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Ό περί Ε κ λ ο γ ή ς Βουλευτών (Προσωριναί Διοπάξεις) Νόμος τοΰ 1976 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 37 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ Π Ρ Ο Σ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

ΗΤΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1976 

Ε π ε ι δ ή ή περίοδος τής θητείας τών Μελών της Βουλής τών Άντι ΠροοΙμιον. 
προσώπων παρετάθη δια του περί Μελών τής Βουλής τών 'Αντι
προσώπων (Παράτασις θητε ίας ) Νόμου τοΰ 1976 μέχρι τής έκλο 25 τοΰ 1976. 
γ ή ς Μελών και τής αναλήψεως τών καθηκόντων αυτών, εν πάση 
δε περιπτώσει ουχί πέραν τής 31ης Δεκεμβρίου, 1976 : 

ΚαΙ επειδή εκλογή Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων θα 
διεξαχθή εντός του 1976 : 

Και επειδή λ ό γ ω τής από τής 20ής ' Ιουλίου, 1974, άρξαμένης 
Τουρκικής εισβολής και τής ύπό τών Τουρκικών στρατευμάτων 
παρανόμου κατοχής σημαντικού μέρους τοΰ εδάφους τής Δημοκρα
τ ίας καθίσταται α ν α γ κ α ί α ή λήψις ώρισμένων νομοθετικών μέτρων 
δια τους σκοπούς τής δ ι εξαγωγής τής εκλογής : 

Δια ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί ' Εκλογής Βουλευτών Συνοπτικός 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1976. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια: 

«εκλογή» σημαίνει τήν έκλογήν ήτις θά διεξαχθή εντός τοΰ 1976' 
«εκλογικός νόμος» έχει τήν εις τον δρον τοΰτον άποδιδομένην 

εννοιαν υπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ε κ λ ο γ ι κ ο ύ (Μεταβατικαί Διατά
ξεις) Νόμου τοΰ 1965 και περιλαμβάνει και τον Νόμον τοΰτον' 39 τοΰ 1965. 

«ημέρα Τουρκικής εισβολής» σημαίνει τήν 20ήν ' Ιουλίου, 1974, 
δτε ήρξατο ή Τουρκική εισβολή' 

«κοττεχόμενα εδάφη» περιλαμβάνει ά π α ν τ α τά ύπό τών Τουρκι
κών στρατευμάτων εισβολής κατεχόμβνα εδάφη της Δημοκρατίας" 

«Νόμος» περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως. 

3.—(1) Διά τους σκοπούς τής εκλογής αϊ έκλογικαί περιφέρειαι Έκλογικαΐ 
είναι εξ ήτοι τής Λευκωσίας, Λεμεσοΰ, 'Αμμοχώστου, Πάφου, Λάρ περιφέρειαι 
νακος και Κυρήνειας αΐτινες άντιστοιχοΰν προς τάς εξ επαρχ ίας της καί)<*ριθμός 
Α ι " " » » ' »' \ \ > \ , ' βουλευτικών 
Δημοκρατίας , αιτινες εχουσι τήν αυτήν εκτασιν και τα αυτά σύνορα £fcpaVKarro: 
ως κατά τήν ήμέραν τής Τουρκικής εισβολής. εκλογικός 

περιφερείας. 
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Συνήθης 
διαμονή 
έκλογέως 
εκλογικής 
περιφερείας 
ήτις είναι 
κατεχόμενον 
Ιδαφος., 

Πρόσθετα · 
καθήκοντα 
"Εφόρου 
'Εγγραφής. 

