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Ν. 103(Ι)/96

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός ) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 103(1) του 1996
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγ όρων (Τροποποιητικός) Συνοπτικός
Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο £εφ°2
εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος").
42 του ΐ96ΐ
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(1) του 1993
56(1) του 1993
83(1) του 1994
76(1) του 1995.

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Τροποποίηση
του άρθρου 3

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα ακόλουθα του βασικού
νό ου
εδάφια:
^ ·
"(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Νομικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δη
μοκρατίας, ως Πρόεδρο, από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
Γραμματέα του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
και από τρεις δικηγόρους που προέρχονται από τις δύο κοινότητες:
Νοείται ότι, για όσο χρόνο δεν είναι εφικτή η συμμετοχή δικηγόρων
από την άλλη κοινότητα, οι δικηγόροι που μετέχουν στο Νομικό
Συμβούλιο θα προέρχονται εξολοκλήρου από δικηγόρους που ανήκουν
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα.
(2)(α) Οι τρεις δικηγόροι που μετέχουν στο Νομικό Συμβούλιο
επιλέγονται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου,
από κατάλογο που υποβάλλει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
ο οποίος περιέχει αριθμό δικηγόρων διπλάσιο τουλάχιστον από τον
αριθμό που προβλέπεται στο εδάφιο (1).
(β) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας υποδεικνύει ως μέλη
του Νομικού Συμβουλίου δικηγόρους που κατέχουν τα προσόντα για
διορισμό στο αξίωμα του Δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου.
(γ) Η θητεία των τριών δικηγόρων μελών του Νομικού Συμβουλίου
είναι τριετής."· και
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(β) με τη διαγραφή των εδαφίων (3), (4) και (5) αυτού και την αναρίθμηση
των υφιστάμενων εδαφίων, (6) και (7), σε εδάφια (3) και (4), αντίστοιχα.
Μεταβατική
3. Από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μέχρι την έγκριση των τριών μελών του
διάταξη.
Νομικού Συμβουλίου από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συμβουλίου
που θα προέλθει από τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 1997 δυνάμει του άρθρου
23, το Νομικό Συμβούλιο θα αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα και τα επτά
υφιστάμενα μέλη του - δικηγόρους.
Έναρξη της
4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1997.
ισχύος του
παρόντος
Νόμον.

