
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ "Αρ. 100 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Συμφώνως τω "Αρθρω 58 του Συντάγματος , ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος, 1961, το κείμε-

νον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου καΐ του 'Αντιπροέδρου 
της Δημοκρατ ίας δια δημοσιεύσεως εις την Ε φ η μ ε ρ ί δ α της Κυβερνήσεως. 

'Αριθμός 42 τοϋ 1961 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 

Ι. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δικηγόρων (Τρόπο- Συνοπτικός 
ποιητικός) Νόμος, 1961, καΐ θά άναγινώσκηται όμοϋ μετά τοΰ περί τίτλος. 
Δικηγόρων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 
Νόμος»). 

2. Το άρθρον 2 τοϋ βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται Τροποποίηση 
δια της παρεμβολής είς το εδάφιον (Ι) αύτοΰ και κατά τήν προσήκουσαν του άρθρου 
άλφαβητικήν σειράν τών ακολούθων ορισμών :—

 2 χου . 
«Άνώτατον Δικαστήριον» σημαίνει το Άνώτατον Δικαστήριον Νόμου. 

τής Δημοκρατίας. 
«Άνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον» σημαίνει τό Άνώτατον 

Συνταγματικόν Δικαστήριον τής Δημοκρατίας. 
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου. 
«Δικαστήριον» σημαίνει τό Άνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον, 

τό Άνώτατον Δικαστήριον ή παν έτερον κατώτερον τούτων Δικα
στήριον καΐ περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαστήν τούτων. 

«Δικαστικόν Λειτούργημα» σημαίνει τό λειτούργημα δικαστού 
οιουδήποτε Δικαστηρίου τής Δημοκρατίας. 

«Ή έξέτασις» σημαίνει τήν έξέτασιν προσώπων επιθυμούντων νά 
έγγραφώσιν εϊς τό μητρώον τών Δικηγόρων, τήν καθοριζομένην 
είς τό άρθρον 5 τοΰ παρόντος Νόμου. 

«Νομικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό Συμβούλιον τό καθιδρυόμενον 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

(381) 
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'Υποκαταστά
σεις εκφρά
σεων έν τφ 
βασικφ 
Μόμω. 

"Υποκατά

στασις του 
Μέρους Ι Ι 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

3. 'Υποκαθίστανται έν τώ βασικώ Νόμω :— 
(α) Αί λέξεις «Κύπρος», «ή "Αποικία» και το «Στέμμα» δπου συναν

τώνται δια τών λέξεων «ή Δημοκρατία». 
(β) Αί λέξεις «Άρχιδικαστής» και «Supreme Court» οπουδήποτε 

συναντώνται δια τών λέξεων «Άνώτατον Δικαστήριον». 
(γ) Ή λέξις «Κυβερνήτης» οπουδήποτε συναντάται δια τών λέξεων 

«Ύπουργικόν Συμβούλιον». 

4. Το Μέρος II τοΰ βασικού Νόμου δια τοϋ παρόντος καταργείται 
και υποκαθίσταται διά τοϋ ακολούθου :— 

«ΜΕΡΟΣ II 
Εισδοχή καΐ 'Εγγραφή. 

Νομικόν 3.—(Ι) Θα έγκαθιδρυθή διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος 
υμβουλιον. ν 0 μ 0 υ Νομικόν Συμβούλιον άπαρτιζόμενον έξ εννέα μελών 

ήτοι έκ τοΰ Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ώς 
Προέδρου, τών "Ελλήνων καί τών Τούρκων Δικαστών τοΰ 
Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και τοϋ 'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και τριών δικηγόρων ασκούντων τό επάγγελμα 
επί δεκαετίαν τουλάχιστον, έξ αμφοτέρων τών κοινοτήτων, 
οί όποιοι θα διορίζονται ύπό τοϋ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου 
καί οί όποιοι θά κατέχωσι τό λειτούργημα έπι διετίαν άπό 
τοϋ διορισμού και θά είναι επανεκλέξιμοι διά έπόμενον 
διορισμόν. 

Τό Νομικόν Συμβούλιον θά θεωρήται ώ ς δεόντως συγκε
κροτημένον μή λαμβανομένης ύπ' όψιν οιασδήποτε κενω
θείσης εις αυτό θέσεως. 