'Εκλογικά Ι 
περιοχαΐ και 
εκλογικά 
κέντρα 
εκλογικής 
περιφερείας 
ήτις είναι 
κατεχόμενον 
δδαφος; ~ 

(2) Παρά τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου δια τους σκοπούς 
της εκλογής έκαστη των ακολούθων εκλογικών περιφερειών εκλέγει 
τον έναντι ταύτης αντιστοίχως άναφερόμενον αριθμόν βουλευτών: 

Λευκωσία 12 
Λεμεσός 7 
'Αμμόχωστος 7 
Πάφος 4 
Λάρναξ 3 
Κυρήνεια 2 

4. Παρά. τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου διά τους σκοπούς 
τής εκλογής πάν πρόσωπον το όποιον κέκτηται τά ύπό του εκλογι
κού νόμου απαιτούμενα προσόντα και εΐχε κατά την ήμέραν τής 
Τουρκικής εισβολής την συνήθη αυτού διαμονήν εντός οιασδήποτε 
εκλογικής περιφερείας ή οποία εΐναι κατεχόμενον έδαφος θεωρείται 
δτι εΐχε την συνήθη αύτου διαμονήν διά τήν νενομισμένην περίοδον 
τήν απαιτουμένη ν διά τήν εγγραφή ν αύτου ως έκλογέως τής περι
φερείας ταύτης. 

5.—(1) Ό "Εφορος Έγγραφης εκλογικής περιφερείας ήτις δεν 
εΐναι κατεχόμενον έδαφος επιπροσθέτως προς τήν ύπ' αύτου κατάρ
τησιν εκλογικού καταλόγου τών εκλογέων τής περιφερείας αύτου 
συντάσσει, συμφώνως προς τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου, χω
ριστούς εκλογικούς καταλόγους διά τους εντός τής περιφερείας 
αύτου διαμένοντας εκλογείς οι όποιοι προ τής ημέρας τής Τουρκικής 
εισβολής εΐχον τήν συνήθη αυτών διαμονήν εντός εκλογικής περιφε
ρείας ήτις είναι κατεχόμενον έδαφος. 

(2) Ό εις το εδάφιον (1) αναφερόμενος "Εφορος Έγγραφης απο
στέλλει αμελλητί τους ούτω συνταχθέντας εκλογικούς καταλόγους 
εκλογέων άλλων ή τής περιφερείας αύτου προς τον "Εφορσν Έ γ γ ρ α 
φης τής οικείας εκλογικής περιφερείας δστις, μετά τήν λήψιν απάν
των τών τοιούτων εκλογικών κοπαλόγων, προβαίνει, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου, εις τόν κοπαρτισμόν και δημο
σίευσα/ του εκλογικού καταλόγου τών εκλογέων τής περιφερείας 
αύτου: 

Νοείται δτι εν περιπτώσει εκλογέων εκλογικής περιφερείας ή 
όποια είναι κατεχόμενον έδαφος ό "Εφορος Έγγραφης δέον νά 
λάβη τά ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε νά περιέλθη εις γνώσιν τών 
εκλογέων δτι ό εκλογικός κατάλογος ήτο.ιμάσθη καΐ δύναται νά 
τύχη επιθεωρήσεως ύπό τών ενδιαφερομένων εκλογέων ε'ις τά ύπ' 
αύτου οριζόμενα μέρη. , , 

(3) Εις τόν ύπό του Εφόρου Έγγραφης καταρτιζόμενο ν έκλο
γικόν κοπάλσγον γίνεται μνεία, πλην τών ύπό του εκλογικού νόμου 
προβλεπομένων λεπτομερειών, και του τόπου τής τελευταίας .δια
μονής έκλογέως δστις προ τής. ή μέρας τής Τουρκικής, εισβολής εΐχε 
τήν συνήθη αύτου διαμονήν εντός εκλογικής περιφερείας ήτις είναι 
κατεχόμενον έδαφος. 

6. Παρά τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου προκειμένου περί 
εκλογικής περιφερείας ήτις είναι, εν δλω ή. εν μέρει, κατεχόμενον 
έδαφος το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τους σκοπούς τής εκλογής 
καθορίζει, διά Διατάγματος, δημοσιευομένου ε'ις τήν έπίσημον εφη
μερίδα τής Δημοκροπίας, τάς έκλογικάς περιοχάς εις τάς οποίας 
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 είναι και εκτός τής εκλογικής ταύτης περιφερείας και 
θά εξυπηρετούν τους εκλογείς κοττά τόν προσφορώτερον τρόπον. 


