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Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 εκδίδεται διό
δημοσιεύοεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακή ς Δημοκρατίας
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 92 του Τ 983
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕ ΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρήται ως ο περί Δικηγόρων (Τρόπο
ποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των
περί Δικηγόρων Νόμων (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως ο «δασι
κός νόμος»), ι

Συνοπτικός
τίτλος,
Κεφ. 2
20^1963
46
40
55
71

2. Η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς (δ) του άρθρου 4 του δ α σ ι κ ο ύ νόμου (ως αύτη
εκτίθεται εις τ ο άρθρον 3(α) του Νόμου 40 του 1975) κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι
α π ό τ η ς Ίης Ιουλίου, 1975, και α π ό της η μ ε ρ ο μ η ν ί α ς τ α ύ τ η ς αντί
καθίσταται δ ι ά τ η ς ακολούθου νέας π α ρ α γ ρ ά φ ο υ :
« ( δ ) ότι κ α τ έ χ ε ι οιονδήποτε των ακολούθων προσόντων, ήτοι—
,
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·
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Μ

τ ου
τ ου
του
τ ου

1970
1975
1978
1981.

Κοπάργησις
καιανα
κ Ι(3κΛσ:σι
«
ς
γράφοο^δ)
του άρθρου 4

' τ ο^βασικού

(ι) είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Νομικής, κτη
θέντος" άλλως ή δι' αλληλογραφίας, οιουδήποτε των
Πανεπιστημίων της Ελλάδος ή Τουρκίας, ή
(ιι) είναι BarristeratLaw της Αγγλίας, Βορείου Ιρλαν
δίας ή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ή δικηγόρος
της Σκωτίας, ή
(ιιι) είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, κτηθέντος άλλως
ή δι* αλληλογραφίας, οιουδήποτε των Πανεπιστημίων
του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και
Βορείου Ιρλανδίας ή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας :
ιΝοείται ότι το πτυχίον Νομικής δι' εξωτερικούς
σπουδαστάς του Πανεπιστημίου του Λονδίνου θα θε
ώ ρήται ως πτυχίον κτηθέν άλλως ή δι' αλληλο
γραφίας" ή
(ιν) είναι κάτοχος τοιούτου πτυχίου ή διπλώματος Νο
μικής, κτηθέντος άλλως ή δι* αλληλογραφίας, οιουδή
ποτε άλλου Πανεπιστημίου ή Ιδρύματος, ως το Νομικόν
Συμδούλιον δύναται από καιρού εις καιρόν να καθορίση
διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον
εφημερίδα της Δημοκρατίας :
Νοείται ότι το Νομικόν Συμ&ούλιον δεν θα καθορίζη οιονδή
ποτε τοιούτο πτυχίον ή δίπλωμα οιουδήποτε τοιούτου Πανεπι
στημίου ή Ιδρύμοττος εκτός εάν τούτο είναι ισότιμον προς τα
προσόντα και τα Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα τα αναγραφόμενα
εις τας ως άνω υποπαραγράφους (ι), (ιι) και (ιιι)' και».
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Ετιιφύλαξις.

3. Η εγγραφή ως δικηγόρου δυνάμει οιουδήποτε πτυχίου ή διπλώ
ματος Νομικής προνοουμένου υπό ή επί τη βάσει της υπό του πα
ρόντος Νόμου κοπαργουμένης παραγράφου (δ) του άρθρου 4 του
δασικού νόμου θα θεωρήται ως δεόντως γενομένη.

ΤρσποτϋοΙησις
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 6 του δασικού νόμου τροποποιείται
διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου φράσεως :
«Ποσσστόν είκοσι τοις εκατόν του καταβαλλομένου τέλους
εγγραφής δικηγόρων καταβάλλεται εις το Σ υμβουλιον του
Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.».

ΤροποτΓοίησιςτου
άρθρου 11
του βαοικού
νόμου.

