
E.E., Παρ. I, 1281 Ν. 71/81 
Ά ρ . 1739, 18.12.8! 

Ό περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 71 του· 1981 
ΝΟΜΟΣ ΓΓΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟ'Ν ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:/ 
1. Ό παρών ΙΝόμος θα ιάναφέρηται ώς ιό ττερί Δικηγόρων (Τρόπο- Συνοπτικός 

•ποιητικός) 'Νό!μος τοϋΊ 19811 ικαί θά άναγινώσκηται όΐμου ιμετά του '.τίτλος, 
περί Δικηγόρων Ήόιμου (Ιέν τοΐς εφεξής άναφεροιμένου ώς «ιό βοοσι 42 τοϋ 1961 
Κός νό ΐμος») . 20 τοϋ 1963 

46τοϋ 1970 
40τοϋ1975 
55 τοϋ 1978. 

2. Ό έν τω ίέδαφίω (!ΐ·) του άρθρου 2 του'ΐβασυκοΰ νόιμσυ ορισμός Τροποποίησις 
του1 ορού «Ιάσκεΐν την δι!κηγορίοα/» (ώς οδτος εκτίθεται ε̂ ίς τό άρθρον τοϋαρθρου_2 
2 του̂  ΙΝόμου 40 του 1975) τροποποιείται ώςΊάκολούθως: JjJJ^ol!KoG 

ί(α) Διά της καταργήσεως της υποπαραγράφου (ιν) 'και αντικα
ταστάσεως αυτής διά της ακολούθου νέας υποπαραγράφου: 

«(ιν) την σύνταξιν ιδρυτικού έγγραφου ήί καταστατικού 
(εταιρείας πάσης 'μορφής'»' 'και 

|(β) δια της προσθήκης, ευθύς μετά τήν ΐύποπαράγραφον (νι), 
της ακολούθου νέας υποπαραγράφου;: 

;«!(νιι) την έ!κ μέρους πελάτου σύνταξιν ή μελέτη.ν οιου
δήποτε ιέγγράφου κοπαχωριζο'μένου εις τό Δικαστήριον διά 
σκοπούς διαχειρίσεως δυνάμει του1 περί Διο^ειρίσεως Περιου Κεφ. 189. 
σιών "Αποίδιω.σάντων Νόμου». 

3. Ή παράγραφος 1(γ) του άρθρου 4 τουι ίβασυκουι νόμοο τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται διά της ιπροσθή'κης, ;εύθύς μετά τάς λέξεις «πολίτης της τοΰ&ρθρου4 
ΔηΙμο'κρατίας», των λέξεων «'καΐ έχει τήν συνήθη: αύτου διαμονήν νόμου"7*0" 
έν 'Κύπρω». 

4. Τό Ιέδάφιον (1) του άρθρου 6 του βασικού νάμου τροποποιείται Τροποποίησις 
διά της άντιΙκαταστάσεως του> ιέν αύτω προνοουΐμένου τέλους, έγγρα τοϋ&ρθρουβ 
φής «δέκα λιρών» διά του ιποσοΰ των «είκοσι πέντε λιρών». τ?υ δσσικου 

5. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως, Τροπσποίησις 
ευθύς 'μετά τό ΐαρθρον 6, του> ακολούθου νέου άρθρου:,' τοϋβασίκοΰ 

r· Α / ; ι \ . Α , χ - -ι .» , ^~J*~ „ ... . νόμου διά της 
«'Εγγραφή 6Α.—i(il) Α'πο της Ιης Ιανουαρίου 1982 ιπας δικηγόρος προσθήκης 
δικηγόρων ιόοσκών τό επάγγελμα θά εγγράφηται ε'ίς "βιβλίον τηιρού νέου 
to ϊΐάγγΐλμα>ιενον ^ x o G '^ΡΧ^ρωτοκολλητου τό σποΐον θά καλήται *(*(**> 6Α· 

