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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ο ΠΕΡΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο  

1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερµηνεία. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΕΙΣ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 
3. Νοµικό Συµβούλιο. Σύνθεση και αρµοδιότητες. 
4. Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο. 

4A. Εγγραφή ασκουµένων. 
397670924 

4B. Εµφάνιση ασκουµένων ενώπιον ∆ικαστηρίου. 
5. Η εξέταση. 
6. Εγγραφή δικηγόρων 

6A. 2 του 31(Ι)του 2001. Εγγραφή δικηγόρων που ασκούν το επάγγελµα. 
6Β. 4 του 180(Ι) του 2002. Έκδοση αποδεικτικών εγγράφων σε δικηγόρο για παροχή υπηρεσιών 

σε άλλο κράτος µέλος. 
6Γ 4 του 117(Ι) του 2007. Εταιρεία ∆ικηγόρων. 
6∆ 4 του 117(Ι) του 2007. Ευθύνη µελών ∆ικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης. 
7. Ειδική άδεια σε δικηγόρους κύρους από το εξωτερικό. 
8. Επιφύλαξη. 

941428780 

9. Κανονισµοί. 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
10. Queen's Counsel. 
11. Όροι άσκησης του επαγγέλµατος. 

11A. 2 του 41(Ι) του 2002. Εµφάνιση δικηγόρων. Πίνακας. 
12. Άσκηση του επαγγέλµατος από δικαστικούς λειτουργούς µετά την αφυπηρέτηση. 
13. Έκθεση καταλόγων δικαιωµάτων και διαδικαστικών κανονισµών. 
14. Ευθύνη καταβολής εξόδων. 

 5 του 180(Ι) του 2002. 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΑ 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

902379333 

14Α. 5 του 180(Ι) του 2002. ∆ικηγόροι υπήκοοι κρατών µελών παρέχοντες υπηρεσίες. 
14Β. 5 του 180(Ι) του 2002. Επαγγελµατικός τίτλος. 
14Γ. 5 του 180(Ι) του 2002. ∆ραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους ενώπιον των 

δικαστικών και δηµόσιων αρχών της ∆ηµοκρατίας  
14∆. 5 του 180(Ι) του 2002. Εµφάνιση δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους ενώπιον 

δικαστηρίου  
14Ε. 5 του 180(Ι) του 2002. Υποχρέωση προσκόµισης δηλωτικών στοιχείων και για παροχή 

υπηρεσιών ενώπιον δηµοσίων αρχών 
14ΣΤ. 5 του 180(Ι) του 2002. Τήρηση ειδικού µητρώου. 

14Ζ. 5 του 180(Ι) του 2002. Πειθαρχία. 
 5 του 180(Ι) του 2002. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΒ 
 

ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
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14Η. 5 του 180(Ι) του 2002. Πεδίο εφαρµογής. 
680355310 

14Θ. 5 του 180(Ι) του 2002. Ερµηνεία. 
14Ι. 5 του 180(Ι) του 2002. Άσκηση επαγγέλµατος υπό τον επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής. 

14Κ. 5 του 180(Ι) του 2002. Εγγραφή στο Μητρώο των ∆ικηγόρων που ασκούν το επάγγελµα. 
14Λ. 5 του 180(Ι) του 2002. Όροι άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος µε τον επαγγελµατικό 

τίτλο καταγωγής. 
14Μ. 5 του 180(Ι) του 2002. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος µε τον επαγγελµατικό 

τίτλο καταγωγής. 
14Ν. 5 του 180(Ι) του 2002. Τήρηση επαγγελµατικών και δεοντολογικών κανόνων. 
14Ξ. 5 του 180(Ι) του 2002. Πειθαρχία. 
14Ο. 5 του 180(Ι) του 2002. Εξοµοίωση µε Κύπριο δικηγόρο. 
14Π. 5 του 180(Ι) του 2002. Συλλογική άσκηση του επαγγέλµατος. 

51444470 

14Ρ. 5 του 180(Ι) του 2002. Συνεργασία αρµόδιων αρχών. 
 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
15. Πειθαρχική ευθύνη δικηγόρου, κλπ. 
16. Πειθαρχικό Συµβούλιο. 
17. Πειθαρχικά αδικήµατα και διαδικασία. 

ΜΕΡΟΣ V 

ΤΟΠΙΚΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

18. Ερµηνεία. 
19. Τακτική γενική συνέλευση των Τοπικών ∆ικηγορικών Συλλόγων. 
20. Έκτακτη γενική συνέλευση Τοπικών ∆ικηγορικών Συλλόγων. 

760625720 

21. Τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
22. Έκτακτη γενική συνέλευση του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
23. Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
24. Εξουσίες του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
25. Υπεπιτροπές. 

ΜΕΡΟΣ VI 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ 
26. Κανονισµοί που προνοούν για συντάξεις και χορηγήµατα. 
27. Κανονισµοί του Υπουργικού Συµβουλίου που προνοούν για τέλη. 

27A. Κατάθεση Κανονισµών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
353235781 

28. Καταβολή τελών στο Ταµείο. 
29. Απαγόρευση της επιβάρυνσης των πελατών για εισφορές ή τέλη από τους δικηγόρους. 
30. ∆ιάδικοι. 
31. Πλήρωση κενών θέσεων. 
32. Εξουσία για έκδοση κανονισµών. 
33. Επιφύλαξη. 
34. Ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου. 
  
 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

852444171 

 ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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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(I) του 1994 
76(I) του 1995 

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

180(I) 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 
175(Ι) του 2006 

117(Ι) του 2007. 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ικηγόρων Νόµος. 
 

Ερµηνεία. 
 

2 του 42/61. 
15 του 33/64. 
2 του 40/75. 

2.—(1) Στο Νόµο αυτό εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 
 
"Ανώτατο ∆ικαστήριο" σηµαίνει το Ανώτατο ∆ικαστήριο της ∆ηµοκρατίας. 
 
"ασκείν τη δικηγορίαν" σηµαίνει— 
 
(i) την εµφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου για διεξαγωγή διαδικασίας εκ 
µέρους οποιουδήποτε προσώπου ή της ∆ηµοκρατίας. 
 
(ii) την παρασκευή ή µελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ µέρους πελάτη. 
 
Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής "δικόγραφο" περιλαµβάνει κάθε έγγραφο 
που καταχωρίζεται στο δικαστήριο και αποτελεί µέρος της δικογραφίας αλλά δεν 
περιλαµβάνει έκθεση εµπειρογνώµονα ή κατάθεση µάρτυρα που περιέχει έκθεση 
γεγονότων. 
 

2(α) του 98/84. (iii) την ενέργεια εγγραφής εµπορικών σηµάτων ή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και 
την εµφάνιση ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής για τους 
προαναφερόµενους σκοπούς. 
 

2(α) του 71/81. 
2(β) του 98/84. 

(iv) τη σύνταξη, αναθεώρηση, τροποποίηση οποιουδήποτε ιδρυτικού εγγράφου ή 
καταστατικού εταιρείας κάθε µορφής ή οποιασδήποτε αίτησης, έκθεσης, δήλωσης, 
ένορκης δήλωσης, απόφασης ή άλλου εγγράφου που σχετίζεται µε τη σύσταση, 
εγγραφή, οργάνωση, αναδιοργάνωση ή διάλυση οποιουδήποτε νοµικού προσώπου.  
 

2(α) του 98/84. (v) τη νηολόγηση πλοίων και τη σύνταξη κάθε εγγράφου που αναφέρεται στη 
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σύσταση, µεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση κάθε δικαιώµατος επί πλοίου καθώς 
και την εµφάνιση ενώπιον αρµόδιας αρχής για το σκοπό αυτό. 
 

211203277 
2(α) του 117(Ι) 

του 2007. 
 

(vi) τη γνωµάτευση σε κάθε νοµικό θέµα που υποβάλλεται στο δικηγόρο· 
 

2(β) του 71/81 
2(α) του 98/84. 

Κεφ. 189. 
157 του 1985. 

 

(vii) τη σύνταξη ή µελέτη οποιουδήποτε εγγράφου που καταχωρίζεται στο 
∆ικαστήριο για σκοπούς διαχείρισης δυνάµει του περί ∆ιαχείρισης Περιουσιών 
Αποβιωσάντων Νόµου. 
 

2 του 42/61. "∆ηµοκρατία" σηµαίνει τη ∆ηµοκρατία της Κύπρου. 
  

2 του 42/61. 
15 του 33/64. 

"δικαστήριο" σηµαίνει το Ανώτατο ∆ικαστήριο ή κάθε άλλο δικαστήριο κατώτερο 
τούτου και περιλαµβάνει οποιοδήποτε δικαστή αυτών. 
  

2 του 42/61. "δικαστικό λειτούργηµα" σηµαίνει το λειτούργηµα δικαστή οποιουδήποτε 
δικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας. 
 
"δικηγόρος" σηµαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο ως δικηγόρος, 
δυνάµει του Νόµου αυτού ή οποιουδήποτε σχετικού νόµου που ίσχυσε 
προγενέστερα. 
 
"δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελµα" σηµαίνει δικηγόρο ο οποίος αποκτά το 
δικαίωµα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος δυνάµει των διατάξεων του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11 και ο οποίος έχοντας ως κύριο επάγγελµα την άσκηση 
του δικηγορικού επαγγέλµατος, προσφέρεται ως έτοιµος να το ασκήσει, και 
περιλαµβάνει Νοµικό Λειτουργό ο οποίος είναι δικηγόρος. 
 

2 του 21(Ι) του 
2005. 

«εισφορέας» σηµαίνει δικηγόρο, ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, αλλά δεν 
περιλαµβάνει Νοµικό Λειτουργό, ο οποίος προσλήφθηκε στη Νοµική Υπηρεσία 
µετά την 14η Σεπτεµβρίου 1966⋅ 
 

2 του 42/61. 

"Επιτροπή Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου" σηµαίνει επιτροπή επαρχιακού 
δικηγορικού συλλόγου που εκλέγεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) του 
άρθρου 19. 
  

2(β) του 117(Ι) 
του 2007. 

«Εταιρεία ∆ικηγόρων» σηµαίνει οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας η εγγραφή ως Εταιρείας ∆ικηγόρων 
εγκρίνεται από το Νοµικό Συµβούλιο για σκοπούς άσκησης δικηγορίας από ένα ή 
περισσότερους δικηγόρους σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 
6Γ· 
 

 
2 του 42/61. 

"η εξέταση" σηµαίνει την εξέταση προσώπων που επιθυµούν να εγγραφούν στο 
Μητρώο των ∆ικηγόρων, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 5. 
 

503273129 
2(α) του 130(Ι) 

του 2003. 
2 του 180(Ι) του 

2002. 

«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συµβαλλόµενο 
µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία· 
 
«κράτος µέλος προέλευσης» σηµαίνει κράτος µέλος, στο οποίο ο δικηγόρος, 
υπήκοος κράτους µέλους, είναι εγκατεστηµένος. 
 

 "Νοµικό Συµβούλιο" σηµαίνει το Συµβούλιο, το οποίο καθιδρύεται δυνάµει του 
Νόµου αυτού. 
 

 "Πειθαρχικό Συµβούλιο" σηµαίνει το Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο καθιδρύεται 
δυνάµει του άρθρου 16. 
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"Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου" σηµαίνει το κεντρικό 
συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου το οποίο καθιδρύεται δυνάµει 
του άρθρου 23. 
 

2(β) του 130(Ι) 
του 2003. 

«Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, 
όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 
 
(2) Για τους σκοπούς του ορισµού "ασκείν τη δικηγορία", "δικαστήριο" σηµαίνει 
δικαστήριο που καθιδρύεται δυνάµει οποιουδήποτε νόµου που ισχύει εκάστοτε. 
 

4 του 42/61. ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΕΙΣ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 

 
Νοµικό 

Συµβούλιο. 
Σύνθεση και 
αρµοδιότητες. 
15 του 33/64. 
3 του 98/84. 
2 του 17/85. 
2 του 52/85. 

2(α) 103(Ι) του 
1996. 

3.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου καθιδρύεται Νοµικό Συµβούλιο, το 
οποίο αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ως Πρόεδρο, από 
τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα του Συµβουλίου του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου και από τρεις δικηγόρους που προέρχονται από 
τις δύο κοινότητες: 
 
Νοείται ότι, για όσο χρόνο δεν είναι εφικτή η συµµετοχή δικηγόρων από την άλλη 
κοινότητα, οι δικηγόροι που µετέχουν στο Νοµικό Συµβούλιο θα προέρχονται 
εξολοκλήρου από δικηγόρους που ανήκουν στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. 
 
(2)(α) Οι τρεις δικηγόροι που µετέχουν στο Νοµικό Συµβούλιο επιλέγονται από το 
Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, από κατάλογο που υποβάλλει 
ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας ο οποίος περιέχει αριθµό δικηγόρων 
διπλάσιο τουλάχιστον από τον αριθµό που προβλέπεται στο εδάφιο (1). 
 
(β) Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας υποδεικνύει ως µέλη του Νοµικού 
Συµβουλίου δικηγόρους που κατέχουν τα προσόντα για διορισµό στο αξίωµα του 
∆ικαστή του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. 
 
(γ) Η θητεία των τριών δικηγόρων µελών του Νοµικού Συµβουλίου είναι τριετής. 
 

2(β) του 103(Ι) 
του 1996. 

(3) Το Νοµικό Συµβούλιο, θεωρείται δεόντως συγκροτηµένο, ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε κενή θέση σε αυτό. 
 

2 του 117(Ι) του 
2003. 

