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Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 200(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 
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(Ι) του 2018 
6(Ι) του 2020 

41(Ι) του 2020 
83(Ι) του 2020 

139(Ι) του 2020. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δικηγόρων Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
14ΚΑ. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 14Κ αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 



 «Διαγραφή από το 
προβλεπόμενο στο 
άρθρο 14Κ μητρώο. 
 
6(Ι) του 2020. 
 
 
 
 
 

14ΚΑ.-(1) Εξαιρουμένου δικηγόρου ο οποίος είναι πολίτης της 
Δημοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους και κατέχει επαγγελματικό 
τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου, κάθε άλλος δικηγόρος ο οποίος 
κατέχει επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου και ο 
οποίος μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 είχε εγγραφεί, δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Μέρους, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 14Κ μητρώο, συνεχίζει να 
έχει τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος δικαιώματα και υποχρεώσεις μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, ύστερα δε από την παρέλευση της προθεσμίας 
αυτής διαγράφεται από το εν λόγω μητρώο αυτοδικαίως: 

   

   Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την 
εγγραφή προσώπου ως δικηγόρου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, 
εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του 
εν λόγω άρθρου προϋποθέσεις. 

   

   (2)  Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν επηρεάζουν δικηγόρο ο οποίος 
κατέχει επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι 
εγγεγραμμένος στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 14Κ 
μητρώο και ο οποίος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα έχει εγκριθεί για 
πλήρη ένταξη στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14Ο:   

   

   Νοείται ότι, η εξέταση εκκρεμουσών αιτήσεων για πλήρη ένταξη στο 
δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την 
31η Δεκεμβρίου 2020 θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
14Ο.».   

   

Κατάργηση 
διάταξης. 

6(Ι) του 2020. 

3. Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 4 του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2020 διά του παρόντος Νόμου καταργούνται. 

  

 

 


