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ΔΕΥΤΕΡΟΣ Π1ΝΑΞ 

("Αρθρον ΠΑ (3) (α) . ) 
Δικαστήριον Περίοδος ασκήσεως 

δικηγορικοί) επαγγέλματος 
(1) Άνώτατον Δικαστήριον έν τη ενασκήσει (1) Τρία £τη. 

της δευτεροβαθμίου αύτου* δικαιοδοσίας. 
(2) Κακουργιοδικεΐον έν τη εκδικάσει άδι (2) Δύο έτη. 

κήματος τιμωρουμένου δια θανάτου ή 
Ισοβίων δεσμών. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον ΠΑ (3) (β) καΐ ( γ ) . ) 

, Δικαστήριον Περίοδος ασκήσεως 
δικηγορικού επαγγέλματος 

(1) —(α) Άνώτατον Δικαστήριον έν τη ένα (1) —(α) Τρία έτη. . 
σκήσει της δευτεροβαθμίου αύτου δι
καιοδοσίας* 

(β) έν τη ενασκήσει της πρωτοδίκου (β) "Εν έτος. 
αύτου δικαιοδοσίας. 

(2) Κακουργιοδικεΐον έν τη εκδικάσει άδικη (2) Δύο έτη. 
ματος τιμωρουμένου διά θανάτου ή Ισο
βίων δεσμών, 

(3) Κακουργιοδικεΐον έν τη εκδικάσει οίου (3) "Εν έτος. 
δήποτε αδικήματος ε ίς πάσα ν άλλην πε
ρίπτωσιν ή" την άναφερομένην είς τήν πα
ράγραφον (2) ανωτέρω. 

(4) Πλήρες Έπαρχιακόν Δικαστήριον. (4) "Εν έτος. 

Ό περί Δήμων (Τροποποιητικός) ('Αρ. 2) Νόμος του 1970 εκδίδεται διά 
δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "Αρθρω 52. του Συντάγματος. 

'Αριθμός 47 τοΟ 1970 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ 1964 ΕΩΣ 1970 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Δήμων (Τροποποιη- ΣυνοπτιΚώς 

τικός) (*Αρ. 2) Νόμος του 1970 καΐ θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά τίτλος, 
τών περί Δήμων Νόμων του 1964 έως 1970 (έν τοις εφεξής άναφε- 64τοϋΐ964 
ρομένων ώς «δ βασικός νόμος») καΐ ό βασικός νόμος καΐ ό παρών ΐ5τοθΐ966 
Nouoc θά αναφέρονται όμου ώς οί περί Δήμων Νόμοι του 1964 έως 9τοθΐ97θ. 
(άρ. 2) του 1970. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτώ προσθήκης Τροποποίηση 
μετά τό άρθρον 8 του ακολούθου νέου άρθρου : τοοβασικοο 
«•Εξουοίοα 8Α. Παρά τάς διατάξεις τών άρθρων 123, 124 και 128 J ? 1 ^ ^ 
το&βημσπκοσδημοτικόν συ^βούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως κατόπιν J^ f tp^o . 
Γόβάυπόκτησ1ι

έ>'κΡίσεω^ τ ο υ 'Υτι:ουΡΥΐ»<οϋ Συμβουλίου άποκτφ Ιδιοκτη
Γδιοκτησίσς σ(<*ν κειμένην έκτος τών δημοτικών ορίων είτε δΓ Ιδιω
κβιμένης τικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς, είτε 
έκτος τών δι" αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, οσάκις ή άπόκτησις 
όρΐω™0* τ ^ Ιδιοκτησίας ταύτης καθίσταται απαραίτητος διά τήν 

εντός τών δημοτικών ορίων άσκησιν τών αρμοδιοτήτων 
του συμβουλίου». 