(2) Τό Νομικόν Συμβούλιον θά έχη καθήκον νά έπιλαμ
βάνηται καί άποφαοίζη επί αιτήσεων π ρ ο σ ώ π ω ν επιθυ
μούντων νά έγγραφώοιν ώς δικηγόροι, νά διεξαγάγη την 
έξέτασιν, νά έκδίδη πιοτοκοιητικά καί νά τελή τοιαύτας 
άλλος λειτουργίας διά τους σκοπούς το Π παρόντος νόμου 
ώς περαιτέρω προνοείται. 

4. Πάν πρόσωπον θά δικαιούται νά λάβη άπό τό Νομικόν 
Συμβούλιον Πιστοποιητικόν δτι δικαιούται νά εγγραφή ώς 
δικηγόρος εάν ικανοποίηση τό Νομικόν Συμβούλιον :— 

(α) δτι έχει συμπεπληρωμένον τό είκοστόν πρώτον 
έτος της ηλικίας του, και 

(β) δτι είναι καλοΰ χαρακτήρος καί δέν είναι, συνεπεία 
οιασδήποτε συμπεριφοράς, ήτις θά έδικαιολόγει τό 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον νά λάβη μέτρα εναντίον του 
δυνάμει τοϋ άρθρου 13 (τό όποιον έπαναριθμήται ώς 
16) τοϋ βασικού Νόμου, άκατάλληλον πρόσωπον νά 
γίνη δεκτόν ώς δικηγόρος· 

(γ) OTL είναι πολίτης της Δημοκρατίας, καί 
'ό) δτι κατέχει οιονδήποτε τών ακολούθων προσόντων, 

δηλαδή— 
(ΐ) δτι είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Νομικής, 

κτηθέντος άλλως ή δι* αλληλογραφίας, οιουδή

ποτε τών Πανεπιστημίων της 'Ελλάδος ή 
Τουρκίας, ή 

(ϋ) δτι είναι BarristeratLaw της 'Αγγλίας, 
Βορείου 'Ιρλανδίας f\ της Δημοκρατίας τής 
'Ιρλανδίας η δικηγόρος της Σκωτίας, fj 

Ι Ιροοόντα 
δι' £γγρσφήν 
εις ιό 
Mrppf'oov. 
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(iii) ότι είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, κτηθέντος 
άλλως ή δι* αλληλογραφίας, οίουδήποτε τών 
Πανεπιστημίων τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας ή 
της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας: 

Νοείται δτι το πτυχίον Νομικής δι" εξωτερικούς 
σπουδαστάς τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου θά 
θεωρήται ώς πτυχίον κτηθέν άλλως ή δι* αλληλογρα
φίας· ή 

(ίν) δτι είναι κάτοχος τοιούτου πτυχίου ή διπλώ
ματος Νομικής, κτηθέντος άλλως ή δι ' αλληλο
γραφίας, οιουδήποτε άλλου Πανεπιστημίου ή 
"Ιδρύματος, ώς το Νομικόν Συμβοΰλιον δύναται 
άπό καιροΰ εις καιρόν να καθορίση δια γνωστο
ποιήσεως δημοσιευομένης είς τήν Έπίσημον 
Εφημερίδα τής Δημοκρατίας: 

Νοείται δτι το Νομικόν Συμβοΰλιον δέν θά καθορίζη 
οιονδήποτε τοιούτο πτυχίον ή δίπλωμα οιουδήποτε 
τοιούτου Πανεπιστημίου ή 'Ιδρύματος εκτός εάν 
τούτο είναι ίσότιμον προς τά προσόντα και τά Πανε
πιστήμια ή "Ιδρύματα τά αναγραφόμενα είς τά ώς 
άνω ύπεδάφια (i), (ii) και (iii), και 

(ι:) δτι μετά τήν άπόκτησιν τών προσόντων τών αναγρα
φομένων έν τώ έδαφίω (δ) τοΰ παρόντος άρθρου, έχει 
συμπληρώσει περίοδον ασκήσεως ουχί όλιγωτέραν 
τών δώδεκα μηνών, έν γραφείω δικηγόρου έξασκοϋντος 
το επάγγελμα του τουλάχιστον άπό πενταετίας: 

Νοείται δτι, εάν οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον επι
θυμεί νά λάβη παρά τοΰ Νομικού Συμβουλίου Πιστοποιη
τικόν δτι δικαιούται νά εγγραφή ώς Δικηγόρος πείση τον 
Γενικόν Εισαγγελέα, ότι δεν ήδυνήθη νά εξασφάλιση τήν 
δυνατότητα ασκήσεως έν γραφείω δικηγόρου έξασκοϋντος 
τό επάγγελμα του τουλάχιστον άπό πενταετίας, τό τοιούτο 
πρόσωπον θά δικαιούται νά τύχη ασκήσεως έν τω γρα
φείω τοΰ Γενικού Εισαγγελέως' και 
(στ) ότι έ'χει επιτύχει ε'ις έξέτασιν ικανοποιούσαν τό 

