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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 Δικηγόρων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με

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 του1985
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

τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος»).
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264(Ι) του 2004
21(I) του 2005
65 (I) του 2005
124(I) του 2005
158(Ι) του 2005
175(I) του 2006.
Τροποποίηση

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

του άρθρου 2

τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (vi) αυτού, με την
ακόλουθη παράγραφο:
«(vi) τη γνωμάτευση σε κάθε νομικό θέμα που
υποβάλλεται στο δικηγόρο.». και
(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού:
«Εταιρεία Δικηγόρων» σημαίνει ομόρρυθμη ή
ετερόρρυθμη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης της οποίας η εγγραφή ως Εταιρείας Δικηγόρων
εγκρίνεται από το Νομικό Συμβούλιο για σκοπούς
άσκησης δικηγορίας από ένα ή περισσότερους
δικηγόρους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου 6Γ.».
Τροποποίηση

3. Η υποπαράγραφος (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου

του άρθρου 3

(4) του άρθρου 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από την
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του βασικού

ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

νόμου.
«(i) Επί αιτήσεων φυσικών προσώπων που επιθυμούν να
εγγραφούν ως δικηγόροι, διεξάγει την εξέταση και εκδίδει
τα αναγκαία πιστοποιητικά και επί αιτήσεων για εγγραφή
Εταιρείας Δικηγόρων, εξετάζει αν πληρούνται οι
προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις και
εκδίδει τη σχετική έγκριση.».
Τροποποίηση

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 6Β αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων.
«Εταιρεία

6Γ. - (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του

Δικηγόρων.

περί Εταιρειών Νόμου, το Νομικό

Κεφ. 113.

Συμβούλιο, μετά από σχετική αίτηση,

19 του 1963 εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας
21 του 1967 Δικηγόρων και η έγκριση αυτή είναι
27 του 1967 απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής της ως
9 του 1968 εταιρείας, δυνάμει του περί Εταιρειών
76 του 1977 Νόμου, αν η εταιρεία αυτή:
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(Ι) του 1992
96(Ι) του 1992
41(Ι του 1994
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15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999

149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 205
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2004
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007.
(α)
Κεφ. 116.

είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη
Δημοκρατία, δυνάμει του περί

77 του 1977.

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων
Εταιρειών και Εμπορικών
Επωνυμιών Νόμου, ομόρρυθμη ή
ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας
όλοι οι προτιθέμενοι συνεταίροι
είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν
το Επάγγελμα. ή
(β)

είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη
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Δημοκρατία, δυνάμει του περί
Εταιρειών Νόμου, ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης της οποίας
το σύνολο των προτιθέμενων
μετόχων της και των μελών του
διοικητικού συμβουλίου είναι
δικηγόροι οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Δικηγόρων που Ασκούν το
Επάγγελμα:
Νοείται ότι μέτοχος της ιδιωτικής
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
μπορεί να είναι και ομόρρυθμη ή
ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι
συνεταίροι είναι δικηγόροι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Δικηγόρων που Ασκούν το
Επάγγελμα.
(γ)

είναι προτεινόμενη για εγγραφή
ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης της οποίας το όνομα
αποτελείται αποκλειστικά από:
(i)

το όνομα ή τα ονόματα ενός ή
περισσοτέρων δικηγόρων που
ασκούν το επάγγελμα, ή

(ii)

το όνομα ή τα ονόματα
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δικηγόρων που άσκησαν στο
παρελθόν στη Δημοκρατία το
επάγγελμα του δικηγόρου ως
συνεταίροι σε ομόρρυθμη ή σε
ετερόρρυθμη εταιρεία που
υφίστατο κατά την ημερομηνία
...(Ι) του 2007.

έναρξης της ισχύος του περί
Δικηγόρων (Τροποποιητικού)
Νόμου του 2007, ή
(iii) το όνομα ομόρρυθμης ή
ετερόρρυθμης εταιρείας που
υφίστατο κατά την ημερομηνία

…(Ι) του 2007.

έναρξης της ισχύος του περί
Δικηγόρων (Τροποποιητικού)
Νόμου του 2007 και περιέχει
το όνομα ή τα ονόματα
δικηγόρων που είναι ή ήταν
στο παρελθόν εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο των Δικηγόρων.
(2)

Ανεξάρτητα από τις λοιπές σχετικές

διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ,
οποιαδήποτε απόκτηση ή μεταβίβαση
μετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία
Δικηγόρων τότε μόνον θεωρείται νόμιμη
και καταχωρείται από τον ΄Εφορο
Εταιρειών, εάν τύχει της προτέρας
έγκρισης του Νομικού Συμβουλίου.
(3) Το Νομικό Συμβούλιο ενημερώνει το
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Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου για κάθε Εταιρεία Δικηγόρων
που

