
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

---------- 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
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 
98 του 1984 
17 του 1985 
52 του 1985 
9 του 1989 

175 του 1991 
212 του 1991 
9(Ι) του 1993 

56(Ι) του 1993 
83(Ι) του 1994 
76(Ι) του 1995 

103(Ι) του 1996 
79(Ι) του 2000 
31(Ι) του 2001 
41(Ι) του 2002 

180(Ι) του 2002 
117(Ι) του 2003 
130(Ι) του 2003 
199(Ι) του 2004 
264(Ι) του 2004 
21(Ι) του 2005 
65(Ι) του 2005 

124(Ι) του 2005 
158(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικηγόρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Δικηγόρων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 6Α του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού των 

λέξεων «πιστοποιητικό εγγραφής» (τρίτη γραμμή) 

με τις λέξεις «ετήσια άδεια»˙ και 

 

(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού των 

λέξεων «που επισυνάπτεται στο Παράρτημα» (τρίτη 
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γραμμή), καθώς και της λέξης «Παράρτημα» από 

τον παράτιτλο του ίδιου εδαφίου με τις λέξεις «του 

Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου» και 

«Πρώτος Πίνακας», αντίστοιχα. 
  
Αντικατάσταση του 
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

3.  Το δυνάμει του εδαφίου (3)  του άρθρου 6Α του βασικού 

νόμου Παράρτημα αντικαθίσταται από τον Πρώτο Πίνακα που 

παρατίθεται στο τέλος του παρόντος Νόμου. 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 11Α του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 11Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

(α) με την προσθήκη πριν από τη λέξη «Πίνακα» 

(τρίτη γραμμή) και πριν από τη λέξη «Πίνακα» 

(πέμπτη γραμμή) της λέξης «Δεύτερου».  και 

(β) με την προσθήκη πριν από τη λέξη «Πίνακας» 

στον παράτιτλο αυτού της λέξης «Δεύτερος». 
  
Τροποποίηση του 
Πίνακα του βασικού 
νόμου. 

5. Ο δυνάμει του άρθρου 11Α υφιστάμενος Πίνακας του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, πριν 

από τη λέξη «Πίνακας» (πρώτη γραμμή) της λέξης «Δεύτερος». 
Αρ. Φακ.:  23.01.229.2006 

ΕΣΖ/ΦΜ 
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«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 

 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(άρθρο 6Α(3)) 
 

ΔΗΛΩΣΗ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
(Για σκοπούς έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος) 

 

 Ο/Η υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένη  .........................................................,  

δικηγόρος από τη ............................., αρ. Δ.Τ. ............................, αρ. Κοιν. 

Ασφαλίσεων ......................, βεβαιώνω και δηλώνω τα ακόλουθα: 

 

   1. Είμαι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δικηγόρων με αύξοντα 

αριθμό .................... και εντεταγμένος/εντεταγμένη στη δύναμη του Δικηγορικού 

Συλλόγου ........................................... 

 

   2. Δηλώνω ότι έχω ως κύριο επάγγελμά μου την άσκηση του δικηγορικού 

επαγγέλματος, ασκώ τούτο και προσφέρομαι έτοιμος/έτοιμη να ασκήσω τούτο, χωρίς 

να κωλύομαι από οποιοδήποτε λόγο στην άσκησή του. 

 

   3. Ο κύκλος των εργασιών μου εμπίπτει στον όρο «ασκείν την δικηγορίαν». 

 

   4. Διαμένω μόνιμα στην Κύπρο και αφιερώνω τις υπηρεσίες μου στην άσκηση 

του επαγγέλματός μου. 

 
   5. Το επάγγελμα του δικηγόρου το ασκώ (σημειώστε ανάλογα) –  

 
(α) μόνος/μόνη   μου   και  διατηρώ,  για  το  σκοπό  αυτό, δικηγορικό γραφείο  

στη διεύθυνση: .................................................................................... 

και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................ 

ή 

(β) συνεταιρικά στο συνεταιρισμό δικηγόρων ................................................ 

                στη διεύθυνση: .............................................................................................. 

               και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................ 

ή 
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(γ) ως συνεργάτης/συνεργάτιδα του/της συναδέλφου .................................. 

      και/ή συνεταιρισμού δικηγόρων ................................................................. 

                στη διεύθυνση: .............................................................................................. 

              και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................ 

 

   6. Δε συνδέομαι συνεταιρικά ούτε συνεργάζομαι με οποιοδήποτε πρόσωπο 

εταιρεία ή οργανισμό, κατά τρόπο που να διευκολύνεται η καταστρατήγηση των 

διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου, σ΄ ό,τι αφορά την άσκηση της δικηγορίας. 

 

   7. Τακτοποίησα όλες τις οικονομικές εκκρεμότητές μου στο Ταμείο Συντάξεως 

Δικηγόρων και στον Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκω. 

 

   8. Όλα τα πιο πάνω βεβαιώνω και λέγω ως αληθή και εν γνώσει των συνεπειών 

του προκαλείν την υφ΄ετέρου υπογραφή ή εκτέλεση εγγράφου διά ψευδών 

παραστάσεων (άρθρο 341 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται). 

Ημερομηνία: ................................................. 

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ 

 (Υπογραφή) ............................................ 

___________________________________________________________________ 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ............................................... 

 
Βεβαιώνεται ότι τα όσα αναφέρονται στη δήλωση του/της συναδέλφου 

........................................................................................... είναι αληθή. 

 
Ημερομηνία: ................................................... 

 
(Υπογραφές) 1. ...................................... 

               Πρόεδρος  

       (Σφραγίδα) 

 

  2. ...................................... 

    Γραμματέας        ». 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, 

έτσι ώστε – 

 

(α) η αναφορά σε «πιστοποιητικό εγγραφής», στο εδάφιο (2) του άρθρου 

6Α να αντικατασταθεί με αναφορά σε «ετήσια άδεια», όπως είναι 

ορθότερο, και 

 

(β) η Δήλωση/Βεβαίωση, που υποβάλλεται από δικηγόρους για να τους 

εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος, να επαναδιατυπωθεί για 

να περιλαμβάνει πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 

 

 

 

 

Πέτρος Κληρίδης, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

24 Ιουλίου, 2006 
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