοδομήματος χρησιμοποιηθησομένου διά συνεδριάσεις έκ
μέρους τοΰ υποψηφίου και πληροφορεί εγγράφως τον προεδρεύοντα
τής εκλογής εκάστου έκλογικοΰ σταθμού τά τοΰ διορισμού του αντιπροσώπου κατά τήν ψηφοφορίαν.
(2) Ουδεμία σύμβασις περί εξόδων άφορώντων εις διεξαγωγήν
εκλογής θά δεσμεύη ύποψήφιον έάν δεν συναφθη ύπ* αύτου ή τοΰ
έκλογικοΰ αντιπροσώπου ή τοΰ προσώπου τοΰ προς τοΰτο έξουσιοδο-
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τηθέντος εγγράφως άλλα τοΰτο δεν απαλλάσσει τον ύποψήφιον τών
συνεπειών οιασδήποτε πράξεως διαφθοράς ή παρανόμου πράξεως
διοίπραχθείσης ύπό τοΰ εκλογικού αντιπροσώπου.
Πληρωμή
δαπτάνηςί
μέσω τοΟ
εκλογικοί}
αντιπροσώπου»

45.—(1) Έκτος ώς προνοείται ύπό ή συμφώνως προς τον παρόντα
Νόμον ουδεμία πληρωμή, προκαταβολή ή κατάθεσις θα γίνεται ύπό
υποψηφίου εις τίνα έκλογήν, ή ύπό εκλογικού αντιπροσώπου έκ μέρους υποψηφίου, ή ύφ' οιουδήποτε προσώπου καθ' οιονδήποτε χρόνον,
είτε προ ή κατά τήν διάρκειαν ή μετά την έκλογήν, εν σχέσει προς
δαπάνην γενομένην δια την διεξαγωγήν της εκλογής άλλως ή μέσω
τοΰ εκλογικού αντιπροσώπου τοΟ υποψηφίου. Ποσά χορηγούμενα
ύφ' οιουδήποτε προσώπου άλλου ή τοΟ υποψηφίου δι' οίανθήποτε
δαίπάνην εν σχέσει προς τήν διεξαγωγήν της εκλογής είτε λόγω
δωρεάς, δανείου, προκαταβολής ή καταθέσεως θά καταβάλλωνται
εις τον ύποψήφιον ή τον έκλογικόν αυτοΰ άντιπρόσωπον.
(2) Πάς δστις προβαίνει εις πληρωμήν, προκαταβολήν, ή κατάθεσιν κατά παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου ή καταβάλλει κατά
παράβασιν τοΰ παρόντος εδαφίου οιαδήποτε ποσά οϋτω προνοούμενα ώς ανωτέρω είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
46.— (1) Πάσα πληρωμή γενομένη ύπό εκλογικού αντιπροσώπου
εν σχέσει προς δαπάνην διά τήν διεξαγωγήν της εκλογής εκτός εις
περιπτώσεις τριών λιρών ή 5που λόγω της φύσεως της περιπτώσεως
ή λήψις αποδείξεως, ώς εις περιπτώσεις ταχυδρομικών τελών, δεν
είναι εφικτή, δέον νά ύποστηρίζωνται ύπό λογαριασμού των κονδυλίων και αποδείξεων.
(2) Πάσα άπαίτησις κατά υποψηφίου ή τοΰ εκλογικού αύτοΰ αντιπροσώπου διά δαπάνην γενομένην διά τήν διεξαγωγήν της εκλογής,
ήτις δεν υποβάλλεται εις τον έκλογικόν άντιπρόσωπον εντός της ύπό
τοΰ παρόντος Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας, παραγράφεται και
δεν καθίσταται πληρωτέα" και πλην τών ύπό τοΰ παρόντος προβλεπομένων εξαιρέσεων, εκλογικός αντιπρόσωπος πληρώνων άπαίτησιν
κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου είναι έ"νοχος παρανόμου
ενεργείας.
(3) Πλην ώς άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νάμω, ή χρονική
περίοδος διά τήν ύποβολήν απαιτήσεων είναι τρεις εβδομάδες άπό
της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της εκλογής
εις τήν έττίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας.
(4) Πάσα δαπάνη γενομένη ύπό ή έκ μέρους υποψηφίου εις έκλογήν, ήτις έγένετο συνεπεία ή εν σχέσει προς τήν διεξαγωγήν τής
τοιαύτης εκλογής, εΐναι πληρωτέα εντός τής ύπό του παρόντος Νόμου
προνοουιμένης προθεοιμίας και ούχι άλλως καΐ πλην τών εξαιρέσεων
τών ύπό τοΰ παρόντος Νόμου προνοουμένων, πάς εκλογικός αντιπρόσωπος δστις προβαίνει εις πληρωμήν κατά παράβασιν τής παρούσης διατάξεως, είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
(5) Πλην ή ώς άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω ή ύπό τοΰ
παρόντος Νόμου π,ρονοουμένη προθεσμία διά τήν καταβολήν τής
τοιαύτης δαπάνης είναι εξ εβδομάδες άπό τής εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας δη^μοσιεύσεως τοΰ αποτελέσματος τής
εκλογής.
(6) Έάν εκλογικός αντιπρόσωπος εν περιπτώσει υποβολής αιτήσεως εις αυτόν εντός τής ώρισμένης προθεσμίας άμφισβητη ταύτην
ή άρνήται ή παραλείπρ νά εξόφληση ταύτην εντός τής περιόδου τών
εξ εβδομάδων, ή άπαίτησις αΰτη θά θεωρήται ώς αμφισβητούμενη
άπαίτησις.
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(7) Ό αίτητής δύναται, εάν νομίση πρέπον, νά έγείρη άγωγήν
ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου δι' άμφισβητουμένην άπαίτησιν και
παν ποσόν πληρωθέν ύπό τοΰ υποψηφίου ή τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου συ,μ.φώνως προς την άπόφασιν ή διάταγμα τοΰ τοιούτου Δικαστηρίου θά τεκμαίρεται ώς πληρωθέν εντός της νενομισμένης προθεσμίας και δτι αποτελεί έξαίρεσιν εκ των διατάξεων τοΰ παρόντος
Νόμου αϊ όποΐαι προβλέπουν περί εξοφλήσεως των απαιτήσεων ύπό
τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου.
(8) Έπι Ικανοποιητική αιτιολογία 'Επαρχιακός Δικαστής τη αιτήσει αίτητοΰ ή τοΰ υποψηφίου ή τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου δύναται
διά διατάγματος νά χορήγηση άδειαν δια την πληρωμήν ύπό τοΰ
υποψηφίου ή τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου του απαιτήσεως διά τοιαύτην δαπάνην ώς προελέχθη, ανεξαρτήτως τοΰ έάν ή άπαίτησις είναι
αμφισβητούμενη ή μη ή δτι υπεβλήθη μετά τήν ύπό τοΰ παρόντος
άρθρου προδλεπομένην προθεσμίαν δι' ύποβολήν απαιτήσεων, ή δτι
ή άπαίτησις υπεβλήθη εις τον ύποψήφιον καΐ ουχί εις τον έκλογικόν
αντιπρόσωπο ν.
(9) Πδν ποσόν οριζόμενο ν εν τω διατάγματι διά τήν χορήγησιν
άδειας δύναται νά καταβληθη ύπό τοΰ υποψηφίου ή τοΰ έκλογικοΰ
αντιπροσώπου και οσάκις καταβληθη συμφώνως προς τήν χορηγηθεΐσαν άδειαν τεκμαίρεται ώς καταβληθέν εντός της προθεσμίας της
προνοουμένης ύπό τοΰ παρόντος Νόμου.
(10) Παρά οιανδήποτε έτέραν διάταξιν τοΰ παρόντος Νόμου πασά
πληρωμή γενομένη ύπό υποψηφίου ή έκλογικοΰ αντιπροσώπου κατά
παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου δέν καθίστα τήν έκλογήν τοΰ υποψηφίου άκυρον και δέν υποβάλλει τον ύποψήφιον ή τόν έκλογικόν
άντιπρόσωπον εις ο'ιανδήποτε ανικανότητα δυνάμει τοΰ παρόντος
Νόμου.
47. Έφ' δσον επιτρέπουν αϊ συνθηκαι ό παρών Νάμος εφαρμόζεται -Αμοι€ήι
εις άπαίτησιν έκλογικοΰ αντιπροσώπου δι' άμοιβήν του κατά τόν
αυτόν τρόπον ώς έάν ήτο οίοσδήποτε άλλος πιστωτής και έάν προ- σώπου.
κυψη οιαδήποτε αμφισβήτησις ως προς το ποσόν της τοιαύτης αμοιβής, ή άπαίτησις θά είναι αμφισβητούμενη άπαίτησις εντός της
εννοίας τοΰ παρόντος Νόμου καί θά τύχη τοΰ αναλόγου χειρισμοΰ.
48.— (1) Ό υποψήφιος δύναται είς έκλογήν νά πλήρωση οιαδήποτε Προσωπικά
προσωπικά ε"ξοδα γενόμενα ύττ' αύτοΰ εν σχέσει προς έκλογήν ή εξ°δατοθ
r
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' υποψηφίου,

παρεμπιπτόντως γενόμενα κατ αυτήν μέχρι ποσού μή υπερβαίνοντος
τάς τριακοσίας λίρας αλλά πασά περαιτέρω προσωπική δαπάνη οϋτω
γενομένη δέον νά καταβάλλεται ύπό τοΰ έκλογικοΰ αυτοΰ αντιπροσώπου.
(2) Ό υποψήφιος θά άποστείλη εντός της ύπό του παρόντος Νόμου
προνοουμένης προθεσμίας δι' ύποβολήν απαιτήσεων ε"γγραφον εκθεσιν τοΰ ποσοΰ των ύπ' αύτοΰ πληρωθέντων προσωπικών εξόδων.
(3) Τά προσωπικά έξοδα τοΰ υποψηφίου περιλαμβάνουν τά λογικά
οδοιπορικά έξοδα καί λογικά Μξοδα διά διαμονήν εν ξενοδοχείω διά
τους σκοπούς της εκλογής.
(4) Παν πρόσωπον δύναται έάν οϋτως έξουσιοδοτηθη έγγραφος
ύπό του έκλογικοΰ αντιπροσώπου νά καταβάλλη τά αναγκαία έξοδα
διά γραφικήν υλην, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά καί άλλα μικρά
έξοδα μή υπερβαίνοντα το έν τη εξουσιοδοτήσει ποσόν, αλλά παν
ποσόν πέραν τοΰ ούτως οριζομένου ποσοΰ θά καταβάλλεται ύπό
τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου.

- Ι!!-^
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49.— (1) Πλην των εν τώ παρόντι Νόμω προνοουμένων εξαιρέσεων,
ουδέν ποσόν θά πληρωθή και οόδεμία δαπάνη θά γίνη 6πό του υποψηφίου εις έκλογήν του ή τοΰ εκλογικού αύτοΰ αντιπροσώπου ένεκα
ή έν σχέσει προς την διεξαγωγήν της εκλογής, πέραν τών πεντακοσίων λιρών μη συμπεριλαμβανομένης εις το ποσόν τοΰτο δαπάνης
δια τα προσωπικά έξοδα τοΰ υποψηφίου ούτε αμοιβής του εκλογικού
αντιπροσώπου μέχρι πεντήκοντα λιρών.
(2) Πας υποψήφιος η εκλογικός αντιπρόσωπος ενεργών κατά
παράβασιν τοΰ παρόντος άρθρου είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
50.— (1) Ουδείς, δια τους σκοπούς της προαγωγής τής εκλογής
υποψηφίου κατά τίνα έκλογήν, θά άπασχσλήται έπί πληρωμή ή ύποοχέσει πληρωμής δι' οιονδήποτε σκοπόν ή 6φ' οιανδήποτε ιδιότητα
πλην διά τον άκόλουβον σκοπόν ή ύπό την άκόλουθον Ιδιότητα—
(α) εκλογικού αντιπροσώπου και ούδεμίαν άλλην"
(β) τόσου αριθμού μόνον αντιπροσώπων κατά την ψηφοφορίαν
ώς ήΟελον έγκριθή ύπό τοΰ Εφόρου'
(γ) τόσου άριθμοΰ μόνον αντιπροσώπων κατά την διαλογήν ώς
ηθελεν έγκριθή ύπό τοΟ Εφόρου ίνα παραστώσι κατά την
διαλογήν τών ψήφων'
(δ) λογικοΰ άριθμοΰ υπαλλήλων και κλητήρων λαμβανομένης
υπ' δψιν τής εκτάσεως τής εκλογικής περιφερείας και τοΰ
άριθμοΰ τών δι* αυτήν εγγεγραμμένων εκλογέων.
(2) Πλην τών έν τω παρόντι Νόμω προβλεπομένων εξαιρέσεων εάν
τις προσληφθή ή άπασχοληθή κατά παράβασιν τοΰ άρθρου είτε πρό,
διαρκούσης f\ μετά την έκλογήν, ή εάν πρακαλή την πρόσληψιν ή
άπασχόλησιν αύτοΰ είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
51. Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, αϊ άπαγορεύουσαι ώρισμένας πληρωμάς και συμβάσεις διά πληρωμάς και ή πληρωιμή οιουδήποτε ποσοΰ και ή γενομένη δαπάνη πέραν τοΰ ανωτάτου ορίου δεν
επηρεάζει το δικαίωμα τοΰ δανειστού δστις, δτε συνήφθη ή σύμβασις
ή έγένετο ή δαπάνη, δεν έτέλει έν γνώσει δτι τοΰτο έγένετο κατά
παράβασιν τοΰ Νόμου.
52.— (1) Εντός τριών εβδομάδων από τής δημοσιεύσεως τοΰ αποτελέσματος τής εκλογής εις την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας ό εκλογικός αντιπρόσωπος υποψηφίου κατά την έκλογήν, διαβιβάζει προς τον "Εφορον ακριβή έ'κθεσιν (έν τοις εφεξής άναφερομένην ώς «έκβεσις άφορώσα την έκλογικήν δαπάνην») έπί τοΰ Τύπου 2 τοΰ Δευτέρου Πίνακος παρέχουσαν λεπτομέρειας δσον άφορα
τον ύποψήφιον έν σχέσει προς—
(α) την πληρωμήν την γενομένην ύπό τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου'
(β) τά προσωπικά έξοδα τά πληρωθέντα ύπό τοΰ υποψηφίου'
(γ) τάς αμφισβητούμενος απαιτήσεις, καθ^ δσον γνωρίζει
ταύτας ό εκλογικός αντιπρόσωπος'
(δ) δλας τάς μη έξοφληθείσας απαιτήσεις καθ' δσον γνωρίζει
ταύτας ό εκλογικός αντιπρόσωπος'
(ε) δλα τά χρήματα, τίτλους και άλλα πολύτιμα ανταλλάγματα
ληφθέντα ύπό ή ύποσχ'εθέντα ε'ις τον έκλογικόν άντιπρόσωπον ύπό υποψηφίου τινός ή ετέρου προσώπου διά τους
σκοπούς γενομένης ή γενησομένης δαπάνης έν σχέσει προς
την διεξαγωγήν τής εκλογής.
(2) Ή εκθεσις ή άφορώσα ε'ις τά εκλογικά έξοδα υπογράφεται
ύπό τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου και συνοδεύεται ύπό καταθέσεως
τοΰ υποψηφίου και τοΰ έκλογικοΰ αντιπροσώπου χ έπί τοΰ Τύπου 3
και 4 τοΰ Δευτέρου Πίνακος γενομένης ενόρκως ή έπί έπισήμω διαβεβαιώσει.
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(3) Ό "Εφορος διατηρεί -πάσας τάς έκθέσ&ις κ α ι καταθέσεις μετά
των λογαριασμών ,καΐ αποδείξεων τών σχετιζομένων προς αύτάς
διά περίοδον εξ μηνών από της δημοσιεύσεως τοΰ αποτελέσματος της
εκλογής εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας κ α ι μετά την
πάροδον της περιόδου ταύτης τ ά εν λόγω έγγραφα δύνανται νά
κατσστραφώσιν η έπιστραφώσιν &ίς τους υποψηφίους έάν ζητήσωσι
ταΟτα προ της καταστροφής των.
(4) Έ ά ν υποψήφιος ή εκλογικός αντιπρόσωπος παράλειψη νά συμμορφωθη προς το εδάφιον (1) ή (2) είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
53.— (1) Πας εργοδότης παραχωρεί εϋλογον χρονικόν διάστημα οϊέργοδόε'ις όπ' αύτου άπασχολούμενον ε κ λ ο γ έ α διά νά ψήφιση κ α ι ουδείς ταινάί.τπ->
εργοδότης αφαιρεί εκ της αμοιβής οιουδήποτε τοιούτου έκλογέως Τ έ ™° ι ν
οίονδήποτε ποσόν ή επιβάλλει εις αυτόν οιανδήποτε ποινήν f\ πρόστι- άιτοσχολουμον συνεττεία τής απουσίας αύτοΰ διαρκούσης τής περιόδου ταύτης, μένους vw,
(2) Πας εργοδότης δστις αμέσως ή εμμέσως αρνείται ή δι' έκφο- * ^ 1 σ ω α ι ν
βίσεως, άπρεπους επιδράσεως ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον έπεμ- ευλόγου
βαίνει είς την παραχώρησιν εις οιονδήποτε άπασχολούμενον ευλόγου περιόδους
χρονικού διαστήματος διά ψηφοφορίαν, ώς εν τω παρόντι άρθρω
προνοείται, εΐναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
54. Πας δστις—
Έτερα*(α) έσκεμμένως παρεμποδίζει ή επεμβαίνει έπι οιουδήποτε έκλο- παράνομοι
γέως καθ' όδόν προς ψηφοφορίαν ή ενώ ευρίσκεται είς το ενΕΡΥεΐ!αι·
έκλογικόν κέντρον
(β) καθ' οίονδήιποτε τρόπον διακόπτει ή παρεμποδίζει την έκλογήν
( γ ) ψηφίζει ήν παραπείθει ή προάγει οίονδήποτε πρόσωπον νά
ψηφίση είς έκλογήν τίνα, τελών εν γνώσει δτι αυτός ή το
πρόσωπον τοΰτο δεν δικαιούται νά ψηφίση κατά την έκλογήν
(δ) ψηφίζει ή* αποπειράται νά ψηφίση είς πλείονας τής μιας περιστάσεις κατά τίνα έκλογήν
(ε) καθ* οίονδήποτε τρόπον παραβιάζει ή αποπειράται νά παραβίαση την μυστικότητα τής ψηφοφορίας κατά τίνα έκλογήν
(στ) ενεργών υπό έπίσημον ιδιότητα κατά τίνα έκλογήν ποιείται
έν οίωδήποτε πρακτικώ, εκθέσει f\ έτέρω εγγράφω οιανδήποτε καταχώρισιν την οποίαν γνωρίζει ή έχει λόγους νά
πιστεύη δτι είναι ψευδής ή την οποίαν δεν πιστεύει δτι είναι
αληθής(ζ) ενεργών έν έπισήμω ίδιότητι έν σχέσει προς έκλογήν τίνα
καθ' οίονδήποτε τρόπον ενεργώς συνδέεται μετά υποψηφίου
τινός'
(η) ενεργών ώς "Εφορος έσκεμμένως απορρίπτει ή αρνείται
νά ύπολογίση ψηφοδέλτιον το όποιον γνωρίζει ή έχει εύλογους λόγους νά πιστεύη δτι εγκύρως εδόθη υπέρ υποψηφίου
τινός ή έσκεμμένως υπολογίζει ψηφοδέλτιον ώς δοθέν δι*
ώρισμένον ύποψήφιον ένώ γνωρίζει ή έχει εύλογους λόγους
νά πιστεύη δτι δεν εδόθη διά τον ύποψήφιον τοΰτον"
(θ) ενεργών ύπό έπίσημον ιδιότητα έν σχέσει προς έκλογήν
τίνα έσκεμμένως παραμελεί ή αρνείται νά εκτέλεση οίονδήποτε καθήκον έν σχέσει προς την έκλογήν ταύτη ν έπιβαλλόμενον εις αυτόν ύπό τών διατάξεων τοΟ παρόντος
Νόμου"
(ι) παρανόμως λαμβάνει, μετακινεί ή άλλως στερεί πρόσωπον
τ ι τοΟ δελτίου ταυτότητος του, με πρόθεσιν νά παρεμπόδιση, ή κατά τρόπον δστις είναι ένδεχόμενον νά παρεμπόδιση το πρόσωπον τούτο από τοΰ νά ψηφίση κατά τίνα
έκλογήν,
είναι ένοχος παρανόμου ενεργείας.
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55.—(1) Ό διαπράττων παράνομον ένέργεισν έπί τ?) καταδίκη
του υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας η είς
πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς
ποινάς ταύτας και τό έκδικάζον την ύπόθεσιν Δικαστήριόν δύναται
νά έπιβάλη εις τον καταδικασθέντα δια παράνομον ένέργειαν στέρησιν του δικαιώματος τοΰ εκλέγειν και της έγγραφης του ονόματος
αύτοΰ είς τον έκλογικόν κατάλογον δια περίοδον μη υπερβαίνουσαν
τά επτά έ'τη δι' οιανδήποτε έκλογήν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου
ή οιουδήποτε έτερου Νόμου άντικαθιστώντος η τροποποιοΰντος τον
παρόντα Νόμον.
(2) Ποινική δίωξις δια παράνομον ένέργειαν δεν ασκείται άνευ
της συγκαταθέσεως τοΰ Γενικοΰ Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

