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Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 εκδί

δεται διό δημοσιεύσεως ε ις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη

μοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αρυθμός 52 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο π·Ξρί Δικηγόρων (Τρο- Συ^ιτπκός 
ποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 και θα αναγινώσκηται ομού ος ' 
μετά του περί Δικηγόρων Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου 42* του Ί 961 
ως «ο δασικός νόμος») . 20του 1963 

46 του 1970 
40 του 1975 
55 του 1978 
71 του 1981 
92 του 1983 
98 του 1984 
17 του 1985. 

2, Το άρθρον 3 του δασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί Δ<τγΡσφή 
σταται διά του ακολούθου νέου άρθρου:» τουβοοΓκού3 

«Μομι,κόν 3.—(1) Καθιδρύεται διά τους σκοπούς του παρόντος νόμου και 
Συμδού\ιον. Νόιιου Νοιαικόν Συιμδούλιον συγκεύμενον εκ του Γενικού clvrfKcira
Σάνθκσις ~ c™ r~ , ι σΓοαίςτου. 
καιοορμο Ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς της Δημοκρατίας , ως Προέδρου, των Δικα
διοτηίΓες. στων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εξ αριθμού δικη

γόρων, εξ αμφοτέρων των κοινοτήτων, Όίοριζοιμένων 
κατά τ α οριζόιμενα εις τας ακολούθους διατάξεις του 
παρόντος ά ρ θ ρ ο υ : 

Νοείται ότι, καθ ' όσον χρόναν δεν είναι εφικτή η συμ
μετοχή δικηγόρων εκ της ετέρας των κοινοτήτων, ο 
αριθμός των μετεχόντων εις το Νο'μικόν Σαμδούλιον 
δικηγόρων θα απαρτ ίζετα ι εξ ολοκλήρου α π ό δρκηγό
ρους ανήκοντας εις την ελληνσκυπριακήν κοινότητα. 

(2) Ο αριθιμός των μείτεχόντων εις το Νοίμικόν Συιμ
δούλιον δικηγόρων ορίζεται εις τα ήμισυ του εκάστοτε 
αριθμού των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εις 
περίπτωσιν κατά την οποίαν το ήμισυ του αριθμού των 
Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είναι ακέραιος 
αριθμός, ο αριθμός των ιμετεχόντων εις το Νομικόν Σαμ
δούλιον δικηγόρων ορίζεται εις τον αμέισως ανώΐτερον του
ηιμίσεος ακέραιον αριθμόν., 

(3) Εις το Νομικόν Συιμδούλιον διορίζονται δικηγόροι 
συγκεντρούντες άπαντα τα κατά νό'μον προσόντα, τα 
α ν α γ κ α ί α προς διορισμόν ως Δικαστού του Ανω<τόπου 
Δικαστηρίου, ηλικίας μέχρις εξήκοντα εξ ετών. 

(4) Η θητεία των μετεχόντων εις το Νοιμικόν Συιμδού
λιον δ ικηγόρων είναι διετής, δυναμένη να ανανεω€ή, 

(5) Ο διορισμός των μετεχόντων εις το Νοιμικόν Συιμ
δούλιον δικηγόρων ενεργείται από το Ανώταιτον Δικα
στήριο ν α π ό κατάλογον υποδαλλόμενον προς αυτό από 
το Συμδούλιον του Παγκυπρίου Δυκηγορικού Συλλό
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Τροποποίη
σις του άρ
θρου 1 3 του 
βασιικού 
νόμου. 

Τρατιοττοίη
σις του άρ
θρου 17 
■του βαισικού 
νόμου. 

Τροιτσποίη
σις του άρ
θρου 24 του 
SCJOJKOU 

νόμου. 

Τρστισποίη

σις του βα

σιικού νόμου 
διά της εν 
αυτώ 
ενθέσεως 
νέου άρθρου. 

ΤροτισποΙη

σις του άρ

θρου 32 του 
βασικού 
νόμου. 
98 του 1984. 
98 του 1984. 

γ ο υ ο οποίος περιέχει αριθμόν δ ικηγόρων διπλάσιο ν 
τουλάχιστον του αριθμού των διορισθησομένων δικηγό
ρων. 

ι(6) Το Νομικόν Συμβούλιον λογ ίζετα ι δεόντως συγκε
κρατημένον, ανεξαρτήτως οιασδήποτε κενωθείσης εν 
αυτώ θέσεως. 

(7) Το Νομικόν Συμβούλιον επιλαμβάνεται και απο
φασίζει επί αιτήσεων προσώπων επιθυμούντων να ε γ γ ρ α 
φώσιν ως δικηγόροι, διεξάγει την εξέιτασιν, εκδίδει 
πιστοποιητικά και τελεί τοιαύτας ά λ λ α ς λε ι τουργ ίας 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως περα ι τ έρω 
προνοείται.». 

3. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν 
τω τέλει αστού πρσσθή'κης του ακολούθου νέου εδαφίου ( 2 ) , της 
υφισταμένης διατάξεως αυτού αποτελούσης το εδάφιον (1) :ι 

«(2) ' Εκαστος δικηγόρος δέον ωσαύτως να εκθέτη εις πε
ρίοπτον μέρος εν τ ω γραφε ίω του τους καταλόγους δικαιω
μάτων δι' εξωδικαστηριακάς υποθέσεις τους οποίους το Συμ
βούλιον του Παγκυπρίου Δικηγορικού Σ υ λ λ ό γ ο υ ήθελεν ορί
σει ό π ω ς εκτίθενται.». 

4. Το άρθρον 17 του Φασικού νόμου τροποποιείται διά της εν 
τω τέλει αυτού προσθήικης του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(9) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η λήψις μικρό

τερος αμοιβής της υιπό των ©κάστατε εν ισχύι Κανονισμών 
οριζόμενης ελαχίστης συνιστά πείθαρχίκόν παράπτωμα.» . 

5. Το εδάφιον (Π) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποι

είται διά της εν αυτώ προσθήκης της ακολούθου νέας π α ρ α γ ρ ά 

φου, της υφισταμένης παραγράφου (θ) αυτού αναριθμουμένης ως 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (ιβ) :ΐ 

«(θ) να μεριμνά διά την συνεχή νομική ν επιμόρφωσιν των 
δικηγόρων.».· 

6. Ο βασικός νόμος τροποττοιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 27, του ακολούθου νέου άρθρου 27Α: 
€Καττάθεοις 27Α. Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόν
Κοονανοσμών τ ο ς Μέρους κατατίθενται εις την Βουλή ν των Αντιπρο
Βουλήντων σ ω π 0 > ν · E^cv εντός τριάκοντα ημερών α π ό της τοιαύτης 
Αντοπρο καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως 
σώποχν. αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέν

τ α ς Κανονισμούς, εν όλω ή t v μέρει, τότε ούτοι αμέσως 
μετά την πάροδον της ως ά ν ω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται εν τη επισήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας και 
τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν 
•περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει 
υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται 
εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελαν 
ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από 
τ η ς τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 

7. Το άρθρον 32 του βασικού νόμου τροποποιείται δια της εκ του 
εδαφίου (ιΐ) αυτού (ως τούτο ηριθίμήι&η υιπό του άρθρου 9 ( a ) του 
περί Δικηγορών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1984) δ ιαγραφής 
των 'λέξεων «και του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού 
Συλλόγου» (αι οποίαι προσιετέθηισαν υπό του ά ρ θ ρ ο υ 9(1) του 
π)ερί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 1964) ικαι της αντι
καταστάσεως των διά των λέξεων «ικαι αφού οοκούση τας απόψεις 
του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου» . 


