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Ε.Ε., Παρ. Ι,
Αρ. 1704, 17.7.81

Ό περί Θρησκευτικών Ομάδων (Έκπροσώπησις)
(Τροποποιητικός)
Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα
της Κυπριακής Δ ημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
Αριθμός 41 του 1981
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ( Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Ι Σ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 1976
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
1. Ό παρών Νόιμος 0ά άναφέρηται ώς ό περί θρησκευτικών Όμάδων (ιΈκπροσώπησις); (Τροποποιητικός) Νόμος του 1981 και θά
άναγιγνώσκηται ό.μοΰ μετά των περί θρησκευτικών 'Ομάδων
(Έκπροσώπηισις) Νόμων του 1970 και 1976 (!έν τοις εφεξής άναφέρσμένων ώς «ό βασικός νόμος»)· και ό δασικός νόμος και ό παρών
Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οι περί θρησκ€υτικών 'Ομάδων
(Έκπροσώπησις) Νόμοι του 1970 Ιως 1981.

Συνοπτικός
τίτλος,
58τοϋΐ970
39του 1976.

2. Το άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: τροποποΐησΐς
(α) Διά της εξ αύτου διαγραφής των ορισμών «έκλογεύς». και τοϋ άρθρου 2
«εκλογικός νόμος» καΐ της αντικαταστάσεως των διά των τοϋβασικοϋ
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ακολουθών νέων ορισμών,, οα/τιστοιχως:.
« ' έκλαγεύς' σημαίνει πρόσωπον το όποιον είναι πολί
της της Δηίμοκρατίας και μέλος της οικείας θρησκευτικής
ομάδος και το όποιον έχει την συνήθη αύτου διαμονήν εν
Κύπρω διά περίοδον εξ ,μηνών προ του καταρτισμού του
καταλόγου του προνοουμένου είς το εδάφιον (1) του άρ
θρου 5'
'εκλογικός νόμος' σηίμαίνει τους περί Ε κ λ ο γ ή ς Μελών
τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων Νόιμους του 1979 Μως 1981
και περιλαμδάνει τους περί Έ γ γ ρ α φ η ς 'Εκλογέων και
'Εκλογικού Καταλόγου Νό,μους τοό 1980 εως 1981 ώς και
οιονδήποτε Νόμο ν τροποποιουντα και άντικαθιστώντα
τούτους'»' και
(8); διά τής εν αύτω" προσθήκης εις τήν δέουσαν άλφαδητικήν
σειράν του ακολούθου νέου ορισμού:
« c εκλογικός κατάλογος' σημαίνει τον δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου καταρτιζόμενον κατάλογον εκλογέων».

νόιιου.
r

72τοθΐ979
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3. Ό βασικός νόμος δια του παρόντος τροποποιείται δια της άντι
καταστάσεως των άρθρων 5 και 8 δια των ακολούθων νέων άρθρων:
Γ
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r