 

(4)(α) Το Νοµικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται και αποφασίζει— 
 

3 του 117(Ι) του 
2007. 

(i) Επί αιτήσεων φυσικών προσώπων που επιθυµούν να εγγραφούν ως δικηγόροι, 
διεξάγει την εξέταση και εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά και επί αιτήσεων για 
εγγραφή Εταιρείας ∆ικηγόρων, εξετάζει αν πληρούνται οι προβλεπόµενες στον 
παρόντα Νόµο προϋποθέσεις και εκδίδει τη σχετική έγκριση· 
 
(ii) επί της υποχρέωσης καταβολής από το Γενικό Εισαγγελέα και από κάθε 
δικηγόρο ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, και οι οποίοι µε την καταχώριση στο 
∆ικαστήριο οποιουδήποτε καθοριζόµενου δικογράφου σε οποιαδήποτε διαδικασία 
ενώπιον ∆ικαστηρίου ή εκ µέρους των οποίων καταχωρείται τέτοιο δικόγραφο, 
τελών ως ήθελε καθοριστεί, µε σκοπό την κάλυψη των διοικητικών και άλλων 
εξόδων λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου: 
 
Νοείται ότι σε κανένα δικηγόρο δεν επιτρέπεται να εµφανίζεται ενώπιον 
οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε καθοριζόµενη ενέργεια 
και κανένα καθοριζόµενο έγγραφο δεν καταχωρείται ή παρουσιάζεται σε 
∆ικαστήριο, εκτός αν τα καθοριζόµενα τέλη έχουν καταβληθεί ·και 
 
(β) το Νοµικό Συµβούλιο τελεί τέτοιες άλλες λειτουργίες για τους σκοπούς του 
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Νόµου αυτού, όπως προνοείται περαιτέρω. 
 

709522068 
Μεταβατική 
∆ιάταξη. 

3 του 103(Ι) του 
1996. 

Από την 1η Ιανουαρίου 1997 και µέχρι την έγκριση των τριών µελών του Νοµικού 
Συµβουλίου από το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συµβουλίου που θα 
προέλθει από τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 1997 δυνάµει του άρθρου 23, το 
Νοµικό Συµβούλιο θα αποτελείται από το Γενικό Εισαγγελέα και τα επτά 
υφιστάµενα µέλη του — δικηγόρους. 
 

3 του 180(Ι) του 
2002. 

(5) Οι αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου και η νοµιµότητα αυτών εξετάζονται 
στα πλαίσια αγωγής ενώπιον Επαρχιακού ∆ικαστηρίου. 
 

Προσόντα για 
εγγραφή στο 
Μητρώο. 

4. Κάθε πρόσωπο θα δικαιούται να λάβει από το Νοµικό Συµβούλιο πιστοποιητικό 
ότι δικαιούται να εγγραφεί ως δικηγόρος αν ικανοποιήσει το Νοµικό Συµβούλιο- 
 
(α) ότι έχει συµπληρωµένο το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και 
 
(β) ότι είναι καλού χαρακτήρα και δεν είναι ακατάλληλο πρόσωπο να γίνει δεκτό 
ως δικηγόρος λόγω οποιασδήποτε συµπεριφοράς η οποία θα δικαιολογούσε το 
Πειθαρχικό Συµβούλιο να λάβει µέτρα εναντίον του δυνάµει του άρθρου 17, και  
 

2 του 124(Ι) του 
2005. 

3 του 71/81. 
2 του 9(Ι)/93. 

2 του 76(Ι) του 
1995. 

(γ) ότι είναι— 
 
(i) πολίτης της ∆ηµοκρατίας· ή 
(ii) πολίτης άλλου κράτους µέλους· ή 
(iii) σύζυγος ή τέκνον πολίτη της ∆ηµοκρατίας· ή 
(iv) σύζυγος ή τέκνον πολίτη άλλου κράτους µέλους·  
 
και έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία· και 
 

3(α) του 40/75. 
2 του 92/83. 

(δ) ότι κατέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσόντα, δηλαδή— 
 
(i) είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώµατος Νοµικής, το οποίο αποκτήθηκε µε άλλο 
τρόπο ή µε αλληλογραφία, οποιουδήποτε από τα Πανεπιστήµια της Ελλάδας ή της 
Τουρκίας, ή 
 
(ii) είναι Barrister-at-Law της Αγγλίας, Βορείου Ιρλανδίας ή της ∆ηµοκρατίας της 
Ιρλανδίας ή δικηγόρος της Σκωτίας, ή 
 
(iii) είναι κάτοχος πτυχίου Νοµικής που αποκτήθηκε µε άλλο τρόπο ή µε 
αλληλογραφία, οποιουδήποτε από τα Πανεπιστήµια του Ηνωµένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας ή της ∆ηµοκρατίας της Ιρλανδίας: 
 
Νοείται ότι το πτυχίο Νοµικής για εξωτερικούς σπουδαστές του Πανεπιστηµίου 
του Λονδίνου θα θεωρείται ως πτυχίο που αποκτήθηκε µε άλλο τρόπο ή µε 
αλληλογραφία. ή 
 
(iv) είναι κάτοχος τέτοιου πτυχίου ή διπλώµατος Νοµικής, το οποίο αποκτήθηκε µε 
άλλο τρόπο ή µε αλληλογραφία, οποιουδήποτε άλλου Πανεπιστηµίου ή Ιδρύµατος, 
ως το Νοµικό Συµβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να καθορίσει µε 
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας: 
 
Νοείται ότι το Νοµικό Συµβούλιο δεν θα καθορίζει οποιοδήποτε τέτοιο πτυχίο ή 
δίπλωµα οποιουδήποτε τέτοιου Πανεπιστηµίου ή Ιδρύµατος εκτός αν αυτό είναι 
ισότιµο µε τα προσόντα και τα Πανεπιστήµια ή Ιδρύµατα τα οποία αναγράφονται 
στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) και 
 
(ε) ότι µετά την απόκτηση των προσόντων που αναγράφονται στην παράγραφο (δ) 
έχει συµπληρώσει περίοδο άσκησης όχι µικρότερη των δώδεκα µηνών, στο 
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γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελµα τουλάχιστον από πενταετίας: 
 
Νοείται ότι, αν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να λάβει από το Νοµικό 
Συµβούλιο πιστοποιητικό ότι δικαιούται να εγγραφεί ως δικηγόρος, πείσει το 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ότι δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει τη 
δυνατότητα άσκησης σε γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελµα τουλάχιστον 
από πενταετίας, το πρόσωπο αυτό θα δικαιούται να τύχει άσκησης στο γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
  

2 του Ν.175/91. Νοείται περαιτέρω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας µπορεί, αν το 
θεωρήσει αναγκαίο, να τοποθετεί πρόσωπο το οποίο τυγχάνει άσκησης στο 
γραφείο του σε γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελµα και στον οποίο έχει 
ανατεθεί ο χειρισµός υποθέσεων εκ µέρους της ∆ηµοκρατίας µε οδηγίες του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για τέτοιο χρονικό διάστηµα που ο Γενικός 
Εισαγγελέας θα θεωρήσει αναγκαίο, αλλά για όλους τους σκοπούς του Νόµου 
αυτού ο ασκούµενος θα θεωρείται ότι τυγχάνει άσκησης στο γραφείο του Γενικού 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
  

2 του Ν.212/91. Νοείται περαιτέρω ότι η περίοδος άσκησης των δώδεκα µηνών, αν δεν είναι 
συνεχής, πρέπει να συµπληρωθεί µέσα σε περίοδο τριών ετών. Η περίοδος των 
πρώτων έξι µηνών πρέπει να είναι συνεχής, ενώ η συµπλήρωση της υπόλοιπης 
περιόδου µπορεί να γίνεται σε περιόδους όχι µικρότερες των δύο µηνών η καθε µιά 
και 
 
(στ) ότι έχει επιτύχει σε εξέταση που να ικανοποιεί το Νοµικό Συµβούλιο: 
 
Νοείται όµως ότι το Νοµικό Συµβούλιο θα έχει την ευχέρεια να— 
  

3(β) του 40/75. (i) εξαιρέσει από τις διατάξεις της παραγράφου (στ), οποιοδήποτε πρόσωπο το 
οποίο θα ικανοποιήσει το Νοµικό Συµβούλιο ότι αυτό είχε, πριν από την ισχύ του 
Μέρους αυτού, εγγραφή ως φοιτητής µε πρόθεση να αποκτήσει τα προσόντα τα 
οποία θα παρείχαν σε αυτό το δικαίωµα να ασκήσει το επάγγελµα του ∆ικηγόρου 
αν δεν ψηφιζόταν το Μέρος αυτό, και το οποίο έχει αποκτήσει τα προσόντα αυτά 
εντός περιόδου έξι ετών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Μέρους 
αυτού. 
 

3(β) του 40/75. (ii) εξαιρέσει από τις διατάξεις των παραγράφων (ε) και (στ), οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο θα ικανοποιήσει το Νοµικό Συµβούλιο ότι έχει κατά την ή πριν 
από την 31η ∆εκεµβρίου, 1961, αποκτήσει τα προσόντα αυτά τα οποία θα παρείχαν 
σε αυτό το δικαίωµα να γίνει δεκτό να ασκεί το επάγγελµα του δικηγόρου ωσάν το 
Μέρος αυτό να µην είχε ψηφιστεί.  
 

280899763 
2 του 20/63 

3(β) του 40/75. 
(iii) συντοµεύσει, τηρουµένων των κανονισµών που θα εκδοθούν δυνάµει του 
άρθρου 9, την περίοδο που προνοείται στην παράγραφο (ε), για διάστηµα που 
καθορίζεται από το Νοµικό Συµβούλιο, αν αυτό πεισθεί ότι η συντόµευση αυτή 
είναι δικαιολογηµένη: 
 

3(γ) του 40/75. 

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η συντόµευση αυτή προτού ο ενδιαφερόµενος 
συµπληρώσει περίοδο άσκησης έξι τουλάχιστο µηνών σύµφωνα µε την παράγραφο 
(ε) και επιτύχει στην εξέταση ή εξαιρεθεί από αυτή δυνάµει της υποπαραγράφου 
(i) ή (ii) της παρούσας επιφύλαξης. 
 

3 του 212/1991 
Μεταβατική 
∆ιάταξη. 

56(Ι) του 1993. 
83(Ι) του 1994. 

Για όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Ασκουµένων σύµφωνα 
µε το άρθρο 4Α(2) του βασικού νόµου, η προθεσµία συµπλήρωσης της περιόδου 
άσκησης που προνοείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου θα είναι επταετής 
και θα αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί 
∆ικηγόρων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόµου του 1991: 
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Νοείται ότι η ήδη διανυθείσα περίοδος άσκησης δε χάνεται, αλλά συνυπολογίζεται. 
 

Εγγραφή 
ασκούµενων. 
3 του 20/63. 

4Α.—(1) Πρόσωπο που άρχισε να ασκείται στο γραφείο δικηγόρου που ασκεί το 
επάγγελµά του, ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 
σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) του άρθρου 4 (το οποίο στο εξής στο άρθρο αυτό 
και στο επόµενο άρθρο 4Β θα αναφέρεται ως "ασκούµενος") οφείλει όπως όχι 
αργότερο από τριάντα ηµέρες από τότε που άρχισε να ασκείται στο γραφείο αυτό, 
υποβάλει αίτηση να εγγραφεί ως ασκούµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 του 117(Ι) του 
2003. 

(2) Η αίτηση ασκούµενων για εγγραφή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στο 
Νοµικό Συµβούλιο, και σε αυτή παρέχεται το όνοµα του δικηγόρου που ασκεί το 
επάγγελµα, στο γραφείο του οποίου άρχισε να ασκείται ή, ανάλογα µε την 
περίπτωση, εκτίθεται το γεγονός ότι αυτός άρχισε να ασκείται στο γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, και παρέχονται επίσης η ηµεροµηνία 
έναρξης της άσκησης η οποία και αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
εδαφίου (3), καθώς και άλλα καθορισµένα στοιχεία. και αν το Νοµικό Συµβούλιο 
πειστεί ότι αυτός κατέχει τα προσόντα που αναγράφονται στις παραγράφους (β), 
(γ) και (δ) του άρθρου 4, εγγράφει το όνοµά του σε βιβλίο το οποίο τηρείται από 
τον Αρχιπρωτοκολλητή και το οποίο καλείται "Μητρώο Ασκούµενων". 
 
(3) Η ηµεροµηνία έναρξης της άσκησης κάποιου ασκούµενου αποδεικνύεται µε 
την προσαγωγή στο Νοµικό Συµβούλιο εγγράφου που είναι υπογραµµένο από το 
δικηγόρο που ασκεί το επάγγελµα, στο γραφείο του οποίου ασκείται ο ασκούµενος 
ή ανάλογα µε την περίπτωση, από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ο 
οποίος πιστοποιεί την ηµεροµηνία αυτή. 
 
(4) Η ηµεροµηνία έναρξης της άσκησης η οποία εγγράφεται στο Μητρώο 
Ασκούµενων δυνάµει του άρθρου αυτού, θεωρείται για όλους τους σκοπούς του 
Νόµου αυτού ως η ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου άσκησης του ασκούµενου: 
 
Νοείται ότι αν ο ασκούµενος δεν υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα ηµερών 
από την έναρξη της άσκησης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), η περίοδος 
άσκησης θα θεωρείται ότι άρχισε τριάντα ηµέρες πριν από την υποβολή αίτησης 
εγγραφής δυνάµει του άρθρου αυτού, και η ηµεροµηνία αυτή θα καταχωρίζεται 
στο Μητρώο Ασκούµενων ως ηµεροµηνία έναρξης της άσκησης. 
 