Άκύρωσις
εκλογής έπί
κα'ταιδίκη
υποψηφίου.

ΕΚΛΟΠΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΤΕΡΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
56. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 59 ή εκλογή υποψηφίου άκυροΰται δια της καταδίκης αύτοΰ δι' οιανδήποτε πραξιν διαφθοράς ή παράνομον ένέργειαν.

Έκλογιική
Αίτησις.!

57.—(1) Παν θέμα δπερ δύναται νά πρόκυψη εν σχέσει προς τό
δικαίωμα προσώπου νά γίνη ή νά παραμείνη βουλευτής αναφέρεται
είς τό Έκλογοδικεΐον και εκδικάζεται οριστικώς καΐ άμετακκλήτως
υπ' αύτοΰ συμφώνως προς τον εκάστοτε ισχύοντα Διαδικαστικόν
Κανονισμόν.
(2) Ή προς τό Έκλογοδικεΐον αναφορά γίνεται δι' 'Εκλογικής
Αιτήσεως καταχωριζομένης ύπό τοΰ Γενικοΰ Εισαγγελέως της Δημοκρατίας ή ύπό έκλογέως εγγεγραμμένου είς τον έκλογικόν κατάλογον άφορώντος είς τήν έκλογήν, ή ύπό προσώπου άξιοΰντος
δτι είχε δικαίωμα νά έκλέξη κατά τήν έκλογήν ή ύπό προσώπου
ισχυριζόμενου δτι ύπήρξεν υποψήφιος κατά τήν έκλογήν.
(3) Διά της Εκλογικής Αιτήσεως δύναται νά άπαιτηθη δπως τό
Έκλογοδικεΐον κηρύξη δτι ή εκλογή είναι άκυρος, ή δτι ή εκλογή
προσώπου τινός είναι άκυρος ή δτι υποψήφιος τις εξελέγη ή εις
περίπτωσιν καθ' ην υπάρχει άπαίτησις ύπό αποτυχόντος υποψηφίου
δτι εξελέγη καθ' δτι είχε τήν πλειοψηφίαν τών νομίμως δοθέντων
ψήφων δύναται νά άπαιτηθί} άναμέτρησις τών ψήφων.
(4) Εκλογική ενστασις καταχωρίζεται εντός ενός μηνός άπό της
ημερομηνίας της δημοσιεύσεως τοΰ αποτελέσματος της εκλογής είς
τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

"Ακύρωση
Έκλογήη
έπι Έκλο-*
γικτ]
Αιτήσει.

58. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 59 έπί Εκλογική Αιτήσει ή εκλογή εν συνόλω ή ή εκλογή ώρισμένων υποψηφίων δύναται
νά κηρυχθη άκυρος έπί τη αποδείξει ενός τών ακολούθων λόγων—
(α) δτι συνεπεία γενικής δωροδοκίας, γενικής εστιάσεως ή γενικής άπρεπους επιδράσεως, ή ετέρας άπρεπους συμπεριφοράς ή ετέρων συνθηκών είτε παρομοίων προς τάς προηγουμέλ^ως άναφερομένας εϊτε μή, ή πλειοψηφία τών εκλογέων παρημποδίσθη ή ήτο ένδεχόμενον νά εχη παρεμποδισθ?) άπό τοΰ νά έκλέξη τον ύποψήφιον ή τους υποψηφίους?
της προτιμήσεως των"
(β) δτι δεν υπήρξε συμμόρφωσις προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου τάς άφορώσας είς έκλογάς εάν ήθελε φανή
δτι ή εκλογή δεν διεξήχθη συμφώνως προς τάς καθιερουμένας αρχάς ύπό τών διατάξεων τούτων και δτι ή μή συμμόρφωσις επηρέασε τό αποτέλεσμα της εκλογής'
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(γ) δτι διεπράχθη πραξις διαφοράς ή έγένετο παράνομος
ενέργεια έν σχέσει προς την έκλογήν ύπό τοΟ υποψηφίου ή
έν γνώσει του ή συγκαταθέσει του ή ύπό του εκλογικού
αντιπροσώπου οιουδήποτε υποψηφίου"
(δ) δτι υποψήφιος άπησχόλησε ώς έκλογικόν αύτοΟ άντιπρόσωπον ή άλλον άντιπρόσωπον πρόσωπον γνωρίζων δτι το
πρόσωπον τούτο είχε κατά την διάρκειαν των επτά προηγουμένων ετών καταδικασθή ή εύρεθη ένοχος διά πραξιν διαφθοράς ύπό Δικαστηρίου ή ύπό εκθέσεως Εκλογικού Δικαστηρίου"
(ε) δτι υποψήφιος τις κατά τόν χρόνον της εκλογής του δέν
ήτο έκλέξιμος"
(στ) δτι ένστασις κατά εγγράφων υποβολής ύποψηφιότητος δέν
άπρεπε νά γίνη δεκτή ή ή κήρυξις τοιούτων εγγράφων ώς
άκυρων δυνάμει τοΟ άρθρου 21 δέν έπρεπε νά γίνη.
59. 'Οσάκις επί τη εκδικάσει 'Εκλογικής Αιτήσεως το Δικαστήριον
εΙς την έκθεσιν αύτοΟ αναφέρει δτι υποψήφιος τις κατά τήν έκλογήν
ύπήρξεν ένοχος του ποινικού αδικήματος της εστιάσεως ή της άπρεπους επιδράσεως ή οιασδήποτε παρανόμου ενεργείας διαπραχθείσης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τοΟ εκλογικού αντιπροσώπου καΐ
τό Εκλογοδικεΐον είς τήν έκθεσιν αύτου περαιτέρω αναφέρει, άφου
εΐχε δώσει τήν εύκαιρίαν ακροάσεως εις τόν Γενικόν Εισαγγελέα κ ^ ^
της Δημοκρατίας, δτι ό υποψήφιος άπέδειξεν είς τό Δικαστήριον—
νόμων ένερ(α) δτι ουδεμία πραξις διαφθοράς ή παράνομος ενέργεια έγένετο ύπό του υποψηφίου ή του εκλογικού αύτου άντιπροσωπου και οτι τα έν τη εκθέσει αναφερόμενα ποινικά αδικήματα διεπράχθησαν ύπό άλλων προσώπων παρά τάς διαταγάς και άνευ της εγκρίσεως ή συμμετοχής του υποψηφίου
ή του έκλογικοΟ αύτου αντιπροσώπου του και δτι οδτοι
προέβησαν είς δλα τά ευλόγα διαβήματα προς παρεμπόδισιν διαπράξεως πράξεων διαφθοράς και παρανόμων ενεργειών κατά τήν έκλογήν ή
(β) δτι τά έν τη εκθέσει αναφερόμενα ποινικά αδικήματα ήσαν
ασήμαντα, αναξίου λόγου καΐ περιωρισμένης φύσεως" ή
(γ) δτι τά έν τη εκθέσει αναφερόμενα αδικήματα προέκυψαν
έξ απροσεξίας f\ τυχαίου κακοΟ υπολογισμού f\ έξ οίασδήποτε ετέρας ευλόγου αιτίας καΐ έν πάση περιπτώσει δέν
προέκυψαν έξ ελλείψεως καλής πίστεως έκ μέρους του υποψηφίου ή τοΟ εκλογικού αύτοΟ αντιπροσώπου,
τότε ή εκλογή του υποψηφίου τούτου δέν θά άκυρωθη συνεπεία τών
έν τη εκθέσει αναφερομένων ποινικών αδικημάτων οΰτε τό έκλογικόν δικαίωμα ή τό δικαίωμα έγγραφης είς τους εκλογικούς καταλόγους του υποψηφίου ή του εκλογικού αντιπροσώπου αύτοΟ θά
έπηρεασθη.
60.—(1) Μετά τό πέρας της ακροάσεως Εκλογικής ΑΙτήσεως τό
ς
Εκλογοδικεΐον υποβάλλει εγγράφως προς τόν Πρόεδρον τής Δη- 'Βκλο-yo1 006
μοκρατίας ί-κθεσιν έν τη οποία, τηρουμένων τών διατάξεων του δ" ^ ?

άρθρου 59 αναφέρει-

'

'

SSU

(α) έάν διεπράχθη πραξις διαφθοράς ή παράνομος ενέργεια ενεργείας.,
ύπό ή έν γνώσει και τη συγκαταθέσει του υποψηφίου ή τοΟ
έκλογικοΟ αύτου αντιπροσώπου και τήν φύσιν τής τοιαύτης
πράξεως ή ενεργείας" καΐ
(Ρ) τά ονόματα και τάς διευθύνσεις δλων τών προσώπων τά
όποΐα απεδείχθησαν κατά τήν διαδικασίαν δτι ήσαν ένοχοι
τών πράξεων ή ενεργειών τούτων.
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(2) Πριν ή άναφερθή το δνομα οιουδήποτε προσώπου έν οιαδήποτε
εκθέσει υποβαλλομένη συμφώνως προς το άρθρον τοΰτο έάν τό
πρόσωπον τούτο δεν είναι ό υποψήφιος ή ό εκλογικός αύτου αντιπρόσωπος, θα δοθί) εις αυτό ύπό του Έκλογοδικείου ευκαιρία δπως
άκουσθή και δπως δώση ή προσαγάγη αποδείξεις προς ύποστήριξιν του ισχυρισμού του δτι τό δνομα αύτου δεν πρέπει να άναφερθή
έν τη εκθέσει.
(3) 'Οσάκις τό Έκλογοδικεΐον έν τη εκθέσει αύτου αναφέρει δτι
πραξις διαφθοράς ή παράνομος ενέργεια διεπράχθη ύπό ώρισμένου
προσώπου, τό πρόσωπον τοΰτο, πλην της περιπτώσεως της αναφερομένης εις τό άρθρον 46(1) και εις τό άρθρον 59, θά υπόκειται
εις τάς αύτάς ανικανότητας ώς έάν κατά την ήμερομηνίαν της
εκθέσεως είχε καταδικασθή δια την πραξιν ή ένέργειαν ταύτην και
πρόσωπον τι θά υπόκειται εις τάς αύτάς ανικανότητας ώς έάν ή"το
υποψήφιος κατά τήν έκλογήν και τό Έκλογοδικεΐον άνέφερεν έν τη
εκθέσει δτι ή πραξις διαφθοράς ή ή παράνομος ενέργεια διεπράχθη
έν γνώσει τούτου και τη συγκαταθέσει του ή ύπό του αντιπροσώπου του.
(4) Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας φροντίζει δπως άντίγραφον
της εκθέσεως ταύτης δημοσιευθή εις τήν έπίσημον εφημερίδα της
Δημοκρατίας και είναι καθήκον του 'Εφόρου Εκλογικών Καταλόγων άφου ανάγνωση την έκβεσιν νά διαγράψη έκ του εκλογικού
καταλόγου τό δνομα εκάστου προσώπου τό Οποιον φαίνεται έν τη
εκθέσει ώς άνίκανον νά κέκτηται δικαίωμα έγγραφης εις τόν έκλογικόν κατάλογον.
Άπαγόρευσις άποκαλύψεωςι
ψήφου.

61. Ουδείς έκλογεύς δστις έψήφισεν είς έκλογήν θά ύποχρεωθη
κατά τήν άκρόασιν 'Εκλογικής Αιτήσεως νά αποκάλυψη υπέρ ποίου
έχει ψηφίσει.

ψήφος μή

62.—(1) Κατά τήν καταμέτρησιν των ψήφων διαρκούσης της εκδικάσεως Εκλογικής Αίτήσεως μόνον αί ακόλουθοι ψήφοι δέν είναι

κοπαμέτρησιν.

