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Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σ ύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 175 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα . αναφέρεται ως ο
περί
Δικηγόρων
(Τροποποιητικός) Νόμος τ ου 1991 και θα διαβάζετ αι μαζί με τ ον περί
Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

2. Η παράγραφος (ε) του άρθρου 4 τ ου βασικού νόμου τ ροποποιείτ αι
με τ ην προσθήκη τ ης ακόλουθης επιφύλαξης μετ ά τ ην υφιστ άμενη
επιφύλαξη:
«Νοείται περαιτ έρω ότ ι ο Γενικός Εισαγγελέας τ ης Δημοκρατ ίας
μπορεί, αν τ ο θεωρήσει αναγκαίο, να τ οποθετ εί πρόσωπο τ ο οποίο
τυγχάνει άσκησης στ ο γραφείο τ ου σε γραφείο δικηγόρου που
ασκεί τ ο επάγγελμα και στ ον οποίο έχει ανατ εθεί ο χειρισμός
υποθέσεων εκ μέρους τ ης Δημοκρατ ίας με οδηγίες τ ου Γενικού
Εισαγγελέα τ ης Δημοκρατ ίας, για τ έτ οιο χρονικό διάστ ημα που ο
Γενικός Εισαγγελέας θα θεωρήσει αναγκαίο, αλλά για όλους τ ους
σκοπούς τ ου παρόντ ος Νόμου ο ασκούμενος θα θεωρείτ αι ότ ι
τυγχάνει άσκησης τ
σ ο γραφείο τ ου Γενικού Εισαγγελέα τ ης
Δημοκρατίας.».
3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4Β του βασικού νόμου αντ ικαθίστ ατ αι με
το ακόλουθο νέο εδάφιο—
«(2Χα) Ο δικηγόρος στ ο γραφείο τ ου οποίου ασκείτ αι ο ασκού
μενος υποχρεούτ αι να κατ αβάλλει σ' αυτ όν για περίοδο μέχρι
δώδεκα μηνών άσκησης τ ου, αμοιβή εκατ ό λιρών μηνιαίως ή ποσό
που θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Νομικό Συμβούλιο
και θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο:
Νοείται όμως ότ ι ο διάδικος για τ ον οποίο εμφανίζετ αι ο
ασκούμενος δυνάμει τ ου παρόντ ος άρθρου δε θα υπόκειτ αι σε
επιπρόσθετο τέλος για την εμφάνιση αυτή.
(β) Σε ασκούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τ ην παράγραφο (ε)
του άρθρου 4 τ υγχάνουν άσκησης στ ο γραφείο τ ου Γενικού

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 2.
42 τον 1961
20 του 1963
46 του 1970
40 του 1975
55 του 1978
71 του 1981
92 του 1983
98 του 1984
17 του I98S
52 του 1985
9 του 1989.
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του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

ΤροκοκοΙηση
του άρθρου 4Β
του βασικού
νόμου.
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Εισαγγελέα της Δημοκρατίας θα καταβάλλεται από τον κρατι κό
προϋπολογισμό αμοιβή εκατό λιρών μηνιαίως ή οποιοδήποτε άλλο
ποσό, όπως θα καθορίζεται σύμφων α με την παράγραφο (α)
ανωτέρω:
Νοείται ότι σε πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έν αρξης
της ισχύος του παρόν τος Νόμου, είν αι ήδη ασκούμε
ν α θα
καταβάλλεται για το υπόλοιπο της περιόδου άσκησης τους αμοιβή
σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου.».