(5) Κατόπι αίτησης ασκούµενου του οποίου το όνοµα έχει γραφτεί στο Μητρώο 
Ασκούµενων, ο Αρχιπρωτοκολλητής εκδίδει σε αυτόν Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Ασκούµενου κατά τον εκάστοτε καθοριζόµενο τύπο. 
 
(6) Πρόσωπο το οποίο κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου αυτού 
ασκείτο στο γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελµα του, ή στο γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) του άρθρου 
4, κατόπι υποβολής γραπτής αίτησης προς το Νοµικό Συµβούλιο εντός τριάντα 
ηµερών από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, ή εντός τέτοιας περαιτέρω 
προθεσµίας ως το Νοµικό Συµβούλιο ήθελε επιτρέψει για κάποια εύλογη αιτία, και 
µε την προσαγωγή στο Νοµικό Συµβούλιο των στοιχείων και εγγράφων που 
απαιτήθηκαν από αυτό, θα δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασκούµενων, αν 
το Νοµικό Συµβούλιο πεισθεί ότι αυτός κατέχει τα προσόντα που αναγράφονται 
στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του άρθρου 4.  Τηρουµένων των αναλογιών, 
οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) εφαρµόζονται επί αιτήσεων και εγγραφών 
που έγιναν δυνάµει του εδαφίου αυτού. 
 
(7) Οι πειθαρχικές διατάξεις του Νόµου αυτού (άρθρα 15 έως 17) εφαρµόζονται σε 
κάθε πρόσωπο που είναι γραµµένο ως ασκούµενος δυνάµει του άρθρου αυτού: 
  

4 του 40/75. Νοείται ότι αντί της πειθαρχικής ποινής που προβλέπεται από την παράγραφο (β) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 17 το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει την 
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αναστολή της εγγραφής του ασκούµενου δικηγόρου στο Μητρώο των ∆ικηγόρων, 
για τόσο χρονικό διάστηµα όσον το Πειθαρχικό Συµβούλιο ήθελε θεωρήσει 
σκόπιµο. 
  

Εµφάνιση 
ασκουµένων 

ενώπιον 
∆ικαστηρίου. 
3 του 20/63. 

4Β.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού κάθε ασκούµενος ο 
οποίος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Ασκούµενων δύναται— 
 
(α) να εµφανιστεί για το δικηγόρο που ασκεί το επάγγελµα, στο γραφείο του 
οποίου ασκείται, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, για το Γενικό Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας, και µε βάση τις οδηγίες του, ενώπιον— 
 
(i) οποιουδήποτε δικαστηρίου σε πολιτικές διαδικασίες, για την υποβολή αιτήσεων 
ex parte, για µνεία, ή για να ζητήσει αναβολή της συζήτησης, ή για να λάβει 
απόφαση για παράλειψη καταχώρισης κάποιου δικογράφου: 
 
Νοείται ότι ο ασκούµενος δεν θα δικαιούται να δηλώσει συµβιβασµό. 
 
(ii) οποιουδήποτε δικαστηρίου σε ποινικές διαδικασίες για άρνηση της κατηγορίας, 
ή για παραδοχή της κατηγορίας και συζήτηση της υπόθεσης όταν το αδίκηµα 
τιµωρείται µε φυλάκιση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή για 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες ή και µε τις δυο ποινές. 
δικαιούται επίσης να εµφανιστεί ενώπιον τέτοιου δικαστηρίου για να ζητήσει 
αναβολή της συζήτησης.  
 

15 του 33/64. (iii) του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου σε οποιαδήποτε προσφυγή για µνεία, ή για 
ακρόαση για έκδοση οδηγιών: 
 
Νοείται ότι ο ασκούµενος δεν δύναται να δηλώσει συµβιβασµό. 
 
(β) να εµφανιστεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου µαζί µε το δικηγόρο στο 
γραφείο του οποίου ασκείται, ή, αν ασκείται στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας, µαζί µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, το Βοηθό 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ή µαζί µε κάποιο δικηγόρο της 
∆ηµοκρατίας και στην παρουσία του να λάβει τέτοιο µέρος στη διαδικασία που 
διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου ως τα πιο πάνω πρόσωπα ήθελαν επιτρέψει σε 
αυτόν. 
 

3 του 175/91. (2)(α) Ο δικηγόρος στο γραφείο του οποίου ασκείται ο ασκούµενος υποχρεούται να 
καταβάλλει σε αυτόν για περίοδο µέχρι δώδεκα µηνών άσκησής του, αµοιβή εκατό 
λιρών µηνιαίως ή ποσό που θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Νοµικό 
Συµβούλιο και θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο: 
 
Νοείται όµως ότι ο διάδικος για τον οποίο εµφανίζεται ο ασκούµενος δυνάµει του 
άρθρου αυτού δεν θα υπόκειται σε επιπρόσθετο τέλος για την εµφάνιση αυτή. 
 
(β) Σε ασκούµενους οι οποίοι σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) του άρθρου 4 
τυγχάνουν άσκησης στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας θα 
καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισµό αµοιβή εκατό λιρών µηνιαίως ή 
οποιοδήποτε άλλο ποσό, όπως θα καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) 
ανωτέρω. 
 
Νοείται ότι σε πρόσωπα τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
Νόµου αυτού είναι ήδη ασκούµενα θα καταβάλλεται για το υπόλοιπο της περιόδου 
άσκησής τους αµοιβή σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου αυτού. 
 
(3) Ο ασκούµενος δεν δύναται να εµφανιστεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου 
δυνάµει του άρθρου αυτού προτού συµπληρώσει περίοδο άσκησης τεσσάρων 
τουλάχιστο µηνών στο γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελµα του, ή στο 
γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) 
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του άρθρου 4. 
 
(4) Κανένα πρόσωπο, το οποίο είναι ασκούµενο, δεν δύναται να εµφανιστεί 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου δυνάµει του άρθρου αυτού µετά από την 
πάροδο δύο ετών από την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου άσκησης στο γραφείο 
δικηγόρου που ασκεί το επάγγελµα του, ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε την παράγραφο (ε) του άρθρου 4. 
 
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού— 
  

683893144 
14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 

8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972 

1 του 1980 
35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985 
96 του 1986 

317 του 1987 
49 του 1988 
64 του 1990 

136 του 1991 
149 του 1991 
237 του 1991 

42(Ι) του 1992 
43(Ι) του 1992 

102(Ι)του 1992. 
 

"πολιτική διαδικασία" και "ποινική διαδικασία" έχουν την έννοια την οποία 
απέδωσε αντίστοιχα στους όρους αυτούς το άρθρο 2 του περί ∆ικαστηρίων Νόµου· 

15 του 33/64. "δικαστήριο" σηµαίνει Επαρχιακό ∆ικαστήριο ή οποιοδήποτε δικαστή αυτού και το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο στην περίπτωση η οποία προβλέπεται στην υποπαράγραφο 
(iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1). 
  

Η εξέταση. 
4 του 42/61. 

5.—(1) Η εξέταση θα διεξάγεται υπό την εποπτεία και διεύθυνση του Νοµικού 
Συµβουλίου από εξεταστές που διορίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο. 
Οποιοδήποτε µέλος του Νοµικού Συµβουλίου δύναται να διοριστεί ως τέτοιος 
εξεταστής. 
 

4(α) του 117(Ι) 
του 2003. 

(2) Η εξέταση θα διαξάγεται γραπτώς σε θέµατα που καθορίζονται από το Νοµικό 
Συµβούλιο. 
 

 (3) Η εξέταση θα διεξάγεται τρεις φορές το έτος κατά τετράµηνα περίπου 
διαστήµατα σε τέτοια ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες όπως θα καθορίζονται από το 
Νοµικό Συµβούλιο, για την οποία θα δηµοσιεύεται ειδοποίηση στην επίσηµη 
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την ηµεροµηνία της 
διεξαγωγής της εξέτασης: 
 

4(β) του 117(Ι) 
του 2003. 

Νοείται ότι η πρώτη περίοδος εξετάσεων του Νοµικού Συµβουλίου κάθε 
ηµερολογιακού έτους θα είναι εξεταστική περίοδος µόνο για όσους έχουν ολικώς ή 
µερικώς αποτύχει σε προηγούµενες εξεταστικές περιόδους, σύµφωνα µε τους 
Γενικού Κανόνες που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων των Ασκούµενων 
∆ικηγόρων. 
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 (4) Τα θέµατα της εξέτασης θα καθορίζονται από το Νοµικό Συµβούλιο από καιρό 
σε καιρό µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας: 
 
Νοείται ότι τα πρώτα θέµατα θα καθοριστούν εντός δύο µηνών από την έναρξη της 
ισχύος του Νόµου αυτού, θα ισχύσουν από τη δηµοσίευση και θα παραµένουν σε 
ισχύ για περίοδο όχι µικρότερη από ένα έτος και περαιτέρω νοείται ότι 
οποιοσδήποτε µεταγενέστερος καθορισµός θεµάτων θα δηλώνεται κατά το χρόνο 
της δηµοσίευσης ότι θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία που ορίζεται στη 
δηµοσίευση, η οποία απέχει όχι λιγότερο από ένα έτος από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης. 
 
(5) Η εξέταση θα διεξάγεται στις επίσηµες γλώσσες της ∆ηµοκρατίας και στην 
Αγγλική, και κάθε υποψήφιος θα είναι ελεύθερος να εκλέξει τη γλώσσα ή γλώσσες 
στις οποίες επιθυµεί να υποστεί την εξέταση: 
 
Νοείται ότι κανένας υποψήφιος δεν θα είναι ελεύθερος να εκλέξει την αγγλική 
γλώσσα στο θέµα του Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας, και από τη 16η Αυγούστου, 
1965, σε οποιοδήποτε θέµα. 
 

5 του 40/75. 

(6) Θα πληρώνεται από τα πρόσωπα τα οποία θα λάβουν µέρος στην εξέταση 
τέτοιο τέλος όπως θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό. Το ποσό των τελών αυτών 
διατίθεται όπως καθορίζεται από το Νοµικό Συµβούλιο. 
  

Εγγραφή 
δικηγόρων. 
4 του 42/61 

4 του 71/81. 
2 του 264(Ι) του 

2004. 
4 του 92/83. 

2 του 264(Ι) του 
2004. 

6.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο έλαβε πιστοποιητικό από το Νοµικό Συµβούλιο το 
οποίο αναφέρει ότι αυτό δικαιούται να εγγραφεί ως δικηγόρος, µε την πληρωµή 
τριάντα λιρών θα εγγράφεται σε βιβλίο που τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή, 
το οποίο θα καλείται "Μητρώο των ∆ικηγόρων". 
 
Ποσοστό πενήντα τοις εκατό του καταβαλλόµενου τέλους εγγραφής δικηγόρων 
καταβάλλεται στο Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
 

61033606 
2 του 65(Ι) του 

2005. 
Ο Αρχιπρωτοκολλητής ενηµερώνει το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου για κάθε νέα εγγραφή δυνάµει του εδαφίου αυτού. 
 

 (2) Ο Αρχιπρωτοκολλητής, µε αίτηση κάθε προσώπου του οποίου το όνοµα 
φαίνεται στο Μητρώο των ∆ικηγόρων, θα εκδίδει σε αυτό πιστοποιητικό εγγραφής 
µε τη σφραγίδα του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 
 

2 του 31(Ι) του 
2001. 

Εγγραφή 
δικηγόρων που 

ασκούν το 
επάγγελµα. 

3(α) του 65(Ι) 
του 2005. 

6Α.—(1) Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα εγγράφεται σε βιβλίο που 
τηρείται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, το οποίο 
καλείται ‘Μητρώο των ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα’. Το Συµβούλιο του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ενηµερώνει τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε 
εγγραφή δυνάµει του εδαφίου αυτού. 
 

3(β) του 65(Ι) του 
2005. 

2(α) του 175(Ι) 
του 2006. 

(2) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µε αίτηση κάθε 
προσώπου, του οποίου το όνοµα φαίνεται στο Μητρώο των ∆ικηγόρων που 
Ασκούν το Επάγγελµα, εκδίδει σε αυτό ετήσια άδεια µε τη σφραγίδα του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
 

3(γ) του 65(Ι) του 
2005. 

2(β) του 175(Ι) 
του 2006. 
Πρώτος 
Πίνακας. 

 
3(γ) του 65(Ι) του 

(3) Ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα κατά την έκδοση της ετήσιας άδειάς του 
καταθέτει στο Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου βεβαίωση, 
σύµφωνα µε το τύπο του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόµου, µε σχετική 
επιβεβαίωση από τον οικείο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, δηλώνοντας ότι έχει ως 
κύριο επάγγελµα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος και ότι είναι έτοιµος 
να ασκήσει αυτό: 
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2005. Νοείται ότι ο οικείος τοπικός δικηγορικός σύλλογος, προτού επιβεβαιώσει ότι ο 
δικηγόρος έχει ως κύριο επάγγελµα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος 
και ότι είναι έτοιµος να ασκήσει αυτό, διαπιστώνει, µεταξύ άλλων, µέσω του 
Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραµµένος ως 
εισφορέας δικηγόρος στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

3(δ) του 65(Ι) του 
2005. 

 
 
 
 

3(δ) του 65(Ι) του 
2005. 

