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Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 9 του 1989
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

2. Η παράγραφος (β) της επιφύλαξης στο εδάφιο (1) του άρθρου 11
του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο
τέλος αυτής με κόμμα και την προσθήκη των ακολούθων:
«ο οποίος θα κατέχη πάντα τα υπό του άρθρου 4 απαιτούμενα
προσόντα δι* εγγραφήν εις ^co Μητρώον, πλην του προσόντος του
αναφερομένου εις την παράγραφον (ε) του εν λόγω άρθρου.».
3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) της επιφύλαξης
στο εδάφιο (Ι) του άρθρου 11 του βασικού νόμου (όπως έχει τρο
ποποιηθεί από το άρθρο 2 του παρόντα Νόμου), οποιοσδήποτε κυβερνη
τικός λειτουργός που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντα Νόμου ήταν εξουσιοδοτημένος από το Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας να εμφανίζεται, παρίσταται επί δικαστήρίω (ple ad) και
ενεργεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η Δημοκρατία, η
κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε λειτουργός αυτής με την επίσημη ιδιότητα
του είναι διάδικος, θα μπορεί για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντα Νόμου να συνεχίσει να ενεργεί ως
ανωτέρω, αν έχει τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων
σύμφωνα με το άρθρο 4, εκτός από τα προσόντα που αναφέρονται στις
παραγράφους (ε) και (στ) του άρθρου αυτού:
Νοείται ότι μετά την πιο πάνω ημερομηνία ο λειτουργός αυτός θα
μπορεί να εξακολουθήσει να ενεργεί ως ανωτέρω, αν έχει αποκτήσει στο
μεταξύ το προσόν που αναφέρεται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 4
που προαναφέρθηκε.

Σι νοπτικός
τίτλο.;.
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.
Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

Μεταβατικές
διατάξεις.

