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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' Άρ. 1211 της Ι ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 40 του 1975 

ΝΟΜΟΣ. ΤΡΟΠΟ/ΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΝ 
(ΚΕΦ. 2 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 42 ΤΟΥ 1961, 20 ΤΟΥ 1963 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ 1970). 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δικηγόρων (Τρόπο- Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος τοΰ 1975 και θά άναγινώσκηται όμου μετά του τ{τλ°ζ· 
περί Δικηγόρων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό 'βασικός 42^00 1961 
νόμος»). 20 του Ί 963 

4 6 τ ο ΰ 1 9 7 0 . 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
δια της αντικαταστάσεως του ορισμού «άσκεΐν τήν δικηγορίαν» δια τοΰ όρθρου 2 
του ακολούθου νέου ορισμού : του βασικού 

Γ ~ νόμου. 
« ' άσκεΐν την δικηγορίαν ' σημαίνει— 

(i) τήν έμφάνισιν ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου διά διεξα
γωγήν διαδικασίας εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου ή 
της Δημοκρατίας' 

(ii) τήν εκ μέρους πελάτου παρασκευήν ή μελέτην οιουδήποτε 
δικογράφου. 

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου «δικό
γραφον» περιλαμβάνει παν εγγραφον καταχωριζόμενον 
είς τό δικαστήριον και αποτελούν μέρος της δικογραφίας 
άλλα δεν περιλαμβάνει έ"κθεσιν εμπειρογνώμονος ή κατά
θεσιν μάρτυρος περιέχουσαν έ'κθεσιν γεγονότων 

(iii) τήν έκ μέρους πελάτου ένέργειαν εγγραφής εμπορικών 
σημάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καΐ τήν έμφάνισιν 
ενώπιον οιασδήποτε διοικητικής αρχής διά τους προειρη
μένους σκοπούς" 

(iv) τήν έκ μέρους πελάτου σύνταξιν ιδρυτικού εγγράφου ή 
καταστατικού εταιρείας πάσης μορφής

(971) 
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Τροποττοίησις 
τοΰ άρθρου 4 
τοϋ βασικοϋ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
4 Α τοΰ 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 5 
τοϋ δασικού 
νόμου. 

(ν) την εκ μέρους πελάτου νηολόγησιν πλοίων και την σύντα
ξα/ παντός έγγραφου αναφερομένου εις την σύστασιν, 
μεταβίβασιν, άλλοίωσιν ή κατάργησιν παντός δικαιώματος 
επί πλοίου ώς και την ενώπιον της αρμοδίας αρχής έμφά
νισιν δια τόν σκοπόν τούτον 

(νί) την γνωμάτευσιν έπ' αμοιβή έπι παντός νομικού θέματος 
υποβαλλομένου εις τόν δικηγόρον, νοουμένου δτι δεν απο
τελεί άσκησιν δικηγορίας έάν ό δικηγόρος περιορίζεται 
μόνον εις την παροχήν τοιούτων γνωματεύσεων.». 

3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου (ώς τοϋτο εκτίθεται εις το άρ
θρον 4 τοΰ Νόμου 42 τοϋ 1961) τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) Δια της καταργήσεως τής παραγράφου (δ) αύτου και της 
αντικαταστάσεως αυτής δια τής ακολούθου : 

«(δ) δτι εΐναι barristeratlaw ή solicitor τής 'Αγγλ ίας, τής 
Βορείου ' Ιρλανδίας ή τής Δημοκρατίας τής Ιρλανδ ίας ή 
advocate ή law agent τής Σκωτίας ή δτι είναι κάτοχος πτυ
χίου ή διπλώματος νομικής πανεπιστημίου ή νομικής σχο
λής οιασδήποτε χώρας ώς τό Νομικόν Συμβούλιον ήθελεν 
από καιρού ε'ις καιρόν καθορίσει διά γνωστοποιήσεως δημο
σιευομένης είς την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι πτυχίον ή δίπλωμα νομικής άνεγνωρισμένον 
προ τής 1ης ' Ιουλίου, 1975, θά εξακολούθηση οϋτως άναγνω
ριζόμενον έκτος έάν τό Νομικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως 
καθορίσει : 