•Νομικόν Συμβοΰλιον: 
Νοείται όμως ότι τό Νομικόν Συμβοΰλιον θά έ'χη τήν 

εΰχέρειαν νά— 
(ϊ) θεώρηση επαρκή προσόντα δυνάμει τοΰ εδαφίου 

(δ) τοΰ άρθρου τούτου, πτυχίον ή δίπλωμα 
νομικής κτηθέν δι* αλληλογραφίας εξ οιουδή
ποτε Πανεπιστημίου ή Νομικής Σχολής, εάν τό 
τοιούτο πτυχίον ή δίπλωμα ελήφθη πρό τής 
31ης Δεκεμβρίου, 1933· 

(ii) εξαιρέσει τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (στ) 
τοΰ παρόντος άρθρου, οιονδήποτε πρόσι 
πον, τό όποιον θά ικανοποίηση, τό Νομικ 
Σύμβούλιον δτι τούτο είχε, πρό τής ισχύος του 
παρόντος Νόμου, έγγραφη ώς φοιτητής με 
πρόθεσιν νά απόκτηση τά προσόντα τά όποια 
θά παρεΐχον είς αυτόν τό δικαίωμα νά εξάσκηση 
τό επάγγελμα τοΰ δικηγόρου έάν δέν έθεσπί
ζετο ό παρών Νόμος, καΐ τό όποιον έχει απο
κτήσει τά τοιαϋτα προσόντα εντός περιόδου 
εξ ετών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής 
ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου. 
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( i i i ) εξαίρεση τών διατάξεων των εδαφίων (ι:) και (στ) 
τοΰ παρόντος άρθρου οίονδήττοτε πρόσωπον 

τ ο όποιον θά ικανοποίηση το Νομικόν Συμ Τ 
βούλιον δτ ι έχει κατά την η προ της 31ης Δ ε κ ε μ 

βρίου, 1961, αποκτήσει τα προσόντα εκε ίνα 
ατ ινα θά παρεΐχον εις αυτό το δικα ίωμα νά γίνη 
δεκτόν όπως έξασκή το επάγγελμα τοΰ δ ίκη  » 
γόρου ως εάν ό παρών νόμος δεν ε ίχε ψηφισθή. #■ 

_■ H έζ,έτιασις. 5.—(Ι) ΊΗ έξέτασις θά διεξάγηται ύπό την έποπτείαν και 
διεύθυνσιν τοΰ Νομικού Συμβουλίου ύπό 'Εξεταστών δ ιορ ι 

ζομένων ύπό τοΰ Νομικού Συμβουλίου. Οιονδήποτε μέλος 
τοΰ Νομ ικού Συμβουλίου δύναται νά διοριοθή ώς το ιούτος 
εξεταστή ο 

(2) *Η έξέτασις θά διενεργήται γραπτώς καΐ θά άφορα 
εϊς τα ακόλουθα :— 

(α) Τό Σύνταγμα της Δημοκρατία<τ. 
Κεφ. 2. (//) Τον περί Δικηγόρων Νόμον. 
1 4

/
6 0 (}») Τον περί Δικαστηρ ίων Νόμον. 

(<$) Την Ποιν ικήν και Πολιτ ικήν δικονομίαν, ώς αϋτη 
εφαρμόζεται εν τη Δημοκρατ ία , περιλαμβανομένων 
οιωνδήποτε Διαδ ικαστ ικών Κανονισμών. 

(/:) Τον περί 'Αποδείξεως Νόμον, ώς ούτος εφαρμό

ζετα ι εν Tfj Δημοκρατ ία. 
(στ) θ έ μ α τ α καθοριζόμενα ύπό τοΰ Νομικού Συμβου

λίου επί γεν ικών νομικών αρχών άφορωσών εις τό 
Νομικόν Σύστημα, ώς τοΰτο εφαρμόζετα ι εν τη '** 
Δημοκρατ ία . 

