ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
υπ Άρ. 242 της ΙΙης ΑΠΡ ΙΛΙΟΥ 1963
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τω "Α ρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, το
κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου κ α ι του 'Αντιπροέ
δρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας.
Αριθμός 20 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ Τ Ο Ν ΠΕΡ! ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ν Ο Μ Ο Ν .
Ή Βουλή των "Α ντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Δικηγόρων Συνοπτικός
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1963, θα άναγιγνώσκηται δε όμοΰ μετά τίτλος.
τοΟ περί Δικηγόρων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός ΚεΦ· 2.

Νόμος»).
2. Το άρθρον 4 του βασικού Νόμου (ώς εκτίθεται εν αρθρω 4 του
Νόμου 42 του 1961) δια του παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε εις την
εν τω τέλει αυτού διαλαμβανομένην έπιφύλαξιν ή ακόλουθος ύποπα
ράγραφος:
«(iv) συντάμη τηρουμένων των δυνάμει του άρθρου 9 θεσπισθη
σομένων Κανονισμών, τήν εν παραγράφω (ε) του παρόντος
άρθρου προνόουμένην περίοδον, δια διάστημα καθοριζόμενον
ύπό του Νομικού Συμβουλίου, εάν τούτο πεισθή δτι ή τοιαύτη
συντόμευσις είναι δικαιολογημένη :
Νοείται δτι δεν επιτρέπεται ή τοιαύτη συντόμευσις πρίν ή ό ενδια
φερόμενος συμπλήρωση περίοδον ασκήσεως εξ τουλάχιστον μηνών
συμφώνως τη παραγράφω (ε) του παρόντος άρθρου, καΐ επιτυχή
είς τήν έξέτασιν ή έξαιρεθή ταύτης δυνάμει της υποπαραγράφου (ii)
ή (iii) του παρόντος.».
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3. Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται, τίθενται δε
έν αυτώ μετά το άρθρον 4 τα ακόλουθα νέα άρθρα :
«Έγγραφη
4Α.—(Ι) Πάς δστις ήρξατο ασκούμενος έν τώ γραφείω
μ
δικηγόρου εξασκουντος το επάγγελμα αυτού, ή εν τω γρα
φείω του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας συμ
φώνως τη παραγράφω (ε) του άρθρου 4 (έν τοις εφεξής
έντωπαρόντι άρθρω και έντώ έπομένω άρθρω 4 (0) αναφερό
μενος ώς «ασκούμενος») οφείλει δπως οΰχι βραδύτερον τών
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τριάκοντα ημερών άφ'ής ήρξατο ασκούμενος εν τω τοιούτω
γραφείω, ύποβάλη αΐτησιν δπως έγγραφη ώς ασκούμενος
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ παρόντος άρθρου.
(2) Ή αίτησις ασκουμένου δι' έγγραφήν υποβάλλεται ύπό
τοΰ ενδιαφερομένου προς το Νομικόν Συμβούλιον, έν αύτη
δε παρέχεται το δνομα τοΰ έξασκοΰντος το επάγγελμα τοΰ
δικηγόρου προσώπου, εις το γραφεΐον ούτινος ούτος ήρξατο
ασκούμενος ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκτίθεται το
γεγονός δτι ούτος ήρξατο ασκούμενος έν τω γραφείω τοΰ
Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, παρέχονται δε
ωσαύτως ή ημερομηνία ενάρξεως της ασκήσεως, ήτις και
αποδεικνύεται συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (3),
ώς και έτερα καθωρισμένα στοιχεία* εάν δε το Νομικόν
Συμβούλιον ττεισθή δτι ούτος κατέχει τα έν παραγράφοις (α),
(β), (γ) και (δ) του άρθρου 4 αναγραφόμενα προσόντα,
εγγράφει το δνομα αύτοϋ είς βιβλίον τηρούμενον ύπό τοΰ
ΆρχιπρωτοκολλητοΟ και καλούμενον «Μητρωον Ασκου
μένων».
(3) Ή ημερομηνία ενάρξεως της ασκήσεως ασκουμένου
τινός αποδεικνύεται δια της προσαγωγής εϊς το Νομικόν
Συμβούλιον έγγραφου υπογεγραμμένου υπό τοΰ έξασκούντος
το επάγγελμα τοΰ δικηγόρου προσώπου, είς τό γραφεΐον
ούτινος ασκείται ό ασκούμενος ή, αναλόγως τής περιπτώ
σεως, ύπό τοΰ Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας,
πιστοποιοϋντος τήν τοιαύτη ν ήμερομηνίαν.