εγκρίνει

δυνάμει

του

παρόντος

άρθρου.
(4) Κάθε εταιρεία Δικηγόρων, της οποίας
η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών
εγκρίθηκε από το Νομικό Συμβούλιο,
καταχωρείται από το Συμβούλιο του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε
ειδικό μητρώο που τηρείται από αυτό και
καλείται «Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων».
(5) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου ενημερώνει
αμέσως τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε
καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών
Δικηγόρων δυνάμει του εδαφίου (4).
(6) Εταιρεία Δικηγόρων, που εγγράφεται
ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης καταχωρείται με το αρκτικόλεξο
«Δ.Ε.Π.Ε.» (Δικηγορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης), αντί της
συντομογραφίας «Λίμιτεδ» και όπου το
όνομα αποδίδεται με λατινικούς
χαρακτήρες με το αρκτικόλεξο «LLC»,
(Lawyers’ Limited Company):
Νοείται ότι το όνομα Εταιρείας
Δικηγόρων που εγγράφεται σύμφωνα με
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τον παρόντα Νόμο μπορεί να εμφανίζεται
και να χρησιμοποιείται τόσο με ελληνικούς
όσο και με λατινικούς χαρακτήρες,
ανεξάρτητα αν έχει εγγραφεί με ελληνικούς
ή λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο
Εταιρειών.
(7) Τηρουμένων των διατάξεων του
εδαφίου (8), το Νομικό Συμβούλιο
αποφασίζει τη διαγραφή Εταιρείας
Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών
Δικηγόρων, αν η εταιρεία παύει να πληροί
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα με την
περίπτωση, του εδαφίου (1).
(8) Το Νομικό Συμβούλιο δεν αποφασίζει
τη διαγραφή οποιασδήποτε Εταιρείας
Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών
Δικηγόρων, αν ο λόγος για τον οποίο
παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β),
ανάλογα με την περίπτωση, του εδαφίου
(1) οφείλεται στην:
(α) απόκτηση συμφέροντος για τις
περιπτώσεις της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1) και στις περιπτώσεις της
παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου,
στην απόκτηση μετοχών, ως
αποτέλεσμα κληρονομικής διαδοχής,
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από πρόσωπο το οποίο δεν είναι
δικηγόρος ο οποίος ασκεί το
επάγγελμα, ή
(β)

απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο,
από συνεταίρο ή μέλος εταιρείας ή
μέλος διοικητικού της συμβουλίου,
ανάλογα με την περίπτωση, της
ιδιότητας του δικηγόρου ο οποίος
ασκεί το επάγγελμα,

και νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι
αίρονται μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών
από την ημερομηνία κατά την οποία
έχουν προκύψει, κατά τρόπο που να
διασφαλίζει ότι η Εταιρεία Δικηγόρων
συνεχίζει να πληρεί τις προϋποθέσεις των
παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1),
ανάλογα με την περίπτωση.
(9)

Η διάλυση Εταιρείας Δικηγόρων

συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη διαγραφή
της από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων.
(10)

Δικηγόρος ο οποίος είναι

εγγεγραμμένος στο Μητρώο των
Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα και
ο οποίος συμμετέχει σε ή εργοδοτείται από
Εταιρεία Δικηγόρων, εμφανίζεται ενώπιον
δικαστηρίου εκ μέρους, ή για λογαριασμό
της Εταιρείας Δικηγόρων.
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(11) Διορισμός δικηγόρου στο όνομα
Εταιρείας Δικηγόρων θα θεωρείται από
κάθε άποψη ως διορισμός όλων και
καθενός από τους δικηγόρους που
αποτελούν ή συμμετέχουν στην Εταιρεία
Δικηγόρων ή εργοδοτούνται από αυτή,
χωρίς να απαιτείται χωριστός διορισμός
καθενός για να δικαιούται να εκπροσωπεί
ενώπιον δικαστηρίου το πρόσωπο που
προβαίνει στο διορισμό.
(12) Δικηγόρος, αναφορικά με τον οποίο
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙΒ
του παρόντος Νόμου, δύναται να ενεργεί
εκ μέρους και για λογαριασμό της ομάδας
στην οποία ανήκει.
Ευθύνη μελών

6Δ. - (1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε

Δικηγορικής

διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου,

Εταιρείας

δικηγόρος μέτοχος σε Δικηγορική Εταιρεία

Περιορισμένης

Περιορισμένης Ευθύνης δε θα έχει, είτε

Ευθύνης.

άμεσα είτε έμμεσα, οποιαδήποτε
προσωπική ευθύνη ή ευθύνη
συνεισφοράς, για οποιοδήποτε χρέος,
ευθύνη ή υποχρεώσεις της Δικηγορικής
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, απλά
και μόνο επειδή είναι μέτοχος της
εταιρείας.
(2) Το εδάφιο (1) πιο πάνω δεν
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επηρεάζει την οποιαδήποτε ευθύνη μέλους
του διοικητικού συμβουλίου της
Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης η οποία οφείλεται στη δική του
αμέλεια, ούτε και επηρεάζει τη διάθεση της
περιουσίας της Δικηγορικής Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης για να καλύψει τα
χρέη, τις ευθύνες ή και υποχρεώσεις της.

Τροποποίηση

5.

Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποείται με την

του άρθρου 17

προσθήκη στο τέλος αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων:

του βασικού
νόμου.
«(10) Η συμμετοχή δικηγόρου σε Εταιρεία Δικηγόρων υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα ή η ύπαρξη σχέσης
εργοδοτουμένου και εργοδότου μεταξύ δικηγόρου και
Εταιρείας Δικηγόρων, δεν απαλλάσσει το δικηγόρο
από τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη ούτε
επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάμει
του παρόντος Νόμου.
(11)

Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας δυνάμει του
εδαφίου (2) εναντίον Εταιρείας Δικηγόρων, αυτή
εκπροσωπείται από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου.

(12)

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται,
τηρουμένων
Δικηγόρων.».

ΒΣΓ/ΓΧ
23.02.048.018.2007

των

αναλογιών,

και

σε

Εταιρεία

