
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 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 
    130(Ι) του 2003 
    199(Ι) του 2004 
    264(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την ένθεση σ΄ αυτό, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού: 
  
 «‘εισφορέας’ σημαίνει δικηγόρο, ο οποίος ασκεί το 

επάγγελμα, αλλά δεν περιλαμβάνει Νομικό Λειτουργό, ο 

οποίος προσλήφθηκε στη Νομική Υπηρεσία μετά την 

14η Σεπτεμβρίου 1966». 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 26  
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
  
 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «δικηγόρους» (έκτη γραμμή), της λέξης 

«εισφορείς», και με τη διαγραφή από αυτό της φράσης 

και των παρενθέσεων που την περικλείουν «(οι οποίοι 

αναφέρονται στο Νόμο αυτό ως “εισφορείς”),» (όγδοη 

γραμμή). 
  
  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) 

αυτού αμέσως μετά τη λέξη «δικηγόρους» (πρώτη 

γραμμή) της λέξης «εισφορείς», και 

 

(γ) με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (ε) του 

εδαφίου (2) αυτού της άνω τελείας αυτής και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «στη βάση των 

εμπρόθεσμων εισφορών που εγκρίνονται από το 

Συμβούλιο». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 27  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 27 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 

αυτού με κόμμα, και με την, αμέσως μετά, προσθήκη των 

λέξεων «ή εάν πρόκειται για Νομικό Λειτουργό.». 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.01.316.2004  
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