(4) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου , αυτεπάγγελτα είτε 
κατόπιν αίτησης Επιτροπής του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου, νοµιµοποιείται να 
διαγράφει δικηγόρο από το Μητρώο των ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική εγγραφή έγινε µε ψευδείς παραστάσεις, 
χωρίς να συντρέχουν οι πραγµατικές και νοµικές προϋποθέσεις: 
 
Νοείται ότι το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου εκδίδει την 
απόφασή του για την αίτηση, αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 
(5) Καµιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται σε— 
 
(α) Οποιοδήποτε νοµικό λειτουργό· 
 
(β) οποιοδήποτε κυβερνητικό λειτουργό εξουσιοδοτηµένο από το Γενικό 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας να εµφανίζεται, παρίσταται σε δικαστήριο (plead) 
και ενεργεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η ∆ηµοκρατία, η κυβέρνηση ή 
οποιοσδήποτε από τους λειτουργούς της υπό την επίσηµή του ιδιότητα είναι 
διάδικος. 
 

4 του 180(Ι) του 
2002. 

4(α)(β) του 65(Ι) 
του 2005. 
Έκδοση 

αποδεικτικών 
εγγράφων σε 
δικηγόρο για 

παροχή 
υπηρεσιών σε 
άλλο κράτος 

µέλος. 
 

6Β. Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου είναι το αρµόδιο 
όργανο έκδοσης των αναγκαίων εγγράφων, για  την απόδειξη της ιδιότητας του 
δικηγόρου, σε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο των ∆ικηγόρων που 
Ασκούν το Επάγγελµα, ώστε να δύναται να παρέχει υπηρεσίες ως δικηγόρος σε 
άλλο κράτος µέλος. 
 

4 του 117(Ι) του 
2007. 

Εταιρεία 
∆ικηγόρων. 
Κεφ. 113. 

19 του 1963 
21 του 1967 
27 του 1967 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
41(Ι του 1994 

15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
76(Ι) του 2001 

6Γ. - (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου, το Νοµικό 
Συµβούλιο, µετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας 
∆ικηγόρων και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής της ως 
εταιρείας, δυνάµει του περί Εταιρειών Νόµου, αν η εταιρεία αυτή: 
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70(Ι) του 2003 
167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2004 
70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007. 
 
 

Κεφ. 116. 
77 του 1977. 

 

(α) είναι προτεινόµενη για εγγραφή στη ∆ηµοκρατία, δυνάµει του περί 
Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών και Εµπορικών Επωνυµιών Νόµου, 
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία της οποίας όλοι οι προτιθέµενοι συνεταίροι 
είναι δικηγόροι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα· 
ή 
 

 (β) είναι προτεινόµενη για εγγραφή στη ∆ηµοκρατία, δυνάµει του περί Εταιρειών 
Νόµου, ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας το σύνολο των 
προτιθέµενων µετόχων της και των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι 
δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ∆ικηγόρων που Ασκούν το 
Επάγγελµα: 
 

 Νοείται ότι µέτοχος της ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µπορεί να είναι 
και οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία της οποίας οι συνεταίροι είναι δικηγόροι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα· 
 

 (γ) είναι προτεινόµενη για εγγραφή οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή ιδιωτική 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης της οποίας το όνοµα αποτελείται αποκλειστικά από: 
 

 (i) το όνοµα ή τα ονόµατα ενός ή περισσοτέρων δικηγόρων που ασκούν το 
επάγγελµα, ή 
 

 
 
 
 

117(Ι) του 2007. 

(ii) το όνοµα ή τα ονόµατα δικηγόρων που άσκησαν στο παρελθόν στη ∆ηµοκρατία 
το επάγγελµα του δικηγόρου ως συνεταίροι σε οµόρρυθµη ή σε ετερόρρυθµη 
εταιρεία που υφίστατο κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί 
∆ικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόµου του 2007, ή  
 

 
 

117(Ι) του 2007. 

(iii) το όνοµα οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας που υφίστατο κατά την 
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόµου του 
2007 και περιέχει το όνοµα ή τα ονόµατα δικηγόρων που είναι ή ήταν στο παρελθόν 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο των ∆ικηγόρων. 
 

 (2) Ανεξάρτητα από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου , 
οποιαδήποτε απόκτηση ή µεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία ∆ικηγόρων τότε µόνον θεωρείται νόµιµη και 
καταχωρείται από τον ΄Εφορο Εταιρειών, εάν τύχει της προτέρας έγκρισης του 
Νοµικού Συµβουλίου. 
 

358750402 

 (3) Το Νοµικό Συµβούλιο ενηµερώνει το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου για κάθε Εταιρεία ∆ικηγόρων που εγκρίνει δυνάµει του παρόντος άρθρου. 
 

 (4) Κάθε εταιρεία ∆ικηγόρων, της οποίας η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών 
εγκρίθηκε από το Νοµικό Συµβούλιο, καταχωρείται από το Συµβούλιο του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου σε ειδικό µητρώο που τηρείται από αυτό και 
καλείται «Μητρώο Εταιρειών ∆ικηγόρων». 
 

 (5) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ενηµερώνει αµέσως τον 
Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών ∆ικηγόρων 
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δυνάµει του εδαφίου (4). 
 

 (6) Εταιρεία ∆ικηγόρων, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης καταχωρείται µε το αρκτικόλεξο «∆.Ε.Π.Ε.» (∆ικηγορική Εταιρεία 
Περιορισµένης Ευθύνης), αντί της συντοµογραφίας «Λίµιτεδ» και όπου το όνοµα 
αποδίδεται µε λατινικούς χαρακτήρες µε το αρκτικόλεξο «LLC», (Lawyers’ Limited 
Company): 
 

 Νοείται ότι το όνοµα Εταιρείας ∆ικηγόρων που εγγράφεται σύµφωνα µε τον 
παρόντα Νόµο µπορεί να εµφανίζεται και να χρησιµοποιείται τόσο µε ελληνικούς 
όσο και µε λατινικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα αν έχει εγγραφεί µε ελληνικούς ή 
λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών. 
 

 (7) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (8), το Νοµικό Συµβούλιο αποφασίζει 
τη διαγραφή Εταιρείας ∆ικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών ∆ικηγόρων, αν η 
εταιρεία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) 
ή (β), ανάλογα µε την περίπτωση, του εδαφίου (1). 
 

 (8) Το Νοµικό Συµβούλιο δεν αποφασίζει τη διαγραφή οποιασδήποτε Εταιρείας 
∆ικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών ∆ικηγόρων, αν ο λόγος για τον οποίο παύει 
να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα 
µε την περίπτωση, του εδαφίου (1) οφείλεται στην: 
 

 (α) απόκτηση συµφέροντος για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση 
µετοχών, ως αποτέλεσµα κληρονοµικής διαδοχής, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι 
δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, ή  
 

 (β) απώλεια, µε οποιοδήποτε τρόπο, από συνεταίρο ή µέλος εταιρείας ή µέλος 
διοικητικού της συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση, της ιδιότητας του 
δικηγόρου ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, 
 

615685462 

 και νοουµένου ότι οι πιο πάνω λόγοι αίρονται µέσα σε περίοδο δώδεκα µηνών από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία έχουν προκύψει, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι 
η Εταιρεία ∆ικηγόρων συνεχίζει να πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή 
(β) του εδαφίου (1), ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

 (9) Η διάλυση Εταιρείας ∆ικηγόρων συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη διαγραφή της 
από το Μητρώο Εταιρειών ∆ικηγόρων. 
 

 (10) ∆ικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο των ∆ικηγόρων που 
Ασκούν το Επάγγελµα και ο οποίος συµµετέχει σε ή εργοδοτείται από Εταιρεία 
∆ικηγόρων, εµφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου εκ µέρους, ή για λογαριασµό της 
Εταιρείας ∆ικηγόρων. 
 

 (11) ∆ιορισµός δικηγόρου στο όνοµα Εταιρείας ∆ικηγόρων θα θεωρείται από κάθε 
άποψη ως διορισµός όλων και καθενός από τους δικηγόρους που αποτελούν ή 
συµµετέχουν στην Εταιρεία ∆ικηγόρων ή εργοδοτούνται από αυτή, χωρίς να 
απαιτείται χωριστός διορισµός καθενός για να δικαιούται να εκπροσωπεί ενώπιον 
δικαστηρίου το πρόσωπο που προβαίνει στο διορισµό. 
 

 (12) ∆ικηγόρος, αναφορικά µε τον οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του Μέρους 
ΙΙΙΒ του παρόντος Νόµου, δύναται να ενεργεί εκ µέρους και για λογαριασµό της 
οµάδας στην οποία ανήκει. 
 

4 του 117(Ι) του 
2007. 

Ευθύνη µελών 

6∆. - (1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, 
δικηγόρος µέτοχος σε ∆ικηγορική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης δε θα έχει, είτε 
άµεσα είτε έµµεσα, οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη ή ευθύνη συνεισφοράς, για 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2007. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

∆ικηγορικής 
Εταιρείας 

Περιορισµένης 
Ευθύνης. 

οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρεώσεις της ∆ικηγορικής Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης, απλά και µόνο επειδή είναι µέτοχος της εταιρείας. 
 

 (2) Το εδάφιο (1) πιο πάνω δεν επηρεάζει την οποιαδήποτε ευθύνη µέλους του 
διοικητικού συµβουλίου της ∆ικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης η 
οποία οφείλεται στη δική του αµέλεια, ούτε και επηρεάζει τη διάθεση της 
περιουσίας της ∆ικηγορικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης για να καλύψει τα 
χρέη, τις ευθύνες ή και υποχρεώσεις της. 
 

Ειδική άδεια σε 
δικηγόρους 

κύρους από το 
εξωτερικό. 

4 του 42/61. 

7.—(1) Ανεξάρτητα από κάθε διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό το Νοµικό 
Συµβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, µε αίτηση δικηγόρου αναγνωρισµένου 
κύρους από το εξωτερικό, να παραχωρήσει ειδική άδεια σε τέτοιο δικηγόρο για να 
εµφανιστεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου της ∆ηµοκρατίας για να 
δικηγορήσει στη ∆ηµοκρατία σε σχέση µε οποιαδήποτε συγκεκριµένη διαδικασία 
ή οποιαδήποτε συγκεκριµένη υπόθεση ή θέµα. Το τέλος για την παραχώρηση 
τέτοιας ειδικής άδειας θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό. 
 
Νοείται ότι κανένας τέτοιος δικηγόρος δεν δύναται να εµφανιστεί ενώπιον 
οποιουδήποτε δικαστηρίου εκτός αν εµφανιστεί µαζί µε δικηγόρο που ασκεί το 
επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία. 
  

Επιφύλαξη.  
4 του 42/61. 

8. Καµµιά διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό δεν θα αλλοιώνει, επηρεάζει, 
ζηµιώνει, ή παρεµβαίνει σε σχέση µε την εγγραφή ή δικαιώµατα οποιουδήποτε 
δικηγόρου, ο οποίος κατά την ηµεροµηνία της έναρξης της ισχύος του Νόµου 
αυτού, ήταν εγγεγραµµένος ως δικηγόρος. 
  

Κανονισµοί.  
4 του 42/61. 

9. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, το Νοµικό Συµβούλιο δύναται να 
εκδίδει κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
για όλους ή µερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή:— 
 
(α) τη ρύθµιση της λειτουργίας και διαδικασίας του Νοµικού Συµβουλίου, 
περιλαµβανοµένης και της απαρτίας. 
 
(β) την πλήρωση τυχόν κενών στο Νοµικό Συµβούλιο. 
 
(γ) το διακανονισµό ή ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος που αφορά την εξέταση και 
τη διεξαγωγή αυτής, τον καθορισµό του αριθµού των εξεταστών και των 
δικαιωµάτων που πρέπει να πληρωθούν σε αυτούς. 
 
(δ) τον καθορισµό οποιωνδήποτε τελών δυνάµει του Μέρους αυτού. 
  

4 του 20/63. (ε) τη ρύθµιση της συντόµευσης της περιόδου δυνάµει της παραγράφου (ιν) της 
επιφύλαξης που αναφέρεται στο άρθρο 4, ή τη ρύθµιση ή καθορισµό κάθε 
ζητήµατος που αφορά τέτοια συντόµευση ή τη ρύθµιση ή καθορισµό κάθε 
ζητήµατος που αφορά την άσκηση ή εγγραφή ή την εµφάνιση ασκούµενων 
ενώπιον δικαστηρίου.  
 

2 του 46/70. (στ) το διακανονισµό ή ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος που αφορά το δικηγόρο στο 
γραφείο του οποίου ασκείται ασκούµενος δικηγόρος.  
 

2 του 46/70. (ζ) τον καθορισµό οποιουδήποτε θέµατος, το οποίο δυνάµει των προνοιών του 
Μέρους αυτού απαιτείται, επιτρέπεται ή παρέχεται εξουσιοδότηση για να 
καθοριστεί.  
 

2 του 46/70. (η) γενικά για την εκτέλεση ή διευκόλυνση των σκοπών του Μέρους αυτού. 
  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2007. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Queen's 

Counsel. 5 του 
42/61. 

10. Κανένας δικηγόρος, ο οποίος έχει το βαθµό του Queen's Counsel δεν προβαίνει 
σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία στην Αγγλία διενεργείται από Solicitor ενώ δεν 
διενεργείται από Barrister, αλλά δικηγόρος ο οποίος έχει το βαθµό του Queen's 
Counsel δεν αποκλείεται από του να συνεχίσει ή να συνεταιριστεί µε άλλο δικηγόρο 
για το λόγο µόνο ότι ο δικηγόρος αυτός προβαίνει σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. 
  

