
Ν. 39/77 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
6ττ· Άρ. 1361 της Ι ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Μαρτυρία) (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 39 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝΤΟΝ'ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν 
(ΜΑΡΤΥΡΙΑ) ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 12) 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αλλοδαπών Δικά- Συνοπτικός 
στηρίων (Μαρτυρία) (Τροποποιητικός) Νόμος τού 1977 και θάάναγ ι -

 τ1τλο
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νώσκηται όμοΰ μετά του περί 'Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Μαρτυρία) Κεφ. 12. 
Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός νόμος»). 

2. Ό βασικός νόμος θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρ- Τρσπσποίησις 
μόζηται ώς έάν άντι των λέξεων «Υπουργός Αποικιών» — έν τω τοϋβασικοο 
Ά γ γ λ ι κ ώ κειμένω " the Secretary of State" — καΐ «Διοικητικός Γραμ- ^ £ ^ ^ ? 
ματεύς», οπουδήποτε αύται έν αύτω απαντώνται, ύφίσταντο αί σεωςώρισμέ-
λέξεις «Υπουργός Εξωτερικών» και «Υπουργός Δικαιοσύνης», άντι- νωνβρων 
στοίχως. έναύτφ, 

3. Τό άρθρον 6 του (δασικού νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτου Τρσποποίησις 
διαγραφής τών λέξεων «δέν εΐναι έν τη υπηρεσία της Αυτής Μέγα- τοθ«ρθρου_6 
λειότητος» (πέμπτη και £κτη γραμμαί) και τής άντι καταστάσεως ^

β ο ο σ ι κ ο υ 

των διά τών λέξεων «δεν εΐναι. έν τη υπηρεσία τής Δημοκρατίας». 

4. Τό άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ αύτου Τροποποίησις 
διαγραφής τών λέξεων «τή συγκαταθέσει του Κυβερνήτου» (δεκάτη τοϋΛρθρουΐο 
νρ«μμή)· ' Γμ^
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5. Τό άρθρον 11 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ αυτού Τρσπσποίησις 
διαγραφής τών λέξεων «οσάκις ή Αυτής Μεγαλειότης έκ μέρους τής τοΟβρθρουΐι 
'Αποικίας τής Κύπρου έχει συνάψει» (δευτέρα και τρίτη γραμμαί) το0
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και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «οσάκις ή Δημοκρατία
 ν
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έχει συνάψει». 
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