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ούτος ελάμβανε- δυνάμει του παρόντος Νόμου ευθύς προ
τού παύση νά κατέχη τό αξίωμα αύτοΟ, πολλαπλασιαζό-
μενον έπί τόν αριθμόν τών συμπεπλη ρω μένων μηνών καθ* 
οΟς κατείχε τό αξίωμα αυτού μετά τήν ανω άναφερομένην 
ήμερομηνίαν. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΟ εδαφίου (1) ή περίοδος καθ' 
ήν Υπουργός κατείχε προηγουμένως τό αξίωμα του Προ
έδρου της 'Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως λογίζεται 
ώς έάν ήτο περίοδος καθ' ήν κατείχε τό αξίωμα τοΰ Υπουρ
γού και λαμβάνεται ύπ' Οψιν κατά τόν ύπολογισμόν τοΟ 
έν τω είρήμένω έδαφίω αναφερομένου φιλοδωρήματος». 

Ό περί θρησκευτικών Όμάδων. (Έκπροσώπησις) Νόμος του 1970 εκδίδε
τα ι διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

V2 του 1 965 
45 τοΰ 1965 
49 τ ο ΰ 1 9 6 6 
50 τοΰ 1967 
87 τ ο ΰ 1 9 6 8 
58 τοΰ 1969 . 

Συνοπτικός 
τ ί τλος . 

'Ερμηνε ία . 

39 του 1965 . 

Έκπροσώπη

σις θρησκευτι

κής όμώδος. 

'Αριθμός 58 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Ε Ω Σ 
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ, 

ΛΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 

'Επειδή δυνάμει του εδαφίου (3) τοΟ άρθρου 10 των περί Μεταβι
βάσεως της 'Ασκήσεως τών 'Αρμοδιοτήτων της 'Ελληνικής Κοινοτι
κής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμων του 1965 
έως 1969 προεβλέφθη δτι 6 μελλοντικός τρόπος εκπροσωπήσεως τών 
Βρησκευτικών ομάδων τών 'Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών θά 
ρυθμισθή δι' είδικής νομοθεσίας : 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί θρησκευτικών Όμά
δων (Έκπροσώπησις) Νόμος του 1970. 

£. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά
φορος έννοια— 

«αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπον εκλεγέν δυνάμει του παρόν
τος Νόμου δπως εκπροσώπηση τήν οίκείαν θρησκευτικήν Ομάδα' 

«έκλογέύς» σημαίνει πρόσωπον έγγεγραμμένον εις τόν έκλογι
κόν κατάλογον ώς δΐκαιούμενον νά ψηφίση ε ι ς εκλογή ν' 

«εκλογή» σημαίνει έκλογήν αντιπροσώπων' 
«εκλογικός νόμος» κέκτηται τήν είς τόν δρον τούτον άποδιδομέ

νην έννοιαν ύπό του άρθρου 2 του 'Εκλογικού (Μεταβατικαί δια
τάξεις) Νόμου του 1965



«θρησκευτική ομάς» σημαίνει τήν θρησκευτικήν ομάδα τών "Αρ
μενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Υπουργόν 'Εσωτερικών. 
(2) "Οροι μή ειδικώς οριζόμενοι έν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται 

τήν είς άύτούς άποδιδομένην ίννοιαν ύπό του εκλογικού νόμου. 

3 .Η !
1
) 'Εκάστη θρησκευτική υμάς"εκπροσωπείται οι ' ένος αντι

προσώπου, εκλεγομένου δπό τών .έχΑογέων τής Ομάδος συμφώνως 
προς τάς διατάξεις του παρόντος Νομού. 
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(2) Ό εκλεγείς αντιπρόσωπος αναλαμβάνει τά καθήκοντα άϋΈου 
τήν ίην του αμέσως επομένου,, μψζά τήν έκλογήν αύτου μηνός, ή δέ 
θητεία, αύτου λήγει τήν 31ην του αντιστοίχου μηνός τοΟ πέμπτου άπό 
της εκλογής αύτου έτους : 

Νοείται δτι αντιπρόσωπος εξακολουθεί να έκπροσωπβ τήν ομάδα 
αύτου μέχρι της αναλήψεως ύπό τοΟ νεοεκλεγέντος αντιπροσώπου 
των καθηκόντων αύτου. 

