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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

τίτλος.

Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005 και
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
31(Ι) του 2001
41(Ι) του 2002
180(Ι) του 2002
117(Ι) του 2003
130(Ι) του 2003
199(Ι) του 2004
264(Ι) του 2004

θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που
στη συνέχεια θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”).
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21(Ι) του 2005.
Τροποποίηση του

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

άρθρου 6 του

τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού της

βασικού νόμου.

πρότασης

«Ο

Αρχιπρωτοκολλητής

ενημερώνει

το

Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για
κάθε νέα εγγραφή δυνάμει του εδαφίου αυτού.».
Τροποποίηση του

3. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 6Α του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των
λέξεων «τον Αρχιπρωτοκολλητή» (δεύτερη γραμμή)
με τις λέξεις «το Συμβούλιο του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου» και την προσθήκη αμέσως
μετά το τέλος του εδαφίου αυτού της πρότασης «Το
Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
ενημερώνει

τον

Αρχιπρωτοκολλητή

για

κάθε

εγγραφή δυνάμει του εδαφίου αυτού.».
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των
φράσεων «Ο Αρχιπρωτοκολλητής» (πρώτη γραμμή)
και «του Ανωτάτου Δικαστηρίου» (τέταρτη γραμμή)
με τις φράσεις «Το Συμβούλιο του Παγκύπριου
Δικηγορικού

Συλλόγου»

και

«του

Παγκύπριου

Δικηγορικού Συλλόγου», αντίστοιχα.
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της
φράσης

«στον

Αρχιπρωτοκολλητή»

γραμμή)

με

φράση

τη

«στο

(δεύτερη

Συμβούλιο

του

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου» και με τη
διαγραφή από αυτό της πρότασης «Αντίγραφο της
βεβαίωσης

αποστέλλεται

από

τον
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Αρχιπρωτοκολλητή στο Συμβούλιο του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου» (έκτη, έβδομη και όγδοη
γραμμή) και την αντικατάσταση της τελείας αμέσως
πριν τη διαγραφόμενη πρόταση με άνω και κάτω
τελεία.

(δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού της
φράσης «και οι Επιτροπές των Τοπικών Δικηγορικών
Συλλόγων νομιμοποιούνται να ζητούν τη διαγραφή
δικηγόρου» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη
φράση

«,

αυτεπάγγελτα

είτε

κατόπιν

αίτησης

Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου,
νομιμοποιείται να διαγράφει δικηγόρο» και με την
αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου
αυτού των λέξεων «ο Αρχιπρωτοκολλητής» (πρώτη
γραμμή)

με

τη

φράση

«το

Συμβούλιο

του

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου».
Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 6Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 6Β του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «Ο
Αρχιπρωτοκολλητής» (πρώτη γραμμή) με τη φράση
«Το

Συμβούλιο

του

Παγκύπριου

Δικηγορικού

Συλλόγου». και
(β) με την αντικατάσταση της λέξης «πρόσωπο» (πρώτη
γραμμή) με τη λέξη «όργανο».
Τροποποίηση του

5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 11 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α) Το

εδάφιο

(1)

αυτού

τροποποιείται

με

την
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αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού της
φράσης «Ανώτατο Δικαστήριο» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) με τη φράση «Συμβούλιο του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου».

(β) το εδάφιο (2) αυτού τροποποιείται ως ακολούθως:
(i)

με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης
«στον Αρχιπρωτοκολλητή» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) με τη φράση «στο Συμβούλιο του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου»,

(ii)

με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «ποσό
τριάντα

πέντε

λιρών

Συμβούλιο

του

Συλλόγου

και»

καταβάλλεται

Παγκύπριου
(εντέκατη

στο

Δικηγορικού

και

δωδέκατη

γραμμή),
(iii) με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «ποσό
ενενήντα λιρών καταβάλλεται στο Συμβούλιο
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και»
(δέκατη έκτη και δέκατη έβδομη γραμμή) και
(iv) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ)
αυτού της επιφύλαξης αυτού με την πιο κάτω
νέα παράγραφο:
«(δ) πρόστιμο που επιβάλλεται δυνάμει της
παραγράφου (γ) της παρούσας επιφύλαξης,
εισπράττεται

από

το

Συμβούλιο

του

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.».
Τροποποίηση του

6. Η δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 16
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άρθρου 16 του

του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της

βασικού νόμου.

