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Ν. 85/83

Ο περί Πειθαρχίας εν TOIC Φυλακαίς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 85 του 1983
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑ ΡΧΙΑ Σ
ΕΝ ΤΑ Ι Σ ΦΥΛΑ ΚΑ Ι Σ ΝΟΜΟΝ
Η Βουλή των Α ντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:;
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Πειθαρχίας εν ταις Συνοπτικός
Φυλακαίς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκηται τίτλος,
ομού μετά του περί Πειθαρχίας εν ταις Φυλακαίς Νόμου (εν τοις Κεφ. 286.
εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»).
2. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ
αυτού διαγραφής της φράσεως « Ά π α ν τ ε ς οι Κανονισμοί αυτοί,
προτού τεθούν εις εφαρμογήν, δημοσιεύονται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας'» (εβδόμη και ογδόη γραμμαί).'

τροποποίηση
του άρθρου 4
^"j*"01*00
νόμου.

3. Ο δασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, τρσπσποίησις
ευθύς μετά το άρθρον 11 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου:ι
τουβοοσ«κοό
«Καττάθεσις
ill Α. 'Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος ^ ° °
Κανονισμών Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων ενσ £|ώ
κ α ι ε( ν ε ν τ
Β"*^
^ '
° ζ τριάκοντα ημερών από της καταθέσεως προσθήκης
Των τ ω ν
Α^ιιφο» *) B°°M των Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής νέου
σ&πων.
δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας. άΡθΡ°υ·
Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά
την πάροδον της τοιαύτης προθεσμίας δημοσιεύονται εν
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν
ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει
τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της
Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη
επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον τροποποιηθή υπ* αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης
δημοσιεύσεως.».

