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Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Συνοπτικός
τίτλος. 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
9 του 1989
175 του 1991
212 του 1991
9(Ι) του 1993
56(Ι) του 1993
83(Ι) του 1994
76(Ι) του 1995
103(Ι) του 1996
79(Ι) του 2000.
Αντικατάσταση
του άρθρου 6Α
του βασικού
νόμου.

Αριθμός 31(Ι) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δικηγόρων Νόμους (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»).

2. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Εγγραφή
δικηγόρων που
ασκούν το
επάγγελμα.

Παράρτημα.

6Α.—(1) Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα εγγράφεται σε
βιβλίο που τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή, το οποίο καλείται
'Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα'.
(2) Ο Αρχιπρωτοκολλητής, με αίτηση κάθε προσώπου, του οποίου το
όνομα φαίνεται στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα,
εκδίδει σε αυτό πιστοποιητικό εγγραφής με τη σφραγίδα του Ανωτάτου
Δικαστηρίου.
(3) Ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα κατά την έκδοση της ετήσιας
άδειάς του καταθέτει στον Αρχιπρωτοκολλητή βεβαίωση, σύμφωνα με το
τύπο που επισυνάπτεται στο Παράρτημα, με σχετική επιβεβαίωση από τον
οικείο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, δηλώνοντας ότι έχει ως κύριο
επάγγελμα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι
έτοιμος να ασκήσει αυτό. Αντίγραφο της βεβαίωσης αποστέλλεται από
τον Αρχιπρωτοκολλητή στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου:
Νοείται ότι ο οικείος τοπικός δικηγορικός σύλλογος, προτού
επιβεβαιώσει ότι ο δικηγόρος έχει ως κύριο επάγγελμα την άσκηση του
δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να ασκήσει αυτό,
διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, μέσω του Τμήματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος ως εισφορέας
δικηγόρος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(4) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι
Επιτροπές των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων νομιμοποιούνται να
ζητούν τη διαγραφή δικηγόρου από το Μητρώο των Δικηγόρων που
Ασκούν το Επάγγελμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
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η σχετική εγγραφή έγινε με ψευδείς παραστάσεις, χωρίς να συντρέχουν
οι πραγματικές και νομικές προϋποθέσεις:
Νοείται ότι ο Αρχιπρωτοκολλητής εκδίδει την απόφασή του για την
αίτηση, αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη.
(5) Καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται
σε—
(α) Οποιοδήποτε νομικό λειτουργό·
(β) οποιοδήποτε κυβερνητικό λειτουργό εξουσιοδοτημένο από
το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να εμφανίζεται,
παρίσταται σε δικαστήριο (plead) και ενεργεί σε
οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η Δημοκρατία, η
κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε από τους λειτουργούς της υπό
την επίσημή του ιδιότητα είναι διάδικος.».
3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης που αρχίζει με τις λέξεις
«Η ετήσια άδεια» (πρώτη γραμμή) και τελειώνει με τις λέξεις «Τοπικού
Δικηγορικού Συλλόγου:» (ένατη γραμμή) από την ακόλουθη φράση:

Τροποποίηση του
άρθρου 11 του
βασικού νόμου.

«Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου, του έτους έκδοσής της, και
καταβάλλεται στον Αρχιπρωτοκολλητή δικαίωμα έκδοσής της δεκαπέντε λιρών από
τους δικηγόρους οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα για περίοδο μέχρι και εφτά χρόνια, από
το οποίο ποσό δώδεκα λιρών καταβάλλεται στο Συμβούλιο του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου και ποσό τριών λιρών καταβάλλεται στο ταμείο του οικείου
τοπικού δικηγορικού συλλόγου, και δικαίωμα έκδοσης τριάντα λιρών από κάθε άλλο
δικηγόρο, από το οποίο ποσό πέντε λιρών καταβάλλεται στο ταμείο του οικείου τοπικού
δικηγορικού συλλόγου και ποσό είκοσι πέντε λιρών καταβάλλεται στο Συμβούλιο του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:» · και

(β) με την αντικατάσταση της τελείας από άνω τελεία στο τέλος της παραγράφου (γ)
της επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(δ) οποιοδήποτε πρόστιμο εισπράττεται από τον Αρχιπρωτοκολλητή, δυνάμει της
παραγράφου (γ) της επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου, καταβάλλεται στο
Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.».
4. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (δεύτερη γραμμή)
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού από τις λέξεις «χίλιες λίρες» · και

Τροποποίηση του
άρθρου 17 του
βασικού νόμου.

