
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 

               Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 2 

42 του 1961 

20 του 1963 

46 του 1970 

40 του 1975 

55 του 1978 

71 του 1981 

92 του 1983 

98 του 1984 

17 του 1985 

52 του 1985 

9 του 1989 

175 του 1991 

212 του 1991 

9(Ι) του 1993 

56(Ι) του 1993 

83(Ι) του 1994 

76(Ι) του 1995 

103(Ι) του 1996 

79(Ι) του 2000 

31(Ι) του 2001 

41(Ι) του 2002 

180(Ι) του 2002 

117(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ικηγόρων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί ∆ικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού  

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

  (α) Με την αντικατάσταση του όρου «κράτος μέλος» και της 

ερμηνείας του με τον ακόλουθο νέο όρο και ερμηνεία: 

  

  «’κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.». και 

  

  (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του: 

  

  «’Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ 

σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, 

όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14Α 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της άνω και 

κάτω τελείας μετά τη λέξη «Μέρους» (6η γραμμή) με τελεία, 

και τη διαγραφή της επιφύλαξης στο τέλος αυτού.  

  

    (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«υπό μία από τις ακόλουθες ονομασίες:» (3η - 4η γραμμή) με 

την ακόλουθη φράση: 

 

     «με ένα από τους ακόλουθους επαγγελματικούς τίτλους:» 

  

    (γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων 

νέων επαγγελματικών τίτλων, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά: 

  

          «Εσθονία: Vandeadvokaat 

  Λετονία: Zvērināts advokāts 

  Λιθουανία: Advokatas 

  Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali 

  Ουγγαρία: Ügyvéd 

  Πολωνία: Adwokat/Radca prawny 

  Σλοβακία: Advokát/Komerčny právnik 
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  Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica 

  Τσεχική ∆ημοκρατία: Advokát» 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14Θ 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 14Θ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην ερμηνεία του όρου «δικηγόρος», των ακόλουθων 

νέων επαγγελματικών τίτλων, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

          «Εσθονία: Vandeadvokaat 

  Λετονία: Zvērināts advokāts 

  Λιθουανία: Advokatas 

  Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali 

  Ουγγαρία: Ügyvéd 

  Πολωνία: Adwokat/Radca prawny 

  Σλοβακία: Advokát/Komerčny právnik 

  Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica 

  Τσεχική ∆ημοκρατία: Advokát» 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14Κ 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 14Κ του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14Ο 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το εδάφιο (11) του άρθρου 140 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της τελείας με κόμμα, στο τέλος αυτού, και την 

προσθήκη της ακόλουθης φράσης: 

  

  «εκτός από τις διακοπές που απορρέουν από την 

καθημερινή ζωή.». 

  

Έναρξη ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας. 

 

/ΜΓ 

(23.01.182.2003) 
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