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Ό περί Έγγραφης Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντά
γματος. 

'Αριθμός 17 του 1981 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩ,Ν ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1980 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό ικάρων Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Έγγραφης Έκλο- Συνοπτικός 

γέων καΐ Εκλογικού Καταλόγου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1981 τίτλος. 
και θά άναγινώσκηται όιμου μετά των περί Έγγραφης 'Εκλογέων 
και 'Εκλογικών Καταλόγων Νόμων του 1980 (ιέν τοις εφεξής άναφε 4θτοθΐ9βο 
ρσμένου ώς «ό βασικός νόμος»:); και ό βασικός νόμος, και ό παρών ?0τοΰΐ980. 
Νόμος θά άναφέρωνται όιμου ώς οι περί Έγγραφης Εκλογέων καΐ 
' Εκλογικού" Κοπαλόγου Νόμοι του 1980 εως 1981. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής προσθήκης των άκο Τροποποίησις 
λούθων μεταβοπτικών διατάξεων ευθύς μετά το άρθρον 15: τοΰβασικοϋ 

νόμου διά τής 
«Συνήθης 16. riqpa τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου διά τους προσθήκης 
έκλο°έως σκοπούς της εκλογής παν πρόσωπον τό όποιον κέκτηται νέων 
εκλογικής r a ύπό του έκλογυκο0 νόμου απαιτούμενα προσόντα καΐ δΡθΡων· 
περιφερείας είχε κατά τήν ήμέιραν τής Τουρκικής εισβολής την συνήθη! 
ήτις είναι αύτοΰ διαμονήν εντός οιασδήποτε εκλογικής περιφερείας 
κατεχομενον «̂  Q ^ ^ E\v<xlf έν δλω ή εν ιμέιρει,, κατεχόμενον έδαφος 

θεωρείται οτι είχε τήν συνήθήι οώτου διαμονήν διά τήν 
νεναμισμένηιν πε|ρίοδον τήν απαιτουμένης διά τήν έγγρα
φήν αύτου ώς έκλογέως της περιφερείας ταύτης. 

Πρόσθετα 17. Ή Κεντρική Υπηρεσία 'Εκλογών,, επιπροσθέτως 
καθήκοντα προς τήν ύπ.' αυτής κατάρτισιν του εκλογικού καταλόγου 
•Υπηρεσίας συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, συν
• Εκλογών. τάσσει χωριστούς καταλόγους διά τους εις έκάστην εκλο

γική ν περιφέρειαν διαμένοντας εκλογείς οί όποιοι προ 
τής ήίμέρας της Τουρκικής εισβολής εΐχον τήν συνήθήι 
αυτών διαιμονήν εντός εκλογικής περιφερείας ήτις είναι 
έν δλω ή έν μέρει,, κατεχόίμενον ίδαφος.»., 