'«ίΜηίτρώον των 'Ασκούντων τό Επάγγελμα Δικηγόρων». 
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1(2) Ό 'Αρχιπρωτοκολλητής, τη αιτήσει παντός προσώ
που το όνομα του ιόποίου έ'μίφαίνεται ©ίς το Μητρώον 
τών 'Ασκούντων το Επάγγελμα Δικηγόρων, θά έκδίδη 
πτρός αυτό πιστοποιητικόν Ιέγγραφής με την σφραγίδα 
του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(3) Ό ασκών το ίέ'ττάγγελμα δικηγόρος κατά την 
^'κδοσιν της ετησίας αδείας του ικαταθέτει ε'ίς τον Άρχι
πρωτο'κολλητήν ίένυπόγραφον βεβαίωσίν του περί του 
Ιδτι £χ£ΐ ώς κύριον ιέπάγγελμα την άσκησιν του δικηγο
ρικού επαγγέλματος Ικαί προσφέρεται ώς έτοιμος νά 
{άσκηση τούτο. Άντίγραφον της τοιαύτης βεβαιώσεως 
(αποστέλλεται ύπό του Άρχυπρωτοκολλητου £ΐς τό Συιμ
•βούλιον του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. 

1(4) Τό Συμδούλιον του Παγκυπρίου Δικηγορικού 
(Συλλόγου 'και αϊ Έπιτροπαι των Τοπικών Δικηγορικών 
Συλλόγων νομιμοποιούνται εις τό νά αιτούνται την 6ια
Υραφήν δικηγόρου έκ του Μητρώου τών 'Ασκούντων τό 
^Επάγγελμα Διίκηγόρων εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας 
Ιή: σχετική έγγραφη (έγένετο διά ψευδών παραστάσεων <μή 
συντρεχουσών τών πραγματικών ικαί νοιμικών προϋποθέ
σεων : 

Μοεΐται 6τι ιό Άρχιπρωτοκολλητής (εκδίδει την άπό
φασίν του ιεπί της αιτήσεως άιφοΟ άκούση τά ιένδιαφερό
ιμενα !μέρη:. 

(5) Ουδέν τών ιέν τω παρόντι ιάρθρω εφαρμόζεται επί·— 
|(α) οιουδήποτε 'Νομικού* Λειτουργού' 
(β) οίουδήητοτε Κυβερνητικού Λειτουργού εξουσιοδο

τημένου ύπό του ΓενιΚου* Εισαγγελέως της Δη
μοκρατίας νά έμφανίζηται, παρίσταται eVi δικα
ίστηρίω i(plead) καϊ ενεργεί έν οίαδήίποτε διαδι
κασία έν ή ή Δημοκρατία, ή Κυΐβέρνησις ή οιοσ
δήποτε τών λειτουργών αύτη ς έν τη έπισήμω 
αύτου ϊδιότητι είναι διάδικος.». 

Τρσπσικ>ΐησις 6. Τό άρθρον 11 του Φασικού νόμου τροποποιείται διά της έν τω 
τοΟδρθρουΐι τέλει αύτου ένθέσεως του (ακολούθου νέου εδαφίου: 
v ^ w

 ικ ι«!(5)Ι (α) Ή σύνταξις ίδρυτϋκου ίέγγράφου ή (καταστατικού 
(εταιρείας (πάσης μορφής αποτελεί άποίκλευστικόν ιεργον τοΟ 
Ιάσκουντος τό (επάγγελμα δικηγόρου (δστις ;καί βεβαιώνει ενυπο
γράφως ίέπΙ του ίδρυτιΐκου Ιέγγράφου και του καταστατικού την 
ύπ* αύτου σύνταξιν τούτων και θέτει παρά τη υπογραφή του 
σφραγίδα φέρουσαν τό όνοματεπώνυμον τούτου ικαί την (ακριβή 
διεύθυνσιν του γραφείου του ή γράφει ταύτα εύαναγνώστως. 

ι(β) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου νόμου, ·παν ίδρυ
τικόν Ιεγγραφον ή καταστατικόν εταιρείας συνταχθέν κατά 
παράβασιν τών ανωτέρω θεωρείται ώς «Κυρον ικαί' μηδέν νομι
Ικόν ιάποτέλεσμα £χον. 

(γ) ^Ο ασκών τό επάγγελμα διίκηγόρος υποχρεούται νά μή 
Ιύπογράφη τοιαύτα έγγραφα μή συντεταγμένα ύπ' αύτου. 