τελείας στο τέλος της και την προσθήκη αμέσως μετά της
φράσης «και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αυτού το αρχαιότερο στην άσκηση του δικηγορικού
επαγγέλματος

αιρετό

μέλος

του

Πειθαρχικού

Συμβουλίου.».
Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 17 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.
(α)

Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1)
αυτού της φράσης «ο εν λόγω» (τρίτη
γραμμή) και την προσθήκη σ’ αυτό,
αμέσως μετά τη λέξη «επάγγελμα»
(πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή αν έχει
ενεργήσει ή συμπεριφερθεί κατά τρόπο
που αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις

Επίσημη

πρόνοιες των περί Δεοντολογίας των

Εφημερίδα,

Δικηγόρων Κανονισμών,». και

Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
17.5.2002.
(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (7)
αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
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«(7) (α)

Σε

περίπτωση

έναρξης

διαδικασίας δυνάμει του εδαφίου (2), το
Πειθαρχικό Συμβούλιο μεριμνά αμέσως,
εάν

τούτο

δικαιολογείται,

όπως

διεξαχθεί

έρευνα

σύμφωνα

με

διαδικασία

η

καθορίζεται

με

οποία

Κανονισμούς που εκδίδονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο και ενημερώνει
σχετικά τον υπό διερεύνηση δικηγόρο.
(β)

Όταν από την έρευνα που έχει

διεξαχθεί δυνάμει της παραγράφου (α)
του παρόντος εδαφίου προκύπτει ότι ο
υπό διερεύνηση δικηγόρος δυνατό να
είναι ένοχος επονειδίστου, δόλιας ή
ασυμβίβαστης

διαγωγής

επάγγελμα,

ή

έχει

συμπεριφερθεί

προς

ενεργήσει

κατά

τρόπο

το
ή
που

αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες
των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων
Κανονισμών,

ο

πληροφορείται

δικηγόρος
γραπτώς

για

αυτός
την

εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σ΄
αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί.
(γ)

Η

ακρόαση

της

υπόθεσης

διεξάγεται σύμφωνα με διαδικασία η
οποία καθορίζεται με Κανονισμούς που
εκδίδονται
Συμβούλιο.

από

το

Υπουργικό
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(δ)

Κάθε

φυσικό

πρόσωπο

περιλαμβανομένου και δικηγόρου το
οποίο, εφόσον αποδεδειγμένα κλήθηκε
να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου,
παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο
και στον τόπο που αναφέρεται στην
κλήση ή κατά τη διάρκεια της ακρόασης
της υπόθεσης, είναι ένοχο ποινικού
αδικήματος

και,

σε

περίπτωση

καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες
λίρες.».
Τροποποίηση του

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 32 του βασικού νόμου

άρθρου 32 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο

βασικού νόμου.

τέλος αυτού με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά
της ακόλουθης φράσης και επιφύλαξης:
«, καθώς επίσης και για τον καθορισμό του τέλους που
καταβάλλεται από κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εναντίον δικηγόρου δυνάμει
της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 17:
Νοείται ότι μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί, το
ύψος του καταβλητέου τέλους καθορίζεται στις ΛΚ25 για
κάθε αίτηση.».

Ειδική διάταξη.

9. Ο Αρχιπρωτοκολλητής από την ημερομηνία έναρξης
της

ισχύος

Συμβούλιο

του
του

παρόντος
Παγκύπριου

Νόμου

παραδίδει

Δικηγορικού

στο

Συλλόγου

αντίγραφο του Μητρώου των Δικηγόρων που Ασκούν το
Επάγγελμα.
ΒΣΓ/ΓΧ
23.01.039.2005