4.—(1) "Εκαστος αντιπρόσωπος μέχρι λήξεως της θητείας αύτου 
αντιπροσωπεύει τήν οίκείαν ομάδα έν σχέσει προς θέματα άτιναύπή
γοντο είς τήν Έλληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν καί προς τόν σκο
πόν τούτον— 

(α) θά έχη τό δικαίωμα δπως θέτ^ τάς απόψεις της ομάδος 
αύτου έπί οίουδήποτέ τοιούτου θέματος δπερ άφορα* είς ταύ
την ή δπως προβαίνη είς αναγκαίας παραστάσεις έπί των 
τοιούτων θεμάτων άφορώντων είς τήν δμάδά αύτρΟ ενώπιον 
οίουδήποτέ οργάνου ή επιτροπής της Βουλής των "Αντιπρό
σωπων ή.οργάνου ή αρχής της Δημοκρατίας' 

(β) ή Βουλή τών Αντιπροσώπων διά της αρμοδίας αυτής επι
τροπής πρό της λήψεως οιουδήποτε νομοθετικού μέτρου έπί 
οίουδήποτέ τοιούτου θέματος και οίονδήποτε δργανον ή αρ
χή τής Δημοκρατίας πρίν ή προβή είς τήν άσκησιν διοικητι
κής αρμοδιότητος έπί οίουδήποτέ τοιούτου θέματος θά ζητή" 
τάς απόψεις του είρημένου αντιπροσώπου τής οίκείας 
ομάδος. 

(2) Οί έν τω έδαφίω (1) αντιπρόσωποι θά άπολαύσωσι διαρκούσης 
τής θητείας αυτών της αυτής ασυλίας ής άπήλαυον τά μέλη τής Ελ
ληνικής. Κοινοτικής Συνελεύσεως κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως 
Ισχύος των περί Μεταβιβάσεως τής 'Ασκήσεως των 'Αρμοδιοτήτων 
τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως καί περί 'Υπουργείου Παι
δείας Νόμων του 1965 έως 1969. 

5. Εντός ενός μηνός άπό τής ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νό
μου καί άμα ώς κενωθή έδρα αντιπροσώπου μετά ταύτα ό "Επαρχος 
έκαστης Επαρχίας φροντίζει δπως τά ονόματα έκαστου έκλογέως, 
εγγεγραμμένου είς τόν έν Ισχύ'ί κατάλογον, ανήκοντος είς θρησκευ
τικήν όμάοα μεταψερθώσιν εις είδικόν διά τήν θρησκευτικήν ταύτην 
ομάδα κοίτάλογον όστις διά τους σκοπούς εκλογής δυνάμει τοΟ πα
ρόντος Νόμου θά άποτελή τόν έκλογικόν κατάλογον τής θρησκευτι
κής ομάδος : 

Νοείται δτι θά παρέχηται ή ευκαιρία καταχωρήσεως ενστάσεων ως 
προς τόν τοιούτον κατάλογον. 

6. Εντός δύο μηνών άπό τής ενάρξεως Ισχύος τοΟ παρόντος Νό
μου καί άμα ώς κενωθώ έδρα αντιπροσώπου μετά ταύτα ό Υπουργός 
διά προκηρύξεως αύτου δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
τής Δημοκρατίας, ορίζει ήμερομηνίαν εκλογής αντιπροσώπων των 
θρησκευτικών ομάδων ή αντιπροσώπου, τής θρησκευτικής ομάδος, ώς 
θά ήτο ή περίπτωσις. 

7. Ό Υπουργός διορίζει, διά δημοσιεύσεως γνωστοποιήσεως'δημο
σιβυομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, "Εφορόν 
§κ?εογή>ς καίπροβαίνει, τηρουμένων των αναλογιών, είς άπάσας τάς 
αναγκαίας 6ιοίκητικάς διευθετήσεις καί διά τόνισκοΑόν.εκλογών προ. 
νοούμενος Οπό τοΟ εκλογικού ΝόμΟυ. 

'Εξουσία 
καί ασυλία ι 
αντιπροσώπων. 

ϊ 2 τοΰ 1965 
45το0 1965 
49· τοΟ 1966 
50το0 1967 
87 χοΟ 1968 
58 τοΟ 1969. 

. "Εκλογικός 
κατάλογος 
θρησκευτικών 
δμά&ον. 

Προκήρυξις 
εκλογών. 

"Εφορος 
εκλογής, 
κ.λ.ιτ. 