Ι(δ) Πρόσωπον συντάσσον ίΐδρυτικόν εγγραίφον ή καταστα
τΐ'κόν εταιρείας χωρίς νά κέκτηται τήν Ιίδιότητα του ασκούντος 
τό (επάγγελμα δικηγόρου, ιεΐναι £νοχον αδικήματος και υπό
κειται έΙς τάς Ιέν τω άρθρω Ιίΐ (3) καθοριζομένας ποινάς αύξα
νομένας ιέν (περιπτώσει δευτέρας ή| μεταγενεστέρας καταδίκης 
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εις χρηματικήν ποινήν μη ύττερβαίνουσαν τάς έπτακοσίας πεν
τήκοντα λίρας ή\ £!'ις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας 
ή εις άμψοτέρας τάς ττοινάς ταύτας, 

(ε) Παν πρόσωπον Ιάναλαμδάνον t] έμφανιζάμενον ήν διαφη
μίζον ώς Φποδεχόμενόν την σύνταξιν ΙδρυτιίκοΟ έγγραφου ή. 
καταστατικού εταιρείας διώκεται και τιμωρείται δια ποινής 
φυλακίσεως μη ύπερβαινούσης τους τρεις μήνας ή χρηματικής 
ποινής μη ύττερβαινούσης τάς "πεντακόσιας λίρας ή ε!'ις άμφο
τέρας τάς ποινάς ταύτας. Βρο'κειίμένου περί νομικού προσώπου 
την αυτήν ποινική ν εύθύνην εχουσιν οι έγκρίναντες ή ψηφίσαν
τες τοιαύτας ενεργείας ή δραστηριότητας έκ τών αξιωματούχων 
τούτου». 

7. Το άρθρον 19 του Φασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού Τροποποίησις 
3 C . του άρθρου 19 

„ , του βασικού 
Ι (α) Διά τής διαγραφής του ίέδαφιου (3) αύτου και της άντι νόμου. 

Ικαταστάσεώς του διά του' Ιάκσλούθου νέου εδαφίου:) 
■«a (3) Ή συνέλευσις ιχωρεΐ εις την εκλογή ν έκ τών μελών 

του Τοπικού !Δικηγορικου (Συλλόγου ενός Προέδρου και 
'τεσσάρων μελών,, (εάν πρόκειται 'περί Τοπικού (Δικηγορικού 
Συλλόγου ιμέ άριθ'μόν ίμελών ουχί μεγαλύτερον τών τεσ
σαράκσντα, και 'ενός Προέδρου καϊ εξ μελών, εάν πρόκει
ται περί Τοπικού Δικηγορικού Σ υλλόγου; με αριθμόν μελών 
μεγαλύτερον τών τεσσαράκοντα, προς σύστασιν τής 'Επι
τροπής του Τοπικού Δικηγορικού! Συλλόγου, ήτις αποτελεί 
την Έπιτροπήν του Τοπιικου (Δικηγορικού' Συλλόγου και 
(υπηρετεί μέιχρι τής επομένης εκλογής τής 'Επιτροπής του 
Τοπικού ίΔικηγοριΚου Συλλόγου^»* 

((β) διά τής διαγραφής του εδαφίου (4) αύτου 'και τής αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«1(4) Ή Επιτροπή τοΟ Τοπικού Δικηγορικού* Συλλόγου 
διορίζει έκ τών μελών της Άντιπρόεδρον, Γραμματέα και 
ίΓαμίαν αυτής»

(γ) διά τής διαγραφής του (εδαφίου (5) αύτοΰ και' τής αντι
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

'«ί(5) Μετά την έκλογήν τής 'Επιτροπής τοΰ' Τοπικού Δικη,
γοριίκου Συλλόγου <η συνέλευσις χωρεΐ εις την έΚ τών 
'μελών τούϊ Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, αλλ' ούχι Κατ' 
ιάνάγΚην ιέίκ τών μελών τής 'Επιτροπής του1 Δικηγορικού 
Συλλόγου, ίέικλογήν ενός δικηγόρου ασκούντος το επάγ

γελμα δστις δέον νά εχη τουλάχιστον δεκαετή άσκησιν τοΟ 
έποτ/γέλματος ώς μέλους του Συμβουλίου του Παογκυ
πρίου Δικηγορικού! Συλλόγου.»' 

