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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2021 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 98 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Δικηγόρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά 
των περί Δικηγόρων Νόμων (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο 
βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ των παραγράφων (iii), (ν) και (vii) του όρου 
«ασκείν την δικηγορίαν» διαγραφής των λέξεων «εκ 
μέρους πελάτου»· και 

(β) διά της διαγραφής της παραγράφου (iv) του όρου «ασκείν 
την δικηγορίαν» και της αντικαταστάσεως της διά της 
ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(iv) την σύνταξιν, αναθεώρησιν, τροποποίησιν οιουδή

ποτε ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας 
πάσης μορφής |ή οιασδήποτε αιτήσεως, εκθέσεως, 
δηλώσεως, ενόρκου δηλώσεως, αποφάσεως ή άλλου 
εγγράφου που σχετίζεται με την σύστασιν, εγγραφήν, 
οργάνωσιν, αναδιοργάνωσιν ή διάλυσιν οιουδήποτε 
νομικού προσώπου.». 

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. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου διαγράφεται 
του άρθρου 3 κ α ι α ν τ ι κ α θίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 
του βασικού ~ 
νόμου. «(1) Εγκαθιδρύεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 

Ν ο μ ι κ ό ν Συμβούλιον απαρτ ιζόμενον εκ του Γενικού 
Εισαγγελέως ως Προέδρου , των Δικαστών του Ανωτάτου 
Δικαστηρ ίου , του Προέδρου και Γραμματέως του Συμβου

λ ίου του Παγκυπρ ίου Δικηγορ ικού Συλλόγου και τριών 
άλλων δ ικηγόρων που θα διορίζονται υπό του Συμβουλίου 
του Παγκυπρίου Δικηγορ ικού Συλλόγου. 

Του Γεν ικού Εισαγγελέως απόντος ή κωλυομένου 
προεδρεύει του Νομικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου . 

Τ ο ν Πρόεδρον του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικη

γορ ικού Συλλόγου απόντα ή κωλυόμενον αντικαθιστά ο 
αντ ιπρόεδρος του Συμβουλίου. 

Τ ο Νομικόν Συμβούλιον θα θεωρήται ως δεόντως 
συγκεκροτημένον μη λαμβανομένης υ π ' όψιν οιασδήποτε 
κενωθείσης εις αυτό θέσεως.». 

Τροποποίησις 4. Τ ο άρθρον 19 του βασικού νόμου τροποποε ίτα ι ως 
του άρθρου 19 α κ ο λ ο υ θ ω ς : 
του βασικού ' 
νόμου. (α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«εις τόπον και χρόνον οριζόμενον υπ' αυτού» και της 
αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «εις τόπον οριζό

μενον υπ' αυτού και χρόνον καθοριζόμενον υπό του 
Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου διά 
την διεξαγωγήν των τακτικών Γενικών συνελεύσεων όλων 
των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων.»· 

(β) διά της εν τω τέλει του εδαφίου (2) αυτού προσθήκης της 
ακολούθου νέας παραγράφου: 

«Υποψηφιότητες δι ' οιανδήποτε εκλογήν διενερ

γουμένην υπό της γενικής συνελεύσεως υποβάλλονται 
προς την Επιτροπήν του τοπικού Δικηγορικού 
Συλλόγου το αργότερον μέχρι της μεσημβρίας της 
ιδίας ημέρας της προηγουμένης των εκλογών 
εβδομάδος.»· 

(γ) διά της καταργήσεως του εδαφίου (3) αυτού και της 
αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(3) Η γενική συνέλευσις χωρεί εις την εκλογήν εκ των 
μελών του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου ενός 
Προέδρου και τεσσάρων μελών, εάν πρόκειται περί 
τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου με αριθμόν μελών 
ουχί μεγαλύτερον των πεντήκοντα, ενός Προέδρου 
και έξ μελών, εάν πρόκειται περί τοπικού Δικηγο

ρικού Συλλόγου με αριθμόν μελών μεγαλύτερον των 
πεντήκοντα αλλ' ουχί μεγαλύτερον των εκατόν 
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πεντήκοντα, ενός Προέδρου και οκτώ μελών, εάν 
πρόκειται περί τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου με 
αριθμόν μελών μεγαλύτερον των εκατόν πεντήκοντα 
αλλ' ουχί μεγαλύτερον των τριακοσίων, ενός 
Προέδρου και 10 μελών, εάν πρόκειται περί τοπικού 
Δικηγορικού Συλλόγου με αριθμόν μελών μεγαλύ