(α) ή ψήφος προσώπου ή οποία επετεύχθη διά δωροδοκίας,
εστιάσεως ή άπρεπους επιδράσεως"
(β) ή ψήφος προσώπου τό όποιον διέπραξεν ή προήγαγε τήν
διάπραξιν πλαστοπροσωπίας κατά τήν έκλογήν
(γ) ή ψήφος προσώπου τό όποιον απεδείχθη δτι έψήφισεν εις
πλείονας της μιας περιπτώσεις κατά τήν έκλογήν
(δ) ή ψήφος προσώπου τό όποιον συνεπεία της καταδίκης ή της
μνείας έν εκθέσει διά πραξιν διαφθοράς ή παράνομον ένέργειαν κατέστη άνίκανον νά ψήφιση κατά τήν έκλογήν"
(ε) ψήφος δοθείσα είς μή έκλόγιμον ύποψήφιον ύπό ψηφοφόρου
γνωρίζοντος δτι ό υποψήφιος δεν ήτο εκλόγιμος ή* γνωρίζοντος τά γεγονότα συνεπεία τών οποίων δέν ήτο εκλόγιμος
ή κατόπιν επαρκούς δημοσίας γνωστοποιήσεως περί της
μή έκλογιμότητος ή οσάκις ή μή έκλογιμότης ή τά προκαλοΟντα ταύτην γεγονότα ήσαν παγκοίνως γνωστά.
(2) Ή ψήφος έκλογέως δέν θά καταστη μή υπολογίσιμος πλην
της περιπτώσεως της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) μόνον συνεπεία του δτι δ έκλογεύς δέν ήτο εγγεγραμμένος f) δέν εδικαιοΟτσ νά
εΐνοτι εγγεγραμμένος είς τον έκλογικόν κατάλογον.
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ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ
ΠΟΙΚΙΛΑ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
63.—(1) Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως, δια Διατάγματος ξ
δημοσιευομένου είς την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, δια- κλεισίματος
έ
τάξη τό κλείσιμον δι* οιασδήποτε χρονικάς περιόδους πρό, κατά f\
^
μετά την ψηφοφορίαν συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος
Νόμου οιωνδήποτε αδειούχων καταστημάτων πωλήσεως οινόπνευματωδών ποτών κειμένων εντός της περιοχής της ψηφοφορίας έξαιρουμένων των λεσχών, ξενοδοχείων καΐ εστιατορίων όπό τόν δρον δτι -ποτωνι Ενεκα
ουδέν οινοπνευματώδες ποτόν θά καταναλίσκεται έν αύτοΐς.
]f0"'
(2) Πας δστις—
(α) ανοίγει τοιούτο κατάστημα κατά παράβασιν του Διατάγματος τούτου' ή
(β) ευρίσκεται εντός τοιούτου καταστήματος άνοιγέντος κατά
παράβασιν του Διατάγματος τούτου,
είναι ένοχος ποινικού αδικήματος καΐ επί τη καταδίκη υπόκειται είς
φυλάκισιν μή υπε,ρβαίνουσαν τους τρεις μήνας f\ είς πρόστιμον μή
υπερβαίνον τάς πεντήκοντα λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς
ταύτας.
64.—(1) Ουδείς οργανώνει ή λαμβάνει μέρος είς οιανδήποτε δήμοσίαν συγκέντρωσιν διά νά άκούση οιονδήποτε λόγον ή συζήτησιν επί σις
παντός θέματος σχετιζομένου αμέσως ή εμμέσως με έκλογήν την 1f
ήμέραν της ψηφοφορίας f\ την παραμονήν ταύτης.
(2) Ό παραβάτης τοΟ εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού άδικη- ^ψη<ροφοματος καΐ υπόκειται επί τη καταδίκη είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνου- £ 1 ^ ! ^
σαν τους τρεις μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα μένη*.,
λίρας ή1 είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.
65.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανό- κανονισμοί.
νισμούς, δημοσιευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας» διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος
Νόμου καΐ άνευ βλάβης f\ επηρεασμού της γενικότη,τος της διατάξεως ταύτης δύναται νά έκδώση Κανονισμούς διά τόν καθορισμόν
παντός θέματος τό όποιον δυνάμει των διατάξεων τοΟ παρόντος
Νόμου δέον f\ δύναται νά καθορισθη.
(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται νά
προβλέψουν ποινάς φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών f\ πρόστιμον
μέχρι πεντήκοντα λιρών ή καΐ ά-μφοτέρας δι' οιανδήποτε παράβασιν
ή μή συ,μιμόρφωσιν προς αυτούς.
(3) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον δεκαπέντε ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους ούτω
κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή* έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως
μετά τήν πάροδον της ώς ανω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν Ισχύϊ άπό της
τοιαύτης δημοσιεύσεως. *Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν
δλω ή έν μέρει όπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον οδτω
τροποποιηθη ύπ* αύτης και τίθενται έν Ισχύΐ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως.
66. ΟΙ Τύποι είς τόν Δεύτερον Πίνακα ή Τύποι ουσιωδώς έχοντες
τό αυτό αποτέλεσμα θεωρούνται ώς νομικώς επαρκείς .καΐ δύνανται
νά τροποποιηθώσιν, ή έτεροι Τύποι νά καθορισθώσι διά Κανονισμών
εκδιδομένων δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου ώς αί περιστάσεις θά
άπήτουν.

Τύποι

.
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67. Οι έν τω Τρίτω Πίνακι αναφερόμενοι Νόμοι καταργούνται·
Μ

-

«

» ν\

ν

Νοείται οτι παρ 6λην την κατάργησιν ταύτην οί ούτω καταργοόμενοι Νόμοι εξακολουθούν, καθ* ή ν εκτασιν εφαρμόζονται οδτοι, νά
έφαρμόζωνται ώς έάν δεν εΐχον καταργηθή—
(α) έπι οιασδήποτε εκλογής άρξαμένης προ της ενάρξεως
Ισχύος του παρόντος Νόμου και της συνεπεία ταύτης συνεχιζόμενης διαδικασίας'
(β) έπί οιασδήποτε εκλογής διεξαγόμενης βάσει των διατάξεων
ειδικού Νόμου.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 4)
Εκλογική περιφέρεια
Λευκωσία
Λεμεσός
'Αμμόχωστος
Πάφος
Λάρναξ
Κυρήνεια

Αριθμός Έλληνο-Κυπρίων
Βουλευτών
12
7
7
4
3
2

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
Τύπος 1
("Αρθρον 18(1))
ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Προς τον "Εφορον 'Εκλογής Μελών της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 'Εκλογικής Περιφερείας
. . . . (μέσω τοΟ
Γενικού Εφόρου Εκλογών).
'Επειδή όπό του εδαφίου (1). του άρθρου 18 του περί Εκλογής
Μελών της Βουλής τών "Αντιπροσώπων Νόμου 1979 προβλέπεται δτι
προς τόν σκοπόν εκλογής Μελών τής Βουλής τών Αντιπροσώπων ό
Υπουργός 'Εσωτερικών εκδίδει εντάλματα εκλογής φέροντα τήν
νενομισμένην σφραγίδα και απευθυνόμενα προς τους 'Εφόρους
Εκλογής (μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής).
Και επειδή κατόπιν τής Προκηρύξεως τής δημοσιευθείσης όπ* άρ.
γνωστοποιήσεως
είς τό Τρίτον Παράρτη(μα της επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής
19.. κατέστη
άναγκαΐον δπως εκδοθούν Εντάλματα "Εκλογής Μελών τής Βουλής
τών ^Αντιπροσώπων.
Δια ταύτα ό υποφαινόμενος Υπουργός 'Εσωτερικών εντέλλομαι
δπως άφοΟ δοθή ή νενο,μισμένη είδοποίησις περί καθορισμού του
χρόνου και τόπου προς ύπόδειξιν υποψηφίων, χωρήσητε τήν
ήμέραν του
19.. καΙ ωραν 12.30 μ.μ. έν
τω Γραφείω σας είς τό Γραφεΐον "Επαρχου
είς τήν
συμφώνως τω Νόμω έκλογήν Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων
δια τήν είρηίμένην 'έκλογικην πε,ρυφέρειαν, έάν δε παραστη ανάγκη
χωρήσητε εις τήν διεξ,αγωγήν ψηφοφορίας τήν
ήμέραν
19. . καΐ δπως γνωστοποιήσητε είς έμέ τα αποτελέσματα τής εκλογής δι* όπισθογραφήσεως του παρόντος εντάλματος ούχι δραδύτερον τής
ημέρας
19...
Εξεδόθη τήν

ήμέραν του

19...

' ΫΠΟΥΡΓΟΣ 'ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ'
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Τύπος 2
("Αρθρον 52(1))
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979
"Εκθεσις Εκλογικών 'Εξόδων
'Εγώ

ό εκλογικός αντιπρόσωπος του
υποψηφίου δι* έκλογην έν
εκλογική περιφέρεια υποβάλλω την άκόλουθον Εκθεσιν
άφορώσαν εις τά εκλογικά έξοδα τοο ρηθεντος υποψηφίου κατά την
ρηθεΐσαν έκλογην (f\ οσάκις ό υποψήφιος ώνόμασεν εαυτόν ώς
εκλογικό ν άντιπρόσωπον).
Έγώ
υποψήφιος διά την έκλογην έν
εκλογική περιφέρεια, ενεργών ώς εκλογικός αντιπρόσωπος δι' έ,μαυτόν, προβαίνω εις την άκόλουθον ε"κθεσιν άφορώσαν είς τά εκλογικά
έ'ξοδα κατά τήν ώς εΐρηται έκλογην—
ΕΙσπράξεις :
"Εκθέσατε το δνομα και περιγραφήν παντός προσώπου (συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου) λέσχης, εταιρείας f\ συνεταιρισμού παρά του οποίου ελήφθησαν χρήματα, τίτλος f\ πολύτιμον
αντάλλαγμα δι* έξοδα γενόμενα διά λογαριασμόν f\ έν σχέσει f\
παρεμπιπτόντως κατά τήν έκλογην, καΐ το ποσόν τό ληφθέν παρ*
έκαστου προσώπου, λέσχης f\ συνεταιρισμού κεχωρισμένως καΐ
εκθέσατε ώς προς Ι.καστον ποσόν έάν τοΰτο ελήφθη ώς συνεισφορά,
δάνειον, κατάθεσις ή άλλως.
"Εξοδα :
1. ΠληρωμαΙ γενόμεναι υπό του εκλογικού αντιπροσώπου.
2. Προσωπικά έξοδα πληρωθέντα ύπό του υποψηφίου (τό δνομα
καΐ περιγραφή εκάστου προσώπου προς τό όποιον έγένετο ή
πληρωμή και τό πληρωθέν ποσόν εις ^καστον δέον νά δεικνύεται κεχωρισμένως).
3. Τό δνομα καΐ ή αναλογία και τό δλικόν ποσόν της πληρωμής
είς έκαστον πρόσωπον όίπασχοληθέν ώς αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου καΙ του εκλογικού αντιπροσώπου) υπαλλήλου
f\ κλητηρος.
4. Τά οδοιπορικά έξοδα και οιαδήποτε άλλα έ'ξοδα γενόμενα ύπό
του υποψηφίου f\ του εκλογικού αύτοΰ αντιπροσώπου διά λογαριασμόν αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένου του εκλογικού
αντιπροσώπου), υπαλλήλου ¥\ κλητηρος.
5. Τά γενόμενα έ'ξοδα διά—
(α) εκτυπωτικά"
(Ρ) διαφημίσεις'
(γ) γραφικήν υλην'
(δ) ταχυδρομικά"
(ε) τηλεγραφήματα και τηλεφωνήματα"
(στ) ένοικιασθέντα δωμάτια διά δημοσίας συγκεντρώσεις ή
συνεδριάσεις.
6. "Απαντα τά διάφορα γενόμενα ή αναληφθέντα έξοδα.
7. Τάς άμφισβητουμένας απαιτήσεις: (Περιγράψατε τό δνομα καΙ
περιγραφήν εκάστου προσώπου του οποίου ή άπαίτησις αμφισβητείται, τό ποσόν της απαιτήσεως καΙ τών αγαθών, εργασίας
ή <5λλως έφ' ών στηρίζεται ή άπαίτησις).
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8. Μή έξοφληθεΐσαι απαιτήσεις:
(Έδώ εκθέσατε το δνομα και περιγραφήν εκάστου προσώπου
προς τό όποιον οφείλεται τοιαύτη άπαίτησις, το ποσόν της απαιτήσεως και των αγαθών, εργασίας καΐ άλλων συνεπεία των
οποίων οφείλεται ή άπαίτησις).
Εκλογικός 'Αντιπρόσωπος
Τύπος 3
("Αρθρον 52(2) )
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979
"Ενορκος κατάθεσις υποψηφίου
Έγώ
υποψήφιος
δια την έκλογήν έν -rrj
εκλογική
περιφέρεια επισήμως οιαβεβαιώ (ή ορκίζομαι) δτι ή ανωτέρω §κθεσις τών εκλογικών εξόδων είναι αληθής καΐ δτι πλην των εξόδων
των αναφερομένων έν αύτη, ουδέν 2τερον έ'ξοδον οίασδήποτε φύσεως
έγένετο έξ δσων κάλλιον γνωρίζω ή πιστεύω έν τη έκλογη δια τους
σκοπούς της υποψηφιότητας μου.
Υποψήφιος
1

'Επισήμως διε&εβαιώθη (ή ώρκίσθη)
ενώπιον μου.

Τύπος 4
("Αρθρον 52(2) )
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979
"Ενορκος κατάθεσις εκλογικού αντιπροσώπου
Έγώ
διορισθείς ώς
εκλογικός αντιπρόσωπος του
υποψηφίου δι' έκλογήν έν τη
εκλογική περιφέρεια επισήμως διαβεβαιώ (f\ ορκίζομαι) δτι ή ανωτέρω Μκθεσις τών εκλογικών εξόδων τών αναφερομένων έν αύτη
εΐναι αληθής και δτι πλην τών έν αύτη άναφερομένων εξόδων ουδέν
έτερον εξοδον οίασδήποτε φύσεως έγένετο έξ δσων κάλλιον γνωρίζω
και πιστεύω έν τη έκλογη δια τους σκοπούς της ύποψηφιότητος
τοΰ
'Εκλογικός 'Αντιπρόσωπος
'Επισήμως διεβεβαιώβη (ή ώρκίσθη)
ενώπιον μου.
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 67)
1. Ό περί Έγγραφης Εκλογέων Νόμος τοΟ 1959 (36 του 1959).
2. "Ο περί Έγγραφης Εκλογέων (Πρόσθετοι Διατάξεις). Νόμος
του 1959 (45 του 1959).
3. Ό περί Εκλογών (Βουλή τών 'Αντιπροσώπων και Κοινοτικαί
Συνελεύσεις) Νόμος του 1959 (47 τοΟ 1959).
4. Ό περί Εκλογών (Βουλή τών 'Αντιπροσώπων και Κοινοτικαί
Συνελεύσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1960 (6 τοΟ 1960).
5. Ό περί 'Εκλογικών Νόμων (Παράτασις Ισχύος) Νόμος του
1962 (22 του 1962).
6. Ό Εκλογικός (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1963 (71 του
1963).
7. Ό Εκλογικός (Μεταδατικαί Διατάξεις) Νόμος του 1965 (39
του 1965).
8. Ό περί Εκλογής Βουλευτών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος
του 1976 (37 του 1976).
9. Ό περί Έγγραφης 'Εκλογέων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ
1976 (48 του 1976).

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία·
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΰττ' Άρ. 1651 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Ό περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
'Αριθμός 73 τοϋ 1980
Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
Τ Η Σ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙίΠΡΟΣΩΉΩ'Ν ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1979
('Αριθμός 72 τοΟ 1979);
Ή Βουλή τ ω ν 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ω ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς :
1. Ό π α ρ ώ ν Νόμος θ ά άναφέρηται ώ ς ό περί ' Ε κ λ ο γ ή ς Μελών τ ή ς Συνοπτικός
Βουλής τ ω ν "Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1980 και θ ά τίτλος.
ά ν α γ ι ν ώ σ κ η τ α ι ό μ ο υ μετά τοΰ περί ' Ε κ λ ο γ ή ς Μελών τ ή ς Βουλής
των "Αντιπροσώπων Νόμου τοΰ 1979 (εν τοις εφεξής αναφερομένου 72τοθΐ979.
ώ ς «ιό 'δασικός νόμος») και ό βασικός νόμος καΐ ό π α ρ ώ ν Νόμος θά
αναφέρωνται όμοϋ ώς οι περί ' Ε κ λ ο γ ή ς Μελών τής Βουλής των
'Αντιπροσώπων Νόμοι τοΰ 1979 και 1980.
2. Το ά ρ θ ρ ο ν 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται δ ι ά τής εξ αύτοΰ Τροποποίησις
δ ι α γ ρ α φ ή ς τοΟ άριθμοΰ (1) και τής έν α ύ τ ω προσθήκης είς την δέου- τοϋ άρθρου 2
τ
βασικου
σαν άλφοίδητικήν σειράν τοΰ ακολούθου νέου όρισμοΰ : —
?°
40το0ΐ980.
«'έκίλογικόν βιβλιάριον' σημαίνει έ'κλογικόν βιβλιάριον
ώ ς προβλέπεται εϊς το άρθρον 9 τοΰ περί ' Ε γ γ ρ α φ ή ς Ε κ λ ο γ έ ω ν και ' Ε κ λ ο γ ι κ ο ύ Κ α τ α λ ό γ ο υ Νόμου τοΟ I960'».
3. Ή π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ( β ) τοΰ άρθρου 26 τοϋ βασικού νόμου τρόπο- Τροποποίησις
ποιείται δ ι ά τής έξ αυτής δ ι α γ ρ α φ ή ς τοΰ αριθμού «22» (2α γ ρ α μ μ ή ) τοΟ«5ρθρου_26
και τ ή ς α ν τ ι κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς αύτοΰ δ ι ά τοΟ άριθμοΰ «23».
™° 8ασ "κο°
4. Το άρθρον 29 τοΰ βασικού νόμου διά τοΰ π α ρ ό ν τ ο ς τροποποιείται Τροποποίησις
το
ώς α κ ο λ ο ύ θ ω ς :
5 <*ρθρου_29
(α) Διά τής έκ τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ διαγραφής των λέξεων
*"
«τοΰ δελτίου ταυτότητος ή ετέρου επισήμου εγγράφου προς τον
σκοπόν τούτον» (2α και 3η γράμμα!) και τής αντικαταστάσεως
αυτής διά των λέξεων «τοΰ εκλογικού βιβλιαρίου,»' και

(1265)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ
Τ Η Σ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ Τ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ϋττ* Άρ. 1651 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Ό περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 73 του 1980
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1979
('Αριθμός 72 τοΰ 1979)ί

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εκλογής Μελών τής
Βουλής των "Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1980 και θά τίτλος.
άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΟ περί Ε κ λ ο γ ή ς Μελών τής Βουλής
των "Αντιπροσώπων Νόμου τοΰ 1979 (έν τοις εφεξής αναφερομένου 72τοθΐ979.
ώς «ιό 'βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά
άναφέρωνται όμοΰ ώς οι περί Εκλογής Μελών τής Βουλής των
'Αντιπροσώπων Νόμοι τοΰ 1979 και 1980.
2. Το άρθρον 2 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται διά τής εξ αύτοΰ Τροποποίησις
διαγραφής τοΰ άριθμοΰ (1) και τής εν αύτω προσθήκης εις τήν δέου- τοϋ άρθρου 2
σαν άλφαβητικήν σειράν του ακολούθου νέου όρισμοΰ :—
του βασικού
40 τοϋ 1980.
« 'έκ'λογιικόν βιβλιάριον' σημαίνει έ'κλογικόν βιβλιάριον
ώς προβλέπεται ε'ις το άρθρον 9 τοΰ περί 'Εγγραφής 'Εκλογέων και Έκλογί'κοΰ Καταλόγου Νόμου τοΰ I960'».
3. "Η παράγραφος (β) τοΰ άρθρου 26 τοΰ βασικού νόμου τρόπο- Τροποποίησις
ποιείται διά τής έξ αυτής διαγραφής τοΰ άριθμοΰ «22» (2α γραμμή) τοϋδρθρου 26
και τής αντικαταστάσεως αύτοΰ διά του άριθμοΰ «23».
τοΰβασικοϋ
4. Το άρθρον 29 τοΰ βασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποίησις
ώς ακολούθως :
τοΰ <5ρθρου_29
/

\
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\
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ι
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(α) Δια της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων
«τοΰ δελτίου ταυτότητος ή ετέρου επισήμου εγγράφου προς τον
σκοπόν τοΰτον» (2α και 3η γράμμα!) και τής αντικαταστάσεως
αυτής διά των λέξεων «τοΰ εκλογικού βιβλιαρίου,»' και
(1265)

τοΰ δασικού
ν

ήμου

Ν. 73/30

1266

^ (β) δια της έν τω τέλει της δευτέρας παραγράφου τοΰ εδαφίου (6) αύτοΟ προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου : —
«Ψηιφοδέλτιον συνδυασμού περιέχον σταυρούς προτιμήσεως
πλείονας τών έν τη ώς προείιρηται παραγράφω προβλεπομένων
λογίζεται^ εγκυρον, χωρίς ούβείς σταυρός προτιμήσεως να λαμβάνηται ύπ' όψιν. Έάν δμως περιέχη £να σταυρόν προτιμήσεως πλείονα τών δι* έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένων σταυρών προτιμήσεως και εκ τών όποιων ό εΐς ετέθη
έναντι του ονόματος τοΰ άρχηγοΰ κόμματος ή τοΰ 6πό τούτου
υποδεικνυομένου δια τους σκοπούς εκλογής, λαμβάνονται ύπ*
δψιν οι έναντι τών έτερων υποψηφίων τεθέντες σταυροί προτιμήσεως.».
5. Το εδάφιον (5) τοΰ άρθρου 32 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται
τί ς
ΐ ^ Υ Ρ ^ ή ζ της έ ν τ " τέλει της παραγράφου (στ) αύτοΰ

τ^&^^

δ ι α

νόμου.