(4) Ή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου εγγραφομένη έν τω
Μητρώω 'Ασκουμένων ημερομηνία ενάρξεως τής ασκήσεως,
θεωρείται δια πάντας τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου
ώς ημερομηνία ενάρξεως τής περιόδου ασκήσεως τοΰ
ασκουμένου :
Νοείται δτι εάν ό ασκούμενος δεν ύποβάλη αΐτησιν εγγρα
φής εντός τριάκοντα ήμερων άπό τής ενάρξεως τής ασκήσεως
ώς προβλέπεται έν έδαφίω (Ι), ή περίοδος ασκήσεως θά
θεωρήται δτι ήρξατο τριάκοντα ημέρας προ τής υποβολής
αιτήσεως έγγραφης δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, ή δε
ημερομηνία αϋτη θά καταχωρήται έν τω Μητρώω 'Ασκου
μένων ώς ημερομηνία ενάρξεως τής ασκήσεως.
(5) Τη αιτήσει ασκουμένου ούτινος τό δνομα ενεγράφη
έν τω Μητρώω 'Ασκουμένων, ό Άρχιπρωτοκολλητής εκδίδει
είς αυτόν Πιστοποιητικόν 'Εγγραφής 'Ασκουμένου έν τω
εκάστοτε καθοριζομένω τύπω.
(6) Πας δστις κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος
τοΰ παρόντος Νόμου ήσκεϊτο έν τω γραφείω δικηγόρου
έξασκοΰντος τό επάγγελμα αύτοϋ, ή έν τω γραφείω τοΰ
Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας συμφώνως τη πα
ραγράφω (ε) τοΰ άρθρου 4, τη υποβολή εγγράφου αιτή
σεως προς τό Νομικόν Συμβούλιον εντός τριάκοντα ημε
ρών άπό τής ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νό
μου, ή εντός τοιαύτης περαιτέρω προθεσμίας ώς τό
Νομικόν Συμβούλιον ήθελε δι' εϋλογόν τίνα αίτίαν επι
τρέψει, και έπι τη προσαγωγή εϊς τό Νομικόν Συμβούλιον
των ύπ' αΰτοΰ άπαιτηθέντων στοιχείων και έγγραφων,
θά δικαιούται νά έγγραφη έν τω Μητρώω 'Ασκουμένων,
έάν τό Νομικόν Συμβούλιον πεισθή δτι ούτος κατέχει τά
έν παραγράφοις (α), (β)> (γ) και (δ) του άρθρου 4 αναγρα
φόμενα προσόντα. Τηρουμένων των αναλογιών, αί διατάξεις
των εδαφίων (3), (4) και (5) εφαρμόζονται έπι αιτήσεων και
εγγραφών γενομένων δυνάμει του παρόντος εδαφίου.
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(7) Αϊ πειθαρχικά! διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου (αΐ
των άρθρων 15 έως 17, ως ταϋτα έπανηριθμήθησαν υπό
τοΰ Νόμου 42 του 1961) εφαρμόζονται έπι παντός προσώπου
εγγεγραμμένου ώς ασκουμένου, δυνάμει τοΰ παρόντος
άρθρου,
4Β.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου
π
^ ζ ασκούμενος εγγεγραμμένος εν τω Μητρώω ' Ασκού 

Δικαστηρίου, μ έ ν ω ν —

(α) δύναται να έμφανισθή δια το εξασκούν το επάγγελμα
τοΰ δικηγόρου πρόσωπον, εϊς το γραφεΐον ούτινος
ασκείται, ή αναλόγως της περιπτώσεως, δια τον
Γενικόν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και επί. τη
βάσει των οδηγιών αύτοΰ—
(i) ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου ε'ις πολιτικάς
διαδικασίας, δια την ύποβολήν αιτήσεων έπ°
αναφορά e( x parte ), διά μνείαν, ή δια νά
ζητήση άναβολήν της συζητήσεως, ή διά νά
λάβη άπόφασιν διά παράλειψιν καταχωρήσεως
δικογράφου τινός :
Νοείται δτι ό ασκούμενος δεν θά δικαιούται
νά δηλώση συμβιβασμόν
(ϋ) ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου εϊς ποινικάς
διαδικασίας προς άρνησιν της κατηγορίας,
ή προς παραδοχή ν της κατηγορίας και συ
ζήτησιν της υποθέσεως, οσάκις το αδίκημα
τιμωρήται διά φυλακίσεως διά διάστημα μη
υπερβαίνον τους εξ μήνας ή διά χρηματικής
ποινής μη ύπερβαινούσης τάς εκατόν λίρας,
ή δι' αμφοτέρων των ποινών δικαιούται
ωσαύτως νά έμφανισθή ενώπιον τοιούτου
Δικαστηρίου διά νά ζητήση άναβολήν της
συζητήσεως·
(ίϋ) ενώπιον του 'Ανωτάτου Συνταγματικού Δι
καστηρίου ε'ις οιανδήποτε προσφυγήν διά
μνείαν, ή δι'άκρόασιν δι'έκδοσιν οδηγιών:
Νοείται δτι ό ασκούμενος δεν δύναται νά
δηλώση συμβιβασμόν
(β) δύναται νά έμφανισθή ενώπιον οιουδήποτε Δικα
στηρίου μετά τοΰ δικηγόρου εν τω γραφείω του
οποίου ούτος ασκείται, ή εάν άσκήται εν τω γραφείω
του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, μετά
τοΰ Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, τοΰ
Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας, ή
μετά τίνος Δικηγόρου τής Δημοκρατίας, τη παρουσία
δε άύτοΰ νά λάβη τοιούτον μέρος εις τήν ενώπιον
του Δικαστηρίου διεξαγομένην διαδικασίαν ώς τα
ανω πρόσωπα ήθελον επιτρέψει εϊς αυτόν.
