ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
Οπ Ά ρ . 280 της 11 ης Ο ΚΤΩΒΡΙΟ Υ 1963

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τ ω άρθρω 52 τ ου Συντ άγματ ος ό υπό τ ης Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς 'Εκλογικός (Προσωρινά! Διατ άξεις) Νόμος τ ου 1963, τ ο
κείμενον τ ου οποίου ακολουθεί, εκδίδετ αι υπό τ ου Προέδρου και του 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 71 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Σ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ
ΤΗΝ ΔΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 187 τοΟ
Συντάγματος έξέπνευσεν ή ισχύς απάντων τών είς τάς έκλογάς άφο
ρώντων νόμων και κανονισμών'
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι δέν κατέστη δυνατή ή θέσπισις Νέου Εκλο
γικού Νόμου ώς προνοείται έν αύτω*
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι είναι αναγκαία ή λήψις προσωρινών νομο
θετικών μέτρων δια τήν διενέργειαν εκλογών*
Ή Βουλή τ ών 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύνατ αι νά άναφέρητ αι ώς ό 'Εκλογικός (Προ- Συνοπτ ικός
σωριναί Διατ άξεις) Νόμος τ ου 1963. τ
τί λος.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία,
μένου—
«βουλευτής» σημαίνει μέλος της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων
«εκλογή» σημαίνει έκλογήν διενεργουμένην έπί τω τέλει εκλογής
Προέδρου καΐ 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας και βουλευτών,
περιλαμβάνει δε άναπληρωματικήν έκλογήν διενεργουμένην προς
πλήρωσιν κενουμένου λειτουργήματος του Προέδρου ή 'Αντιπρο
έδρου τής Δημοκροπίας ή κενούμενης βουλευτικής £δρας'
«εκλογική περιφέρεια» σημαίνει τήν περιφέρειαν είς ή ν άφορα ή
κενωθεΐσα βουλευτική ^δρα'
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37τοϋ1959
41'τοΰ 1959
43τοΰ1959
4 7 τ ο ΰ 1959
6 τ ο ϋ 1960.

3 6 τ ο ϋ 1959.

'Εκλογικός
Κατάλογος.

3 6 τ ο 0 1959.

36τοϋ1959.

Αϊ έκλογαι
διέπονται
Οπό των δια
τάξεων των
'Εκλογικών
Νόμων.

