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Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 139(Ι) του 2020
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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως
«ο βασικός νόμος»).
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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
144(Ι) του 2011
116(Ι) του 2012
18(Ι) του 2013
84(Ι) του 2014
92(Ι) του 2017
107(I) του 2018
6(I) του 2020
41(I) του 2020
83(I) του 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (2) και (3)
αυτού από τα ακόλουθα νέα εδάφια:

«(2)(α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή,
σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του, από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας, ως πρόεδρο, και από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και
δέκα (10) δικηγόρους, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα και δεν έχουν υπηρετήσει προηγουμένως
ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου για δύο (2) θητείες, και οι οποίοι ορίζονται ως μέλη από το
Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:
Νoείται ότι, κάθε οριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου μέλος του
Πειθαρχικού Συμβουλίου τoυ oπoίoυ η θητεία έληξε, εξακoλoυθεί vα υπηρετεί για σκoπούς
ολοκλήρωσης oπoιασδήπoτε έρευvας άρχισε κατά τo χρόvo κατά τov oπoίo αυτό διετέλεσε
μέλoς:
Νοείται περαιτέρω ότι, τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι
δικηγόροι οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα για περίοδο όχι μικρότερη των είκοσι (20) ετών:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, χρέη προέδρου του
Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί το αρχαιότερο στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος
μέλος του Συμβουλίου.
(β) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής.
(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να συνέρχεται υπό τριμελή σύνθεση υπό την
προεδρία του αρχαιότερου στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος μέλους αυτής:
Νοείται ότι, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφασίζει κατά πόσο θα συμμετάσχει
σε οποιαδήποτε τριμελή σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση που
αποφασίσει τούτο, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής.».
Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της φράσης «Μετά παρέλευση ενός μήνα και όχι αργότερα
από τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού όσον αφορά το έτος
1955, και, όσον αφορά κάθε τρίτο επόμενο έτος, κατά ή μετά την 10η ημέρα και όχι
αργότερα από την 30ή ημέρα του Σεπτεμβρίου κάθε επόμενου τρίτου έτους, το
αρχαιότερο μέλος του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου για το έτος 1955 και ο»
(πρώτη έως όγδοη γραμμή) με τη λέξη «Ο»· και

(ii)

με τη διαγραφή της λέξης «επόμενη» (δέκατη γραμμή)·
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(β)

(γ)

(δ)
Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

με την τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της φράσης «o πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τέταρτο
των μελών που κλήθηκαν αν είναι παρόντες αποτελεί απαρτία» (τρίτη έως πέμπτη
γραμμή) με τη φράση «σαράντα (40) τουλάχιστον μέλη του Τοπικού Δικηγορικού
Συλλόγου παριστάμενα αυτοπροσώπως αποτελούν απαρτία»· και

(ii)

με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης
αυτής με τελεία και τη διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης αυτής·

με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με την αντικατάσταση της λέξης «Μετά» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Παράλληλα
με»· και

(ii)

με τη διαγραφή της φράσης «, αλλά όχι κατ' ανάγκη από τα μέλη της Επιτροπής του
Δικηγορικού Συλλόγου,» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)· και

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (8) αυτού, των λέξεων «πέντε λιρών» (ενδέκατη
γραμμή) με τις λέξεις και αριθμό «είκοσι ευρώ (€20)».

4. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

(β)

Με την τροποποίηση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή της φράσης «όχι αργότερα από τέσσερις μήνες από την έναρξη
της ισχύος του Νόμου αυτού όσο αφορά το έτος 1955 και» (τρίτη έως έκτη γραμμή)·

(ii)

με τη διαγραφή της λέξης «επόμενο» (έβδομη γραμμή)· και

(iii)

με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτής και την αντικατάσταση της άνω και κάτω
τελείας στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου αυτής με τελεία·

με την τροποποίηση του εδάφιου (3) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή της λέξης «αιρετός» (έκτη γραμμή)· και

(ii)

με την αντικατάσταση της λέξης «σαράντα» (όγδοη γραμμή) με τη λέξη και αριθμό
«εκατό (100)»·

(γ)

με τη διαγραφή, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «αιρετός» (έκτη γραμμή)· και

(δ)

με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή της λέξης «αιρετού» (τρίτη γραμμή)·

(ii)

με τη διαγραφή της φράσης «και τριών δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα από
τους οποίους οι δύο πρέπει να έχουν τουλάχιστο δεκαπενταετή άσκηση του
επαγγέλματος, ως μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου· αυτοί θα υπηρετούν μέχρις
ότου λάβει χώρα νέα εκλογή» (ενδέκατη έως δέκατη έκτη γραμμή)· και

(iii)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του
Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου πραγματοποιείται στις
επαρχίες σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας και η ψηφοφορία διενεργείται υπό την επίβλεψη των μελών των
Επιτροπών των τοπικών δικηγορικών συλλόγων.».

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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Τροποποίηση
του άρθρου 23
του βασικού
νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «εβδομήντα πέντε» (τέταρτη
γραμμή) με τη λέξη και αριθμό «τετρακόσιους (400)»· και

(β)

με τη διαγραφή, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «αιρετός» (πέμπτη γραμμή).

6. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «αιρετού» (έβδομη γραμμή)· και

(β)

με τη διαγραφή, στο εδάφιο (5) αυτού, της λέξης «αιρετός» (πρώτη γραμμή).

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

