
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

 Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
 (α) «Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 

1977 περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως 

της παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους» (EE L 078 

της 26.03.1977, σ. 17), 
  
 (β) «Οδηγία 98/05/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη 

διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού 

επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο 

οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος» (EE L 077 

της 14.03.1998, σ. 36), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται με τον 

περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 
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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 

130(Ι) του 2003. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 14Α του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 14Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 

επαγγελματικών τίτλων στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 
  
  «Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, 

Fürsprecher, Fürsprech Avvocato 
  
  Ισλανδία: Lögmaður 
  
  Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt 
  
  Νορβηγία: Advokat». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 14Θ του 

βασικού νόμου. 

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

προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «δικηγόρος», των 

ακόλουθων νέων επαγγελματικών τίτλων, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά: 
  
  «Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, 

Fürsprecher, Fürsprech Avvocato 
  
  Ισλανδία: Lögmaður 
  
  Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt 
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  Νορβηγία: Advokat». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 14Π του 

βασικού νόμου. 

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

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 
  «(3) Ανεξάρτητα των όρων υπό τους οποίους 

δικηγόρος, υπήκοος κράτους μέλους ασκεί το 

επάγγελμα στη Δημοκρατία με τον επαγγελματικό 

του τίτλο καταγωγής, δύναται να αναφέρει την 

επωνυμία της ομάδας στην οποία ανήκει στο κράτος 

μέλος καταγωγής.». 
  
  
 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.159.2004 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3852, 30/4/2004 199(I)/2004