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού από την
ακόλουθη παράγραφο:
«(γ) κατόπιν καταγγελίας προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο από οποιοδήποτε
δικαστήριο ή από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
ή από Επιτροπή Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου ·».
5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση της τελείας μετά τη λέξη «απαρτία» (τέταρτη γραμμή) από άνω και
κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, εάν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε δε
σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και

Τροποποίηση του
άρθρου 19 του
βασικού νόμου.
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ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε δέκα παρόντες δικηγόροι
αποτελούν απαρτία.».
Τροποποίηση του
άρθρου 24 του
βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας
στο τέλος της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (1) αυτού από άνω τελεία και την προσθήκη
αμέσως μετά των ακόλουθων νέων παραγράφων:
«(ιγ) να ιδρύει, λειτουργεί και διαχειρίζεται ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
ταμεία προνοίας, ασφαλιστικά ταμεία και για το σκοπό αυτό να συνάπτει
συμβάσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή εταιρεία και να ρυθμίζει τα
θέματα που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση, πρακτική και
διαδικασίες κατά τρόπο που κρίνει σκόπιμο·
(ιδ) να ιδρύει, λειτουργεί και διαχειρίζεται σχέδιο, σύστημα, ή ταμείο παροχής
νομικής πληροφορικής, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πληροφορικής, και
για το σκοπό αυτό να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό
ή εταιρεία και να επιβάλλει στα μέλη του τέλος, εισφορά ή δικαίωμα το οποίο
είναι αναγκαίο για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση οποιουδήποτε τέτοιου
σχεδίου, συστήματος ή ταμείου·
(ιε) να προβαίνει στη συγγραφή, έκδοση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιωνδήποτε
εντύπων, όταν τούτο κρίνει σκόπιμο ή εύλογο, και να πωλεί και επιβάλλει
οποιοδήποτε τέλος, εισφορά, συνδρομή ή δικαίωμα κρίνει σκόπιμο:
Νοείται ότι, με εγκύκλιο του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή
με την έκδοση κανονισμών μπορεί να απαιτείται από τους Πρωτοκολλητές του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, των επαρχιακών δικαστηρίων, του Οικογενειακού
Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, του Δικαστηρίου Εργατικών
Διαφορών και οποιωνδήποτε άλλων νομίμως συσταθέντων δικαστηρίων να μην
αποδέχονται την καταχώριση οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης εναρκτήριας διαδικασίας ή
έφεσης ή εμφάνισης ή υπεράσπισης ή ένστασης ή οποιουδήποτε εγγράφου ή
δικογράφου, εκτός εάν επικολλάται επ' αυτών το ειδικό ένσημο που εκάστοτε καθορίζει
το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με εγκύκλιο ή με κανονισμούς.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 6Α(3))
(Τύπος)
ΔΗΛΩΣΗ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
(Για σκοπούς έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος)
Ο υπογεγραμμένος ............................................................. δικηγόρος από
τη ........................ , αρ. Δ.Τ .................... , αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων .........................
βεβαιώνω και δηλώνω τα ακόλουθα:
1. Είμαι
εγγεγραμμένος
στο
Μητρώο
Δικηγόρων
με
αύξοντα
αριθμό…………. και ενταγμένος στη δύναμη του Δικηγορικού Συλλόγου…….
2. Δηλώνω ότι έχω ως κύριο επάγγελμα την άσκηση του δικηγορικού
επαγγέλματος, ασκώ τούτο και προσφέρομαι έτοιμος/μη να ασκήσω
τούτο.
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3. Το επάγγελμα του δικηγόρου το ασκώ (σημειώνεται ανάλογα) μόνος (η) μου
και διατηρώ, για το σκοπό αυτό, δικηγορικό γραφείο στη διεύθυνση ........
ή
4. Το επάγγελμα του δικηγόρου το ασκώ συνεταιρικά στο συνεταιρισμό
στη διεύθυνση: ..................................................................................... ή
ως συνεργάτης/ιδα του συναδέλφου .............................................. ή του
συνεταιρισμού δικηγόρων ........................................... στη διεύθυνση:
5. Τακτοποίησα όλες τις οικονομικές εκκρεμότητές μου στο Ταμείο Συντάξεως
Δικηγόρων και στον Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκω.
6. Όλα τα πιο πάνω βεβαιώνω και λέγω ως αληθή και εν γνώσει των συνεπειών
του Νόμου περί Ψευδούς Δηλώσεως.
Ημερ ................................
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(Υπ.)
…………………………….

ΟΝΟΜΑ: ............................
Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου ..............................................................
Βεβαιώνεται ότι τα όσα αναφέρονται στη δήλωση του συναδέλφου είναι
αληθή.
Υπ. και
σφραγίδα

1 .................................
Πρόεδρος
2......................................
Γραμματέας