Νοείται περαιτέρω δτι πτυχίον ή δίπλωμα νομικής κτηθέν 
μετά την ήμερομηνίαν ταύτην παρά πανεπιστημίου ή σχολής 
ανεγνωρισμένης κατά την ήμερομηνίοα/ ταύτην θά άναγνωρί
ζηται βάσει τής παρούσης παραγράφου έάν ό κάτοχος τού
του ήτο εγγεγραμμένος προ τής ημερομηνίας ταύτης»" 

(β) διά τής καταργήσεως τής υποπαραγράφου (ί) τής επιφυ
λάξεως αύτου, των υποπαραγράφων ( i i ) , ( i i i) κα ι (iv) άνα
ριθμουμένων ώς υποπαραγράφων ( i ) , ( i i) και ( i i i ) , αντι
στοίχως" και 

(γ) διά τής αντικαταστάσεως των λατινικών αριθμών (i i) και 
(i i i) είς την 4ην καΐ 5ην γραμμάς τής επιφυλάξεως τής υπο
παραγράφου (i i i) (ώς άνηριθμήθη) τής παραγράφου (στ) 
αύτου διά των αριθμών (ί) και ( i i ) , αντιστοίχως. 

4. Τό εδάφιον (7) του άρθρου 4Α του βασικού νόμου (ώς τούτο 
εκτίθεται είς τό άρθρον 3 του Νόμου 20 του 1963) τροποποιείται διά 
τής εν τω τέλε ι αύτου προσθήκης τής ακολούθου

1 επιφυλάξεως: 
«'Νοείται δτι αντί τής πειθαρχικής ποινής τής προβλεπομένης ύπό 

τής παραγράφου (β) 'του εδαφίου (Ί) τοΰ άρθρου 17 τό Πειθαρ
χικόν Συμβούλιον δύναται νά έπιβάλη την άναστολήν τής εν τω 
■Μητρώω τών δικηγόρων εγγραφής του ασκουμένου δικηγόρου έπι 
τοσούτο χρονικόν διάστημα δσον τό Πειθαρχι'κόν Συμβούλιον ήθελε 
θεωρήσει σκόπιμον». 

5. Τό εδάφιον (6) τοΟ άρθρου 5 του βασικού νόμου (ώς τοΰτο 
εκτίθεται είς τό άρθρον 4 του Νόμου 42 του 1961) τροποποιείται διά 
τής έν τω τέλε ι αύτου προσθήκης τής ακολούθου φράσεως : 

«Τό ποσόν τών τελών τούτων διατίθεται ώς καθορίζεται ύπό του 
Νομικού Συμβουλίου.». 
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6. Το άρθρον 11 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποιησις 
(α) Δια της προσθήκης εις το εδάφιον (1) και μετά την παρά ΐΐτοΟ^ 

γραφον (β) αύτοΰ της λέξεως «και» και μετά ταύτην της β«σικου 

ακολούθου παραγράφου : 
«(γ) έχει καταβάλει προς το Ταμεΐον Συντάξεως Νομικών 

άπαντα τά ύπ' αύτοΰ οφειλόμενα προς αυτό ποσά»' 
(β) διά της αντικαταστάσεως του εδαφίου (2) αύτοΟ διά του 

ακολούθου: 
«(2) Ή ετησία άδεια εκπνέει την 31 ην ήμέραν τοΰ Δεκεμ

βρίου δστις έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως αύτης και 
καταβάλλεται προς τον Άρχιπρωτοκολλητήν δικαίωμα εξ 
επτά λιρών διά την εκδοσιν ταύτης εκ του οποίου ποσόν τεσ
σάρων λιρών δαπανάται υπό του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου διά 
την ΐδρυσιν ή άπόκτησιν νομικών βιβλιοθηκών προς χρήσιν 
τών δικηγόρων εν ταΐς διαφόροις έπαρχίαις εν τοιαύτη ανα
λογία ώς το Άνώτατον Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει σκόπι
μον, ποσόν δύο λιρών καταβάλλεται ε'ις το Συμβούλιον τοΰ 
Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, και ποσόν μιας λίρας 
καταβάλλεται εις το ταμεΐον τοΰ οικείου Τοπικού Συλλόγου: 