(3) "Η έξέτασις θά διεξάγητα ι τρις τοΰ ετοϋς κατά τετρά

μηνα περίπου διαστήματα εις τοιαύτην ήμερομηνίαν ή ημερο

μηνίας ώς θά καθορίζωνται ύπό του Νομικοϋ Συμβουλίου, 
περί της οποίας είδοποίησις θά δημοσιεύηται εις την Έπί

σημον Εφημερ ίδα της Δημοκρατ ίας τουλάχιστον τρε ις μήνας 
προ της ημέρας της δ ιεξαγωγής τής εξετάσεως. 

(4) Τα θέματα τής εξετάσεως θά καθορίζωντα ι ύπό τοΰ 
Νομ ικοϋ Συμβουλίου άπό καιροΰ είς καιρόν διά δημοσιεύσεως 
εϊς την Έπίσημον 'Εφημερίδα τής Δημοκρατ ίας. 

Νοε ί τα ι δτ ι τά πρώτα θέματα θά καθορισθώσιν εντός δύο 
μηνών άπό της ενάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, 
θά λάβουν ίσχύν άπό τής δημοσιεύσεως και θά παραμένουν 
εν ισχύ ϊ διά περίοδον ουχί μικροτέραν τοΰ ενός έτους και 
περαιτέρω νοε ί τα ι δτ ι οίοσδήποτε μεταγενέστερος καθο

ρισμός θεμάτων θά δηλοΰτα ι κατά τον χρόνον τής δημοσι 

εύσεως δ τ ι θά έχη ίσχύν άπό ημερομηνίας οριζόμενης εν 
τη δημοσιεύσει , τής το ιαύτης ημερομηνίας τής άπεχούσης 
ούχϊ όλ ιγώτερον τοΰ ενός έτους άπό τής ημερομηνίας τής 
δημοσιεύσεως. * 

(5) "Η έξέτασις θά διεξάγετα ι είς τάς επισήμους γλώσσας 
της Δημοκρατ ίας και είς τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν , εκάστου υποψηφίου 
δντος ελευθέρου νά έκλέξη τήν γλώσσαν ή γλώσσας είς τάς

 4 

οποίας επιθυμεί νά ύποστη τήν έξέτασ ιν : 
Νοε ί τα ι δτ ι ουδείς υποψήφιος θά ε ίνα ι ελεύθερος νά έκλέξη 

τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν γλώσσαν έπι τοΰ θέματος τοΰ Συντάγματος τής 
Δτ^κϋερατΙας, & τ ό δέ τ % 16ης Αύγουστου , 1965, έψ* ο ίου  * 
δήττοτε θέματος. 
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'Εγγραφή 
Δικηγόρων. 

ΕΙδική 
άδεια εις 
δικηγόρους 
κύρους 
έκ τοΰ 
εξωτερικοί). 

(6) Θά πληρώνηται υπό των προσώπων τά όποια θά λάβουν 
μέρος είς τήν έξέτασιν τοιούτο τέλος ώ ς θά καθορίζηται Από 
καιρού είς καιρόν. 

6.—(Ι) Πάν πρόσωπον τό όποιον έλαβε Πιστοποιητικόν 
από τό Νομικόν Συμβούλιον αναφερόν δτι τοϋτο δικαιοΰται 
νά έγγραφη ώ ς δικηγόρος, επί τη πληρωμή δέκα λιρών θά 
εγγράφεται είς βιβλίον τηρουμενον υπό τοΰ Ά ρ χ ι π ρ ω τ ο 

κολλητοΟ, τό οποίον θά καλήται «Μητρωον των Δικηγόρων». 

(2) Ό Άρχιπρωτοκολλητής, τή αΐτήσει παντός προσώπου 
τό όνομα του οποίου φαίνεται είς τό Μητρωον των Δικη

γόρων, θά έκδίδη προς αυτό Πιστοποιητικόν έγγραφης 
μέ τήν σφραγίδα τοΰ "Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

7. 'Ανεξαρτήτως παντός περιεχομένου έν τ ω νόμω 
τούτω, τό Νομικόν Συμβούλιον δύναται, κατά τήν κρίσιν του, 
τη αιτήσει δικηγόρου εγνωσμένου κύρους έκ τοΰ εξωτερικού, 
νά παραχώρηση ειδική ν δδειαν είς τόν τοιοΰτον δικηγόρον 
δ π ω ς έμφανισθή ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου τής 
Δημοκρατίας ίνα δικηγορήση έν τη Δημοκρατία έν σχέσει μέ 
οιανδήποτε συγκεκριμένην διαδικασίαν ή οιανδήποτε συγκε

κριμένην ύπόθεσιν ή θέμα. Τό τέλος διά τήν παραχώρησιν 
τοιαύτης ειδικής αδείας θά καθορίζηται άπό καιροΟ είς 
καιρόν: 

Νοείται δτι ουδείς τοιούτος δικηγόρος δύναται νά έμφα

νισθή ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου έκτος έάν έμφανισθή 
όμοΰ μετά δικηγόρου ασκούντος τό επάγγελμα έν τη Δημο

κρατία. 