82123935 
Όροι άσκησης 

του 
επαγγέλµατος. 

11.—(1) Κανένας δεν δικαιούται να ασκεί τη δικηγορία εκτός αν— 
 
(α) είναι εγγεγραµµένος ως δικηγόρος δυνάµει του Νόµου αυτού ή δυνάµει άλλου 
νόµου που ίσχυσε προηγουµένως, και  
 

5(α) του 65(Ι) 
του 2005. 

3 του 42/61. 

(β) έχει εκδοθεί σε αυτόν ετήσια άδεια σε τέτοιον τύπο ως το Συµβούλιο του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ήθελε καθορίσει από καιρό σε καιρό (στο εξής 
θα καλείται "ετήσια άδεια").και  
 

6(α) του 40/75. (γ) έχει καταβάλει στο Ταµείο Συντάξεως Νοµικών όλα τα οφειλόµενα ποσά από 
αυτόν: 
 
Νοείται ότι καµµιά διάταξη που περιέχεται στο εδάφιο αυτό δεν εφαρµόζεται σε— 
 
(α) οποιοδήποτε Νοµικό Λειτουργό. 
 

3 του 42/61. 
2 του 9/89. 

(β) οποιοδήποτε Κυβερνητικό λειτουργό ο οποίος είναι εξουσιοδοτηµένος από το 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας να εµφανίζεται, παρίσταται σε δικαστήριο 
(plead) και ενεργεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η ∆ηµοκρατία, η 
Κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε από τους λειτουργούς της είναι διάδικος υπό την 
επίσηµή του ιδιότητα, ο οποίος θα κατέχει όλα τα προσόντα τα οποία απαιτούνται 
από το άρθρο 4 για εγγραφή στο Μητρώο, εκτός από το προσόν που αναφέρεται 
στην παράγραφο (ε) του εν λόγω άρθρου. 
  

6(β) του 40/75. 
5 του 92/83. 

3(α) 31(Ι) του 
2001. 

3 του 264(Ι) 
του 2004. 

5(β)(i) του 
65(Ι) του 2005. 

5(β)(ii) του 
65(Ι) του 2005. 

5(β)(iii) του 
65(Ι) του 2005. 

 

(2) Η ετήσια άδεια εκπνέει την 31η ηµέρα του ∆εκεµβρίου, του έτους έκδοσής της, 
και καταβάλλεται στο Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου δικαίωµα 
έκδοσής της το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κανονισµούς που εκδίδει το 
Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση 
του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση 
κανονισµών, όπως ορίζεται πιο πάνω, κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελµα για 
περίοδο µέχρι και δέκα χρόνια καταβάλλει δικαίωµα έκδοσης της ετήσιας άδειας 
ύψους σαράντα λιρών, από το οποίο ποσό πέντε λιρών καταβάλλεται στο ταµείο του 
οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου και κάθε άλλος δικηγόρος καταβάλλει 
δικαίωµα έκδοσης ετήσιας άδειας ύψους εκατόν λιρών από το οποίο ποσό δέκα 
λιρών καταβάλλεται στο ταµείο του οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου: 
 
Νοείται ότι— 
 

2(α) του 79(Ι) 
του 2000. 

(α) κανένα τέτοιο δικαίωµα δεν είναι καταβλητέο από οποιοδήποτε δικηγόρο για το 
έτος της πρώτης εγγραφής του στο Μητρώο των ∆ικηγόρων και για το επόµενο έτος· 
 
(β) καµµιά ετήσια άδεια δεν εκδίδεται σε δικηγόρο αν αυτός δεν εξοφλήσει µέχρι 
την ηµεροµηνία της έκδοσης της άδειας αυτής όλα τα οφειλόµενα ποσά προς το 
Ταµείο Συντάξεως Νοµικών και την ετήσια συνδροµή του δυνάµει του εδαφίου (8) 
του άρθρου 19: 
 

2(β) του 79(Ι) 
του 2000. 

(γ) σε περίπτωση παράλειψης οποιουδήποτε εγγεγραµµένου δικηγόρου να καταβάλει 
το δικαίωµα για έκδοση ετήσιας άδειας εντός τριών µηνών από τη λήξη της ετήσιας 
άδειάς του, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το εκάστοτε ποσό του δικαιώµατος 
απόκτησης ετήσιας άδειας. 
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Η πρώτη ετήσια άδεια που εκδίδεται σε νέο δικηγόρο εκπνέει την 31η ∆εκεµβρίου 
του έτους έκδοσής της· 
 

5(β)(iv) του 
65(Ι) του 2005. 

3(β) 31(Ι) του 
2001. 

(δ) πρόστιµο που επιβάλλεται δυνάµει της παραγράφου (γ) της παρούσας 
επιφύλαξης, εισπράττεται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου. 
 

6(γ) του 40/75. (3) Πρόσωπο που ασκεί τη δικηγορία χωρίς να είναι εγγεγραµµένο ή χωρίς να είναι 
κάτοχος ετήσιας άδειας που ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης της δικηγορίας, είναι 
ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή 
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 
 
Καµιά δίωξη δυνάµει του εδαφίου αυτού δεν ασκείται χωρίς τη συγκατάθεση του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(4) Πρόσωπο που ασκεί τη δικηγορία χωρίς να είναι εγγεγραµµένο ή χωρίς να είναι 
κάτοχος ετήσιας άδειας σε ισχύ κατά το χρόνο της άσκησης της δικηγορίας ή χωρίς 
να έχει καταβάλει κατά το χρόνο αυτό όλα τα οφειλόµενα ποσά από αυτό στο Ταµείο 
Συντάξεως Νοµικών- 
 
(α) εµποδίζεται να εγείρει ή να συνεχίσει αγωγή για είσπραξη δικαιώµατος αµοιβής, 
εξόδων ή δαπανών λόγω ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη που τελέστηκε ή 
διαδικασία που διεξάχθηκε από αυτό υπό τέτοια ιδιότητα. 
 
(β) επιστρέψει οποιοδήποτε δικαίωµα, αµοιβή, έξοδα ή δαπάνες τις οποίες αυτό 
είσπραξε στο πρόσωπο από το οποίο αυτός έχει εισπράξει αυτά. 
  

908577561 
5 του 71/81. (5)(α) Η σύνταξη ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας κάθε µορφής 

αποτελεί αποκλειστικό έργο αυτού που ασκεί το επάγγελµα δικηγόρου ο οποίος και 
βεβαιώνει ενυπογράφως επί του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού τη 
σύνταξη αυτών από τον ίδιο και θέτει δίπλα στην υπογραφή του σφραγίδα που φέρει 
το ονοµατεπώνυµο αυτού και την ακριβή διεύθυνση του γραφείου του ή γράφει αυτά 
ευανάγνωστα. 
 
(β) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, κάθε ιδρυτικό έγγραφο ή 
καταστατικό εταιρείας που συντάχθηκε κατά παράβαση των ανωτέρω θεωρείται ως 
άκυρο και δεν έχει κανένα νοµικό αποτέλεσµα. 
 
(γ) Ο δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελµα υποχρεούται να µην υπογράφει τέτοια 
έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί από αυτόν. 
 
(δ) Πρόσωπο το οποίο συντάσσει ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό εταιρείας χωρίς 
να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ο οποίος να ασκεί το επάγγελµα, είναι ένοχο 
αδικήµατος και υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο άρθρο 11(3), οι οποίες 
αυξάνονται σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(ε) Πρόσωπο το οποίο αναλαµβάνει ή εµφανίζεται ή διαφηµίζει ως αποδεχόµενο τη 
σύνταξη ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας διώκεται και τιµωρείται µε 
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή µε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. Προκειµένου για 
νοµικό πρόσωπο την ίδια ποινική ευθύνη έχουν τα πρόσωπα που ενέκριναν ή 
ψήφισαν τέτοιες ενέργειες ή δραστηριότητες από τους αξιωµατούχους του. 
 

2 του 41(Ι) του 
2002. 

11Α. Κανένας εγγεγραµµένος δικηγόρος δεν εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε 
δικαστηρίου το οποίο αναφέρεται στην πρώτη στήλη του ∆εύτερου Πίνακα, αν δεν 
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Εµφάνιση 
δικηγόρων. 
∆εύτερος 
Πίνακας. 

4(α)(β) του 
175(Ι) του 

2006. 
 

έχει συµπληρώσει την περίοδο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος η οποία 
αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του ∆εύτερου Πίνακα, η οποία προβλέπεται, 
αντίστοιχα, για κάθε τέτοιο δικαστήριο, εκτός εάν εµφανίζεται µε δικηγόρο που 
συµπλήρωσε τέτοια περίοδο. 
 

Άσκηση του 
επαγγέλµατος 

από 
δικαστικούς 
λειτουργούς 
µετά την 

αφυπηρέτηση. 
6 του 42/61. 

 

12. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο άρθρο 8, κανένα 
πρόσωπο το οποίο κατέχει δικαστικό λειτούργηµα, το οποίο αποχωρεί ή αφυπηρετεί 
της υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας από το λειτούργηµα αυτό, δεν θα δικαιούται να 
εµφανίζεται ως δικηγόρος ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου για περίοδο ενός 
έτους µετά την αποχώρηση ή αφυπηρέτησή του από την υπηρεσία αυτή. 
  

Έκθεση 
καταλόγων 

δικαιωµάτων 
και 

διαδικαστικών 
κανονισµών. 
3 του 42/61. 
3 του 52/85. 

 

13.—(1) Κάθε δικηγόρος πρέπει να εκθέτει σε περίοπτη θέση στο γραφείο του, τους 
καταλόγους δικαιωµάτων ή τους διαδικαστικούς κανονισµούς τους οποίους το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο ήθελε ορίσει όπως εκτίθενται. 
 
(2) Κάθε δικηγόρος πρέπει επίσης να εκθέτει σε περίοπτο µέρος στο γραφείο του, 
τους καταλόγους δικαιωµάτων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις τους οποίους το 
Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ήθελε ορίσει όπως εκτίθενται. 
  

Ευθύνη 
καταβολής 
εξόδων. 

14.—(1) Όταν διάδικος ο οποίος εκπροσωπείται από δικηγόρο σε οποιαδήποτε 
διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, διατάσσεται να καταβάλει τα έξοδα αυτής, και 
παραλείπει να το πράξει, το δικαστήριο δύναται να διατάξει το δικηγόρο του εν λόγω 
διαδίκου να καταβάλει τα έξοδα ή να εκδώσει οποιοδήποτε άλλο διάταγµα ως το 
δίκαιο της υπόθεσης ήθελε απαιτήσει, σε καθεµιά από τις ακόλουθες περιπτώσεις:— 
 
(α) όταν το δικαστήριο κρίνει ότι η διαδικασία άρχισε ή συνεχίστηκε κακόβουλα ή 
χωρίς εύλογη ή πιθανή αιτία. ή 
 
(β) όταν το δικαστήριο κρίνει ότι ο δικηγόρος µε οποιοδήποτε είδος απάτης εξώθησε 
τον πελάτη του να αρχίσει ή να συνεχίσει τη διαδικασία: 
 
Νοείται ότι, πριν από την έκδοση οποιουδήποτε διατάγµατος δυνάµει του άρθρου 
αυτού, ο δικηγόρος πρέπει να  καλείται από το δικαστήριο για να δείξει λόγο για τον 
οποίο δεν πρέπει να εκδοθεί το διάταγµα. 
 

3 του 42/61. (2) ∆ιάταγµα που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου αυτού από άλλο δικαστήριο ή από 
δικαστήριο που συστάθηκε από ένα ή περισσότερους δικαστές του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου υπόκειται σε αναθεώρηση από το Ανώτατο ∆ικαστήριο του οποίου η 
απόφαση είναι τελική. 
 
(3) Το άρθρο αυτό δεν πρέπει να ερµηνεύεται κατά τρόπο που να περιορίζει την 
ευθύνη οποιουδήποτε δικηγόρου σε σχέση µε την πιο πάνω συµπεριφορά ή 
οποιαδήποτε άλλη ανάρµοστη συµπεριφορά για την οποία άλλως θα υπόκειτο σε 
τιµωρία. 
  

5 του 180(Ι) του 2002. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΑ 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

∆ικηγόροι υπήκοοι 
κρατών µελών 

14Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου, δικηγόρος, 
υπήκοος κράτους µέλους, που είναι εγκατεστηµένος και ασκεί το δικηγορικό 
επάγγελµα σε κράτος µέλος άλλο ή της ∆ηµοκρατίας, δύναται να παρέχει κατά 
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παρέχοντες 
υπηρεσίες. 

3(α) του 130(Ι) του 
2003. 

3(β) του 130(Ι) του 
2003. 

3(γ) του 130(Ι) του 
2003. 

περίπτωση και για συγκεκριµένη υπόθεση ή θέµα, υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 
 
(2) ∆ικηγόρος, κατά την έννοια του εδαφίου (1), νοείται κάθε πρόσωπο που 
δύναται να ασκεί τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες στο κράτος µέλος 
προέλευσης µε έναν από τους ακόλουθους επαγγελµατικούς τίτλους: 
 
Αυστρία: Rechtsanwalt 
 
Bέλγιο:Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt 
 
Γαλλία::Avocat 
 
Γερµανία:Rechtsanwalt 
 
∆ανία:Advokat 
 

2 του 199(Ι) του 
2004. 

Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech 
Avvocato· 
 
Ελλάδα:∆ικηγόρος 
 
Εσθονία: Vandeadvokaat  
 
Ηνωµένο Βασίλειο:Advocate, Barrister, Solicitor 
 
Ιρλανδία:Barrister/Solicitor 
 

939409554 
2 του 199(Ι) του 

2004. 
Ισλανδία: Lögmaður 
 
Ισπανία:Abogato 
 
Ιταλία:Avvocato 
 
Κάτω Χώρες:Advocaat 
 
Λετονία: Zverinats advokats 
 
Λιθουανία: Advokatas 
 

2 του 199(Ι) του 
2004. 

Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt 
 
Λουξεµβούργο:Avocat 
 
Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali 
 

2 του 199(Ι) του 
2004. 

Νορβηγία: Advokat». 
 
Ουγγαρία: Ugyved 
 
Πολωνία: Adwokat/Radca prawny 
 
Πορτογαλία:Advogato 
 
Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik 
 
Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica 
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Σουηδία:Advokat 
 
Τσεχική ∆ηµοκρατία: Advokat 
 
Φιλανδία:Asianajaja/Advokat 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Επαγγελµατικός 
τίτλος. 

14Β. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 14Α χρησιµοποιεί στη 
∆ηµοκρατία τον επαγγελµατικό του τίτλο, στη γλώσσα ή σε µία από τις γλώσσες 
του κράτους µέλους προέλευσης του, µε την ένδειξη της επαγγελµατικής 
οργάνωσης στην οποία ανήκει ή του ∆ικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το 
λειτούργηµα του σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

∆ραστηριότητες 
δικηγόρου υπηκόου 

κράτους 
µέλους ενώπιον 
των δικαστικών 
και δηµόσιων 
αρχών της 

∆ηµοκρατίας. 
 

14Γ.—(1) Οι δραστηριότητες δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους αναφορικά µε 
την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον των δικαστικών ή των 
δηµόσιων αρχών στη ∆ηµοκρατία, ασκούνται, σύµφωνα µε τους όρους, 
προϋποθέσεις και πάσης φύσεως υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για πρόσωπα που ακούν το δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία. 
 
(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν 
απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη κατοικίας του δικηγόρου αυτού στη 
∆ηµοκρατία ή η εγγραφή του στο, δυνάµει των διατάξεων του βασικού νόµου, 
Μητρώο των ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. 
 
(3) Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 
δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόµου και 
των δυνάµει αυτού ή άλλου νόµου εκδοθέντων Κανονισµών ή ∆ιαδικαστικών 
Κανονισµών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελµα, µε εξαίρεση τις ρυθµίσεις 
που αφορούν το Ταµείο Συντάξεων ∆ικηγόρων, παράλληλα µε τις υποχρεώσεις 
που του επιβάλλονται στο κράτος µέλος προέλευσης, εφόσον αυτές δεν 
αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία της ∆ηµοκρατίας.. 
 
(4) Για την άσκηση στη ∆ηµοκρατία δραστηριοτήτων, άλλων από εκείνες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους εξακολουθεί να 
υπόκειται στους όρους και στις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του 
δικηγορικού επαγγέλµατος στο κράτος µέλος προέλευσης, µε την δυνάµει 
τήρησης των διατάξεων του βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού εκδοθέντων 
κανονισµών ή διαδικαστικών κανονισµών που διέπουν την άσκηση του 
δικηγορικού επαγγέλµατος στη ∆ηµοκρατία, ιδίως εκείνων των διατάξεων που 
αναφέρονται στο ασυµβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου 
και της άσκησης άλλων ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελµατικό 
απόρρητο, στην επαγγελµατική δεοντολογία, στην απαγόρευση υποστήριξης από 
τον ίδιο δικηγόρο διαδίκων που έχουν αντίθετα συµφέροντα και στη διαφήµιση: 
 
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρµόζονται µόνο εφόσον 
δύνανται να τηρηθούν από δικηγόρο που δεν είναι εγκατεστηµένος στη 
∆ηµοκρατία και κατά το µέτρο, που η τήρηση εξασφάλισης της ορθής άσκησης 
του δικηγορικού επαγγέλµατος της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας και της 
τήρησης των διατάξεων περί ασυµβίβαστου. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Εµφάνιση 
δικηγόρου υπηκόου 

κράτους 
µέλους 
ενώπιον 

δικαστηρίου. 
 

14∆.—(1) ∆ικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους, που παρέχει τις υπηρεσίες του 
στη ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την 
εκπροσώπηση και την υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ενεργεί, 
κατόπιν συµφωνίας, µαζί µε δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στη 
∆ηµοκρατία και που δικαιούται να εµφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου, το 
οποίο επιλαµβάνεται της υπόθεσης. 
 
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) προσκοµίζονται στο Νοµικό Συµβούλιο 
είτε από τον ίδιο το δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους είτε από το δικηγόρο µε 
τον οποίο αυτός ενεργεί— 
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(i)Έγγραφα δηλωτικά της ιδιότητας του, δέκα µέρες τουλάχιστο πριν από την 
παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας 
 
(ii) πληροφορίες σχετικές µε τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στη ∆ηµοκρατία, 
την πιθανή διάρκειά τους, τη διεύθυνσή του, το ∆ικηγορικό Σύλλογο του 
κράτους µέλους προέλευσης, το όνοµα και τη διεύθυνση του δικηγόρου µε τον 
οποίο θα συµπράξει και 
 
(iii) δήλωση µη ασυµβίβαστου ή πειθαρχικών ποινών σε βάρος του. 
 
(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους 
υποχρεούται να προσκοµίσει στον Πρόεδρο του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου 
θα εµφανιστεί, βεβαίωση ότι έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στο εδάφιο (2). 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Υποχρέωση 
προσκόµισης 
δηλωτικών 

στοιχείων και για 
παροχή υπηρεσιών 
ενώπιον δηµοσίων 

αρχών. 
 

14Ε. Η υποχρέωση προσκόµισης των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 
του άρθρου 14∆, υπάρχει και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών ενώπιον 
οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής ή άλλου δηµόσιου οργάνου. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Τήρηση ειδικού 
µητρώου. 

14ΣΤ. —(1) Ο Αρχιπρωτοκολλητής τηρεί ειδικό βιβλίο-µητρώο στο οποίο 
καταγράφονται οι δικηγόροι υπήκοοι κρατών µελών που παρέχουν υπηρεσίες 
στη ∆ηµοκρατία δυνάµει του παρόντος Μέρους, το οποίο ονοµάζεται Μητρώο 
των ∆ικηγόρων Κρατών Μελών που Παρέχουν Υπηρεσίες. 
 
(2) Εάν από τα στοιχεία του Μητρώου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 
προκύπτει συστηµατική, µέσα στον ίδιο χρόνο, παροχή υπηρεσιών στη 
∆ηµοκρατία, κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, δικηγόρο δήλωση, σύµφωνα µε 
την οποία η περίπτωση του υπόκειται στη ρύθµιση του δικαιώµατος 
εγκατάστασης. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Πειθαρχία. 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 

Παράρτηµα ΙΙ: 
14.11.1980. 

14Ζ. —(1) Η µη συµµόρφωση δικηγόρου υπηκόου κράτους µέλους προς τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται δυνάµει του παρόντος Μέρους, υπόκειται στις 
διατάξεις του Μέρους ΙV του βασικού νόµου και του περί ∆ικηγόρων (Εφέσεις 
εις Πειθαρχικάς Υποθέσεις) ∆ιαδικαστικού Κανονισµού: 
 
Νοείται ότι, οι πειθαρχικές ποινές της διαγραφής του ονόµατος του δικηγόρου 
από το Μητρώο των ∆ικηγόρων ή της αναστολής της άδειας άσκησης του 
δικηγορικού επαγγέλµατος, που προνοούνται στο άρθρο 17 του βασικού νόµου, 
λογίζονται και νοούνται ως ποινές προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης 
παροχής υπηρεσιών του δικηγόρου υπήκοου κράτους µέλους στη ∆ηµοκρατία. 
 
(2) Το δυνάµει του άρθρου 16 του βασικού νόµου Πειθαρχικό Συµβούλιο, 
δύναται να ζητήσει κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε το δικηγόρο υπήκοο 
κράτους µέλους, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία, από την 
αντίστοιχη αρµόδια αρχή του κράτους προέλευσης και ενηµερώνει την αρχή 
αυτή για κάθε απόφαση που λαµβάνει χωρίς να θίγεται ο εµπιστευτικός 
χαρακτήρας των παρεχόµενων πληροφοριών. 
 

753834962 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΒ 
 

ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2007. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
5 του 180(Ι) του 

2002. 
Πεδίο εφαρµογής. 

14Η. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στους δικηγόρους, υπηκόους κρατών µελών 
που ακούν το επάγγελµα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως έµµισθοι σε 
δικηγορικό γραφείο στο κράτος µέλος καταγωγής. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Ερµηνεία. 

14Θ. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους— 
 
‘δικηγόρος’ σηµαίνει κάθε πρόσωπο, που δύναται να ασκεί τις επαγγελµατικές 
του δραστηριότητες µε έναν από τους ακόλουθους επαγγελµατικούς τίτλους: 
 
Αυστρία:Rechtsanwalt 
 
Βέλγιο:Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt 
 
Γαλλία Avocat 
 
Γερµανία:Rechtsanwalt 
 
∆ανία:Advokat 
 
 

3 του 199(Ι) του 
2004. 

Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech 
Avvocato 
 
Ελλάδα ∆ικηγόρος 
 
Εσθονία: Vandeadvokaat 
 
Ηνωµένο Βασίλειο:Advocate, Barrister, Solicitor 
 
Ιρλανδία:Barrister/Solicitor 
 
Ισπανία:Abogado 
 

3 του 199(Ι) του 
2004. 

Ισλανδία: Lögmaður 
 
Ιταλία:Avvocato 
 
Κάτω Χώρες:Advocaat 
 
Λετονία: Zverinats advokats 
 
Λιθουανία: Advokatas 
 

3 του 199(Ι) του 
2004. 

 
 
 
 

3 του 199(Ι) του 
2004. 

Λιχτενστάϊν: Rechtsanwalt 
 
Λουξεµβούργο:Avocat 
 
Μάλτα: Avukat/Prokuratur Legali 
 
Νορβηγία: Advokat 
 
Ουγγαρία: Ugyved 
 
Πολωνία: Adwokat/Radca prawny 
 
Πορτογαλία:Advogato 
 
Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik 
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Σλοβενία: Odvetnik/Odvetnica 
 
Σουηδία:Advokat 
 
Τσεχική ∆ηµοκρατία: Advokat 
 
Φιλανδία:Asianajaja/Advokat 
 
Έπαγγελµατικός τίτλος καταγωγής’ σηµαίνει τον επαγγελµατικό τίτλο του 
κράτους µέλους στο οποίο ο δικηγόρος απέκτησε το δικαίωµα να φέρει αυτόν 
τον τίτλο πριν ασκήσει το επάγγελµα του δικηγόρου στη ∆ηµοκρατία. 
 
‘κράτος µέλος καταγωγής’ σηµαίνει το κράτος µέλος στο οποίο ο δικηγόρος 
απέκτησε το δικαίωµα να φέρει έναν από τους επαγγελµατικούς τίτλους που 
αναφέρονται στον όρο ‘δικηγόρος’, πριν ασκήσει το επάγγελµα του δικηγόρου 
στη ∆ηµοκρατία ή σε άλλο κράτος µέλος. 
 
Όµάδα’ σηµαίνει κάθε ένωση προσώπων, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, 
που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους, στο πλαίσιο 
της οποίας οι δικηγόροι ασκούν τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες 
συλλογικά και µε κοινή επωνυµία. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Άσκηση 
επαγγέλµατος 

υπό τον 
επαγγελµατικό 

τίτλο καταγωγής. 
 

14Ι. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόµου, δικηγόρος, υπήκοος 
κράτους µέλους, δύναται να ασκεί τις δραστηριότητες του δικηγόρου µόνιµα στη 
∆ηµοκρατία και µε τον επαγγελµατικό του τίτλο καταγωγής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Μέρους. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Εγγραφή στο 
Μητρώο των 

∆ικηγόρων που 
ασκούν το 
επάγγελµα. 

 
 

5 του 130(Ι) του 
2003. 

14Κ.—(1) Προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του δικηγόρου στη 
∆ηµοκρατία, είναι η εγγραφή του σε ειδικό µέρος του δυνάµει του άρθρου 6Α 
του βασικού νόµου Μητρώου των ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. 
 
(2) Για την εγγραφή αυτή, το Νοµικό Συµβούλιο απαιτεί την προσκόµιση των 
ακόλουθων πιστοποιητικων : 
 
(α) Πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η ιθαγένεια κράτους µέλους, 
 
(β) ∆ιαγράφηκε. 
 
(γ) πιστοποιητικό εγγραφής σε µητρώο της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους 
καταγωγής καθώς και βεβαίωση ότι ο δικηγόρος εξακολουθεί να ασκεί τις 
δραστηριότητες του και δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η άδεια του για 
οποιοδήποτε λόγο: 
 
Νοείται ότι, το πιστοποιητικό και βεβαίωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πέραν 
των τρίων µηνών πριν την παρουσίαση τους. 
 
(3) Η απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου, µε την οποία απορρίπτεται το αίτηµα 
για εγγραφή ή ακυρώνεται η εγγραφή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. 
 
(4) Για κάθε απόφαση του δυνάµει του παρόντος άρθρου, το Νοµικό Συµβούλιο  
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Όροι άσκησης του 
δικηγορικού 

14Λ.—(1) Κάθε δικηγόρος ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στη 
∆ηµοκρατία µε τον επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής υποχρεούται να το ασκεί µε 
τον τίτλο του αυτό, ο οποίος πρέπει να είναι διατυπωµένος στην επίσηµη 
γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους καταγωγής 
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επαγγέλµατος µε 
τον επαγγελµατικό 
τίτλο καταγωγής. 