(6) διά τής διαγραφής του εδαφίου (7) αύτου και τής αντι
καταστάσεως του διά του (ακολούθου νέου (εδαφίου: 

|«!(7) 'Εάν ίή 'Επιτροπή ΤοπιΚου Δικηγορικού Συλλόγου 
άποτελήται έξ ενός Προέδρου και τεσσάρων μελών, τρία 
μέλη; τής ΓΕπιτροπής του Τοπικού 'Δικηγορικού Συλλόγου 
Ιάποτελουν ΐάπαρτίαν,. εάν δε ίή Επιτροπή ΤοπιΚου Δικηγο
ρικού Συλλόγου άποτελήται εξ ενός Προέδρου . και εξ 
μελών,, τέσσαρα μέλη; τής Επιτροπής τού Τοπικού Δικηγο
ρικού (Σ υλλόγου αποτελούν άπαρτίαν, και θέματα έγειρό
.μενα <έν οιαδήποτε συνεδρία τής 'Επιτροπής αποφασίζονται 
ίοιά πλειοψηφίας και, έν περιπτώσει Ισοψηφίας, ό Πρόεδρος 
έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.»' 
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Τροτισποίησις 
τοΰ άρθρου 21 
τοϋ δασικού 
νόμου. 

ί(ε) δια της έικ του εδαφίου (8) αύτοΟ διαγραφής της λέξεως 
(«τριών» (τελευταία γραμμή) !καϊ της αντικαταστάσεως της 
Ιδια της λέξεως «πέντε»' ικαί 

(στ) δια της προσθήκης εν τω τέλει αύτοΟ1 του ακολούθου νέου 
(εδαφίου ώς εδαφίου (111) : 

(«'(ill) Γραπτή άπάφασις υπογεγραμμένη ή εγκριθείσα 
δι* ίειπιστολής, τηλεγραφήματος f) τηλετύπου ύφ' ενός έκα
ίστου των 'μελών Τοπικής Επιτροπής Δικηγορικού* Συλλό
γου είναι τοσούτον έγκυρος και αποτελεσματική ασον θα 
Ιήτο ίέάν Ιέλοίμβάνετο εις συνεδρίαν της Τοπικής Έπιτροίπής 
προσηκόντως συγκληθεΐσαν και διεξαχίθεΐσαν, υπογραφο
μένη! δέ δύναται να συνίσταται ιέκ πλειόνων του ενός ίόίμοίων 
έγγραφων έΐκάστου φέροντος τήν ύπογραφήν ενός ή πλειό
νων τών προειρηίμένων (προσώπων.». 

8. To άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
'(«)' Δια τής διαγραφής έικ τοϋ 'εδαφίου (3) αύτοϋ* τής λέξεως 

«είκοσι» (ϊπέιμίπτη. γροβμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτής 
δια τής λέξεως «τεσοχχράκοντα»" και 

(β)\ δια τής διαγραφής του εδαφίου (5) αύτου και τής αντικα
ταστάσεως του δια του ακολούθου νέου εδαφίου: 

|«(5) Ή τακτική γενι'κή συνέλευσις του Παγκυπρίου Δικη
γορικού Συλλόγου χωρεί, μεταξύ άλλων, είϊς την δια χωρι
στής ψηφοφορίας έκλογήν του αίρειτου Προέδρου του Παγκυ
πρίου Δικηγορικού Συλλόγου, όστις δέον να εχη δωδεκαετή 
τούλάχυστον άσικησιν του έίπαγγέλίματος, και τεσσάρων δικη
γόρων άοΐκούντων το έπάγγελιμο:, εξ ών ό εΐς δέον να εχη 
τουλάχιστον δεκαετή 'άσίκηισιν του έπαγγέλίμαΐτος, ώς μελών 
τοΟ Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού" Συλλόγου 
(όπερ θα καλή'ται ' Συιμβούλιον του Παγκύπρΐου Δικηγο
ρικού Συλλόγου') 'και τριών δικηγόρων ασκούντων το 
ιέπάγ·γελμα εξ ών οί δύο* δέον να εχωσι τουλάχιστον δε'κα
πενταετή άσκησιν του επαγγέλματος, ώς μελών του Πειθαρ
χικού Συμβουλίου" οδτοι δέ θα ΰπηρετώσιν μέχρις οδ λάβη 
χώραν νέα εκλογή.». 