«Εκλογικός
5 —(.1) ' Ε ν τ ό ς ε ν ό ς μηνός ά π ό τ η ς ε ν ά ρ ξ ε ω ς τ η ς Ισχύος
κατάλογος  τ ο υ η^ρ{ θρησκευτικών 'Ομάδων (Έκπροσώπηίσις) (Τρο
0 1
ομάδων
^
' ποποιητικοΟ) Νόμου τ ο υ 1981 ή κ α τ ά τ ο ι α ύ τ η ς ήίμερσμη;
νίαν ώς ήθελεν ορίσει δ Υπουργός Εσωτερικών διά γνω
στοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήιμω έφηΐμερίδι της
Δημοκρατίας, ό "Επαρχος έκαστης 'Επαρχίας καταρτίζει,
συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, χω
ριστόν έκλογικόν κατάλογον δι* έικάστην Θρησκευτικήν
ομάδα δια τους εντός της επαρχίας του διαμένοντας
εκλογείς :
'Νοείται δτι έν περιπτώσει εκλογέων επαρχίας ήτις είναι,
έν όλω ή έν μέρει, κατεχόμενον έδαφος συνεπεία της άπό
της 20ης 'Ιουλίου 1974 Τουρκικής εισβολής οί εκλογείς
οδτοι Θά θεωρώνται δτι εΐχον την συνήθη! αυτών διαμονή ν
διά την νενο;μισμένην περίοδον τήν άπαιτουμένην διά τήν
έγγραφήν των ώς εκλογέων της επαρχίας ταύτης.
(2) Ή έγγραφη είς τόν έκλογικόν κατάλογον ενερ
γείται είτε αυτεπαγγέλτως ύπό του Έπαρχου ή τη αιτή
σει του ενδιαφέρομε νου. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις
δέον νά συλλεγώσιν ή προσαχίθώσι τά αναγκαία στοιχεία
τα άφορώντα είς τήν έγγραφήν.
(3). 'Επί τη συμπληρώσει του εκλογικού καταλόγου δι'
έκάστη,ν θρησκευτική ν όίμάδα διά τους εντός έκαστης
επαρχίας διαμένοντας εκλογείς, ούτος υπογράφεται ύπό
του Έπαρχου και εκτίθεται προς έπιθεώρηίσιν διά τουλά
χιστον δέκα ή;μέρας άπό της ημερομηνίας της δημοσιεύ
σεως της γνωστοποιήσεως ύπό παντός ενδιαφερομένου είς
τοιούτον μέρος και είς τοιαύτας ώρας ώς θά ώρίζετο διά
γνωστοποιήσεως του Έπαρχου δημοσιευομένης είς τήν
έπίσηίμον εφημερίδα της Δημοκρατίας καΐ καθ* οιονδή
ποτε όάλλον τρόπον ό όποιος θά έ'φερε το περιεχόμενον
ταύτης εις γνώσιν παντός ενδιαφερομένου.
(4) Διαρκούσης της περιόδου κατά τήν οποίαν δ κατά
λογος εΐναι εκτεθειμένος προς έπιθεώρησιν, πας ενδια
φερόμενος του οποίου το δνομα δεν περιελήφθη: είς τόν
έκλογικόν κατάλογον ή του οποίου ή περιγραφή είς τόν
έκλογικόν κατάλογον δέν είναι ακριβής ή ό όποιος ένί
σταται διά το δτι πρόσωπον περιελήφθη; είς τόν έκλογικόν
κατάλογον δύναται νά ύποβάλη αΐτησιν προς τόν "Επαρ
χον δι' έγγραφήν, διαγραφήν ή διόρθωσιν, ώς θά ήτο ή
περίπτωσις, ύποστηριζομένην ύπό των αναγκαίων δικαιο
λογητικών στοιχείων.
(5); Ό "Επαρχος προβαίνει αμελλητί είς τήν έξέτασιν
πάσης αιτήσεως υποβληθείσης βάσει τοΟ εδαφίου (4), και
αποφασίζει έπί ταύτης, δίδει άναγκαιαν γνωστοποίησιν
της αποφάσεως αύτου είς πάντα ενδιαφερόμενο ν και προ
βαίνει είς τάς αναγκαίας διορθώσεις του έκλογικοΟ κα
ταλόγου. Πριν ή έκδώση άπόφασιν έπί οιασδήποτε αιτή
σεως ό "Επαρχος κέκτηται έξουσίαν δπως προβη εις τσί
αύτην ερευναν και ύποβάλη σχετικάς ερωτήσεις προς παν
πρόσωπον αΐτινες θά ύπεβοήθουν αυτόν διά τήν &κδοσιν
της αποφάσεως του.
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(6) Ό "Επαρχος κέκτηται έξουσίαν δπως και αυτε
παγγέλτως προβη εις τήν διόρθωσιν γραφικού ή έτερου
λάθους του εκλογικού καταλόγου άφου δώση είδοποίησιν
προς τούτο εις το ενδιαφερόμενο ν πρόσωπον.
(7) Έ π ί τη συμπληρώσει του εκλογικοί) καταλόγου
δια των αναγκαίων εγγραφών και διαγραφών ώς προνο
είται εν τοις έδαφίοις (4), (5) και (6), ό Έίπαρχος υπο
γράφει τον έκλογικόν κοπάλογον δια την εκλογικήν περι
φέρειαν και έπί τούτω ό εκλογικός κατάλογος καθίσταται
ό εκλογικός κατάλογος της εκλογικής περιφερείας και
ή εν αύτώ καταχώρισις του ονόματος προσώπου ώς έκλο
γέως αποτελεί πλήρη, άπσδειξιν της Ιδιότητος του ταύτης
καΐ χορηγεί εις αυτόν το δικαίωμα να ψηφίση καθ' οίαν
δήττοτε έκλογήν διαρκούσης της περιόδου ό εκλογικός
κατάλογος τελεί έν ίσχύΐ.
(8); Έιπι τη υπογραφή, του εκλογικού καταλόγου συμ
φώνως προς το εδάφιον (7) ό Έίπαρχος δηίμοσιεύει εις
τήν έπίσημον έφηιμερίδ,α της Δημοκρατίας γνωστοποίησιν
περί τούτου και ό κατάλογος δύναται νά έπιθεωρηθή παρ'
οιουδήποτε ενδιαφερομένου.
"Εκλογή.

V

8.—(1); Πάσα εκλογή είναι μυστική διεξαγόμενης συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του εκλογικού νόμου.
(2) "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότηίτος του
εδαφίου (1) άτπασαι αϊ διατάξεις του προρρηΡ'έντος εκλο
γικού νάμου αί άφορώσαι εις τάς διοικητικάς διευθετή
σεις, τήν ύποβολήν υποψηφιοτήτων και άνακήρϋξιν υπο
ψηφίων, εκλογικήν διαίδικασίαν καΐ διεξαγωγήν εκλογής,
άνακήρϋξιν εκλεγέντων, αιτήσεις προς άκύρωσιν εκλο
γής και σχετικήν διαδικασίαν και εκλογικά αδικήματα
εφαρμόζονται,, τηρουμένων τών αναλογιών, και είς τήν
έκλογήν αντιπροσώπων τών θρηίσκευτικών ομάδων:
Νοείται δτι ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εκλογικού
νόμου θά θεωρώνται ώς εκλεγέντες αντιπρόσωποι τών
θρησκευτικών ομάδων οί σχετικώς πλειοψηφίσαντες είς
τήν έκλογήν.».

