Ν. 70/86

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2145 της 28ης ΜΑΤΌΥ 1986
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του
1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Ά ρθρο 52 του Συντάγμα τος.
Αριθμός 70 του 1986
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1970 ΕΩΣ 1983
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως α κολούθως:
1. Ο πα ρών Νόμος θα α να φέρηται ως ο περί Θρησκευτικών
Ομάδων (Εκπρόσώπησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα
αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί Θρησκευτικών.Ομάδων (Εκπρο
σώπησις) Νόμων του 1970 έως 1983 (εν τοις εφεξής αναφερομένων
ως «ο βασικός νόμος» ) και ο βασικός, νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρωνται ομού ως οι περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώ
πησις) Νόμοι του 1970 έως 1986.
2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου διαγράφεται
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου:—
«(2) Ο αντιπρόσωπος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του κατά την
πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν της Βουλής των
Αντιπροσώπων, η δε θητεία αυτού λήγει διά της λήξεως της
πενταετούς βουλευτικής περιόδου ή της διαλύσεως της Βουλής
των Αντιπροσώπων, οιονδήποτε ήθελε συμβή ενωρίτερον:
Νοείται ότι εν περιπτώσει λήξεως της θητείας του αντιπρο
σώπου λόγω διαλύσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός του
τελευταίου έτους της πενταετούς βουλευτικής περιόδου, η θητεία
του νεοεκλεγομένου αντιπροσώπου περιλαμβάνει ωσαύτως την μη
διανυθείσαν περίοδον θητείας του προκατόχου του:
Νοείται περαιτέρω ότι ο αντιπρόσωπος εξακολουθεί να εκπρο
σωπή την ομάδα αυτού μέχρι της αναλήψεως υπό του νεο
εκλεγέντος αντιπροσώπου των καθηκόντων αυτού.» .
(1261)

Συνοπτικός
τίτλος.
58 του 1970
39 του 1976
41 του 1981
45 του 1983.

Τροποποίησις
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.
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Αντίκατά
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άρθρου 6 του
βασικού
νόμου.

Τροποποίησις
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

Μεταβατικοί
διατάξεις.

1262

3. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου άρθρου:
«Προκηρυξις
6. Ά μ α τη λήξει της θητείας αντιπροσώπου ή άμα ως
Εκλογών.
κενωθή έδρα αντιπροσώπου, ο Υπουργός διά προκηρύξεως
αυτού, δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της
Δημοκρατίας, ορίζει ημερομηνίαν εκλογής αντιπροσώπων
των θρησκευτικών ομάδων ή αντιπροσώπου της θρησκευ
τικής ομάδος, αναλόγως της περιπτώσεως:
Νοείται ότι, εν περιπτώσει λήξεως της θητείας των
αντιπροσώπων, ως ημερομηνία εκλογής θα ορίζηται η
ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών βουλευτικών εκλο
γών.».
4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται
διά της εν αυτώ ενθέσεως, αμέσως μετά τας λέξεις «του προρ
ρηθέντος εκλογικού νόμου» , των λέξεων «,πλην των διατάξεων
αίτινες αφορούν εις τας γνωστοποιήσεις τας προνοουμένας διά,του
εδαφίου (4) του άρθρου 18 και του εδαφίου (3) του άρθρου 27 του
εκλογικού νόμου, των γνωστοποιήσεων τούτων, δημοσιευομένων εις
την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και τόιχοκολλουμένων εις
τοιαύτα περίοπτα μέρη ως ο Έφορος Εκλογής ήθελε
κρίνει
εύλογον,».
5.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 6 ο Υπουργός θα
ορίση, το βραδύτερον εντός δεκαπέντε ημερών από της ημερομηνίας
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ημερομηνίαν εκλογής
αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων, η οποία ημερομηνία δεν
δύναται να ορισθή πέραν της 15ης Ιουλίου 1986.
(2) Οι εκλεγησόμενοι δυνάμει του εδαφίου (Ι) αντιπρόσωποι θα
αναλάβωσι τα καθήκοντα των κατά την πρώτη ν μετά την Ιην
Σεπτεμβρίου, 1986, τακτική ν συνεδρίασιν της Βουλής των Αντιπρο
σώπων, άμα δε τη τοιαύτη αναλήψει καθηκόντων, ανεξαρτήτως των
διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3, λήγει η θητεία των νυν
αντιπροσώπων.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

