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Cnr' Άρ. 16 τ lis 10ns ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμψώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος 6 υπό της Βουλής τών 

'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί 'Θρησκευτικών 'Ομάδων καΐ Πολιτών 
(Τρόττος Επιλογής) Νόμος του I960, τό κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, 
εκδίδεται υπό τοΰ Προέδρου και τοΰ Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια 
δημοσιεύσεως είς την Έπίσημον 'Εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 7 του I960. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΫΓΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (3) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 
Γ, Ό παρών νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί θρησκευτικών Συνο*™^ 

"Ομάδων καΐ Πολιτών (Τρόπος Επιλογής) Νόμος τοΟ I960.
 xhx°s 

(29> 



30 

! ρύιιος Οισκή-

οεως τοΟ 
δικαιώματος 
έ κι λ ο γ ή ς . 

<\·ιΐ!(κ»'εΐίθΐ< 

0ρ·ιοκί·.υτ!ΐ· · 
'•ϋΛδων. 

Δ ι α δ ί δ α σ ί ζ 
■Ατηλογτίς. 

2L Έν τώ παρόντι νόμ^, έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκύτπτ) 
αντίθετος έννοια— 

«αρμόδιος λειτουργός τής Δημοκρατίας» σημαίνει τόν 
"Υττουργόν τών 'Εσωτερικών 

«εκλογή» σημαίνει έκλογήν διενεργουμένην δυνάμει του 
παρόντος νόμου" 

«"Εφορος "Εκλογών» σημαίνει τόν "Επαρχον της 'Επαρχίας 
ένθα θα διεξαχθή ή εκλογή 

«θρησκευτική ομάς» έχει τήν είς τόν δρον αυτόν άποδιδομένην 
εννοιαν ϋπό της παραγράφου (3) του άρθρου 2 του Συντάγματος· 

«Κοινότης» σημαίνει τήν ^Ελληνικήν ή τήν Τουρκικήν Κοινό
τητα

«μέλος» οημαίνει τόν πολίτην της Δημοκρατίας, δστις κατά τήν 
ήμέραν της εκλογής συνεπλήρωσε τό εικοστό ν πρώτον έτος της 
ηλικίας του και δστις ανήκει είς τήν θρησκευτικήν ομάδα. 
3.—(Ι) Δια τους σκοπούς ασκήσεως ύπό θρησκευτικής ομάδος 

τοΰ δικαιώματος επιλογής τοΰ προβλεπομένου ύπό της παρα
γράφου (3) τοΰ άρθρου 2 τοΰ Συντάγματος θά διεξαχθή εκλογή 
διά μυστικής ψηφοφορίας κατά τήν Ι3ην Νοεμβρίου, I960. 

(2) Ή εκλογή θά διεξαχθή καθ* δν τρόπον καΐ συμψώνως προς 
τήν διαδικασίαν τήν προβλεπομένην εις τόν Πίνακα. 

(3) "Εκαστον μέλος θά δύναται να ψηφίση κατά τήν τοιαύτην 
έκλογήν. ιοΰ τοιούτου μέλους έν ταϊς κατωτέρω διατάξεσι 
καλουμένου «ψηφοφόρου». 

(4) Ή Κοινότης ην έπελέξατο κατά τήν έκλογήν ή πλειοψηφία 
των ψηφοφόρων θά είναι ή ύπό της θρησκευτικής ομάδος επιλε
γείσα Κοινότης ι:αΙ ή ούτω γενομένη επιλογή θά θεωρήται ώς ή 
επιλογή Γής θρησκευτικής ομάδος. 

4.—(!) Ο αρμόδιος λειτουργός τής Δημοκρατίας θά δημοσίευση 
τήν ή προ τής Ι Ι ης Νοεμβρίου, I960, είς δύο τουλάχιστον ημερησίας 
εφημερίδας, ήτοι μίαν "Ελληνικήν και μίαν Τουρκικήν, εϊοοποίησιν 
όρίζουσαν τάς θρησκευτικός ομάδας έν σχέσει προς τάς οποίας 
θά διενεργηθή εκλογή κατά τήν ήμερομηνίαν τήν καθορισθεΐσαν 
δι* έκλογήν δυνάμει τοΰ εδαφίου Ι του άρθρου 3 τοϋ παρόντος 
νόμου. 