5. Το εδάφιον (2) του άρθρου Π του βασικού νόμου διαγράφεται
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου :
«(2) Η ετησία άδεια εκπνέει την 31ην ημέραν του Δεκεμβρίου
όστις έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως αυτής και καταβάλλεται
προς τον Αρχιπρωτοκολλητήν δικαίωμα εκ δεκαπέντε λιρών
διά την έκδοσιν ταύτης εκ του οποίου ποσόν πέντε λιρών δαπα
νάται υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου διά την ίδρυσιν ή από
κτησα/ νομικών βιβλιοθηκών προς χρήσιν των δικηγόρων εν ταις
διαφόροις επαρχίαις εν τοιαύτη αναλογία ως το Ανώτατον Δι
καστή ριον ήθελε θεωρήσει σκόπιμον, ποσόν επτά λιρών κατα
βάλλεται εις το Σ υμβουλιον του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλ
λόγου και ποσόν τριών λιρών καταβάλλεται εις το ταμείον του
οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου :
Νοείται ότι—
(α) ουδέν τοιούτο δικαίωμα είναι καταβλητέον υφ' οιουδή
ποτε δικηγόρου μέχρις ότου το όνομα του έχει παρα
μείνει εν τω Μητρώω των Δικηγόρων επί χρονικόν διά
στημα δύο ετών
(β) ουδεμία ετησία άδεια εκδίδεται εις δικηγόρον εάν ούτος
δεν εξόφληση μέχρι της ημερομηνίας της εκδόσεως της
τοιαύτης αδείας άπαντα τα υπ* αυτού οφειλόμενα προς
το Ταμείον Συντάξεως Νομικών ποσά και την ετησίαν
ουνδρομήν του δυνάμει του εδαφίου (8) του άρθρου 19.».

Τρσποποίησις.
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως :
ι (α)'Διά της εν τω τέλει του εδαφίου (4) αυτού προσθήκης της
ακολούθου φράσεως : «Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής του
Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου αναπληροί τον Πρόεδρον
αυτής οπτόντα ή κωλυό'μενον.»" και
(β) διά της εκ του εδαφίου (8) αυτού διαγραφής των λέξεων
«δύναται να επιβάλλη» (5η γραμμή) και της αντικαταστά
σεως των διά της λέξεως «επιβάλλει».

ΤροποττοΙησις
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρον 20 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν τω
τέλει αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου :
«ι(3) Της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως Τοπικού Δικηγορικού
Συλλόγου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, τούτου δε
κωλυομένου ή απόντος προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Τοπικού
Συλλόγου.».

ΤρσποποΙησις
του άρθρου 22
του βασοκού
νόμου.

8. Το εδάφιον (4) του άρθρου 22 του δασικού νόμου τροποποιείται
διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης της φράσεως «των εκτάκτων
όμως Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο αιρετός Πρόεδρος του
Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, τούτου δε κωλυομένου ή απόν
τος προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκυπρίου
Δικηγορικού Συλλόγου:».

993

Ν. 92/83

9. Το άρθρον 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Διά της εν τω τέλει του εδαφίου (3) αυτού προσθήκης της
προτάσεως «Ο Αντιπρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού
Συλλόγου αναπληροί τον Πρόεδρον αυτού απόντα ή κω
λυόμενον.»' και
(β) διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης του ακολούθου νέου
εδαφίου : .
«(7) Γραπτή απόφασις υπογεγραμμένη ή εγκριθείσα δι'
επιστολής, τηλεγραφήματος ή τηλετύπου υφ* ενός εκά
στου των μελών του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικη
γορικού Συλλόγου είναι τοσούτον έγκυρος και αποτελε
σματική όσον θα ήτο_εάν ελαμβανετο εις συνεδρίαν του
Συμβουλίου προσηκόντως συγκληθείσαν και διεξαχθείσαν,
υπογραφομένη δε δύναται να συνίσταται εκ πλειόνων του
ενός ομοίων εγγράφων εκάστου φέροντος την υπογραφήν
ενός ή πλειόνων των προειρη μένων προσώπων.».
10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης,
ευθύς μετά το άρθρον 27 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου :
«Κατάθεση
27Α. Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος
■^ι?νοζισμών Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων.
Βόυλήντων Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης κατα
λντιπρο
θέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής
σώπον.
§ £ ν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας
Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά
την πάρσδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη
επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι
από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροπο
ποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των
Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφη
μερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή
υπ* αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημο
σιεύσεως.».

ΤροπσποΙησις
του άρθρου 23
του δασικού
νόμου.

Τροποτιοίησις
του δασικού
νόμου διά
της εν «υτ ώ
■προσθήκης
νέου άρθρου.