τερον των τριακοσίων, προς σύστασιν της Επιτροπής 
του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία απο

τελεί την Επιτροπήν του τοπικού Δικηγορικού 
Συλλόγου και υπηρετεί μέχρι της επομένης εκλογής 
της Επιτροπής του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου.»· 
και 

(δ) διά της καταργήσεως του εδαφίου (7) αυτού και της 
αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(7) Απαρτίαν εις Επιτροπήν Τοπικού Δικηγορικού Συλ

λόγου με συνολικόν αριθμόν μελών πέντε, επτά, 
εννέα, ένδεκα, αποτελούν αντιστοίχως τρία, τέσσαρα, 
πέντε και έξ μέλη. Θέματα τα οποία εγείρονται εις 
οιανδήποτε συνεδρίαν της Επιτροπής αποφασίζονται 
διά πλειοψηφίας και εις περίπτωσιν ισοψηφίας ο 
Πρόεδρος έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.». 

5. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως Τροποποίηση 
ακολούθως: του άρθρου 21 

' του βασικού 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής της λέξεως νόμου. 

«δεκατεσσάρων» και της αντικαταστάσεως της διά των 
λέξεων «είκοσι μιας» και διά της προσθήκης εις το τέλος 
αυτού της ακολούθου νέας παραγράφου: 

«Υποψηφιότητες δι ' οιανδήποτε εκλογήν διενερ

γουμένην υπό της γενικής συνελεύσεως υποβάλλονται 
προς το Συμβούλιον του Παγκυπρίου Δικηγορικού 
Συλλόγου το αργότερον μέχρι της μεσημβρίας της 
ιδίας ημέρας της προηγουμένης των εκλογών 
εβδομάδος.»· και 

(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής της λέξεως 
«οκτώ» και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«δεκατεσσάρων». 

6. Το εδάφιον (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «είκοσι» και της «>υ άρθρου^ 
αντικαταστάσεως της διά των λέξεων «εβδομήκοντα πέντε». νόμου. 

7. Το άρθρον 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως Τροποποίησις 
ακολούθως: του άρθρου 24 

' του βασικού 
(α) Διά της εν τω τέλει του εδαφίου (1) αυτού προσθήκης της νόμου. 

ακολούθου νέας παραγράφου: 
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«(ια) να καθορίζη τας αμοιβάς των δικηγόρων δ ι ' εξω

δικαστηριακάς υποθέσεις·»· και 
(β) διά της εν τω εδαφίω (2) αυτού ενθέσεως ευθύς μετά τας 

λέξεις «του εδαφίου (1)», των λέξεων «αποστέλλονται υπό 
του Προέδρου του και». 

κατάργησις 8. τ 0 άρθρον 27Α του βασικού νόμου, ως τούτο εκτίθεται εις το 
27ΑτουΡβα άρθρον 10 του Νόμου 92 του 1983, διά του παρόντος καταργείται. 
σικού νόμου. 

Τροποποίησις 9.' Το άρθρον 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
του άρθρου 32 « , Λ 
του βασικού α κ ο λ ο ύ θ ω ς : 
νόμου· (α) Διά της εν αυτώ ενθέσεως, ευθύς μετά τας λέξεις «Ανω

τάτου Δικαστηρίου», των λέξεων «και του Συμβουλίου του 
Παγκυπρίου Δικηγορ ικού Συλλόγου»· και 

(β) διά της εν αυτώ π ρ ο σ θ ή κ η ς του ακολούθου νέου εδαφίου 
(2), του υφισταμένου μέρους του άρθρου αριθμουμένου ως 
εδαφίου (1): 

«(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του 
παρόντος άρθρου κατατίθενται εις τ η ν Βουλήν των 
Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από 
της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώ

πων δ ι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποπο ίηση ή 
ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς, εν 
όλω ή εν μέρει , τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον 
της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επι

σήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν 
ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώ

σει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό 
της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται 
εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως 
ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν 
ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


