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228(I)/2002

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 228(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2001

Συνοπτικός τίτλος.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002.
Τροποποίηση του
άρθρου 85
του βασικού
νόμου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 και
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων
Νόμοι του 1999 έως (Αρ. 2) του 2002.
2. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης (γ) του εδαφίου (1)·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το πιο κάτω νέο εδάφιο (2):
«(2) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί φυσικών προσώπων.».

Τροποποίηση του
άρθρου 86 του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση του
άρθρου 90
του βασικού νόμου.

3. Τα εδάφια (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 86 του βασικού νόμου καταργούνται.

4. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφιστάμενου μέρους σε
εδάφιο (1) και την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί φυσικού προσώπου».

Τροποποίηση του
Τέταρτου Πίνακα του
βασικού νόμου.

5. Ο Τέταρτος Πίνακας, Επαγγελματικές Άδειες, τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή των υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) της παραγράφου (1)·
(β) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων υποπαραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) της παραγράφου 1
σε υποπαραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ), αντίστοιχα· και
(γ) με τη διαγραφή της φράσης «Άλλα φυσικά ή» της παραγράφου (στ), όπως έχει αναριθμηθεί.

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόμου.

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