λέξίεως «και», δ ι α τ η ς άπαλείψεως τ η ς έν τω τ έ λ ε ι της παραγ ρ ά φ ο υ ( ζ ) τ ε λ ε ί α ς κ α ι της α ν τ ι κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς της δ ι ' άνω τ ε λ ε ί α ς
κ α ι δ ι α της έν α υ τ ώ προσθήκης, ευθύς μ ε τ ά την παράγραφον ( ζ )
α ύ τ ο ΰ , της ακολούθου νέας π α ρ α γ ρ ά φ ο υ : —
«(η) τον αριθμόν τοΰ συνόλου τών έκ της πρώτης κατανομής
αχρησιμοποίητων υπολοίπων καθ* άπασαν την Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν
τών συμμετεχόντων εις την έ κ λ ο γ ή ν κομμάτων, συνασπισμών
κομμάτων, συνδυασμών α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν κ α ι ανεξαρτήτων υποψηφίων.».

Τρσποιτοίησις
6. Το άρθρον 33 τοΰ βασικοΰ νόμου δ ι α τοΰ παρόντος τροποποιείται
τοϋ δρθρου 33 ώς α κ ο λ ο ύ θ ω ς :,
τοΟβσσικοΟ
^ α ^ ^ L a της έν τ ώ τ έ λ ε ι ε κ ά σ τ η ς τών π α ρ α γ ρ ά φ ω ν ( α ) κ α ί
ν μου
'
(Ρ) τοΰ εδαφίου (2) α υ τ ο ΰ προσθήκης της α κ ο λ ο ύ θ ο υ νέας παραγράφου : —
« Έ ά ν ουδέν κ ό μ μ α ή συνασπισμός συνεκέντρωσε τ ά άνω
Ιάναφερόμενα α ν τ ί σ τ ο ι χ α ποσοστά μετέχουν της δευτέρας κ α τ α νομής δύο έν δλω κ ό μ μ α τ α ή τ ο κ ό μ μ α κ α ί ό συνασπισμός
κομμάτων f) δύο συνασπισμοί κομμάτων, α ν α λ ό γ ω ς τ η ς περιπτώσεως, τών όποιων ή ε κ λ ο γ ι κ ή δύναμις υπολείπεται κ α τ ά τό
μικροτερον ποσοστόν τ ο ΰ αντιστοίχου κ α τ ω τ ά τ ο υ ορίου συμμετοχής εις την δεύτερον κατανομήν.»'
(β) δ ι ά της διαγραιφής τοΰ εδαφίου (3) α ύ τ ο ΰ κ α ι της ά ν τ ι καταΐστάσιεώς τ ο υ δ ι ά τ ο ΰ ακολούθου νέου εδαφίου : —
«(3) Δ ι ά τους σκοπούς τ η ς δευτέρας κατανομής α θ ρ ο ί ζ ε τ α ι
τ ό σύνολον τών έ κ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων
υπολοίπων καθ* άπασαν τήν Δημοκιρατίαν τών συμμετεχόντων
εις την δεύτερον κατανομήν κομμάτων κ α ί συνασπισμών κομμάτων κ α ί τ ό ά θ ρ ο ι σ μ α τ ο ΰ τ ο δ ι α ι ρ ε ί τ α ι δ ι ά τοΰ ά ρ ι θ μ ο ΰ τών
α δ ι α θ έ τ ω ν εδρών. Τό πηλίκον της διαιρέσεως τ α ύ τ η ς , μή περιλαμβανομένου τοΰ κ λ ά σ μ α τ ο ς , α π ο τ ε λ ε ί τό έ κ λ ο γ ι κ ό ν μέτρον
τ η ς δ ε υ τ έ ρ α ς κατανομής.
Π ε ρ α ι τ έ ρ ω δ ι ά τ ο ΰ ε κ λ ο γ ι κ ο ύ τούτου μέτρου δ ι α ι ρ ε ί τ α ι κεχωρισμένως τ ό σύνολον τών κ α θ ' &π<χσ<χν τήν Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν αχρησιμοποίητων έ κ της πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός ε κ ά στου τών κομμάτων κ α ι συνασπισμοΰ κομμάτων τών μετεχόντων εις τήν δευτέραν κοτανομήν, τ ό δε πηλίκον της διαιρέσεως
τ ο ύ τ η ς , παραλειπομένου τ ο ΰ κ λ ά σ μ α τ ο ς , δεικνύει τον αριθμόν
τών εδρών τ ά ς δτΐοίας εκαστον κ ό μ μ α ή συνασπισμός κομμάτων λ α μ β ά ν ε ι έν τη δ ε υ τ έ ρ α κατανομή.»· κ α ί
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(γ) δια της διαγραφής των παραγραφών (β) και (γ) τοΟ εδαφίου (4) αυτού και της αντικαταστάσεως αυτών δια τών ακολούθων νέων παραγραφών :>—
«ι(β) έάν αϊ έκ τής δευτέρας κατανομής κατανεμητέαι Μδραι
εΐναι πλείονες τής μιας, έφ* όσον μεν αΰται περιέρχονται είς Μν
κόμμα, παραχωρούνται εις τους συνδυασμούς του κόμματος
τών εκλογικών περιφερειών είς τάς οποίας αϊ Μδραι άνήκουσι.
Έφ* δσον δέ αϊ έ'δραι αύται περιέρχονται είς πλείονα τοΰ ενός
κόμματα κατανέμονται μεταξύ αυτών ώς ακολούθως : —
Τα δικαιωθέντα τών εδρών τούτων κόμματα ή\ συνασπισμοί
κομμάτων κατατάσσονται κατά σειράν του ύψους τών καθ'
άπασαν τήν Δημοκρατίαν αχρησιμοποίητων έκ τής πρώτης
κατανομής υπολοίπων, προτασσο μένων τών συγκεντρωσάντων
τά υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
Μετά ταΟτα εξευρίσκεται έν εκάστη τών εκλογικών περιφερειών, είς τάς οποίας άνηκουσιν αϊ αδιάθετοι Μοραι, τά έκ
τής πρώτης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα
ενός εκάστου συνδυασμού τών συμμετεχόντων είς την δευτέραν κατανομήν κομμάτων ή συνοοσπισμου κομμάτων. Αϊ έκ τής
δευτέρας κατανομής έ'δραι παραχωρούνται είς τους συνδυασμούς τών δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων είς τήν εκλογική ν περιφέρειαν εϊς ην Μν κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων εμφανίζει κατά σειράν το ύψηλότερον άχρησιμοποίητον ύπόλοιπον αυτών, αρχής γενομένης έκ του κόμματος ή συνασπισμού σστις παρουσιάζει τά υψηλότερα καθ'
άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποίητα έκ τής πρώτης κατανομής υπόλοιπα, νοουμένου &τι υφίσταται τοιαύτη αδιάθετος
εΊδρα, άλλως ή ε"δρα παραχωρείται εϊς την αμέσως έπομένην
έκλογι'κήν περιφέρεκχν με το αμέσως έπόμενον ύψηλότερον
άχρησιμοποίητον ύιτάλοιπον οώτου. Παραχωρηθεισών οΰτω
μέχρις εξαντλήσεως τών έορών, τάς όποιας έδικαιώθη έκ τής
δευτέρας κατανομής τό κατά τά ανω πρώτον κόμμα ή συνασπισμός, επαναλαμβάνεται ή αυτή εργασία δια τό δεύτερον
καΐ επόμενα κόμματα ή συνασπισμούς.
(γ) Αϊ τυχόν και μετά την δευτέραν κατανομήν άπομένουσαι
αδιάθετοι Μβραι προσκυρουνται, άνά μία, κατά σειράν εϊς τό
κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων δστις παρουσιάζει τά υψηλότερα έκ τής δευτέρας κατανομής άχρησιμοπο'ίητα υπόλοιπα και
παραχωρούνται είς τους συνδυασμούς τών δικαιωθέντων ταύτας
κομμάτων ή συνασπισ'μών κομμάτων εφαρμοζομένων κατ' άναλογίαν των διατάξεων της παραγράφου (ρ*)'».
7. Τό άρθρον 54 τοΟ δασικοΰ νόμου τροποποιείται διά τής έκ τής Τ ρ ο π ο π ο ( σ ι
παραγράφου (ι) αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων «δελτίου ταυτότητος το0δρθρου54
του» (2α γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων τοΟβασικοΟ
«εκλογικού διβλιαρίου του».
νόμου.

Έτυπώθη έν τφ Τιπτογραψείψ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

/ Λ>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
ΰττ' Άρ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1677 της ΙΟης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

Ό περί 'Εκλογής Μελών της Βουλής των 'Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 16 του 1961
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣ ΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ 1980
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρη,ται ώς ό περί 'Εκλογής Μελών
της Βουλής των 'Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1981
και θά άναγιγνώσκηιται όμου μετά τών περί Εκλογής Μελών της
Βουλής τών 'Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 και 1980 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «δ Φασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και
ο πθ;ρών Νόμος θα αναφερωνται όμοΟ ώς οι περί 'Εκλογής Μελών
τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 εως 1981.
2. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται δια τής έν αύτώ
π,ροσθήκης είς τήν δέουσαν αλφαβητική ν σειράν του όίκολούθου νέου
όρισμοΟ:
Γ
'

Συνοπτικός
72^001979
73τοθΐ98θ.

Τρσποποίησις
™ο<5ρθρου 2
τοΟβασικοΟ
νόμου.

« ' 'Εκλογική Αίτησις' σηιμαίνει εκλογική ν αΐτησιν δυνάίμει
του άρθρου 57 τοΟ παρόντος Νόμου'».
3. Τό ό;ρθ!ρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού- Τρσποποίησις
τοΰ Λρθρου 17

(α). Δια τής έν αύτώ προσθήκης, ευθύς ;μετά τάς λέξεις «£να νόμου.
Γενικόν» (τρίτη; γραμιμή), τών λέξεων «καΐ ^να Βοηίθόν Γενικόν»'
και
(Ρ) διά τής έν τω τέλει αύτοΰ προσθήκης τής ακολούθου επιφυλάξεως :
«Νοείται δτι ό Βοηθός Γενικός "Εφορος τών Εκλογών καΐ
οι Βοηθοί "Εφοροι Εκλογής κέκτηνται άπάσας τάς εξουσίας
και δύνανται νά εκτελούν οιονδήποτε τών καθηικόντων του ΓενικοΟ Εφόρου τών Εκλογών καΐ τών Εφόρων Εκλογής, αντιστοίχως.».
(391)
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Τροποηοϊησις
τοδ Αρθρου 22
τοΰ βασικού
νόμου.

4. Το άρθρον 22 τοΟ βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως:
(α) Δια της έν τω έδαφίω (5) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τήν
λέξιν «κόμιμα» (π*ρωτηΐ γραμμή), των λέξεων «f) συνασπισμός
κομμάτων» και ευθύς μετά τάς λέξεις «του κάμιματος» (δευτέρα
γ,ραμμή) τών λέξεων «ή συνασπισμού κομμάτων»'
(β)1 διά της εν αύτω ένθέσεΐος,. ευθύς μετά τό εδάφιον (5) αύτου
τών ακολούθων νέων εδαφίων (6); (7) και (8), τών έποιμένων
εδαφίων (6) και (7) άναριθμουιμένων ώς εδαφίων (9) καΊ (10),
αντιστοίχως:
«(6) Δήλωσιν εμβλήματος δικαιούνται νά έπιδώσωσι και οι
συνδυασμοί ανεξαρτήτων, υπογραφομένης ύπό πάντων τών μελών του συνδυασμού, ώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υπογραφομένη ν ύφ* εκάστου τούτων.
'(7). Τό άναφιερόιμενον έν τοις έδαφίοις (5) και (6) έμβλημα
δέον νά μή άναφέρηται ή νά είναι παρόμοιον ή παρεμφερές
προς οιονδήποτε σύμδολον οιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας
ή' προς τήν σημαίαν Ϋ\ ε'τερον έμβλημα της Δημοκρατίας ή οιασδήποτε ξένης χώρας ή προς τήν προσωπογραφίαν οιουδήποτε
εκλιπόντος ανωτέρου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνος 1955—59 του Ελληνικού
Κυπριακού λαού".
(8) Ό "Εφορος Εκλογής αρνείται νά δεχθί) οιονδήποτε προτεινόμενον δμβληιμα κατά παράβασιν του εδαφίου (7) του παρόντος ά,ρθρου. ΤοΟ ούτω άπαξ άποδεχθέντος έμδλή,ματος δικαιούται νά ποιήται εφεξής άποκλειστικήν χρήσιν ό έπιδούς την
συμφώνως προς τάς διατάξεις τών εδαφίων (5) και (6) του
παρόντος άρθρου δήλωσιν συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.»' καΙ
(γ) διά της έν τω έδαφίω (10) αύτοΰ (ώς αναριθμείται), προσθήκης, ευθύς μετά τάς λέξεις «συνδυασμούς» (δευτέρα γ,ραμ/μή),
τών λέξεων «και μεμονωμένους υποψηφίους».

Τροποποίησις
τοΰ άρθρου 28
τοΰ 6ασ·κοΰ
νόμου.

5. Τό εδάφιον (7) τοΰ άρθρου 28 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτοϋ διαγραφής τών λέξεων «είς τόν έκλογικόν
σταθμόν» (τρίτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά τών
λέξεων «εις τό έκλογικόν κέντρον».

Τροποποίησες
τοϋ άρθρου 29
τοΰ βασικού
νόμου.