Κοπάρ·/ησις 
καΐ άντι-

καΐάσταοις 
τοϋ Αρθρου 23 
τοϋ βασικού 
νόμου δια 
νέου 
άρθρου. 

τοϋ Παγκυ-

irptou 
Δικηγορικού 
Συλλόγου. 

9. Το άρθρον 23 του βασυκοΟ νόμου δια του παρόντος καταργείται 
και αντικαθίσταται δια του ακολούθου νέου άρθρου :ΐ 
«Συμβούλιον 23.—'(Ι1)! Το Συμβούλιον του Παγκυπρίου Δικηγορικού 

Συλλόγου (αποτελείται εκ του Γενικού Εισαγγελέως τής 
Δηιμοκρατίιας ικαί, έν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος 
αύτοΟ, του ΒοηΙθου Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρα
τίας ώς exofficio ,μελών, τη:ρου!μένων τών διατάξεων του 
έδοέφίου (4) του παρόντος άρίθΐρου, καΐ του αιρετού Προέ
δρου, τών Προέδρων τών Τοιπικών Δικηγορικών Συλλό
γων, τών δικηγόρων πού εκλέγονται ώς μέλη; του Παγκυ
πρίου Δικηγορικού Συμβουλίου δυνάμει τών διατάξεων 
rtoG έδοίφίου (5) του άρθρου 19 και τών τεσσάρων μελών 
τών εκλεγομένων υπό τής τακτικής γενικής συνελεύσεοος 
του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου δυνάμει τών 
διατάξεων του εδαφίου (5)! του άρθρου 21 (Ιέν τω πα
ρόντι Νόμω αναφερομένων ώς 'αιρετών μελών'). 

(2)' Τά αιρετά μέλη του Συμβουλίου του Παγκυπρίου 
Δικηγορικού Συλλόγου ύ'πηρετουσΊ μέχρι τής επομένης 
(εκλογής, είναι δέ έπανεικλέξυμα. 
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(3) Το Συμβούλιον του Παγ κυπρίου Διίκηγοριικου 
Συλλόγου εκλέγει έκ των μελών του τον 'Αντιπίρόεδρον, 
τον Γραμματέα και τον Ταμίαν αύτου. 

(4) ι Ό Γενικός Εϊισαγγελεύς της Δημοκρατίας ώς ήγέ
ιτης του Δικηγορικού Σώιματος Κόπρου είναι ό Επίτιμος 
'Πρόεδιρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και 
δικαιούται διτως συμμετέχη είς άπάσας τάς συνεδρίας 
αυτού ώς και του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου'. 
ΤοΟτον απόντα ή κωλυόμενον άναπτληίροΐ ό Βοηθός Γενι
ικου Εισαγγελέως της Δηιμοκραιτίας. 

ί(5)1 Ό αιρετός Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκυ
πίρίου Δικηγορικού" Συλλόγου συγίκαλεΐ άπάσας τάς 
ουίνεΙδίρίας του Συμβουλίου και πράττει ούτω τη εγγράφω 
α!ίτήοει πέντε τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου έν ή 
'καθορίζονται οι σκοποί της τοιαύτης συνεδρίας και προε
δρεύει άπασών των συνεδριών του Συμβουλίου εις ας 
παρευρίσκεται καί, τούτου απόντος ή κωλυομένου, προ
εδρεύει ό 'Αντιπρόεδρος καί, έν περιπτώσει απουσίας ή 
κωλύματος τούτου, τά παρόντα μέλη εκλέγουσιν ενα έξ 
αυτών 6πως προεδρεύση. 

(6) "Επτά ιμέλη του Συμβουλίου συνιστούν άπαρτίαν 
καί ζητήματα έγειρόίμενα κατά την συνεδιρίαν αποφασί
ζονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων 
ιμελών, έν περιπτώσει δε ισοψηφίας ό προεδρεύων της 
συνεδρίας έχει δεύτερον ή νικώσαν ψηφον.». 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