κατά τρόπο σαφή. 
 
(2) Για την εφαρµογή του εδαφίου (1), το Νοµικό Συµβούλιο απαιτεί από το 
δικηγόρο να αναφέρει την επωνυµία της επαγγελµατικής οργάνωσης του 
κράτους µέλους καταγωγής, στην οποία ανήκει ή την ονοµασία του δικαστηρίου, 
στο οποίο επιτρέπεται να εµφανίζεται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας του 
κράτους µέλους καταγωγής, καθώς επίσης και την εγγραφή του στο µητρώο της 
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής. 
 

277294576 
5 του 180(Ι) του 

2002. 
Προϋποθέσεις 
άσκησης του 

επαγγέλµατος µε 
τον επαγγελµατικό 
τίτλο καταγωγής. 

14Μ.—(1) Με την επιφύλαξη των επόµενων εδαφίων, ο δικηγόρος, υπήκοος 
κράτους µέλους που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία, µε τον 
επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής, ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες µε το δικηγόρο 
που φέρει τον επαγγελµατικό τίτλο της ∆ηµοκρατίας και µπορεί ειδικότερα, να 
παρέχει νοµικές συµβουλές σε θέµατα κυπριακού δικαίου, κοινοτικού και 
διεθνούς δικαίου και του δικαίου του κράτους µέλους καταγωγής του, καθώς, 
και να εκτελεί και τις εργασίες και τις πράξεις που προβλέπονται από τις 
κείµενες διατάξεις. 
 
(2) Για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου, ο 
δικηγόρος, υπήκοος κράτους µέλους που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα µε τον 
επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής, ενεργεί, κατόπιν συµφωνίας, µαζί µε δικηγόρο 
που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία και που δικαιούται να 
εµφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο επιλαµβάνεται της υπόθεσης. 
 
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ορισµένες δραστηριότητες στο κράτος µέλος 
καταγωγής δεν ασκούνται από δικηγόρους, αλλά από άλλη επαγγελµατική 
κατηγορία, ο δικηγόρος που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα µε τον 
επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής του εν λόγω κράτους µέλους αποκλείεται από 
την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων στη ∆ηµοκρατία, ακόµα και αν τούτο 
επιτρέπεται στους δικηγόρους που ασκούν το δικηγορικό επάγγελµα µε τον 
επαγγελµατικό τίτλο της ∆ηµοκρατίας. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Τήρηση 
επαγγελµατικών 

και δεοντολογικών 
κανόνων. 

14Ν.—(1) Ανεξάρτητα από τους επαγγελµατικούς και δεοντολογικούς κανόνες 
στους οποίους υπόκειται στο κράτος µέλος καταγωγής του, ο δικηγόρος τηρεί τις 
διατάξεις του βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού ή αλλού νόµου εκδοθέντων 
κανονισµών ή διαδικαστικών κανονισµών που διέπουν το δικηγορικό 
επάγγελµα, ιδίως εκείνων των διατάξεων που αναφέρονται στο ασυµβίβαστο 
άλλων ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελµατικό απόρρητο, στην 
επαγγελµατική δεοντολογία, στην απαγόρευση υποστήριξης από τον ίδιο 
δικηγόρο διαδίκων που έχουν αντίθετα συµφέροντα και στη διαφήµιση. 
 
(2) Από την εγγραφή του στο Μητρώο των ∆ικηγόρων που Ασκούν το 
Επάγγελµα, ο δικηγόρος καθίσταται µέλος του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, καθώς και του οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου και µετέχει 
στις συνελεύσεις αυτών µε δικαίωµα να ψηφίζει για την ανάδειξη των διάφορων 
οργάνων. 
 
(3) Ο δικηγόρος υπάγεται στους εκάστοτε εκδιδόµενους Κανονισµούς που 
αφορούν συντάξεις, χορηγήµατα και τέλη. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Πειθαρχία. 

14Ξ.—(1) Η µη συµµόρφωση του δικηγόρου που ασκεί το δικηγορικό 
επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία, µε τον επαγγελµατικό του τίτλο καταγωγής, στις 
υποχρεώσεις από τις διατάξεις του βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού ή 
άλλων νόµων εκδοθέντων κανονισµών ή διαδικαστικών κανονισµών συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωµα. 
 
(2) Αρµόδιο όργανο για την εκδίκαση των παραπτωµάτων είναι το δυνάµει του 
άρθρου 16 του βασικού νόµου Πειθαρχικό Συµβούλιο. 
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(3) Πριν κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά του δικηγόρου που ασκεί το 
δικηγορικό επάγγελµα µε τον επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής, το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο ενηµερώνει σχετικά, το συντοµότερο δυνατό, την αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους καταγωγής, παρέχοντάς της όλες τις χρήσιµες πληροφορίες: 
 
Νοείται ότι, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει 
σχετικά το Πειθαρχικό Συµβούλιο, σε περίπτωση που κινηθεί πειθαρχική 
διαδικασία κατά δικηγόρου που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα µε τον 
επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής. 
 
(4) Χωρίς να θίγονται οι εξουσίες του Πειθαρχικού Συµβουλίου ως προς τη λήψη 
αποφάσεων δυνάµει του βασικού νόµου, τούτο συνεργάζεται καθόλη τη 
διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
καταγωγής και λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα ώστε η αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους καταγωγής να µπορέσει να διατυπώσει τα επιχειρήµατά της 
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
 
(5) Χωρίς να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απόφαση του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου, η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, 
συνεπάγεται αυτόµατα για τον ενδιαφερόµενο δικηγόρο την προσωρινή ή 
οριστική απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλµατος υπό τον επαγγελµατικό τίτλο 
καταγωγής στη ∆ηµοκρατία. 
 
(6) Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, για επιβολή κυρώσεων πρέπει να 
είναι επαρκώς αιτιολογηµένη και υπόκειται σε έφεση δυνάµει των διατάξεων 
του άρθρου 17 του βασικού νόµου. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Εξοµοίωση µε 
Κύπριο δικηγόρο. 

14Ο.—(1) Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο δικηγόρος άσκησε 
πραγµατική και τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα στη ∆ηµοκρατία και 
στον τοµέα του κυπριακού δικαίου συµπεριλαµβανοµένου και του κοινοτικού 
δικαίου, δύναται να ενταχθεί πλήρως στο δικηγορικό επάγγελµα στη 
∆ηµοκρατία. Για το σκοπό αυτό υποβάλει σχετική αίτηση στο Νοµικό 
Συµβούλιο, µαζί µε τα αποδεικτικά της τριετούς επαγγελµατικής 
δραστηριότητας εκ µέρους του στο κυπριακό δίκαιο. 
 
(2) Για την αίτηση αποφασίζει το Νοµικό Συµβούλιο,το οποίο δύναται να ελέγξει 
τον πραγµατικό και τακτικό χαρακτήρα της ασκηθείσας δραστηριότητας και να 
καλέσει, αν παραστεί ανάγκη, το δικηγόρο να υποβάλει προφορικά ή γραπτά 
πρόσθετες εξηγήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά µε τα στοιχεία και έγγραφα που 
έχει υποβάλει. 
 
(3) Σε περίπτωση, που ο δικηγόρος αποδεικνύει την, τουλάχιστον, τριετή 
πραγµατική και τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα στη ∆ηµοκρατία, αλλά 
έχει µικρότερη των τρίων ετών διάρκεια άσκησης στον τοµέα του κυπριακού 
δικαίου, δύναται να του παρασχεθεί από το Νοµικό Συµβούλιο άδεια πρόσβασης 
στο επάγγελµα του δικηγόρου στη ∆ηµοκρατία, εφόσον έχει συµµετάσχει 
επιτυχώς σε ειδικά µαθήµατα ή σεµινάρια κυπριακού δικαίου, τα οποία 
περιλαµβάνουν και τους επαγγελµατικούς και δεοντολογικούς κανόνες του 
επαγγέλµατος, καθώς και κάθε γνώση και επαγγελµατική πείρα στα ανωτέρω. 
 
(4) Η αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο και 
της ικανότητας του ενδιαφεροµένου να συνεχίσει στη ∆ηµοκρατία την 
ασκηθείσα δραστηριότητα του, κρίνεται από το Νοµικό Συµβούλιο, το οποίο και 
τον καλεί σε εµφάνιση ενώπιον του, όπου κατά την συνέντευξη εξακριβώνεται 
το πραγµατικό και τακτικό της ασκηθείσας δραστηριότητας 
 

 (5) Η απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου, µε την οποία αναγνωρίζεται η 
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179(Ι) του 2002. 

επάρκεια του δικηγόρου και η άδεια πρόσβασης στο επάγγελµα, τον απαλλάσσει 
από τη δοκιµασία επάρκειας που ρυθµίζεται από τις διατάξεις του περί Γενικού 
Συστήµατος Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµου του 2002. 
 

 
 

179(Ι) του 2002. 

(6) Ο δικηγόρος που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα µε τον επαγγελµατικό τίτλο 
καταγωγής στη ∆ηµοκρατία, µπορεί ανά πάσα στιγµή και ανεξάρτητα από τη 
διαδικασία του παρόντος άρθρου, να ζητήσει την αναγνώριση του διπλώµατος 
του και την πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε 
τον περί Γενικού Συστήµατος Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων 
Νόµο του 2002, προκειµένου να έχει πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελµα στη 
∆ηµοκρατία και να το ασκεί µε τον επαγγελµατικό τίτλο της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (7) Η απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου µε την οποία δεν χορηγείται η άδεια 
πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελµα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. 
 
(8) Το Νοµικό Συµβούλιο δύναται να απορρίψει αίτηση για χορήγηση άδειας 
πρόσβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εάν από το στοιχεία 
που έχει ενώπιον του κρίνει ότι προσβάλλεται η δηµόσια τάξη λόγω, ιδίως, 
πειθαρχικών διώξεων, καταγγελιών ή άλλων οιασδήποτε φύσεως γεγονότων στα 
οποία έχει ανάµιξη ο ενδιαφερόµενος δικηγόρος. 
 
(9) Κατά την εξέταση της αίτησης από το Νοµικό Συµβούλιο τηρείται το 
απόρρητο των πληροφοριών, που έχει στη διάθεση του. 
 
(10) Ο δικηγόρος που εισέρχεται στο δικηγορικό επάγγελµα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να χρησιµοποιεί παράλληλα µε τον 
επαγγελµατικό τίτλο της ∆ηµοκρατίας, τον επαγγελµατικό τίτλο καταγωγής. 
 

6 του 130(Ι) του 
2003. 

(11) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πραγµατική και τακτική 
επαγγελµατική δραστηριότητα νοείται η πραγµατική άσκηση αυτής, χωρίς 
διακοπή εκτός από τις διακοπές που απορρέουν από την καθηµερινή ζωή. 
 

5 του 180(Ι) του 
2002. 

Συλλογική άσκηση 
του επαγγέλµατος. 

14Π.—(1) ∆ικηγόρος .υπήκοος κράτους µέλους, µπορεί να ασκεί το δικηγορικό 
επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία υπό τον επαγγελµατικό του τίτλο καταγωγής 
συλλογικά— 
 
(α) Κατά τον ίδιο τρόπο που ασκείται συλλογικά το επάγγελµα από τους 
Κύπριους δικηγόρους µε— 
 
(i) Κύπριο δικηγόρο 
 
(ii) ∆ικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους, ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα 
δυνάµει του παρόντος Μέρους 
 
(β) µε δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους, ο οποίος ασκεί µόνιµα το δικηγορικό 
επάγγελµα στο κράτος εκείνο και µε τον επαγγελµατικό τίτλο του κράτους 
αυτού. 
 
(2) ∆ικηγόρος υπήκοο κράτους µέλους, ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα 
δυνάµει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ενηµερώνει τον 
Αρχιπρωτοκολλητή σχετικά µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των δικηγόρων, 
µε τους οποίους ασκεί συλλογικά το επάγγελµα. 
 

744208216 
4 του 199(Ι) του 

2004. 
(3) Ανεξάρτητα των όρων υπό τους οποίους δικηγόρος, υπήκοος κράτους µέλους 
ασκεί το επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία µε τον επαγγελµατικό του τίτλο 
καταγωγής, δύναται να αναφέρει την επωνυµία της οµάδας στην οποία ανήκει 
στο κράτος µέλος καταγωγής. 
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5 του 180(Ι) του 

2002. 
Συνεργασία 

αρµόδιων αρχών. 

14Ρ. Για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους, η αρµόδια αρχή της ∆ηµοκρατίας 
και η αντίστοιχη αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής συνεργάζονται και 
ανταλλάζουν πληροφορίες και έγγραφα τηρώντας το απόρρητο της µεταξύ τους 
επικοινωνίας και/ή αλληλογραφίας. 

 
ΜΕΡΟΣ IV 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

 
Πειθαρχική 

ευθύνη 
δικηγόρου, 

κ.λ.π.  
7 του 40/75.  

 

15. Κάθε δικηγόρος είναι λειτουργός της δικαιοσύνης και υπέχει πειθαρχική ευθύνη 
και υπόκειται στην πειθαρχική διαδικασία που προνοείται στο Μέρος αυτό. 
 

Πειθαρχικό 
Συµβούλιο. 

 
 
 
 
 
 

2(α) του 158(Ι) 
του 2005. 