6. Τό άρ9.ρον 29 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως:
(α) Διά της διαγραφής τών εδαφίων (5) και (6) αύτοΰ και
της αντικαταστάσεως αυτών διά τών ακολούθων νέων εδαφίων:
«(5) Έπί τη εισδοχή εκάστου έκλογέως εις τό έκλογικόν
κέντρον δίδεται εις αυτόν ύπό τοΰ προεδρεύοντος ή έτέ,ρου προσώπου ενεργούντος κ.ατ' έντολήν αύτοΰ εν ψηφοδέλτιον δεόντως
σφραγιζόμενον ή άλλως επισήμως σηίμειούμενον ώς ήθελεν ορίσει ό προεδρεύων της εκλογής, καί, αφοΰ άπαγγελθτ) τό δνομα
και ή έν τω ιέκλαγικώ καταλόγω περιγραφή αυτού, σημειουται
έ\' τω καταλόγω δι' ώ,ρισμένου σημείου τό γεγονός δτι εδόθη
εις αυτόν ψηφοδέλτιον, συμπλη,ρουμένης ωσαύτως καταλλήλως
της οικείας σελίδος του εκλογικού αύτου βιβλιαρίου.
(6) Ό έκλογεύς έπί τη λήψει τοΟ ψηφοδελτίου προχωρεί
ηρός τό έπί τούτω ορισθέν μέρος ένθα μυστικώς σημειοΐ έπί του
ψη<ροδελτίου και κατά τόν καθω.ρισμένον τ,ρόπον την προτίιμη,σιν
αύτοϋ ύιέρ τοΰ συνδυασμού του κόμματος ή του συνασπισμοί)
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πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ί\ τοΰ μεμονωμένου υποψηφίου η του συνδυασμού ανεξαρτήτων της εκλογής του.
Ό έκλογεύς εις έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν έχει ωσαύτως το δικαίω/μα δπως έκδηλώνη την προτίμησιν αυτού υπέρ
ώρισμένου υποψηφίου ή υποψηφίων του συνδυασμού της εκλογής του οημειών έπί τοΰ ψηφοδελτίου, κατά τον καθωριοΐμένον
τ,ρόπον, και έναντι τοΟ ονόματος τοΟ περί οΰ π,ρόκειται υποψηφίου ή υποψηφίων σταυ,ρόν προτιμήσεως αλλ* οΰτως ώστε ό
ολικός αριθμός των δι' έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως να ,μή ύπερβαίνη τον ενα δια κάθε τεσσάρας
ίΜδρας της περιφερείας και ε*ίς έκλογικήν π^ριφέρειαν δπου ό
ολικός αριθμός των εδρών είναι κατώτερος τών τεσσάρων ό
έκλογεύς δικαιούται τον ενα μόνον σταυρόν προτιμήσεως, νοουιμένου δτι ουδείς σταυρός προτιμήσεως δίδεται εις άρχηγόν
κόμματος ή συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων
ή εις τον ύπό τούτων ύποδεικνυόμενον δια τους σκοπούς εκλογής ό όποιος θεωρείται δτι Μλαβεν δλας τάς ψήφους τοΟ συνδυασμού ώς σταυρούς προτιμήσεως:
Νοείται δτι οσάκις ό ολικός αριθμός έδρων εκλογικής περιφερείας ύπερβαίνη τάς τέσσα;ρας έδρας αλλ' ουχί τάς επτά, ό
ολικός αριθμός των διά την τοιαύτην έκλογικήν περιφέρειαν
σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά ένα.
Μετά τήν σαμπλήρωσιν της ώς προείρηται διαδικασίας ό έκλογεύς ρίπτει το ψηφοδέλτιον εντός της κάλπης.
ΙΕκλογή συνδυασμού περιέχοντος σταυρούς προτιμήσεως
πλείονας τών εν τω παρόντι έδαφίω προβλεπομένων λογίζεται
ώς έγκυρος, χωρίς ουδείς σταυρός προτιμήσεως νά λοαμδάνηται
ύπ' δψιν. Έάν δμως περιέχη Μνα cncnypov προτιμήσεως πλείονα
τών δι' έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν προβλεπομένων σταυρών προτιμήσεως και εκ τών οποίων ό εΤς ετέθη; έναντι του
ονόματος τοΰ άρχηγοΰ κόμματος ήν συνασπισμού πλειόνων
συνεργαζομένων κομμάτων ή τοΰ ύπό τούτων υποδεικνυομένου
διά τους σκοπούς εκλογής, λαμβάνονται ύπ* δψιν οι έναντι τών
ετέρων υποψηφίων τεθέντες σταυ,ροί προτιμήσεως. 'Οσάκις σημειοΰνται σταυροί προτιμήσεως έναντι τοΰ ονόματος τοΰ υποψηφίου f\ υποψηφίων έτερου σανδυαοιμοΰ ή τοΰ επιλεγέντος ύπό
τοΰ έκλογέως, ουδείς τοιούτος σταυιρός προτιμήσεως λαμβάνεται ύπ' δψιν, λογιζομένων, διμως, ώς εγκύρων μόνον τών
σταυρών προτιμήσεως οΐτινες έσηίμειώθησαν έναντι τών ονομάτων τοΰ υποψηφίου ή υποψηφίων τοΰ επιλεγέντος ύπό τοΰ έκλογέως συνδυασ,μοΰ νοουμένου δτι ό ολικός άρυθμός τών τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δεν ίθά ύπερδαίνη τους δι* έκάστην
έκλογικήν περιφέρειαν προβλεπόμενους:
Νοείται δτι εις ην περίπτωσιν σημειοΰνται σταυροί προτιμήσεως έναντι τοΰ ονόματος τοΰ υποψηφίου ή υποψηφίων ενός
υ.όνον συνδυασμού χωρίς ό έκλογεύς νά έκφραση συνάμα τήν
προτίμησίν του υπέρ τοΰ συνδυασμού τούτου, θά θεωρήται δτι
ό έκλογεύς οδτος έχει εκφράσει και τήν προτίμη.σίν του υπέρ
τοΰ συνδυασμού αύτοΰ και ή εκλογή αυτή- λογίζεται ώς έγκυρος καθώς επίσης οί τεθέντες σταυροί π,ροτιμήσεως νοουμένου
δτι ό ολικός αριθμός τών τοιούτων σταυρών προτιμήσεως δεν
θά ύπερβαίνη τους δι' έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν προβλεπόμενους.»'
'(β)1 διά της εκ τοΰ εδαφίου (9) αύτοΰ άπαλείψεωο τών λέξεων
«ή φάκελίλον» (δευτέρα γραμμή) και της διαγραφής τών λέξεων
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«νέαν σειράν ψηφοδελτίων ή φάκελλον» (τετάρτη και πέμπτη
γραμμαί) και τών λέξεων «την προηγουμένην σειράν ψηφοδελτίων
f) τόν φάκελλον» (έκτη και έΦδόμη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «έτερον ψηφοδέλτιο ν» και «τέ προηγούμενον ψηφοδέλτιον», αντιστοίχως·
(y) δια της έκ τοΰ εδαφίου (10) αύτοΰ διαγραφής των λέξεων
«σειράν ψηφοδελτίων» (πρώτη γραμμή) και των λέξεων «νέαν
σειράν ψηφοδελτίων» (τετάρτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως
αυτών διά τών λέξεων «ψηφοδέλτιον» και «νέον ψηφοδέλτιον», αντιστοίχως" καΐ
(δ) διά της έκ τοΰ εδαφίου (11) αύτου διαγραφής τών λέξεων
«Ουδεμία σειρά ψηφοδελτίων» (πρώτη γραμμή) και «ταύτην» (τετάρτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων
«Ουδέν ψηφοδέλτιον» και «τοΰτο», αντιστοίχως.
Τροποποίησις
τοϋ άρθρου 30
τοϋ δασικού
νόμου.

7. Τό άρθρον 30 του (δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως :
(α) Διά της έκ τοΟ εδαφίου (1) αύτου διαγραφής τών λέξεων
«και φακέλλους» οπουδήποτε αδται απαντώνται' και
(β) διά της έκ του εδαφίου (2) αύτου διαγραφής τών λέξεων
«μη άνοιγεΓσα» (π-ρώτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά
τών λέξεων «χωρίς νά άνοιγη».

Τροποποίησις
τοϋβρθρου31
τοϋ βασικοΟ
νόμου.

8. Τό άρθρον 31 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως :
(α) Διά τής διαγραφής του εδαφίου (5) αύτου κα< τής αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου : —
«(5) "Αμέσως αμα τη περατώσει τής διαλογής, ό "Εφορος συντάσσει κατάστασιν έν ή αναφέρονται ή ήμερα και ή ωρα του πέρατος τής διαλογής, ό ολικός αριθμός τών εγγεγραμμένων εκλογέων, ό άλικος αριθμός τών ψηφισάντων εκλογέων, ό άλικος
αριθμός τών ψηφοδελτίων ατινα ανεγνωρίσθησαν» ώς Εγκυρα, ό
•αριθμός τών άκυρων ψηφοδελτίων, ο Ιάριθμός τών ώς άκυρων
προσβληθέντων ϊάλλά κηρυχθένΐων εγκύρων ψηφοδελτίων, ό ολικός αριθμός τών εγκύρων ψήφων τάς οποίας ε^λσδεν έκαστος
συνδυασμός f\ μεμονωμένος υποψήφιος, τό άθροισμα τών σταυρών
ιτροτιμήσεως έ'κάστου υποψηφίου και παν έτερον καθσριζόμενον
στοιχεΐον.
Κατά τον καταρτισμόν τής καταστάσεως δύναται νά παρίσταται ιάνά εΤς αντιπρόσωπος έξ εκάστου σονδυασμου και ci ανεξάρτητοι υποψήφιοι.»* καΐ
(β) διά τής έκ τής παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αύτου διαγραφής τής υποπαραγράφου (ν).

Τροποποίησις
τοΟ άρθρου 32
τοΰ βασικοΟ
νόμου.

9. Τό άρθρον 32 τοΰ βασικοΟ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως:
(α) Διά τής διαγραφής του εδαφίου (1) αύτοΰ και τής αντικαταστάσεως του διά τσΰ ακολούθου νέου εδαφίου : —
«(1) *Από τής περατώσεως τής ψηφοφορίας άρχεται υπό του
Εφόρου εκάστης εκλογικής περιφερείας ή συγκέντρωσ;ς και
κατάταξις, κατά τόν καθοριζόμενον τρόπον, τών αποτελεσμάτων
τής εκλογής είς την οίκείαν αύ^οΰ έκλογικήν περιφέρειαν.»"
(β) διά τής διαγραφής τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ και τής αντικαταστάσεως αύτοΰ διά τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου :
%(2); Ό "Εφσρος, ευθύς αμα τη συγκεντρώσει και κατατάξει
τών αποτελεσμάτων τής εκλογής' της οίκείας αύτοΰ εκλογικής
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•περιφερείας, προβαίνει εις την πρώτην κατανσμήν των εδρών
και την άνακήρυξιν των επιτυχόντων συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Κεκυρωμένον άντίγραφον τής περί ής ό λόγος πράξεως του,
περιλαμβάνον τόν αριθμόν του συνόλου των έκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων υπολοίπων εις τήν σίχείαν αύτου <έκλογικήν περιφέρειαν τών συμμετεχόντων ειίς την έκλογήν κομμάτων,
συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών Ανεξαρτήτων και μεμονωμένων υποψηφίων, αποστέλλεται ιάμελλητι διά του ασφαλέστερου
μέσου εις τον Γενικόν "Εφορον.»"
(γ) διά τής διαγραφής έκ του εδαφίου (3) αύτου τής λέξεως
«ψηφοδελτίων», οπουδήποτε αΰτη απαντάται καΐ της αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «ψήφων>:" και
(δ) διά τής έν τω έδαφίω (5) αύτοΟ προσθήκης, ευθύς μετά τάς
λέξεις «Γενικός "Εφορος» (πρώτη γραμμή), κόμματος και τών
λέξεων «ίέπί τη βάσει τών συνταχθεισών καταστάσεων τών Εφόρων», διά τής διαγραφής έκ τής παραγράφου (ε) αύτου τής λέξεως
«ψηφοδελτίων» (τρίτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτής
διά τής λέξεως «ψήφων» και διά τής διαγραφής έκ τής τελευταίας
παραγράφου αύτου τής λέξεως «καταλόγων» (πρώτη γραμμή) και
τής αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «πινάκων».
10. Το άρθρον 33 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις
τοΟΛρθρου33

(α) Διά τής έκ του εδαφίου (1) αύτου διαγραφής τής φράσεως το
«ενεργείται κατανομή αδιαθέτων εδρών καθ' άπασαν την Δημοκρα- ν6
τίαν θεωρουμένην ώς μίαν έκλογικήν περιφέρειαν» (πέμπτη και
£κτη γραμμαι) και τής αντικαταστάσεως της διά τής φράσεως
«ενεργείται ύπό του Γενικού 'Εφόρου κατανομή τών αδιαθέτων
εδρών καθ* ολην τήν Δη,μοκρατίαν, ταύτης θεωρούμενης ώς μιας
•εκλογικής περιφερείας.»'
(β) διά τής έκ του εδαφίου (2) αύτοΟ διαγραφής τής λέξεως
«ψηφοδελτίων», οπουδήποτε αυτή απαντάται, και τής αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «ψήφων»* και
(γ) διά τής διαγραφής τών παραγράφων (β) και (γ) τοΟ εδαφίου (4) αύτου και τής αντικαταστάσεως των διά τών ακολούθων
νέων παραγράφων :—
«(β): ίέάν αί έκ τής δευτέρας κατανομής κατανεμητέαι έδραι
είναι πλείονες τής μιας, έφ* δσον μεν αδται περιέρχονται εις £ν
•κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων, παραχωρούνται είς τους συνδυασμούς του κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αναλόγως
τής περιπτώσεως, τών εκλογικών περιφερειών είς τάς οποίας
αί Μδραι ανήκουσι. Έφ' δσον δέ αί £δραι αΰται τεριέρχονται είς
πλείονα του ενός κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων κατανέαονται μεταξύ αυτών ώς ακολούθως :—
Τά δΐ'καιωθέντα τών εδρών τούτων κόμματα ή συνασπισμοί
κομμάτων κατατάσσονται κατά σειράν τοΟ ϋψους τών καθ* άπασαν τήν Δημοκρατίαν αχρησιμοποίητων έκ τής πρώτης κατανομής υπολοίπων, προτασσομένων τών συγκεντρο>σάντων τά υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
Μετά ταύτα εξευρίσκεται έν εκάστη τών εκλογικών περιφερειών, είς τάς όποιας ίάνήκουσιν αί αδιάθετοι Μδραι, τά έκ τής
πρώτης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ενός
εκάστου συνδυασμοΟ τών συμμετεχόντων είς τήν δευτέιραν κατά-
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νομήν κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων. Αϊ Ικ της δευτέρας
κατανομής έΐδραι παραχωρούνται ανά μία είίς τους συνδυασμούς
των δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων Ψ\ συνασπισμών κομμάτων ως
ακολούθως :
'Αρχής γινομένης έκ του κόμματος η' συνασπισμού κομμάτων
6στις ιέμφανίζει τα υψηλότερα καθ' άπασαν τΐ)ν Δημοκρατίαν
αχρησιμοποίητα έκ της ττρώτης κατανομής υπόλοιπα παραχωρ£ΐται ή πρώτη 'έκ των τοιούτων εδρών ε^ρα εις την έκλογικήν
περιφέρειαν εΐίς ήν το τοιούτο κόμμα ή' ό συνάσπισες κομμάτων εμφανίζει το ύψηλότερον ιάχρησιμοποίητον ύπολοιπον, νοουμένου δτι υφίσταται τοιαύτη αδιάθετος έδρα, άλλως ή τοιαύτη
έδρα παραχωρείται ϋίς την αμέσως έπομένην Εκλογικής περι<|>έρειαν εις ην το τοιούτο κόμμα ή ό συνασπισμός κομμάτων
εμφανίζει τό αμέσως έπόμενον ύψηλότερον ιίχρησιμοποίητον
ύπολοιπον.
Ή αύτη εργασία επαναλαμβάνεται διαδοχικώς δια τό δεύτερον κατά σειράν ϋψους των καθ' άπασαν την Δημοκρατίαν αχρησιμοποίητων έκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων και επόμενα
•κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, αναλόγως της περιπτώσεως,
μέχρι συμπληρώσεως τής σειράς κατατάξεως ιών συμμετεχόντων εις την δεύτερον κατανομήν κομμάτων και συνασπισμών
κομμάτων. 'Ακολούθως επαναλαμβάνεται, αρχής γινομένης έκ
τής εκλογικής περιφερείας εις ην εν κόμμα ί] συνασπισμός κομ,μάτων εμφανίζει τό αμέσως έπόμενον ύψηλότερον άχρησιμοποίητον ύπόλοιπον αυτοί) και οϋτω καθ' εξής, ή αύτη εργασία και
κατά την ιδίαν ώς προείρηται σειράν μέχρις εξαντλήσεως του
δλου αριθμοί) εδρών είς τάς οποίας έδικαιώθη έκ τής δευτέρας
•κατανομής εν ^καστον κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων.
(γ) αϊ τυχόν και μετά την δευτέραν κατανομήν άπομένουσαι
ιάδιάθετοι εδραι (είς τάς οποίας περιλαμβάνονται και αί αή διατβθεϊσαι εδραι κατ' έφαρ'μογήν τών διατάξεων τής παραγράφου
(δ) του παρόντος άρθρου) προσκυροΟνται, άνά μία, κατά σειράν
είς τό κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων όστις παρουσιάζει τά
υψηλότερα έκ τή.ς δευτέρας κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα και παραχωροΰνται είς τους συνδυασμούς τών
δικαιωθέντων ταύτας κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων κατ'
ιέφαρμαγήν τών διατάξεων τής παραγράφου (β) καΐ τηρουμένων
τών ιάναλογιών'».
i^oe^wG
νόμου. 'Κ

JJ y 1o ο ι Εδάφιον
(2), τοο άρθρου 37 του βασικού νόμου τροπο^ ? α τ ής έ ^ αύτου άπαλείψεως τών λέξεων «ή ένσφράγιστον
φάκελλον», οπουδήποτε ιαδται απαντώνται καΐ ύφ* οιονδήποτε ά,ριΘΙμόν, καΐ διά τής έκ τής παραγράφου (ί) αύτου διαγραφής τών
λέξεων «νέας σειράς ψηφοδελτίων» (πρώτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «νέου ψηφοδελτίου».

1ΓΓΟΙε # τι

12. Τό άοβρον 38 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται διά τής εξ
τοϋ<5ρθρο^38 α υ τ ο ( 3 διαγραφής τών λέξεων «ψηφοδέλτια ή ένσφράγιστον φάκελτου^βασικου χ ον>>) οπουδήποτε αδται απαντώνται, και τής αντικαταστάσεως των
διά τής λέξεως «ψηφοδέλτιον».
Τροποποίησις
J3. Τό εδάφιον (5) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποτοθ«ρθρου_43 TTO^IXCXL ο ι α χής έν αύτώ ένθέσεως, ευθύς μετά την λέξιν «άναφετου^βασικου ,ρ^μενον» και προ τών λέξεων «είς εκθεσιν» (πρώτη; γραμμή), τών
λέξεων «ώς έ'νοχον».
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14. Το εδάφιον (ll) του άρθρου 44 τοΰ δασικοΰ νόμου τ,ροποηοιεΐται δια της =έξ αύτου διαγραφής της λέξεως «σταθμού» (£κτη
γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «κέντρου».
15. Το εδάφιον (ΓΙ), τοΰ άρθρου 46 τοΰ δασικοΰ νόμου τρόπο- Τρρποποίησις
ποιείται διά της έν ούτω προσθήκης, ευθύς ;μετά τήν λέξιν «περί- ^οοβασ^οΟ
πτώσεις» καΙ προ των λέξεων «τριών λιρών» (τρίτη, γραμμή), των νόμου.
λέξεων «πληιρωμής ποσοΰ μέχρι».
16. Το εδάφιον (4) τοΰ άρθρου 57 τοΰ δασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτοΰ διαγραφής της λέξεως «Μνστασις» (π,ρώτηι
γραμμή) κα-l της αντικαταστάσεως αυτής διά της λέξεως «αίτησις».

