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Ν. 83/84

Ο περ ί Δικαστηρ ίων (Τρ οποποιητικός) (Αρ . 3) Νόμος του 1984 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερ ίδα της Κυπρ ιακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρ θρ ω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 83 του 1984
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΩΝ ΤΟΥΣ 'ΠΕΡΙ ΔΙιΚΑ'ΣΓΓΗΡΙΩΝι
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 1984
Η Βουλή των Αντιπροσ ώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1
1. Ο παρών 'Νόμος θα ιαναφέρηται ως ο περί /Δικαστηρίων (Τροπσποιητικός) (Αρ. 3), Νόμος του 1984 και θα αναγιγνώσκεται ομού
μετά των περί ιΔικασττηιρίων 'Νόμων του :Τ960 έως (Α.ρ. 2) του 1984
(εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») <και ο βοχπ»
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κος νομός και ο πάρων Νόμος θα αναφερωντκχι ομού ως οι περί β του 1969
Δικαστηρίων Νόμοι του. 1960 έως (jAp. 3) του 1984.
40τουΐ970
58 του 1972
1;του1980
35 του 1982
29 του 1983
9Γτου 1983
16 του 1984
51 του 1984.

%. Τρ εδάφιον ('3) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποι- Τροποποίησις
είται διά της διαγραφής της λέξεως «δεκαεπτά» (πέμπτη γραμ- του ί^ ρ ο υ , 6
μή) και της αντικαταστάσεως της δια της λέξεως «είικοσι».
νόμου.
3. Το εδάφιον (2) του άρβρσυ 20 Του βασικού νόμου τροποποι- Τροποποίησις
είται ιδιά της διαγραφής των λέξεων «ο'κτακοσίας λίρας» (πέμπτη του άρθρου 20
γραμμή) 'και της αντικαταστάσεως των 'διά των λέξεων «τρεις ^ j ^ 1 * 0 0
χιλιάδας λίρας.».
4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 33 του δασικού νόμου τροποποιείται διά της προσθήκης, ευθύς μετά την λέξιν «απόφασις» (πρώτη
γραμμή) της φράσεως «.περιλαμβανομένου του μέρους αυτής το
οποίον αφορά εις τα δικηγορικά έξοδα,»,

Τρσποποίησις
του άρθρου 33
τ >υ ασοκου
^ ®
νομού.