Έτηφύλαί,ις. g Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω περιεχομένων θά 
άλλοιοΐ,; έπηρεάζη, ζημιοΐ, ή παρεμβαίνη έν σχέσει μέ τήν 
έγγραφήν ή τά δικαιώματα οίουδήποτε δικηγόρου, ό όποιος 
κατά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου, ήτο εγγεγραμμένος ώ ς δικηγόρος. 

Κανονισμοί. 9. Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, τό 
Νομικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίζη Κανονισμούς δημο

σιευόμενους εϊς τήν Έπίσημον Εφημερίδα τής Δημοκρατίας 
διά πάντας ή τινάς των ακολούθων σκοπών, δηλαδή :— 

(α) Τήν ρύθμισιν τής λειτουργίας και διαδικασίας τοΰ 
Νομικοΰ Συμβουλίου, περιλαμβανομένης και τής 
απαρτίας. 

(β) Τήν πλήρωσιν τυχόν κενών έν τω Νομικώ Συμ

βουλίω. 
(γ) Τόν διακανονισμόν ή ρύθμισιν οίουδήποτε θέματος 

άφορώντος είς τήν έξέτασιν καΐ τήν διεξαγωγήν ταύτης, 
τόν καθορισμόν τοΰ άριθμοϋ τών εξεταστών και τώ 
είς αυτούς πληρωτέων δικαιωμάτων. 

(δ) Τόν καθορισμόν οίωνδήποτε τελών δυνάμει τοΟ μέρους 
τούτου του παρόντος Νόμου. 

(ε) Τόν καθορισμόν οίουδήποτε θέματος, τό οποίον δυνάμει 
τών προνοιών τοΟ μέρους τούτου του παρόντος Νόμου 
απαιτείται, επιτρέπεται ή παρέχεται έςουσιοδότησις 
δ π ω ς καθορισθή. 

(or) Γενικώς διά τήν έκτέλεσιν ή_δΐ£υκόλυνσιν TWy σ^οττωγ 
<ΦΟ£Κ μέρους τούτου τοΟ παρόντος ^ΝόμουJV 
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"£.παναρίθ-
μησις 
άρθρων. 
*Αντικατά-
στασις τοΰ 
άρθρου 8 
(έπαναριθμη-
θέντος ως 
άρθρου 1 2 ) , 
τοΟ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίη-
σις τοΰ 
άρθρου 28 
(έπαναριθμη-
θέντος ώς 
άρθρου 32) 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

5. Τα άρθρα 6 μέχρι 30 τοΰ βασικού Νόμου επαναριθμούνται 10 μέχρι 
34 αντιστοίχως. 

6. Το άκόλουθον άρθρον αντικαθιστά τό άρθρον 8 (έπαναριθμηθέν ώ ς 
άρθρον 12) τοΰ ρασικοΰ Νόμου :— 
•Εξασκησις Q. 'Ανεξαρτήτως παντός εν τω αρθρω 8 τοΰ παρόντος 
π0<ύπό μ α νόμου περιεχομένου ουδέν πρόσωπον κατέχον δικαστικόν 

δικαστικών λειτούργημα, τό όποιον αποχωρεί ή άφυπηρετεΐ της ύπηρε-
λειτουργών σίας της Δημοκρατίας άπό τό λειτούργημα τοΟτο θά δικαι-
μετάτήν οϋται να έμφανίζηται ώ ς Δικηγόρος ενώπιον οιουδήποτε 
φυπηρ τησιν Α ι κ α σ Τ η ρ ί ο υ 5ια περίοδον ενός έτους μετά την άποχώρησιν 

ή άφυπηρέτησιν του εκ της τοιαύτης υπηρεσίας. 

7. Τό άρθρον 28 (έπαναριθμηθέν ώ ς άρθρον 32) τοΰ βασικού Νόμου 
διά τοΰ παρόντος τροποποιείται διά της άπαλείψεως τοΰ άριθμοΰ I I 
εϊς τήν τετάρτη ν γραμμή ν αύτοϋ. 

Έτυπώθη ,έν τφ ΤακογραφβΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 6ν Λευκωσία. 