ες
άρθρου 57
αικου

Si

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2083 τη^ίίης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985
ΝΟΜΟΘΕΧ1Λ
Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώναχ: τω αρθρω 52 του Συν·
τάγματος.
415 rm 1985 .
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1981
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής Εκλογέων
και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και
ς
θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί Εγγραφής Εκλογέων και 40το»ΐ980
19
Εκλογικού
Καταλόγου
Νόμων
του 1980 έέως 1981 ((εν τοις εφεξής
Ε λ ύ
Κ
λ ό
Νό
ξή Ι*™"
®?
του 9β1
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») ο δε βασικός νόμος και ο
'
παρών Νόμος θα αναφέρονται ouoo ως οι περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμοι του 1980 έως 1985.
2.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του βασικού νόμου, διά τους
σκοπούς διενεργείας βουλευτικής εκλογής ήτις ήθελε διεξαχθή μετά
την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, πας
αποκτών το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω συμπληρώσεως του 21ου
έτους της ηλικίας του πριν ή κατά την 30ήν ΣεπτεμβρΙου, 1985,
υποχρεούται όπως μέχρι της 3ΐης Οκτωβρίου, 1965 το αργόΤΕρον
υποβάλη αίτησιν εις τον οικείον Επαρχρν διά την εγγραφήν αυτού
εις τον εκλογικόν κατάλογον.
(2) Ο «οικείος ' Επαρχος ενεργεί την εγγραφήν παντός αποκτώντος
ως ανωτέρω το δικαίωμα του εκλέγειν εις τον εκλογικόν κατάλογον
εντός πέντε ημερών το αργότερον από της 31ης Οκτωβρίου, 1985
και ετοιμάζει ειδικόν προς τούτο συμπληρωματικόν κατάλογον τον
οποίον και εκθέτει προς επιθεώρησιν επί δύο ημέρας.
(3) Διαρκούσης της περιόδου κατά την οποίαν ο ως προείρηται
ειδικός συμπληρωματικός κατάλογος είναι εκτεθειμένος προς επιθεώρησιν, πας ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλη αίτησιν προς τον
Έπαρχον διά την εγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν, ως θα ήτο
(2353)
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η περίπτωσις, υποστηριζομένην υπό των αναγκαίων δικαιολογητικών
στοιχείων εντός δύο ημερών από της εκθέσεως του καταλόγου αυτού
προς επιθεώρησιν.
(4) Ο ' Επαρχος προβαίνει αμελλητί εις την εξέτασιν πάσης αιτήσεως υποβληθείσης δυνάμει του εδαφίου (3) και αποφασίζει επί
ταύτης το αργότερον εντός τριών ημερών. Η απόφασις του Επαρχου
με τας συνεπαγομένας διορθώσεις εις τον ως προείρηται ειδικόν
συμπληρωματικών εκλογικόν κατάλογον ενσωματώνεται εις τούτον
και ο τελευταίος διαβιβάζεται αμελλητί και εν πάση περιπτώσει
εντός τριών ημερών εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν Εκλογών.
(5) Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών το ταχύτερον δυνατόν και εν
πάση περιπτώσει εντός πέντε ημερών από της διαβιβάσεως υπό του
οικείου Επαρχου του ως προείρηται καταλόγου προβαίνει εις την
τελικήν καταρτισιν του ειδικού συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου απάντων των εκλογικών περιφερειών επί τη βάσει των υπό
των Επαρχων διαβιβασθέντων στοιχείων και μεριμνά διά την χορήγησιν εις τους εγγεγραμμένους εκλογείς του εκλογικού βιβλιαρίου
εντός τριών ημερών το αργότερον μετά την προμνησθείσαν ημερομηνίαν.
(6) Ο επί τη βάσει της ως προείρηται διαδικασίας κατάρτιζα
μένος ειδικός συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος ομού μεθ*
οιουδήποτε ετέρου συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου ήδη ενσωματωθέντος εις τον εκλογικόν κατάλογον δυνάμει των διατάξεων
του βασικού νόμου θα θεωρήται ως ο εκλογικός κατάλογος επί τη
βάσει του οποίου θα διεξαχθή η βουλευτική εκλογή μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου.

Τι/ιτώθηκε στο Τυπογραφείο της Κνπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2086 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 124 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙίΠΡΟΣΩΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ιΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 1981,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ιΐ. Ο παρών Νόμος θα άναχρέρηπκχι ως ο ττε]5ί Είκλογής Μελών
της Βοολής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985
Km θα αναγιγνώ-σκηται αμού μετά των περί Εκλογής Μελών της
Βοολής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 1981 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασυκός νόμος») και ο δασικός νόμος
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ομού ως οι περί Εκλογής
Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 1985.
<2. Το άρθρον 4 και ο Πρώτος Πίναξ του δασικού νόμου διαγράφονται και αντικαθίστανται διό: των ακολούθων νέον άρθρου και
Πίνακος:
ς
«Κατανομή ικ< 4.ς Η κατανομή των Βουλευτυκών εδρών κατά εκλογι^ περιφερείας είναι ως εμφαίνεται εις τον Πρώτον
Πίνακα, δύναται όμως διά τροποποιητικού Νόιμου να γίνη
Πρώτος
ανοκατάταξις τούτων εάν δάσει του αριθμού των εγγεΠίναξ.
γραμμένων εκλογέων εκάστης εκλογικής περιφερείας ως
•προκύπτει εκ του εκάστοτε ισχύοντος τελευταίου εκλογικού καταλόγου θα εδί'καιολοΥείτο τοιαύτη ενέργεια.

ΠΡΩΤΟΣ ιΠΙΝΑΞ
( Ά ρ θ ρ ο ν 4)|
Εκλογυκή Περιφέρεια
Αριθμός ΕλληνοΚυπρίων Βουλευτών
Λευκωσία
21
Λιεμεοός
12
Αμμό)(ωοτ:ος
11
•Λάρναξ
5
(Πά>φος
4
ΐΚυρήινεια
3».
(2375)

Συτνοτττυκός
τίτλος.
72 του 1979
73 του 1980
16του 1961.

Κατάργησις και αντιικααάστασις διά νέου
άρθρου του
νόμου.

E.E. Παρ. Ι,
Αρ. 2089, 8.11.85
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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Προσωριναί Διατάξεις)
Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 159 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1985.
2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη
διάφορος έννοια—
«εκλογή» σημαίνει εκλογήν αποσκοπούσαν εις την
εκλογήν
βουλευτού και περιλαμβάνει αναπληρωματική ν και γενική ν εκλογήν
«εκλογικός νόμος» σημαίνει τους περί Εκλογής Μελών
της
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως
1981
και
περιλαμβάνει τους περί Εγγραφής Εκλογέων
και
Εκλογικού
Καταλόγου Νόμους του 1980 έως 1985 και οιονδήποτε έτερον νόμον
τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα τούτους·
«έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει την συνεπεία της Τουρκικής
εισβολής του 1974 δημιουργηθείσαν κατάστασιν ήτις εξακολουθεί να
υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίση ημερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως·
«κατεχόμενα εδάφη» περιλαμβάνει άπαντα τα υπό των Τουρκικών
στρατευμάτων εισβολής κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας.
(2) Άπαντες οι λοιποί όροι κέκτηνται οίαν έννοιαν αποδίδει
αυτοίς ο εκλογικός νόμος.
3. Παρά τας διατάξεις του εκλογικού νόμου, προκειμένου περί
εκλογικής περιφερείας ήτις είναι, εν όλω ή εν μέρει, κατεχόμενον
έδαφος, το Υπουργικόν Συμβούλιον διά τους σκοπούς της εκλογής
καθορίζει διά διατάγματος, δημοσιευομένου εις την
επίσημον
εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα εκλογικά τμήματα εις τα οποία
υποδιαιρείται η τοιαύτη περιφέρεια, άτινα δύνανται να είναι και
εκτός της εκλογικής ταύτης περιφερείας, και ο Έφορος Εκλογής
προνοεί περί των αναγκαίων εκλογικών κέντρων τα οποία ωσαύτως
δύνανται να είναι και εκτός της εκλογικής ταύτης περιφερείας και θα
εξυπηρετούν τους εκλογείς κατά τον προσφορώτερον τρόπον.

Συνοπτικός
τίτλος.

Ερμηνεία.

72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981.
40 του 1980
70 του 1980
17 του 1981
115 του 1985.

Εκλογικοί
περιοχαί
και εκλογικά
κέντρα
εκλογικής
περιφερείας
ήτις είναι
κατεχόμενον
έδαφος.

E.E. Παρ. Ι,
Αρ. 2089, 8.11.85
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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 164 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ
1985
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
1985 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 1985 (εν τοις εφεξής
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως (Αρ. 2) του 1985.
2. Το εδάφιον (5) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου
διατάξεως:—
«Εις ην περίπτωσιν εις ένα συνδυασμόν του αυτού κόμματος ή
συνδυασμόν του αυτού συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων
κομμάτων ή εις τον αυτόν συνδυασμόν ανεξαρτήτων της αυτής
εκλογικής περιφερείας, δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι έχουν το
ίδιον ονοματεπώνυμον, ο Έφορος εν τοιαύτη περιπτώσει ορίζει
εις το ψηφοδέλτιον το όνομα του πατρός των ως προείρηται
υποψηφίων ομού μετά του τόπου διαμονής των.».
3. Το άρθρον 29 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της
διαγραφής της επιφυλάξεως του εδαφίου
(6)
αυτού και της
αντικαταστάσεως της διά της ακολούθου νέας επιφυλάξεως:
«Νοείται ότι οσάκις ο αριθμός των εδρών εκλογικής τίνος
περιφερείας υπερβαίνη τας τεσσάρας και το
πηλίκον
της
διαιρέσεως του ολικού αριθμού των εδρών αυτής όιά του αριθμού
4 αφήνη υπόλοιπον, ο ολικός αριθμός των διά την τοιαύτην
εκλογικήν περιφέρειαν σταυρών προτιμήσεως αυξάνεται κατά
ένα.».
4. Το άρθρον 30 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της
προσθήκης εις το τέλος του εδαφίου (2) αυτού των ακολούθων νέων
φράσεων:
«τη συνοδεία εντός του αυτού οχήματος του μεταφέροντος την
κάλπην, των υποψηφίων ή των υπό τούτων ορισθέντων αντιπροσώπων των, τούτων παρισταμένων κατά την παράδοσιν της
κάλπης μέχρι και της ενάρξεως της διαλογής των ψηφοδελτίων.».

Συνοπτικός
τίτλος.

72 του
73 του
16 του
124 του

1979
1980
1981
1985.

Τροποποίησις
του άρθρου 28
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.
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Τροποποίησις
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Το άρθρον 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 4 2

του βασικού
νόμου,
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(α) Δ ι ά τ η ς εκ τ ο υ εδαφίου (1) αυτού δ ι α γ ρ α φ ή ς τ ω ν λέξεων
«δώδεκα», «τριακοσίας», «εξ» κ α ι «διακοσίας»
(τρίτη,
τετάρτη κ α ι έκτη γραμμαί) και τ η ς αντικαταστάσεως τ ω ν
διά τ ω ν λέξεων «δεκαοκτώ», «χιλίας», «δώδεκα»
και
«επτακοσίας πεντήκοντα», α ν τ ι σ τ ο ί χ ω ς , κ α ι δ ι ά τ η ς εν τ ω
τέλει αυτού π ρ ο σ θ ή κ η ς τ η ς ακολούθου δ ι α τ ά ξ ε ω ς : —
«Διά π α ν δυνάμει τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς ά ρ θ ρ ο υ ε κ λ ο γ ι κ ό ν
α δ ί κ η μ α δ ι α π ρ α χ θ έ ν υ π ό δ η μ ο σ ί ο υ οργάνου, τ ο εκδικάζον
τ η ν υ π ό θ ε σ ι ν δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν κατά τ η ν επιμ έ τ ρ η σ ι ν τ η ς π ο ι ν ή ς λαμβάνει υ π ' ό ψ ι ν τ ο γεγονός ε ά ν
ο υπαίτιος ε ξ ε π λ ή ρ ο υ υπηρεσίαν.»· κ α ι
(β)

διά τ η ς δ ι α γ ρ α φ ή ς τ ο υ εδαφίου (2) αυτού κ α ι τ η ς
α ν α ρ ι θ μ ή σ ε ω ς τ ο υ υφισταμένου εδαφίου (3) ως εδαφίου
(2).

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

Ν. 297/87

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2281 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1987

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 297 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί της Εκλογής Μελών της Βουλής
των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (Αρ. 2) του 1985 (εν τοις εφεξής
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των
Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 1987.
2. Το εδάφιον (5) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται διό
της εν αυτώ προσθήκης των ακολούθων νέων παραγράφων, της υφισταμένης διατάξεως αυτού αριθμουμένης ως παραγράφου (α):
«(β) Πέραν των όσων διαλαμβάνονται εις το παρόν άρθρον, πριν
δοθή το ψηφοδέλτιον εις τον εκλογέα διά να ασκήση το
εκλογικόν του δικαίωμα, τούτο δέον να είναι ενσφραγισμένον
ως προβλέπεται εις τον παρόντα Νόμον υπό των ορισθέντων εις
το οικείον εκλογικόν κέντρον αντιπροσώπων των υποψηφίων,
(γ) Τηρουμένων των κατωτέρω διατάξεων, το περιεχόμενον και ο
τύπος της σφραγίδος καθορίζονται υπό των υποψηφίων και η
σφραγίς αύτη παρουσιάζεται υπό των αντιπροσώπων των εις τον
προεδρεύοντα εκάστου εκλογικού κέντρου προ της ενάρξεως της
ψηφοφορίας. Η σφραγίς αύτη εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να
περιέχη οιονδήποτε γράμμα ή λέξιν ή οιονδήποτε σήμα ή
έμβλημα το οποίον χρησιμοποιείται υφ' οιουδήποτε κόμματος
εν τη Δημοκρατία ή το οποίον είναι παρόμοιον ή παρεμφερές
(1625)