(2) Θρησκευτική ομάς μή περιληφθείσα είς τήν τοιαύτην είδο
ποίησιν, ήτις ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα επιλογής ώς θρη
σκευτική ομάς δυνάμει τής παραγράφου (3) του άρθρου 2 
τοΰ Συντάγματος, δύναται νά ΰποβάλη αΐτησιν διά τοϋ έν Κύπρω 
θρησκευτικού αυτής αρχηγού μέχρι τής 10ης προμεσημβρινής 
ώρας τής 12ης Νοεμβρίου, 1960* προς τόν άρμόδιον λειτουργόν 
τής Δημοκρατίας έξαιτουμένη δ π ω ς τής παρασχεθούν διευκο
λύνσεις σχετικώς προς τήν διενέργειαν εκλογής δμοιαι προς τάς 
διά τοΰ παρόντος νόμου προνόου μένας, ό δέ αρμόδιος λειτουργός 
τής Δημοκρατίας θέλει λάβει άπόφασιν περί του πρακτέου. 

5.—(Ι) Ό αρμόδιος λειτουργός τής Δημοκρατίας θά διαβίβαση 
ευθύς αμέσως μετά τό τελικόν αποτέλεσμα τής εκλογής προς 
αμφότερους τους Προέδρους των Κοινοτικών Συνελεύσεων 
εγγράφως τήν γενομένην επιλογήν. 
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(2) Ή κατά τό εδάφιον (Ι) τοϋ παρόντος ;αρθρρυ/ Φιάβιβασθεΐσα 
επιλογή θά θεωρήται ώς επιλογή γενομένη δια ιούς σκοπούς της 
παραγράφου (3) του άρθρου 7 τοΟ Συντάγματος. 

6. Πολϊται της Δημοκρατίας μή περιλαμβανόμενοι εις τάς 'Λ(·,κπ°ις 
διατάξεις της πρώτης ή της δευτέρας παραγράφου τοϋ άρθρου 2 ^,^,γ'ίνΓ^ 
τοΰ Συντάγματος καΐ μή ανήκοντες εις θρησκευτικήν ομάδα έπι <>.>πολιτών 
λέγουσι την έλληνικήν ή την τουρκικήν κοινότητα ατομικώς δι* ,iliνιΚί·κ
εγγράφου και ενυπόγραφου δηλώσεως των υποβαλλομένης προς· 
τον άρμόδιον λειτουργόν τής Δημοκρατίας και προς τον Πρόεδρον 
τόσον της 'Ελληνικής δσον και της Τουρκικής Κοινοτικής 
Συνελεύσεως. Έν ή περιπτώσει ή τοιαύτη δήλωοις διαβιβάζεται 
έπι συστάσει ταχυδρομικώς, ή ημερομηνία της ταχυδρομήσεις 
αυτής Οά τεκμαίρεται ώς ή ήμερομτ|νία της ασκήσεως τοΰ τοιούτου 
δικαιώματος επιλογής. 

7. Ό «αρμόδιος υπάλληλος τής Δημοκρατίας» ό αναφερόμενος 
εις τήν τρίτην παράγραφον τοϋ άρθρου 2 του Συντάγματος θα 
είναι ό αρμόδιος λειτουργός της Δημοκρατίας ώς δια τοΰ παρόντος 
νόμου ορίζεται. 

ΠΙΝΑΞ. 
( " Α ρ θ ρ ο ν .3 (2).) 

Ι. Έν τω παρόντι Πινάκι ,<6ελτίον επιλογής» σημαίνει τό 
έγγραφον το σφραγισθέν δια της σψραγΐδος τής θρηοιαυ 11::ης 
ομάδος εφ' ου ό ψηφοφόρος θά σημείωση τήν Κοινότητα εις ην 
επιλέγει όπως άνήκη. 

2.—(Ι) Δια τους σκοπούς τής διεξαγωγής τής υπό τοϋ άρθρου 3 
προβλεπομένης εκλογής ό "Εφορος 'Εκλογών θά όρίση ενα έκλο
γικόν σταθμόν δι* έκάστην θρησκευτικήν ομάδα εϊς μέρος εντός 
τής επαρχίας τό όποιον κατά τήν γνώμην του θά ήτο το πλέον 
χατάλληλον διά τους ψηφοφόρους. 

(2) Ό καθορισμός των τοιούτων εκλογικών σταθμών θά γίνη 
διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις δύο τουλάχιστον ημε
ρησίας εφημερίδας, μιας ελληνικής και μιας τουρκικής, κυκλο
φορούσας έν τη επαρχία πρό τής 13ης Νοεμβρίου, I960. 