«Εκλογικοί Νόμοι» σημαίνει τους Εκλογικούς (Πρόεδρος και
'Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμους του 1959 και τους Εκλο
γικούς (Βουλή των 'Αντιπροσώπων και Κοινοτικά! Συνελεύσεις)
Νόμους του 1959 καΐ 1960, περιλαμβάνει δε τους δυνάμει αυτών
γενομένους Κανονισμούς'
«Εκλογικός Κατάλογος» καΐ «Εγκεκριμένος Εκλογικός Κατά
λογος» σημαίνει Έκλογικόν Κατάλογον καΐ Έγκεκριμένον Εκλο
γικό ν Κατάλογο ν συνταχθέντα καΐ εγκριθέντα δυνάμει των δια
τάξεων του περί Έγγραφης 'Εκλογέων Νόμου του 1959, δια την
έκλογικήν περιφέρειαν'
«"Εφορος Εκλογικών Καταλόγων» σημαίνει τον Έπαρχον της
'Επαρχίας έν ή κείται ή εκλογική περιφέρεια.
3.—(1) "Αμα ώς κενωθή το λειτούργημα του Προέδρου ή 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας, ή κενωθή βουλευτική έδρα ό "Εφορος
Εκλογικών Καταλόγων οφείλει δπως τό ταχύτερον δυνατόν αναθεώ
ρηση και συγχρονίση τον Έκλογικόν Κατάλογον.
(2) Έ π Ι τω τέλει τούτω ό "Εφορος Εκλογικών Καταλόγων θα
χρησιμοποιη τόν Έγκεκριμένον Έκλογικόν Κατάλογον εις δν θά
διενεργη τάς προς τούτο αναγκαίας διαγραφάς, άλλαγάς καΐ προσ
θήκας.
(3) Άναφορικώς προς τήν άναθεώρησιν και συγχρονισμόν του
Εκλογικού Καταλόγου ό "Εφορος Εκλογικών Καταλόγων κέκτηται
άπάσας τάς εξουσίας καΐ εκτελεί άπαντα τα καθήκοντα άτινα ανα
τίθενται τω Έφόρω Εκλογικών Καταλόγων δυνάμει τών διατάξεων
του περί Έγγραφης Εκλογέων Νόμου του 1959, αϊ διατάξεις του
οποίου, ύποστάσαι τάς αναγκαίας προς τοΰτο τροποποιήσεις, εφαρ
μόζονται έπί της αναθεωρήσεως και συγχρονισμού του Εκλογικού
Καταλόγου δυνάμει του παρόντος άρθρου ώς έάν ή ισχύς αυτών δέν
εΐχεν εκπνεύσει εισέτι και έξηκολούθουν οδσαι έν ίσχύϊ.
(4) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (3), ό περί
Έγγραφης Εκλογέων Νόμος 1959, υφίσταται τάς ακολούθους τρο
ποποιήσεις :
(α) αϊ άφορώσαι εις τά νόμιμα προσόντα εκλογέων διατάξεις
υπόκεινται έν τη εφαρμογή αυτών εις τάς διατάξεις του
άρθρου 63 του Συντάγματος'
(6) ό "Εφορος Εκλογικών Καταλόγων έν τη εκτελέσει τών κα
θηκόντων αυτού" δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλει νά
ένεργήση τό ταχύτερον δυνατόν και νά διεξαγάγη τάς έρευ
νας αύτου μέσω τών παρά τω γραφείω αύτου υπηρετούντων
δημοσίων υπαλλήλων"
(γ) πάσα έν τω νόμω τούτω προνοουμένη προθεσμία περικό
πτεται εις τριήμερον τοιαύτην.
4.—(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), αί έκλογαι διενεργούνται,
διεξάγονται και υπόκεινται εις άμφισδήτησιν συμφώνως ταΐς διατά
ξεσι τών εκλογικών νόμων, ώς έάν οδτοι δεν ειχον εκπνεύσει εισέτι
και έξηκολούθουν δντες έν ϊσχύϊ.
(2) Έ π ί πάσης εκλογής εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τών εκλογικών
νόμων, ύποστάσαι τάς προς τοΰτο αναγκαίας τροποποιήσεις, άνευ δε
επηρεασμού της γενικότητος του παρόντος εδαφίου, αί τοιαυται δια
τάξεις υπόκεινται εις τάς ακολούθους τροποποιήσεις :
(α) αί διατάξεις αί άφορώσαι εις τά νόμιμα προσόντα του Προ
έδρου και 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας αντικαθίστανται
διά τών διατάξεων του άρθρου 40 του Συντάγματος, αί δε
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διατάξεις at άφορώσαι εις τά νόμιμα προσόντα εκλόγιμων
προσώπων, αντικαθίστανται όιά των διατάξεων του άρθρου
64 τοΰ Συντάγματος"
(β) at αρμοδιότητες του Κυβερνήτου ενασκούνται υπό τοΰ
Υπουργού Εσωτερικών'
(γ) at διατάξεις at άφορώσαι εις τον καθορισμόν της ημερομη
νίας εκλογής Προέδρου ή 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας
αντικαθίστανται διά τών διατάξεων της παραγράφου 3 τοΟ
άρθρου 43 και της παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 44 τοΰ Συν
τάγμοαος, at δε διατάξεις at άφορώσαι είς τον καθορισμόν
ημερομηνίας διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών αντικαθί
στανται διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 66 τοΰ Συντάγ
ματος"
(δ) πάσα αναφορά είς το Άνώτατον Δικαστήριον (Supreme
Court) ή είς Έκλογοδικεΐον αντικαθίσταται δι* αναφοράς
είς το Άνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον.
5. Ό παρών Νόμος θά εξακολούθηση νά ευρίσκεται εν ίσχύϊ μέχρι Χρονική
της ψηφίσεως του νέου Εκλογικού Νόμου.
Ισχύς
6. Ή ίσχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό της 10ης 'Οκτωβρίου "Εναρξις
1963.

ΙοχόοςτοΟ
παρόντος
Νόμου.

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