Συνοπτικός
τίτλος.
72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981
124 του 1985
164 του 1985.
Τροποποίησις
του άρθρου 28
του βασικού
νόμου.
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προς οιονδήποτε σύμβολον θρησκευτικής λατρείας ή προς την
σημαίαν ή έτερον έμβλημα της Δημοκρατίας ή οιασδήποτε
ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφίαν οιουδήποτε.
Η σφραγίς αύτη δύναται να είναι οιουδήποτε σχήματος και
τοιούτου μεγέθους ώστε να είνα δυνατή η τοποθέτησίς της εντός
τετραγώνου εμβαδού μη υπερβαίνοντος τα δεκαέξ τετραγωνικά
εκατοστόμετρα.
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εγείρεται οιαδήποτε ένστασις
ως προς το περιεχόμενον, τον τύπον, το σχήμα ή το μέγεθος της
σφραγίδος, ο προεδρεύων του οικείου εκλογικού κέντρου αποφασίζει επ' αυτής αφού ακούση τους παρόντας εις το εκλογικόν
κέντρον αντιπροσώπους των υποψηφίων. Τόσον η ένστασις
όσον και η απόφασις του προεδρεύοντος του εκλογικού
κέντρου, η οποία είναι τελική, καταχωρούνται εις συντασσόμενον διά τον σκοπόν αυτόν πρακτικόν.
(δ) Αφ' ης στιγμής ο ορισθείς εις το εκλογικόν κέντρον αντιπρόσωπος ενός υποψηφίου ήθελε ζητήσει την χρησιμοποίησιν
σφραγίδος εκ μέρους του υποψηφίου τον οποίον αντιπροσωπεύει, τότε η χρήσις αυτής καθίσταται υποχρεωτική και ο
προεδρεύων της εκλογής
μεριμνά ώστε έν έκαστον
ψηφοδέλτιον, πριν δοθή εις τον εκλογέα, φέρει εις το εξωτερικόν του μέρος την σφραγίδα όλων των αντιπροσώπων των εις
το εκλογικόν κέντρον υποψηφίων, οι οποίοι εζήτησαν προ της
ενάρξεως της ψηφοφορίας την τοποθέτησίν της εκ μέρους του
υποψηφίου διά τον οποίον παρευρίσκονται εις το εκλογικόν
κέντρον.
Διά τον σκοπόν αυτόν και πριν από την έναρξιν της ψηφοφορίας, ο προεδρεύων της εκλογής μεριμνά ώστε να σφραγισθούν εις το εξωτερικόν αυτών μέρος όλα ανεξαιρέτως τα
ψηφοδέλτια τα οποία έχουν δοθή διά το εκλογικόν κέντρον του
οποίου προεδρεύει.
(ε) Ο προεδρεύων της εκλογής προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας
και αφού διαπίστωση ποίοι εκ των εις το εκλογικόν κέντρον
αντιπροσώπων των.υποψηφίων εξεδήλωσαν επιθυμίαν χρησιμοποιήσεως σφραγίδος εκ μέρους των υποψηφίων τους οποίους
αντιπροσωπεύουν, συντάσσει περί τούτου πρακτικόν εις διπλούν
το οποίον και υπογράφεται υφ' ενός εκάστου των αντιπροσώπων τούτων και έναντι της υπογραφής των τοποθετείται η
σφραγίς την οποίαν εδήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν διά τους
σκοπούς του παρόντος. Αφ' ης στιγμής δηλωθή η χρησιμοποίησις σφραγίδος και καταχωρηθή εις το ως άνω πρακτικόν, η
αποδοχή της υπό του προεδρεύοντος της εκλογής καθίσταται
τελική και δεν δύναται εκ του λόγου τούτου να επηρεάση καθ'
οιονδήποτε τρόπον την εκλογικήν διαδικασίαν ήτις ακολουθεί.
Δι' όσους εκ των παρόντων εις το εκλογικόν κέντρον
αντιπροσώπων των υποψηφίων δεν ζητηθή η χρήσις σφραγίδος,
γίνεται ειδική αναφορά εις το συντασσόμενον υπό του προεδρεύοντος της εκλογής πρακτικόν το οποίον και υπογράφεται
υπό των αντιπροσώπων τούτων.
(στ) Ά μ α τη περατώσει της ψηφοφορίας, αντίγραφον του πρακτικού
τούτου τοποθετείται εις την κάλπην προτού αύτη τελικώς
σφραγισθή και μεταφερθή εις το κέντρον διαλογής.
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Αι χρησιμοποιηθείσαι σφραγίδες των αντιπροσώπων των
υποψηφίων τοποθετούνται υπό του προεδρεύοντος του εκλογικού κέντρου εις χωριστόν δέμα το οποίον και αποστέλλεται
υπό ασφαλή φύλαξιν εις το κέντρον διαλογής.
(ζ) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αντιπρόσωπος υποψηφίου περιλαμβάνει τον αντιπρόσωπον ενός ανεξαρτήτου υποψηφίου ή τον αντιπρόσωπον ενός κόμματος ή συνασπισμού
κομμάτων ή τον αντιπρόσωπον συνδυασμού ανεξαρτήτων.».
3. Το εδάφιον (7) του άρθρου 29 του βασικού νόμου διαγράφεται και
αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου:
«(7) Ο προεδρεύων της εκλογής ή παν πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπ* αυτού οφείλει να εξήγηση, εις την παρουσίαν των εις το
εκλογικόν κέντρον ορισθέντων αντιπροσώπων των υποψηφίων, τον
τρόπον εκλογής εις οιονδήποτε εκλογέα, εφ' όσον τούτο ήθελε
ζητηθή, αποφεύγων επιμελώς πάσαν ενέργειαν ήτις δύναται να
εκληφθή ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ (ορισμένου υποψηφίου και
οφείλει τη αιτήσει του εκλογέως, οσάκις λόγω τυφλότητος ή
άλλης ανικανότητος δεν δύναται να πράξη τούτο, να βοηθήση
παρουσία ενός των βοηθών του, εις την συμπλήρωσιν της ως
προείρηται διαδικασίας και συμφώνως προς την επιθυμίαν του
τοιούτου εκλογέως.».
4. Το άρθρον 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εν τω τέλει της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) αυτού
προσθήκης της ακολούθου νέας υποπαραγράφου:
«(ν) το οποίον δεν φέρει εις το εξωτερικόν αυτού μέρος την
σφραγίδα ή τας σφραγίδας των υποψηφίων περί ων γίνεται
μνεία εις το πρακτικόν το οποίον συνετάχθη υπό του προεδρεύοντος της εκλογής του οικείου εκλογικού κέντρου.»·
και
(β) διά της εν αυτώ προσθήκης, ευθύς μετά το εδάφιον (6) αυτού,
του ακολούθου νέου εδαφίου:
«(6Α) Ανεξαρτήτως των όσων διαλαμβάνονται εις τον παρόντα
Νόμον ή εις οιονδήποτε Κανονισμόν εκδιδόμενον δυνάμει
αυτού, ψηφοδέλτιον περιέχον εις οιονδήποτε μέρος της
στήλης αυτού, η οποία αντιστοιχεί εις έκαστον συνδυασμόν κόμματος, συνασπισμόν κομμάτων και ανεξαρτήτων, ή εις έτερον μεμονωμένον υποψήφιον, έν των
σημείων ' X s , " + *, ή " V ή οιονδήποτε έτερον σημείον
προσομοιάζον προς ταύτα, θεωρείται έγκυρον.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

Τροποποίησις
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 31
του βασικού
νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2761 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 107(1) του 1992
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 των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών
της Βουλής των
Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 έως 1987 (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 έως 1992.
2. Το εδάφιο (7) του άρθρου 29 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με
το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(7) (α) Ο προεδρεύων της εκλογής ή οποιοδήποτε πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο εκλογής
σε οποιοδήποτε εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που
μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία
υπέρ ορισμένου
υποψηφίου.
(β) Τυφλός ή ανίκανος εκλογέας μπορεί να ψηφίσει μόνος του, αν
το επιθυμεί, δηλώνοντας ότι είναι σε θέση να το πράξει.
(γ) Εκλογέας ο οποίος λόγω τυφλότητας ή άλλης ανικανότητας
δεν μπορεί να ψηφίσει μπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα,
στην παρουσία ενός από τους βοηθούς του, ή από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του να τον βοηθήσει στην
άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος σύμφωνα με την επιθυμία
που εξέφρασε.».

(977)

Συνοπτικός
τίτλος.

72 του 1979
73 του 1980
16 του 1981
124 του 198S
164 του 198S
297 του 1987.
Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. £985 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1995
ΜΕΡΟΣ II
Αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων
Αριθμός 8
Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, που λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 1995 σχετιχά
με την τροποποίηση του εκλογικού νόμου, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. *
Απόφαση
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ύστερα από συζήτηση του θέματος της τροποποίησης
του εκλογικού νόμου με αφορμή την κατατεθείσα σχετική πρόταση νόμου από το Μέλος
του Σώματος κ. Ν. Ρολάνδη, αποφασίζει τα ακόλουθα:
(α) Καθόσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή βουλευτικών
εδρών, υιοθετεί την κατάργηση των υφιστάμενων ποσοστών και την αντικατάσταση τους με το 1/56 του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε όλη τη
Δημοκρατία.
(β) Καθόσον αφορά την κατανομή των αδιάθετων εδρών από τη δεύτερη κατανομή
σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 33 του ισχύοντος
εκλογικού νόμου, αναθέτει στην Επιτροπή Εσωτερικών την επεξεργασία αναλογικής διαδικασίας κατανομής των εδρών αυτών με όλες τις συνακόλουθες
τροπολογίες.
(γ) Καθόσον αφορά το υπόλοιπο μέρος του υπό συζήτηση νόμου, αναθέτει στην
Επιτροπή Εσωτερικών τη λεπτομερή νομοτεχνική επεξεργασία του και την υποβολή σχετικής έκθεσης.
(25)

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι)
Αρ. 2988, 7.7.95
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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με
το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 71(1) του 1995
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 Συνοπτικος
τιτλ ς
των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται ^ χ ο υ 1 9 7 9
μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους
73τουΐ980
του 1979 έως 1992 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ^ ™ } ^
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί ΐ64τουΐ985
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 1995.
107(π5ου \m
2. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο ίου βασικού
εδάφιο:
νόμου.
«(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), η κατανομή των κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδιάθετων εδρών
γίνεται μεταξύ των αυτοτελών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων
που συγκέντρωσαν(ΐ) Τα αυτοτελή κόμματα το ένα πεντηκοστό έκτο (1/56)·
(ii) οι συνασπισμοί δύο κομμάτων ποσοστό δέκα τοις εκατόν
(10%)· και
(iii) οι συνασπισμοί πάνω από τα δύο κόμματα ποσοστό είκοσι
τοις εκατόν (20%),
του συνόλου των έγκυρων ψήφων σ' ολόκληρη την επικράτεια της
Δημοκρατίας.
(β) Σε περίπτωση που μόνο ένα κόμμα ή μόνο ένας συνασπισμός
συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρονται πιο πάνω,
συμμετέχει στη δεύτερη κατανομή και το αμέσως επόμενο κατά σειρά
εκλογικής δύναμης αυτοτελές κόμμα, εφόσον το ποσοστό του αυτοτελούς κόμματος είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του καθενός ξεχωριστά από τα κόμματα που αποτελούν το συνασπισμό, διαφορετικά
συμμετέχει ο συνασπισμός κομμάτων που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό εκλογικής δύναμης από το ποσοστό του καθενός από
τα κόμματα που αποτελούν το συνασπισμό. Το ποσοστό αυτό εξευρίσκεται με τη διαίρεση του συνολικού ποσοστού που συγκέντρωσε ο
συνασπισμός διά του αριθμού των συνεργαζόμενων κομμάτων.

Ν. 71(Ι)/95
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Σε περίπτωση που κανένα κόμμα ή κανένας συνασπισμός
κομμάτων δε συγκέντρωσε τα αντίστοιχα ποσοστά, που αναφέρονται
πιο πάνω, τότε συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή, μόνο δύο
κόμματα ή μόνο το κόμμα και ο συνασπισμός κομμάτων ή μόνο δύο
συνασπισμοί κομμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, των οποίων η
εκλογική δύναμη υπολείπεται κατά το μικρότερο ποσοστό του αντίστοιχου κατώτατου ορίου συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή.
(γ) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνουν οι πιο πάνω παράγραφοι
(α) και (β), τα αυτοτελή κόμματα που συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή τότε μόνο δικαιώνονται δεύτερης έδρας από την κατανομή αυτή
εφόσον έχουν συγκεντρώσει τα 2/56 του συνόλου των έγκυρων
ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας.»· και
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) μετά τις λέξεις
«αχρησιμοποίητα υπόλοιπα» (έβδομη γραμμή) της φράσης «νοουμένου
ότι το εν λόγω κόμμα έχει συγκεντρώσει τα 2/56 του συνόλου των
έγκυρων -ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας και ο
συνασπισμός κομμάτων έχει συγκεντρώσει τα ποσοστά που αναφέρονται στο εδάφιο (2)».

Ν. 11(Ι)/96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3042 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Ρυθμίσεως Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη; Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Σνντάγματος.
Αριθμός 11(1) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων \|ΐηφϊζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διάβαζε- χ{χΧος·
ται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων 72τουΐ979
Νόμους του 1979 έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ω; «ο βασικός ^™υΐ98ΐ
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι ΐ24χου 1985
περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως 297 ίου 1987
1996.

107(1) του 1992
71<Ι) TOW 1995.

2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση των λέξεων «εκατόν λίρες» και «εκατόν λιρών» (3η και 5η ^ ^
γραμμή αντίστοιχα) με τις λέξεις «διακόσιες πενήντα λίρες» και «διακόσιων ν«μου.
πενήντα λιρών», αντίστοιχα.
3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση των φράσεων «κατά την σειράν προτιμήσεως του κόμματος» ΐου βασ
(12η γραμμή) και «κατά την σειράν προτιμήσεως του συνασπισμού κομμά- νόμου.
των» (16η και 17η γραμμή), μέ τη φράση «με βάση την αλφαβητική σειρά του
επωνύμου τους με εξαίρεση τον αρχηγό του κόμματος ή αυτόν που υποδεικνύεται από τον αρχηγό για τους σκοπούς εκλογής και, σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων, τους αρχηγούς του συνασπισμού κομμάτων ή αυτούς που
υποδεικνύονται από τους αρχηγούς για τους σκοπούς εκλογής, τα ονόματα
των οποίων προτάσσονται του συνδυασμού, αντίστοιχα».
(39)

Ν. 1100/96
iouifaS)
νόμου.
Τροποποίηση

40

4. Το εδάφιο (6) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «αρχηγόν κόμματος ή» (δέκατη έβδομη και
δέκατη όγδοη γραμμή) των λέξεων «στον επικεφαλής».
5. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του OQBQOV 31

χον βασικού

(β) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) αυτοΰ, των ακόλουθων νέων
εδαφίων:
«(2Α)(α) Κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης
των ψήφων, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση από τους επί της
διαλογής αντιπροσώπους των κομμάτων ή υποψηφίων οιωνδήποτε ψηφοδελτίων ή οποιωνδήποτε εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων της εκλογής ή ειδών γραφικής ύλης.
(β) Ο Έφορος έχει εξουσία να απομακρύνει από την αίθουσα
διαλογής οποιοδήποτε αντιπρόσωπο ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου (α).
(γ) Οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος παραβαίνει τις διατάξεις της
παραγράφου (α) είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
πεντακόσιες λίρες.
(2Β)(α) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχει ειδική κάλπη στην
οποία τοποθετούνται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων εκλογέων.
(β) Τα ψηφοδέλτια αυτά τοποθετούνται στην ειδική κάλπη, αν ο
αριθμός των εκτοπισθέντων εκλογέων στο οικείο εκλογικό κέντρο
δεν υπερβαίνει τους είκοσι και καταμετρούνται χωριστά.
(γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα ψηφοδέλτια των εκτοπισθέντων
εκλογέων παραμένουν στην κάλπη του οικείου εκλογικού κέντρου
και καταμετρούνται ταυτόχρονα με τα ψηφοδέλτια της οικείας
εκλογικής περιφέρειας.»·
(β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, μετά τις λέξεις
«ανεγνωρίσθησαν ως έγκυρα» (5η γραμμή) των λέξεων «ο αριθμός
των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία εκηρύχθηκαν άκυρα,»· και
(γ) με την προσθήκη, μετά το τέλος του εδαφίου (5), της ακόλουθης φράσης:
«Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'λευκό ψηφοδέλτιο'
σημαίνει ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν έχει σημειωθεί από τον εκλογέα οποιοδήποτε από τα καθορισμένα στο εδάφιο (6Α) σημεία.».

Ίο\ιάοθοον.32

'* ^° α 0 ^ 0 0 ^ 2 τ ο υ βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (4) αυτού της φράσης «ως ούτοι εδηλώθησαν υπό του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή του
συνασπισμού ανεξαρτήτων προς τον Έφορον συμφώνως προς το
άρθρο 22» (5η, 6η και 7η γραμμή)· και
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(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, μετά την παράγραφο (γ), της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(γΐ) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία κηρύχθηκαν άκυρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 'λευκό ψηφοδέλτιο' έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (5)
του άρθρου 31.».
7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 37 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Τοοπο?"^'ν 37
ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Οποιοσδήποτε εκλογέας παραλείψει να ασκήσει το εκλογικό του ν ό μ ο υ
δικαίωμα είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες.».
8. Το άρθρο 64 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροπο^'^ 64
του ά&''

(α) Με την μετατροπή του υφιστάμενου μέρους του εδαφίου (1) αυτού τ ο υ
σε παράγραφο (α) και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(β) Κανένα πρόσωπο δε μεταδίδει, διαφημίζει ή δημοσιεύει
οποιαδήποτε είδηση ή ανακοίνωση, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή,
που έχει σχέση αμέσως ή εμμέσως με τις εκλογές κατά την παραμονή της ημέρας της ψηφοφορίας και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εκτός από ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από
τον Έφορο Εκλογής ή με εξουσιοδότηση"του.».
(β) με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) αυτού, σε εδάφιο (3) και την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2) Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της, έξω
από τα εκλογικά κέντρα κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά
ή να διατηρεί εκλογικό επιτελείο ή να επιδεικνύει ή να αναρτά
οποιεσδήποτε πινακίδες που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την
εκλογή».
(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού (όπως αναριθμήθηκε) μετά το
σημείο «(1)» (1η γραμμή) της λέξης και του αριθμού «και (2)» και την
αντικατάσταση των λέξεων «τρεις» και «πεντήκοντα» (3η γραμμή), με
τις λέξεις «έξι» και «πεντακόσιες», αντίστοιχα.

Κ.Δ.Π. 41/96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3042 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Αριθμός 41
Οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί τον 1996, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα
28, 31 και 65 των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του
1979 έως 1995, και κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το
εδάφιο (2) του άρθρου 3 τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
Κανονισμών που Εκδίδονται μ» Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου του 1989, εγκρίθηκαν
και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ο ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί με βάση τα άρθρα 28,31 και 65
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται
από τα άρθρα 28, 31 και 65 των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντίπροσώπων Νόμων του 1979 έως 1995, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

72τουΐ979
7?τον}?!?
ΐ24του 1985
164 του 19SS
297 του 1987
107(1) του 1992
71(1) του 1995.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Εκλογής Μελών
της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1996 και * τ λ ο ς '
θα διαβάζονται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπρο- Επίσημη
σώπων Κανονισμούς του 1981 και 1986 (που στο εξής θα αναφέρονται ως {
«οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανόνισμοί θα αναφέρονται ως οι περί εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμοί του 1981 έως 1996.
(71)
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τροποποίηση
2. Η υποπαράγραφος (β) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 9 των
οίμο^9των
βασικών Κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «κατά
βσσιχών Κονο- την σειράν προτιμήσεως του κόμματος» (6η και 7η γραμμή) με τις λέξεις «με
νισμων
·
βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους με εξαίρεση τον αρχηγό του
κόμματος και σε περίπτωση συνασπισμού κομμάτων τους αρχηγούς των
κομμάτων, τα ονόματα των οποίων προτάσσονται του συνδυασμού.».
3. Η παράγραφος (7) του κανονισμού 12 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, μετά την υποπαράγραφο (στ), της ακόλουθης νέας
βασικών Κανο- υποπαραγράφου:
«(στί) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων που έχουν κηρυχθεί άκυρα».