Νοείται ότι— 
(α) ουδέν τοιούτο δικαίωμα είναι καταβλητέον ύφ' οιου

δήποτε δικηγόρου μέχρις δτου το όνομα του έχει παρα
μείνει εν τω Μητρώω τών Δικηγόρων επί χρονικόν 
διάστημα δύο ετών 

(β) Ουδεμία ετησία άδεια εκδίδεται εις δικηγόρον εάν 
οδτος δεν εξόφληση μέχρι της ημερομηνίας της εκδό
σεως της τοιαύτης αδείας άπαντα τά ύπ' αύτοΰ οφει
λόμενα προς το Ταμεΐον Συντάξεως Νομικών ποσά.»' 

και 
(γ) διά της αντικαταστάσεως τών εδαφίων (3) και (4) διά τών 

ακολούθων νέων εδαφίων: 
«(3) Ό ασκών την δικηγορίαν χωρίς νά είναι εγγεγραμ

μένος ή χωρίς νά είναι κάτοχος ετησίας αδείας εν Ίσχύϊ κατά 
τον χρόνον της ασκήσεως της δικηγορίας είναι ένοχος αδι
κήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους 
τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
πεντακόσιας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

Ουδεμία δίωξις δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου ασκείται 
άνευ της συ γ καταθέσεως τοΰ Γενικοΰ Εισαγγελέως της Δη
μοκρατίας. 

(4) Ό ασκών τήν δικηγορίαν χωρίς νά εΐναι εγγεγραμ
μένος ή χωρίς νά είναι κάτοχος ετησίας αδείας εν ίσχύϊ κατά 
τον χρόνον της ασκήσεως της δικηγορίας ή χωρίς κατά τον 
χρόνον τοΰτον νά έ'χη καταβάλει άπαντα τά εις το Ταμεΐον 
Συντάξεως Νομικών υπ' αύτοΰ οφειλόμενα ποσά— 

(α) κωλύεται νά έγείρη ή συνέχιση άγωγήν δι' εϊσπραξιν 
δικαιώματος αμοιβής, εξόδων ή δαπανών λόγω ή εν 
σχέσει προς οιανδήποτε πράξιν τελεσθεΐσαν ή διαδι
κασίαν δι;εξαχθεΐσαν υπ' αύτοΰ εν τοιαύτη Ίδιότητι' 

(β) επιστρέφει οιονδήποτε δικαίωμα, αμοιβή ν, έξοδα ή 
δαπανάς τάς όποιας οδτος εισέπραξε ε'ις τό πρόσωπον 
παρά τοΰ όποιου οδτος έχει εισπράξει ταΰτα.», 



Ν. 40/75 974 

Κατάργησις 7. Το άρθρον 15 τοϋ* βασικού νόμου καταργε ί τα ι και αντικαθίσταται 
τοΟδρθρου g ά τ ο ~ α κ ο λ ο ύ θ ο υ : 
1 5 του δασι
κού νόμου «πειθαρχική 15. Π ας δικηγόρος είναι λε ιτουργός της δικαιοσύνης και 
και άντικατά ευθύνη δίκη 5πέχει πειθαρχικήν εύθύνην και υπόκειται ε'ις την πειθαρ
στασις αΰτοϋ γόρου, κλπ. ' c c » ' · 2. ~ > *Λ · 
διάνέου χικήν διαδικασιαντήνπρονοουμενην ε ν τ ω παροντι Μέρει.». 
άρθρου. 

