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41(I)/2002

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

Αριθμός 41(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
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.

Αντικατάσταση του
άρθρου 11Α του βασικού
νόμου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως
«ο βασικός νόμος»).

2. Το άρθρο 11Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Εμφάνιση
δικηγόρων.
Πίνακας.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου
με τη διαγραφή
των Πινάκων
αυτού και
την προσθήκη
νέου Πίνακα.
Πρώτος
Πίνακας,
Δεύτερος
Πίνακας,
Τρίτος
Πίνακας.

11Α. Κανένας εγγεγραμμένος δικηγόρος δεν εμφανίζεται ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου το οποίο αναφέρεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα,
αν δεν έχει συμπληρώσει την περίοδο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος η
οποία αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα, η οποία προβλέπεται,
αντίστοιχα, για κάθε τέτοιο δικαστήριο, εκτός εάν εμφανίζεται με δικηγόρο που
συμπλήρωσε τέτοια περίοδο».

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του Πρώτου Πίνακα, του Δεύτερου
Πίνακα και του Τρίτου Πίνακα αυτού και την προσθήκη του ακόλουθου νέου Πίνακα:
«ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 11Α)
Δικαστήριο

(1) Ανώτατο Δικαστήριο κατά την
ακρόαση υπόθεσης στην άσκηση της
δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του
(2) Κακουργιοδικείο κατά την ακρόαση
οποιασδήποτε υπόθεσης

Περίοδος άσκησης
Δικηγορικού επαγγέλματος
δύο έτη.

δύο έτη.».