Ε.Ε. Παρ. 1(1)
Αρ. 3111, 31.12.96
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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 118(1) του 1996
ΝΟΜΟΣ Π Ο Υ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
Τ Η Σ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων •ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο π α ρ ώ ν Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής Συνοπτικός
των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 και θα διαβά- τ α λ < ^ ' τ ο υ
7
ζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νό3™*>
μους του 1979 έως 1996 (που στο εξής θ α αναφέρονται ω ς «ο βασικός νόμος»)
m τον 1985

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
*^ί χ ο υ
^
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως (Αρ. 2) ΐ07(ΐ)χου 1992
1OQ6
1
*^υ·

71(1) του 1995
11(1) του 1996.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του π ι ο κάτω νέου άρ- τροποποίηση
θρου 35, του υφιστάμενου άρθρου 35 αναριθμουμένου ως άρθρου 35Α:
νόμο^ με^την
«πλήρωση
35.—(1) Τηρουμένων τ ω ν διατάξεων του εδαφίου (2), όταν γ ι α νέουάοθς
βουλευτικής οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούχαι βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράν τ α πέντε τ ο π ο λ ύ ημέρες με ανακήρυξη α π ό τον Έ φ ο ρ ο , κ α τ ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν
ζωή κ α τ ά το χρόνο της ανακήρυξης υποψήφιο του συνδυασμού της
ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού
κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση
κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά το
χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί ν α ανήκει στο ίδιο κόμμα
ή συνασπισμό κομμάτων και ο ο π ο ί ο ς θα εκλεγόταν στις γενικές
βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, π ο υ κατείχε την κενωθείσα έδρα
και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε
α π ο π ο ι ο ύ ν τ α ι του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε
δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου
λόγω θανάτου ή γιατί κατά το χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή το συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει
περισσότερους α π ό αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή
μπορούσαν ν α είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δεύτερης παραγράφου
του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού:
Νοείται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού εφαρμόζονται κ α τ ' αναλογίαν οι
διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου
32.
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(2) Σε περίπτωση κατά την οποία είναι αδύνατη η πλήρωση της
κενωθείσας έδρας με βάση το εδάφιο (1), διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Α του παρόντος Νόμου.».
Κατάργηση
3. Ο περί Πληρώσεως Κενωθείσης Βουλευτικής Έδρας Νόμος του 1986,
V95
του i986°
διά του παρόντος καταργείται.

Τυπώ&πκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

E.E. Παρ. 1(1)
Αρ. 3207,19.12.97
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Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του
1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 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
ίων Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται
μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους
του 1979 έως (Αρ. 2) του 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι
Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 έως
1QQ7

2. Το εδάφιο (6) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
:ντικατάσταση του αριθμού «6.30» ( 1η γραμμή) με τον αριθμό «7» και του
:ριθμού «6.00 μ.μ.» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «5 μ.μ.»
3. Το εδάφιο (5) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη
άγραφη των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) αυτού και τη
•αγραφή του γράμματος και σημείων «(α)» από την εναπομείνασα παρά-

τίχ

^ςτου ,979
73 του ΐ980

}^J ζ {^
297τουΐ987

107(1) του 1992
71(1) του 1995
11(1) του 1996
118(1) του 1996.

Τροποποίηση
^ ^ σ / 7
νόμου.
Τροποποίηση
pSjJ2
νόμου.

\>αφο.
4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Τροποποίηση
του
:<όλουθο νέο εδάφιο:
*οβοσυ 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: ί°υβασίκου31
«(1) Ο Έφοος
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(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' περιλαμβάνει και τον Προεδρεύοντα της Εκλογής, ο οποίος έχει στο εκλογικό του κέντρο όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του οικείου
Εφόρου.».
Τροποποίηση
6. Το εδάφιο (4) του άρθρου 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
του άρθοου 32 αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου αυτού, με την ακόλουθη νέα παράνομο\>σΐΧθυ
γράφο:
«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 ανακηρύσσεται βουλευτής ο υποψήφιος το όνομα του οποίου κληρώθηκε.».
Τροποποίηση
7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
του άρθρου 43 αντικατάσταση των λέξεων «διορίζεται εγγράφως» (πρώτη και δεύτερη
νόμου.01"011
Υί>αμμή) Μ-ε τ ι ς λέξεις « δ ύ ν α τ α ι ν α διορισθεί».
Διαγραφή
8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 63 αυτού
του άρθρου 63 κ α ι τ η ν αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 64, 65, 66 και 67 σε άρθρα 63,
νόμου.1
64, 65 και 66, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3486 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 2001
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
ίίμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 45(1) του 2001
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
v Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί
τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους του
79 μέχρι 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εκλογής
της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 1979 μέχρι 2001.

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
*"Αουθο νέο εδάφιο:
«(2) Κάθε κάλπη, χωρίς να ανοιχτεί, σφραγίζεται από τον προεδρεύοντα της εκλογής με τη σφραγίδα αυτού και τη σφραγίδα των υποψηφίων
οι οποίοι θέλουν να τη σφραγίσουν, ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί
χωρίς να παραβιαστεί η σφραγίδα, και αποστέλλεται από αυτόν υπό
ασφαλή φύλαξη στον Έφορο της Εκλογής.».
(191)

Συνοπτικός
τίτλος.
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
118(1) του 1996
101(1) του 1997.
Τοοποπυίηση
του άοθοου 30
του βαοικού
νόμου.

Ν. 45(Ι)/2001
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3. Το άρθρο 31 του Βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάνόμου.

φΙΟ:

«(1) Ο Έφορος, ευθύς μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας,
προβαίνει σε διευθετήσεις για τη διαλογή χων ψήφων στην παρουαία
των υποψηφίων ή των επί της διαλογής εγγράφως διορισθέντων αχύ
αυτόν αντιπροσώπων τους και προς το σκοπό αυτό δίδει ειδοποιηο^
σε κάθε υποψήφιο ή, αν ο υποψήφιος διόρισε αντιπρόσωπο επί
διαλογής, στον αντιπρόσωπο αυτού για τον τόπο και το χρόνο
έναρξης της διαλογής.»· και
(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (8) αυτού και την αναρίθμηση του εδάφιο?
(9) αυτού σε εδάφιο (8).

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

Ϊ.Ε. Παρ. 1(1)
%$. 3487, 6.4.2001
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Ν. 56(Ι)/2001

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
^όμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο•^ατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 56(1) του 2001
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 Βου- Συνοπτικός
*% των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 και θα τ ί τ λ ο |·
*Η$άζεται μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώ73τουΐ980
't-.-v Νόμους του 1979 μέχρι 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
ΐ6τουΐ98ΐ
^ ί ΐ κ ό ς νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
,^ίουΐ^
'-«ζί ως οι περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμοι του 297τουΐ987
f 79 μέχρι (Αρ.2) 2001.
«W) ™> ι»2
.,.

ν> ι,Μ ν ν

)

71(1)του 1995
11(1) του 1996
118(1) του 1996
101(1) του 1997
45 (Ι) του 2001.

2.0 βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν αμέσως μετά το Τροποποίηση

^

63 του ακόλουθου νέου άρθρου:

7JS7Z

63Α.—(1) Η δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων που έχει προσθήκη
ή έμμεση σχέση με τις εκλογές απαγορεύεται επτά ημέρες πριν ν ε ο υ ά ο θ ο ο υ
από την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογής.
(2) Η παράβαση της πιο πάνω διάταξης συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με πρόστιμο
που δεν υπερβαίνει τις £500 ή και με τις δύο αυτές ποινές.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

Ν. 209(Ι)/2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3659 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2€02 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
βί-μφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 209(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) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται
μαζί με τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμους
ίου 1979 μέχρι (Αρ. 2) του 2001 (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

τιτλ

°ζ·
72τουΐ979
]36ττ°ζ |^°
ΐ24του 1985
ΐ64τουΐ985

297 ΤΟυ 1987

•ynuyy

*-υυΖ·

107(1) του 1992
71(1) του 1995
11(1) του 1996
Π 8(1) του 1996
101(1) του 1997
45(1) του 2001
56(1) του 2001.

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την Τροποποίηση
αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την ^ ^ ^ 2 7
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
νόμου.
«Νοείται ότι ο Έφορος δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο
με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, να λειτουργήσει Εκλογικά Κέντρα σε
Πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και να κατανέμει σ' αυτά εκλογείς οι οποίοι είναι φοιτητές ή προσωρινά εργαζόμενοι, είναι γραμμένοι
στον εκλογικό κατάλογο, κατέχουν εκλογικό βιβλιάριο και κατά την ημέρα
των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό.
(2999)

Ν. 209(Ι)/2002

τροποποίηση
του βασίχού30

3000

Για το σκοπό αυτό, ο Έφορος καταρτίζει ειδικό εκλογικό κατάλογο
κατά τον καθορισμένο τρόπο, συμφωνά με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου».
3. To εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου καταργείται και διαΥΡ α Φ ε τ α ι > α π ό την εναπομείνασα διάταξη, το σημείο και αριθμός «(1)».

νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 31
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
. . ..
,
,
,,
..
( α ) Μ ε τ ι Ί ν αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νεο
εδάφιο:
«(1)(α) Ο Προεδρεύων της Εκλογής ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας, προβαίνει σε διευθετήσεις για την επί
τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο διαλογή και καταμέτρηση των
•ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής
εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων των κομμάτων.
(β) Προς το σκοπό αυτό κάθε κάλπη ανοίγεται 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 διαβιβάζει αμέσως τα αποτελέσματα της εκλογής και
μεταφέρει με τον ασφαλέστερο τρόπο την κάλπη με το περιεχόμενο
της και όλα τα σχετικά έντυπα στον Έ φ ο ρ ο της οικείας εκλογικής
περιφέρειας.»· και
(β) 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, ' Έ φ ο ρ ο ς ' περιλαμβάνει και τον Προεδρεύοντα της Εκλογής, ο οποίος έχει στο
εκλογικό του κέντρο όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του
οικείου Εφόρου.».
c

No. 106(1) of 1996

THE SECOND AMENDMENT OF THE CONSTITUTION
LAW OF 1996

Whereas paragraph 1 of Article 63 of the Constitution of the
Republic of Cyprus provides the minimum age of electors to be
the age of twenty one years,

And whereas according to contemporary, accepted facts and
concepts

for a more effective functioning of the democratic

system, it is considered absolutely necessary to extend the right
to vote at elections for the designation of members of the House
of Representatives to all citizens having attained the age of 18
years,

And whereas Article 63 of the Constitution is not one of the
fundamental Articles

of the

Constitution which

under

no

circumstances can be amended or repealed,

And whereas owing to the continuing Turkish occupation and
the special circumstances existing thereof, the Turkish Cypriots
do not participate in the election and functioning of the House of
Representatives,

And whereas the Law of Necessity justifies the retention of the
power

of the

House

of

Representatives

to

amend

non

fundamental provisions of the Constitution, and also because in
this particular case and by virtue of the above, it justifies the
attainment of the intended objective of the more effective
functioning of the democratic system by extending the right to

vote.

The House of Representatives hereby enacts as follows:

1. This Law may be cited as the Second Amendment of the Short title.
Constitution Law of 1996.

2.

Paragraph 1 of Article 63 of the Constitution shall be Amendment

amended with the substitution of the words "twenty first" (third °

lce

of the

line) for the words "eighteen".
'

3

Constitution.

Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑΣ ΤΗΣ^ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3110 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
••'ΜΕΡΟΣ-Ιο χζφΙ της ΤφΙτης Τροποποίησης τον Συντάγματος Νόμος του 1996 εκδίδεται μζ Αημοσίενση ατην Επίσημη Εφημε^ίΛα της Κνκβιαχής Δημοχςατίας ννμφβνα με το Άρθρο S2
τον Σνντάγματος.
' . · , , . . .:..· :·-.
Αριθμός115(1)του.1996
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΠΉΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 : :
-r ΕπεΛή·η.:Λαςάγραφος 2 του Αρθρου 66 του Συντάγματος καθορίζει ότι π«οο<μκ>.
χΕνωθείσα βουλευτική έδρα «ληρώνεται 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 Αντιπροσώπων,
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 to Σύνταγμα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ορίσει, αναθεω- ^ J ^ J {^
ρήση ή τροποποιήσει,
ιοτοο w· WM
TvDmaes
Και βπειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενασκώντας την εξουσία της που
απορρέει από το Σΰνταγμα, 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 αντιπροσώπευση της θέλησης των εκλογέων, υλοποιώντας έτσι την καθιέρωση και στην
*οόξη της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας.
Και επειδή το Αρθρο 66 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη Αρθρα του Συντάγματος τα οποία δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο
να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν,
(519)

302471
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Και επειδή λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των εξαιρετικών συνθηκών «ου επικρατούν στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπριοι, δε συμμετέχουν στην εκλογή και λειτουργία τής 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 απρόσκοπτη 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 εκλογικό σύστημα και-δεν οδηγεί στην επίτευξη του απώτερου συνταγματικού
στόχου της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος που το Σύνταγμα διασςραλίζεί.
Και επειδή η Βουλή των Αντιπροσώπων προκρίνει ότι η μή ρύθμιση ζητημάτων που έχουν επιβάλει οι πιο χάνω αρχές και περιστάσεις συνεπάγεται
σοβαρές και απρόβλεπτες συνέχειες που θέτουν υπό αμφισβήτηση το ίδιο το
οικοδόμημα της λειτουργίας Αρχών και Εξουσιών .της Δημοκρατίας,
Ει* αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ι^ηφίζει ως ακολούθως:
L Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του
Συντάγματος Νόμος του 1996.'
3. Η παράγραφος 2 του Αρθρου 66 του Συντάγματος διαγράφεται και αντι>
^aeunaTataroS την. πιο χάτω χαράγράφοί;; ::•:-,'• :ϊ
•• < : ·: ••
«2. Κενωθείσα Βουλευτική έδρα'χληρούται εντός προθεσμίας τεσσαράχοντα πέντε το πολύ ημερών'από της κενώσεως καθ* ον τρόπον
νόμος ορίζει.». ..-.
·:·:

TuRtaetpte oto Τ«πογοαφΐ(ο rns Κνκοιοχής Δημοχοστίας. ΛηκωσΙα.
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No. 115(1) of 1996

THE THIRD AMENDMENT OF THE CONSTITUTION
LAW OF 1996

Whereas paragraph 2 of Article 66 of the Constitution Preamble,
provides that a vacated seat of a Representative shall be filled
by a by-election to be held within a period not exceeding forty
five days of the occurrence of such vacancy on a date to be
fixed by the House of Representatives,

And whereas by virtue of the provisions of the Election of
Members of the House of Representatives Law, the election of
Members of the House of Representatives is conducted in
accordance

with

the

electoral

system

which

under

72 of 1979
1980
73 of 1980

16 of 1981

the

I64ofi985

Constitution may be defined, revised and amended by the

297 of 1987

House of Representatives,

107(l) of 1992

71(1) of 1995
11(1) of 1996.

And whereas the House of Representatives, in exercising of
its power emanating from the Constitution, has adopted the
proportional electoral system which by its very nature is
considered more representative and is in accordance with the
current democratic concepts,

And whereas such an electoral system leads to a more
equitable representation of the will of electors implementing in
this way

in practice the entrenchment of the principle of

people's sovereignty,

And whereas Article 66 of the Constitution is not one of the
fundamental Articles of the Constitution which under no
circumstances can be amended or repealed,

And whereas owing to the continuing Turkish occupation
and the special circumstances existing in Cyprus, the Turkish
Cypriote do not participate in the election and functioning of the
House of Representatives,

And whereas the Law of Necessity justifies the retention and
exercise

of the

revisionary function

of the

House

of

Representatives, which is expressed with the amendment of
non fundamental provisions of the Constitution, for the
unimpeded and normal functioning of system of government,

And whereas the non adoption par excellence of democratic
principles as a whole governing the electoral system which has
been adopted, negates and neutralises the very right of the
House of Representatives to adopt any electoral system, and
does not lead to the attainment of the ultimate constitutional
goal of the more effective functioning of the democratic political
regime which is safeguarded by the Constitution,

And whereas the House of Representatives anticipates that
the non regulation of matters imposed by the above principles
and

circumstances,

entails

serious

and

unforeseable

consequences which place under dispute the very structure of
operation of principles and powers of Democracy,

Therefore, the House of Representatives hereby enacts as
follows:

1. This Law may be cited as the Third Amendment of the Short title.
Constitution Law of 1996.
2. The second paragraph of Article 66 of the Constitution Amendment of
shall be deleted and be replaced by the following paragraph:

lce

°

Constitution.

"2.

When a vacancy occurs in the seat of a

Representative such vacancy shall be filled within a period
not exceeding forty five days of its occurrence, in such
manner as a Law may provide.".

e

E.E. Παρ. 1(1)
Αρ. 3102, 29.11.96

502

Ν. 106(Ι)/96

Ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 1996 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 106(1) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996
Επειδή η παράγραφος 1 του Αρθρου 63 του Συντάγματος καθορίζει ως
κατώτατο όριο ηλικίας των εκλογέων το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας
τους,
Και επειδή με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και αντιλήψεις για αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος κρίνεται απολύτως
αναγκαίο όπως το δικαίωμα της ψήφου σε εκλογές για ανάδειξη μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων επεκταθεί έτσι ώστε να το έχουν όλοι οι πολίτες
που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους,
Και επειδή το Άρθρο 63 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, τα οποία δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο
να τροποποιηθούν ή καταργηθούν,
Και επειδή 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 επειδή το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας
της Βουλής των Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις του
Συντάγματος, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και ενόψει των ανωτέρω
δικαιολογεί και την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος με την επέκταση του
δικαιώματος της ψήφου.
Συνοπτικός
τίτλος.
Τροποποίηση
του Άςθςου 63
του Συντάγματος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης
του Συντάγματος Νόμος του 1996.
2. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 63 του Συντάγματος τροποποιείται με την
αντικατάσταση των λέξεων «εικοστόν πρώτον» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις
«δέκατο όγδοο».
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με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) της φράσης "σε οποιοδήποτε εύλογο
χρόνο να εισέρχεται, επιθεωρεί, ελέγχει και εξετάζει οποιαδήποτε
δημόσια κολυμβητική δεξαμενή και" (πρώτη, δεύτερη και τρίτη
γραμμή).
7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση
προσθήκη, μετά τη λέξη "μηχανολογικές" (τρίτη γραμμή), των λέξεων "ή ™ ( S V °
ηλεκτρολογικές".
νόμου.