3. Ό "Εφορος 'Εκλογών θά διορίση δι* εκαστον έκλογικόν 
σταθμόν ώς προεδρεύοντα τής εκλογής ενα δημόσιον Οπάλληλον 
καΐ ώς βοηθόν αύτοΰ έτερον δημόσιον ύπάλληλον, έν ταΐς κατω
τέρω διατάξεσι καλούμενον «βοηθόν». 

4. Ή εκλογή θά διεξαχθή μεταξύ τής 8.00 π.μ. και τής 12.00 
μεσημβρινής και 2.00 μ.μ. και 4.00 μ.μ. 

5.—(Ι) Είς εκαστον έκλογικόν σταθμόν θά τοττοθετηθη μία 
ψηφοδόχος κατασκευασμένη εκ στέρεου ύλικοΟ κατά τοιούτον
τρόπον ώστε τά δελτία επιλογής νά έίχτάγωνται £άι να μή δύνανται 
νά εξαχθούν^ έκτος έάν ή ψήφοδόχος άνοιχθί), 

(2) Πρό τής ενάρξεως τής εκλογής ό προεδρεύων της εκλογής 
''^ά-'^^νΗ^^ώότε·^' ψήφοδό^ος νά είναι κενή κ^ΐήτφ,$^'^^\^φφ^. 
■^\'-

:
'<fi^pA^tc^;

:
!^^· &wι"ττ|ς?ΐσ̂ ράίγΐο16(| τοϋ κάτ%iigii0tW^ik^yi 

; ννοΐας της 

■ ..Ίρΐιόδιος 
·' :<;·.' »η'.\ος 
(fie; ΔΐΊ|ιο 
κ,.οιίαι·>>. 
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ώστε νά μή δύναται νά &νοιχθ|| Ανευ ρήξεως τής σφραγίδας 
καΐ θά τήν τοποθέτηση είς δρατάν ΰττ* αύτοΟ μέρος ττρός εισδοχή ν 
των δελτίων επιλογής, 84 διατηρή 5έ ταύτην κλειδωμένην καΐ 
έσφραγισμένην. 

6.—(Ι) "Αμα τή εΐσόδω του είς τον έκλογικόν σταθμδν Εκαστος 
ψηφοφόρος θά προσαγάγη ε!ς τόν βοηθόν τό δελτίον ταυτότητος 
αύτοΟ καΐ άφοϋ πιστοποιηθη ή ταυτότης του ώς μέλους Οπό του 
βοηθοϋ, τό δελτίον ταυτότητος θά σφραγισθή ή θά μονογραφηθώ 
Οπό του βοηθοϋ' ό βοηθός θά παραδώση τότε προς τόν ψηφοφδρον 
2 ν δελτίον επιλογής. 

(2) Ό ψηφοφόρος δμα τη λήψει τοϋ δελτίου επιλογής θά μεταβή 
αμέσως είς τό εντός τοϋ εκλογικού σταθμού προς τόν σκοπόν 
τοΰτον ττροσδιορισθέν ύπό τοϋ προεδρεύοντος τής εκλογής μέρος, 
καΐ έκεΐ θά σημείωση επί τοϋ δελτίου επιλογής τήν Κοινότητα 
είς ην επιλέγει όπως άνήκη καΐ θά μεταβή ακολούθως είς τό 
μέρος ένθα θά ευρίσκεται ή ψηφοδόχος καΐ θά ρίψη εντός αυτής 
τό δελτίον επιλογής. 

7.—(Ι) Μετά τό πέρας τής εκλογής ό προεδρεύων τής εκλογής 
θά διαβίβαση δσον τό δυνατόν ταχύτερον τήν ψηφοδόχον προς 
τόν "Εφορον "Εκλογών. 

(2) Ό "Εφορος "Εκλογών άμα τή λήψει δλων τών ψηφοδόχων 
θά προβη αμέσως είς τήν καταμέτρησιν τών δελτίων επιλογής 
έπι παρουσία τοϋ προεδρεύοντος τής εκλογής και τών ψηφοφόρων 
είς τους οποίους ό "Εφορος Εκλογών θά έπέτρεπεν δπως 
παραστούν. 

(3) "Αμα τή καταμετρήσει τών δελτίων επιλογής ό "Εφορος 
"Εκλογών θα διαβίβαση τό ταχύτερον τά αποτελέσματα είς τόν 
άρμό^ίον λειτουργόν τής Δημοκρατίας. 

Έτνκώβη &ν xQ> Ti/noypa^ety» τί}ς HtmpuxKSfc Δημοκρατίας, 4ν ΛβυκωσΙφ. 


