
NOMΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

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 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στη συνέχεια θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3939, 31/12/2004 264(I)/2004



 2 

     79(Ι) του 2000 

     31(Ι) του 2001 

     41(Ι) του 2002 

   180(Ι) του 2002 

   117(Ι) του 2003 

   130(Ι) του 2003 

   199(Ι) του 2004. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του βασικού 

νόμου. 

2.   Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων 

«είκοσι πέντε» (τρίτη γραμμή) και της λέξης «είκοσι» (έκτη 

γραμμή) με τις λέξεις «τριάντα» και «πενήντα» αντίστοιχα. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του βασικού 

νόμου. 

3.   Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό του 

υφιστάμενου κειμένου που προηγείται της επιφύλαξης αυτού 

και αρχίζει με τις λέξεις «Η ετήσια άδεια» (πρώτη γραμμή) και 

τελειώνει με τις λέξεις «Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:» 

(ενδέκατη γραμμή) από το ακόλουθο νέο κείμενο: 

      «Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η ημέρα του Δεκεμβρίου, 

του έτους έκδοσής της, και καταβάλλεται στον 

Αρχιπρωτοκολλητή δικαίωμα έκδοσής της το ύψος του 

οποίου καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο 

του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνει η Γενική 

Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.  Για το 
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χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση κανονισμών, όπως 

ορίζεται πιο πάνω, κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα 

για περίοδο μέχρι και δέκα χρόνια καταβάλλει δικαίωμα 

έκδοσης της ετήσιας άδειας ύψους σαράντα λιρών, από το 

οποίο ποσό τριάντα πέντε λιρών καταβάλλεται στο 

Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ποσό 

πέντε λιρών καταβάλλεται στο ταμείο του οικείου τοπικού 

δικηγορικού συλλόγου και κάθε άλλος δικηγόρος καταβάλλει 

δικαίωμα έκδοσης ετήσιας άδειας ύψους εκατόν λιρών από 

το οποίο ποσό ενενήντα λιρών καταβάλλεται στο Συμβούλιο 

του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ποσό δέκα λιρών 

καταβάλλεται στο ταμείο του οικείου τοπικού δικηγορικού 

συλλόγου:». 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του βασικού 

νόμου. 

4.   Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την 

παράγραφο (ια) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου 

(ιαα): 

      «(ιαα)  να καθορίζει το ύψος του καταβλητέου 

δικαιώματος έκδοσης της ετήσιας άδειας.». 

 

 

 

ΒΣΓ/ΜΓΚ 

(23.01.316.2004) 
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