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Ό περί Εκλογής Μελών τής Βουλής των Αντιπροσώπων (Προσωρινοί 
Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 18 τοϋ 1981 
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΣΧΕ-
Σ € Ι ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΗΤΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1981 
Επειδή ή περίοδος της θητείας των Μελών της παρούσης Βουλής Προοίμιον. 

των 'Αντιπροσώπων 'εκπνέει εντός του 1981 και επειδή παρίσταται 
ανάγκη διεξαγωγής εκλογής 'εντός του Ίδιου έτους . 

Και επειδή λόγω της &πό της 20ης 'Ιουλίου, 1974 άρξαμένη|ς 
Τουρκικής εισβολής και τής ύπό τών Τουρκικών στρατευμάτων 
παρανόμου κατοχής σημαντικού μέρους του εδάφους τής Δημοκρα
τίας καθίσταται ίάναγίκαία ή λήψις ώρισμένων νομοθετικών μέτρων 
δια τους σκοπούς τής διεξαγωγής τής «εκλογής. 

Δια ταύτα ή 'Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Εκλογής Μελών τής Συνοπτικός 

Βουλής τών 'Αντιπροσώπων (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1981. τίτλος· 
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 

φόρος έννοια : — 
«εκλογή» σημαίνει την έκλογήν ήτις θα διεξαχθή εντός του 

1981· 
«εκλογικός νόμος» σημαίνει τους περί 'Εκλογής Μελών τής 72 τοϋ 1979 

Βουλής τών 'Αντιπροσώπων Νόμους του 1979 εως 1981 και περί 73τοθΐ98θ 
λαμβάνει τους περί 'Εγγραφής 'Εκλογέων και Εκλογικού Κοπα 1οτ°~ 1980 
λόγου Νόμους του 1980 εως 1981 και οιονδήποτε έτερον Νόμον 70τοϋΐ980 
τρσπσποιουντα ή άντικαθιστώντα αυτούς* Ι7τοθΐ98ΐ. 

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

«κατεχόμενα εδάφη» περιλαμβάνει άπαντα τά ύπό τών Τουρ
κικών στρατευμάτων εισβολής κατεχόμενα εδάφη τής Δημοκρα
τίας., 

 3. Παρά τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου προκειμένου περί Έκλογικαΐ 
εκλογικής περιφερείας ήτις είναι, έν δλω ή έν μέρει, κατεχόμενον περιοχαΐκαΐ 
έδαφος, το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τους σκοπούς τής εκλογής κ έ ν^,κ α 

καθορίζει δια διατάγματος, δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον έφημε εκλογικής 
ρίδα τής Δηιμοκρατίας, τά έκλογι'κά τμήματα είς τά όποια ύπο περιφερείας 
διαιρείται ή (εκλογική περιφέρεια, άτινα δύνανται νά είναι και έκτος {1τιζεΐναι 

~ >, -> ~ ' Ι .' ^ ί. « Ε · ^ »tr ·\ - κατεχόμενον 
τής εκλογικής ταύτης περιφέρειας και ο Εφορος Εκλογής προνοεί |δα(})ος 
περί τών αναγκαίων εκλογικών κέντρων τά όποια ωσαύτως δύναν
ται νά είναι και έκτος τής 'εκλογικής ταύτης περιφερείας και θά 
εξυπηρετούν τους εκλογείς κατά τον προοίφορώτερον τρόπον. 


