
ΝΟΜΟΣ 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 
   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 
   21(Ι) του 2005 
   65(Ι) του 2005 
 124(Ι) του 2005 
 158(Ι) του 2005 
 175(Ι) του 2006 
 117(Ι) του 2007 
 103(Ι) του 2008 
 109(Ι) του 2008 
   11(Ι) του 2009 
 130(Ι) του 2009 
     4(Ι) του 2010 
   65(Ι) του 2010 
  14(Ι) του 2011. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Δικηγόρων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»). 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αρίθμηση της πρώτης παραγράφου αυτού, μαζί με 

την επιφύλαξή της, ως παραγράφου (α) και την αρίθμηση της 

δεύτερης παραγράφου ως παραγράφου (β)· 
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(β) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της αριθμείσας 

ως παραγράφου (β) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  

  «Νοείται ότι οι δικηγόροι που έχουν εκτοπισθεί λόγω της 

Τουρκικής εισβολής του 1974 έχουν δικαίωμα ψήφου τόσο 

στους τοπικούς συλλόγους όπου είναι εγγεγραμμένοι όσο 

και στους τοπικούς συλλόγους όπου ασκούν το επάγγελμά 

τους, εκλέγονται όμως μόνο στους τοπικούς συλλόγους 

όπου είναι εγγεγραμμένοι.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αρίθμηση της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου 

αυτού, ως παραγράφων (α) και (β), αντίστοιχα· 

 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού της 

ημερομηνίας «28η Φεβρουαρίου» (τέταρτη γραμμή), με την 

ημερομηνία «31η Οκτωβρίου»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της αριθμείσας 

ως παραγράφου (α) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  

  «Νοείται ότι η θητεία των μελών των οργάνων του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που θα εκλεγούν από 

τη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί μέχρι την 28η 

Φεβρουαρίου του 2012 λήγει την 30ή Οκτωβρίου του 

2014.». 
 

 

 

Αρ. Φακ.:23.01.052.189-2011 

ΟΠ/ΕΜΧ 
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