(2) Ό διάδικος δι'δν εμφανίζεται ό ασκούμενος δυνάμει
τοΰ παρόντος άρθρου εις ουδέν πρόσθετον τέλος θά υπό
κειται διά τήν τοιαύτην έμφάνισιν, ό δικηγόρος δμως διά
λογαριασμόν τοΰ οποίου, ή μετά του οποίου εμφανίζεται Ο
ασκούμενος δύναται νά καταβάλη εις αυτόν οιανδήποτε
άμοιβήν ήθελεν ούτος κρίνει εϋλογον.
(3) Ό ασκούμενος δεν δύναται νά έμφανισθή ενώπιον
οιουδήποτε Δικαστηρίου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου πρίν
ή συμπλήρωση περίοδον ασκήσεως τεσσάρων τουλάχιστον
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μηνών εν τω γραφείω έξασκοϋντος το επάγγελμα αΟτου
δικηγόρου, ή εν τω γραφείω τοϋ Γενικοΰ Εισαγγελέως της
Δημοκρατίας συμφώνως τη παραγράφω (ε) του άρθρου 4.
(4) Ουδέν πρόσωπον, εφ' δσον είναι ασκούμενος, δύναται
να έμφανισθή ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου δυνάμει
τοΰ παρόντος άρθρου μετά την πάροδον δύο ετών άπό της
ημερομηνίας ενάρξεως της περιόδου ασκήσεως εν τω γρα
φείω έξασκοΰντος το επάγγελμα αΰτοϋ δικηγόρου, ή εν τω
γραφείω τοΰ Γενικοΰ Εισαγγελέως της Δημοκρατίας συμ
φώνως τη παραγράφω (ε) τοϋ άρθρου 4.
(5) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου—
«Πολιτική διαδικασία» καΐ «ποινική διαδικασία» κέ
κτηνται τήν εννοιαν ην αντιστοίχως άπέδωκεν είς τους
δρους τούτους το άρθρον 2 τοΰ περί Δικαστηρίων Νόμου·
«Δικαστήριον» σημαίνει Έπαρχιακόν Δικαστήριον ή
οιονδήποτε ,δικαστήν αύτοϋ, και το Άνώτατον Συνταγμα
τικόν Δικαστήριον εϊς τήν περίπτωσιν ήτις προβλέπεται
εν τη υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) τοϋ εδα
φίου (Ι).».
4. Το άρθρον 9 τοΰ βασικού Νόμου (ώς τοΰτο εκτίθεται εν τω άρθρω 4
τοΰ Νόμου 42 του 1961) δια τοΰ παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε εν
αύτω, μεταξύ τών παραγράφων (δ) και (ε), ή ακόλουθος παράγραφος
ώς παράγραφος (ε), τών παραγράφων (ε) και (στ) άνακατατασσομένων
ώς παραγράφων (στ) και (ζ) αντιστοίχως:
«(ε) τήν ρύθμισιν της συντομεύσεως της περιόδου δυνάμει της
υποπαραγράφου (iv) της εν άρθρω 4 διαλαμβανομένης επιφυ
λάξεως, ή τήν ρύθμισιν ή καθορισμόν παντός ζητήματος άφο
ρώντος εις τήν τοιαύτην συντόμευσιν, ή τήν ρύθμισιν ή καθορι
σμόν παντός ζητήματος άφορώντος τήν άσκησιν ή εγγραφή ν ή
τήν ενώπιον δικαστηρίου έμφάνισιν ασκουμένων.».

Έτυπώθη iv τφ Τυπσγρ αφεΙφ της Κυπρ ιακής Δημοκρ ατίας, εν Λευκωσία.

