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(Χ περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Α ντιπροσώπων (Προσωρινοί Διατάξεις)
Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 159 τ ου 1985
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η Βουλή τ ων Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκλογής Μελών της
Βουλής των Αντιπροσώπων (Προσ ωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1985.
2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη
διάφορος έννοια—
«εκλογή» σ ημαίνει εκλογήν αποσ κοπούσ αν εις την
εκλογήν
βουλευτού και περιλαμβάνει αναπληρωματική ν και γενική ν εκλογήν
«εκλογικός νόμος» σ ημαίνει τους περί Εκλογής Μελών
της
Βουλής των Αντιπροσ ώπων Νόμους του 1979 έως
1981
και
περιλαμβάνει τους περί Εγγραφής Εκλογέων
και
Εκλογικού
Καταλόγου Νόμους του 1980 έως 1985 και οιονδήποτε έτερον νόμον
τροποποιούντα ή αντικαθισ τώντα τούτους·
«έκρυθμος κατάσ τασ ις» σ ημαίνει την σ υνεπεία της Τουρκικής
εισβολής του 1974 δημιουργηθείσαν κατάσ τασ ιν ήτις εξακολουθεί να
υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά γνω σ το
ποιήσεως δημοσ ιευομένης εις την επίσ ημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, ορίση ημερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης κατασ τάσ εως·
«κατεχόμενα εδάφη» περιλαμβάνει άπαντα τα υπό των Τουρκικών
στρατευμάτων εισ βολής κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας.
(2) Άπαντ ες οι λοιποί όροι κέκτ ηντ αι οίαν έννοιαν αποδίδει
αυτοίς ο εκλογικός νόμος.
3. Παρά τ ας διατ άξεις τ ου εκλογικού νόμου, προκειμένου περί
εκλογικής περιφερείας ήτ ις είναι, εν όλω ή εν μέρει, κατ εχόμενον
έδαφος, τ ο Υπουργικόν Συμβούλιον διά τ ους σκοπούς τ ης εκλογής
καθορίζει διά διατ άγματ ος, δημοσιευομένου εις τ ην
επίσημον
εφημερίδα τ ης Δημοκρατ ίας, τ α εκλογικά τ μήματ α εις τ α οποία
υποδιαιρείται η τ οιαύτ η περιφέρεια, άτ ινα δύναντ αι να είναι και
εκτός τ ης εκλογικής τ αύτ ης περιφερείας, και ο Έφορος Εκλογής
προνοεί περί τ ων αναγκαίων εκλογικών κέντ ρων τ α οποία ωσαύτ ως
δύνανται να είναι και εκτ ός τ ης εκλογικής τ αύτ ης περιφερείας και θα
εξυπηρετούν τ ους εκλογείς κατ ά τον προσφορώτ ερον τ ρόπον.
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