
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 

 

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. 

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

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

βασικός νόμος"). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

 

  "(4)(α) Το Νομικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και

     αποφασίζει: 
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 (i) Επί αιτήσεων προσώπων που επιθυμούν να εγγραφούν 

ως δικηγόροι, διεξάγει την εξέταση και εκδίδει 

πιστοποιητικά· 

  

    (ii) επί της υποχρέωσης καταβολής από το Γενικό Εισαγγελέα 

και από κάθε δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, και 

οι οποίοι με την καταχώριση στο ∆ικαστήριο 

οποιουδήποτε καθοριζόμενου δικογράφου σε 

οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον ∆ικαστηρίου ή εκ 

μέρους των οποίων καταχωρείται τέτοιο δικόγραφο, 

τελών ως ήθελε καθοριστεί, με σκοπό την κάλυψη των 

διοικητικών και άλλων εξόδων λειτουργίας του Νομικού 

Συμβουλίου: 

            Νοείται ότι σε κανένα δικηγόρο δεν επιτρέπεται να 

εμφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου ή να 

προβαίνει σε οποιαδήποτε καθοριζόμενη ενέργεια και 

κανένα καθοριζόμενο έγγραφο δεν καταχωρείται ή 

παρουσιάζεται σε ∆ικαστήριο, εκτός αν τα καθοριζόμενα 

τέλη έχουν καταβληθεί.»· και 

  

 (β) Το Νομικό Συμβούλιο τελεί τέτοιες άλλες λειτουργίες για 

τους σκοπούς του Νόμου αυτού, όπως προνοείται 

περαιτέρω.". 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 4Α του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή του γράμματος και των σημείων 

"(α)" (ένατη γραμμή). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

 "(2) Η εξέταση θα διεξάγεται γραπτώς σε θέματα που 

καθορίζονται από το Νομικό Συμβούλιο."· και 
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 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού 

της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

        "Νοείται ότι η πρώτη περίοδος εξετάσεων του Νομικού 

Συμβουλίου κάθε ημερολογιακού έτους θα είναι εξεταστική 

περίοδος μόνο για όσους έχουν ολικώς ή μερικώς αποτύχει 

σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους, σύμφωνα με 

τους Γενικούς Κανόνες που αφορούν τον τρόπο 

διεξαγωγής εξετάσεων των Ασκουμένων ∆ικηγόρων". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΠ. 
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