Τροποποίησις 8. Το άρθρον 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
τοϋ άρθρου 
17 του (α) Δια της προσθήκης εις την π α ρ ά γ ρ α φ ο ν (γ ) του εδαφίου (1) 
βασικοΰ της ακολούθου 'επιφυλάξεως : 
νόμου. 

«Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν καταβαλλόμενον δυνάμει 
της παρούσης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ κατατίθεται εις το ταμεΐον του 
Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Σ υ λ λ ό γ ο υ και 
διά τους σκοπούς αύτου"» και 

(β) διά της καταργήσεως των εδαφίων (3) , (4) , (5) και (6) 
και της αντικαταστάσεως αυτών διά των ακολούθων : 

«(3) Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποστέλλει προς τον 
Άρχιπρωτοκολλητήν άντίγραφον της αποφάσεως αύτοΰ κατά 
την ερευναν και ό Άρχιπρωτοκολλητής , μετά την πάροδον 
της νενομισμένης προθεσμίας εφέσεως εάν δεν εχη γίνει 
τοιαύτη ή τηρούμενης πάσης αποφάσεως του 'Ανωτάτου Δι
καστηρίου, επί της γενομένης εφέσεως, ή βάσει του εδαφίου 
5, προβαίνει εις τάς α ν α γ κ α ί α ς καταχωρήσεις εν τω Μητρώω 
τών Δικηγόρων. 

(4) Ό Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας , ό καταδι
κασθείς ή ό παραπονούμενος δύναται εντός δύο μηνών από 
της εκδόσεως της αποφάσεως υπό του Πειθαρχικού Συμβου

. λίου νά έφεσιβάλη ταύτην, συμφώνως προς την επί τούτω 
ύπό εκδιδομένου διαδικαστικού κανονισμού ύπό του 'Ανωτά
του Δικαστηρίου προβλεπομένην διαδικασίαν, είς το Ά ν ώ 
τατον Δικαστή ρ ιον το όποιον συμφώνως προς τον ρη
θέντα διαδικαστικόν κανονισμόν προβαίνει ε'ις άκρόασιν 
της εφέσεως και κέκτηται έξουσίαν δπως εϊτε επικύρωση 
την άπόφασιν του Πειθαρχικού Συμβουλίου είτε άκυρώση ή 
τροποποίηση ταύτην ή έκδώση έτερον δ ι ά τ α γ μ α ώς ήθελε 
θεωρήσει πρέπον. 

(5) Π α ρ ά τάς διατάξεις του εδαφίου (4) το Άνώτατον 
Δικαστήριον κέκτηται έξουσίαν δπως α υ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς άνα
θεωρη, συμφώνως προς την επί τούτω προβλεπομένην δια
δικασίαν ύφ' οιουδήποτε διαδικαστικού κανονισμού, οιανδή
ποτε άπόφασιν του Πειθαρχικού" Συμβουλίου διά πειθαρχι
κόν αδίκημα τελεσθέν εντός του δικαστικού κτιρίου ή* άφο
ρων εις μέλος οιουδήποτε δικαστηρίου και κέκτηται έξου
σίαν δπως είτε επικύρωση τήν άπόφασιν του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου είτε άκυρώση ή τροποποίηση ταύτην ή έκδώση 
έτερον δ ι ά τ α γ μ α ώς ήθελε θεωρήσει πρέπον. 

(6) Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται, εάν θεώρηση 
πρέπον, καθ ' οιονδήποτε χρόνον 'μετά παρέλευσιν πέντε ετών 
από της ημερομηνίας δ ιαγραφής του ονόματος δι'κηγόρου εκ 
του Μητρώου τών Δικηγόρων, νά διάταξη δπως άποκατα
σταθή το όνομα τοΰ εν λ ό γ ω δικηγόρου είς το Μητρώον 
και ό Άρχιπρωτοκολλητής μέριμνα αμελλητί διά τήν άπο
κατάστασιν τοΟ ονόματος τούτου εν τω Μητρώω και δημο
σίευσιν σχετικής ειδοποιήσεως εν τή έπισήμω έφηιμερίδι της 
Δημοκρατίας.». 