16.—(1) Καθιδρύεται Πειθαρχικό Συµβούλιο για την άσκηση, τηρουµένων των 
διατάξεων του Νόµου αυτού, ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας εναντίον κάθε 
δικηγόρου. 
 
(2) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο απαρτίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας, ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του από το Βοηθό Γενικό 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ως Πρόεδρο, από τον αιρετό Πρόεδρο του Συµβουλίου 
του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, ως ex officio µέλος και από πέντε 
δικηγόρους, ως αιρετά µέλη, από τους οποίους οι δυο πρέπει να έχουν άσκηση του 
επαγγέλµατος όχι µικρότερη από δεκαπέντε έτη, οι οποίοι εκλέγονται κατά τριετία 
από τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου και οι οποίοι 
υπηρετούν µέχρις ότου γίνει άλλη εκλογή: 
 
Νοείται ότι κάθε αιρετό µέλος, του οποίου η θητεία έληξε εξακολουθεί να υπηρετεί 
για το σκοπό συµπλήρωσης οποιασδήποτε έρευνας που άρχισε κατά το χρόνο κατά 
τον οποίο ήταν µέλος: 
 

 
 
 
 

6 του 65(Ι) του 
2005. 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Γενικού 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 
χρέη προέδρου του Συµβουλίου εκτελεί ο αιρετός Πρόεδρος του Παγκύπριου 
∆ικηγορικού Συλλόγου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού το 
αρχαιότερο στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος αιρετό µέλος του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
 

2(β) του 158(Ι) 
του 2005. 

(3) Η ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης εναντίον δικηγόρου δύναται να διεξάγεται από 
κλιµάκιο, απαρτιζόµενο, είτε από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ως 
Πρόεδρο, και δύο τουλάχιστον αιρετά µέλη, είτε από το Πρόεδρο του Συµβουλίου 
του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, ως Πρόεδρο, και δύο αιρετά µέλη: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που µετέχει στο κλιµάκιο, τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας 
της ∆ηµοκρατίας, όσο και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου του Παγκύπριου 
∆ικηγορικού Συλλόγου, τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Γενικός Εισαγγελέας της 
∆ηµοκρατίας. 
 

Πειθαρχικά 
αδικήµατα και 
διαδικασία. 

7(α) του 65(Ι) 
του 2005. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

17.5.2002. 

17.—(1) Αν δικηγόρος καταδικαστεί από οποιοδήποτε δικαστήριο για οποιοδήποτε 
ποινικό αδίκηµα, το οποίο, κατά τη γνώµη του Πειθαρχικού Συµβουλίου ενέχει ηθική 
αισχρότητα ή αν δικηγόρος είναι, κατά τη γνώµη του Πειθαρχικού Συµβουλίου, 
ένοχος επονείδιστου, δόλιας ή ασυµβίβαστης διαγωγής προς το επάγγελµα ή αν έχει 
ενεργήσει ή συµπεριφερθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει ή συγκρούεται µε τις 
πρόνοιες των περί ∆εοντολογίας των ∆ικηγόρων Κανονισµών, το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο δύναται— 
 
(α) να διατάξει τη διαγραφή του ονόµατος του δικηγόρου από το Μητρώο των 
∆ικηγόρων. 
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(β) να αναστείλει την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος του δικηγόρου 
για τόσο µόνο χρονικό διάστηµα, όσον το Πειθαρχικό Συµβούλιο ήθελε θεωρήσει 
σκόπιµο. 
 

4(α) του 31(Ι) 
του 2001. 

(γ) να διατάξει το δικηγόρο να καταβάλει σαν είδος προστίµου, οποιοδήποτε ποσό 
που να µην υπερβαίνει τις χίλιες λίρες: 
 

419089853 
8(α) του 40/75. Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται δυνάµει της παραγράφου αυτής 

κατατίθεται στο Ταµείο του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου και 
για τους σκοπούς αυτού. 
 
(δ) να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει το δικηγόρο. 
 
(ε) να εκδόσει τέτοια διαταγή ως προς την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας 
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου την οποία το Πειθαρχικό Συµβούλιο ήθελε 
θεωρήσει πρέπουσα. 
 
(2) Έναρξη της διαδικασίας για επιβολή οποιασδήποτε από τις ποινές που 
προνοούνται στο εδάφιο (1) δύναται να γίνει— 
 
(α) από το Πειθαρχικό Συµβούλιο αυτεπάγγελτα. 
 
(β) από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

4(β) του 31(Ι) 
του 2001. 

(γ) κατόπιν καταγγελίας προς το Πειθαρχικό Συµβούλιο από οποιοδήποτε δικαστήριο 
ή από το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ή από Επιτροπή 
Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου· 
 
(δ) µε αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που έχει παράπονα από τη διαγωγή του 
δικηγόρου, κατόπι άδειας του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
 

8(β) του 40/75. (3) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποστέλλει στον Αρχιπρωτοκολλητή αντίγραφο της 
απόφασής του κατά την έρευνα και ο Αρχιπρωτοκολλητής, µετά την πάροδο της 
νόµιµης προθεσµίας έφεσης αν δεν έχει γίνει τέτοια ή τηρουµένης οποιασδήποτε 
απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου σχετικά µε την έφεση που έγινε ή βάσει του 
εδαφίου (5), προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στο Μητρώο των ∆ικηγόρων.  
 
(4) Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, ο καταδικασθείς ή ο παραπονούµενος 
δύναται εντός δύο µηνών από την έκδοση της απόφασης από το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο να εφεσιβάλει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται για αυτό από διαδικαστικό κανονισµό που εκδίδεται από το Ανώτατο 
∆ικαστήριο, το οποίο σύµφωνα µε τον αναφερόµενο διαδικαστικό κανονισµό 
προβαίνει σε ακρόαση της έφεσης και έχει εξουσία είτε να επικυρώσει την απόφαση 
του Πειθαρχικού Συµβουλίου είτε να ακυρώσει ή να τροποποιήσει αυτή ή να εκδόσει 
άλλο διάταγµα ως ήθελε θεωρήσει πρέπον. 
 
(5) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (4) το Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει εξουσία να 
αναθεωρεί αυτεπάγγελτα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται γι’ αυτό από 
οποιοδήποτε διαδικαστικό κανονισµό, οποιαδήποτε απόφαση του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου για πειθαρχικό αδίκηµα που τελέστηκε εντός του δικαστικού κτιρίου ή 
που αφορά µέλος οποιουδήποτε δικαστηρίου και έχει εξουσία είτε να επικυρώσει την 
απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είτε να ακυρώσει ή τροποποιήσει αυτήν ή να 
εκδόσει άλλο διάταγµα ως ήθελε θεωρήσει πρέπον. 
 
(6) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται, αν θεωρήσει πρέπον, σε οποιοδήποτε χρόνο 
µετά από παρέλευση πέντε ετών από την ηµεροµηνία διαγραφής του ονόµατος 
δικηγόρου από το Μητρώο των ∆ικηγόρων, να διατάξει όπως αποκατασταθεί το 
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όνοµα του εν λόγω δικηγόρου στο Μητρώο και ο Αρχιπρωτοκολλητής µεριµνά χωρίς 
αναβολή για την αποκατάσταση του ονόµατος αυτού στο Μητρώο και δηµοσίευση 
σχετικής ειδοποίησης στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

7(β) του 65(Ι) 
του 2005. 

(7)(α) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας δυνάµει του εδαφίου (2), το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο µεριµνά αµέσως, εάν τούτο δικαιολογείται, όπως διεξαχθεί έρευνα 
σύµφωνα µε διαδικασία η οποία καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο και ενηµερώνει σχετικά τον υπό διερεύνηση δικηγόρο. 
 
(β) Όταν από την έρευνα που έχει διεξαχθεί δυνάµει της παραγράφου (α) του 
παρόντος εδαφίου προκύπτει ότι ο υπό διερεύνηση δικηγόρος δυνατό να είναι ένοχος 
επονειδίστου, δόλιας ή ασυµβίβαστης διαγωγής προς το επάγγελµα, ή έχει ενεργήσει 
ή συµπεριφερθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει ή συγκρούεται µε τις πρόνοιες των περί 
∆εοντολογίας των ∆ικηγόρων Κανονισµών, ο δικηγόρος αυτός πληροφορείται 
γραπτώς για την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σ΄ αυτόν η ευκαιρία να 
ακουστεί. 
 
(γ) Η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται σύµφωνα µε διαδικασία η οποία 
καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 
(δ) Κάθε φυσικό πρόσωπο περιλαµβανοµένου και δικηγόρου το οποίο, εφόσον 
αποδεδειγµένα κλήθηκε να εµφανιστεί ενώπιον του Συµβουλίου, παραλείπει να 
προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται στην κλήση ή κατά τη 
διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
τριακόσιες λίρες. 
 

 (8) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου θεωρείται ως διάταγµα δικαστηρίου 
συνοπτικής δικαιοδοσίας και εκτελείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως το διάταγµα του εν 
λόγω δικαστηρίου. 
 

4 του 52/85. (9) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η λήψη αµοιβής µικρότερης από αυτή που 
ορίζεται ως ελάχιστη από τους εκάστοτε εν ισχύι Κανονισµούς συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωµα. 
 

5 του 117(Ι) 
του 2007. 

(10) Η συµµετοχή δικηγόρου σε Εταιρεία ∆ικηγόρων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή η 
ύπαρξη σχέσης εργοδοτουµένου και εργοδότου µεταξύ δικηγόρου και Εταιρείας 
∆ικηγόρων, δεν απαλλάσσει το δικηγόρο από τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη 
ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

5 του 117(Ι) 
του 2007. 

(11) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας δυνάµει του εδαφίου (2) εναντίον Εταιρείας 
∆ικηγόρων, αυτή εκπροσωπείται από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.  
 

5 του 117(Ι) 
του 2007. 

(12) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, 
και σε Εταιρεία ∆ικηγόρων. 
 

605077266 

ΜΕΡΟΣ V—ΤΟΠΙΚΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

 
Ερµηνεία. 18.—(1) Στο Μέρος αυτό— 

 
"Παγκύπριος ∆ικηγορικός Σύλλογος" περιλαµβάνει όλους τους δικηγόρους που 
ασκούν το επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία. 
 
"Τοπικός ∆ικηγορικός Σύλλογος" περιλαµβάνει όλους τους δικηγόρους που ασκούν 
το επάγγελµα σε κάποια επαρχία.. 
 
(2) Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού, δικηγόρος θεωρείται ότι ασκεί το 
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επάγγελµα σε κάποια επαρχία αν αυτός ή οποιοσδήποτε δικηγόρος µε τον οποίο 
συνδέεται συνεταιρικά, ασκεί το επάγγελµα και διατηρεί γραφείο στην επαρχία 
αυτή. 
 

Τακτική γενική 
συνέλευση των 

Τοπικών 
∆ικηγορικών 
Συλλόγων. 

 
 

4(α) του 98/84. 

19.—(1) Μετά παρέλευση ενός µήνα και όχι αργότερα από τρεις µήνες από την 
έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού όσον αφορά το έτος 1955, και, όσον αφορά κάθε 
τρίτο επόµενο έτος, κατά ή µετά την 10η ηµέρα και όχι αργότερα από την 31η ηµέρα 
του Ιανουαρίου κάθε επόµενου τρίτου έτους, το αρχαιότερο µέλος του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου για το έτος 1955 και ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου για κάθε επόµενη περίοδο τριών ετών, συγκαλεί όλα τα µέλη 
του εν λόγω Συλλόγου σε τακτική γενική συνέλευση σε τόπο που ορίζεται από αυτόν 
και χρόνο που καθορίζεται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου για τη διεξαγωγή των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων όλων των Τοπικών 
∆ικηγορικών Συλλόγων. 
 

 (2) Στη συνέλευση αυτή προεδρεύει το αρχαιότερο µέλος στην ιεραρχία του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου, το οποίο είναι παρόν, και, ο πλησιέστερος αριθµός προς το 
ένα τέταρτο των µελών που κλήθηκαν αν είναι παρόντες αποτελεί απαρτία: 
 

5 του 31(Ι) του 
2001. 

Νοείται ότι, εάν εντός µισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε δε σχηµατιστεί 
απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ηµέρα της επόµενης 
εβδοµάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε δέκα παρόντες δικηγόροι αποτελούν απαρτία. 
 

4(β) του 98/84. Υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή που διενεργείται από τη γενική συνέλευση 
υποβάλλονται προς την Επιτροπή του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου το αργότερο 
µέχρι τη µεσηµβρία της ίδιας ηµέρας από την προηγούµενη εβδοµάδα των εκλογών. 
 

7(α) του 71/81. 
4(γ) του 98/84. 

(3) Η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή ενός Προέδρου και τεσσάρων µελών 
από τα µέλη του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου, αν πρόκειται για Τοπικό 
∆ικηγορικό Σύλλογο µε αριθµό µελών όχι µεγαλύτερο των πενήντα, ενός Προέδρου 
και έξι µελών, αν πρόκειται για Τοπικό ∆ικηγορικό Σύλλογο µε αριθµό µελών 
µεγαλύτερο των πενήντα, αλλά όχι µεγαλύτερο των εκατό πενήντα, ενός Προέδρου 
και οκτώ µελών, αν πρόκειται για Τοπικό ∆ικηγορικό Σύλλογο και αριθµό µελών 
µεγαλύτερο των εκατό πενήντα αλλά όχι µεγαλύτερο των τριακοσίων, ενός 
Προέδρου και 10 µελών, αν πρόκειται για Τοπικό ∆ικηγορικό Σύλλογο µε αριθµό 
µελών µεγαλύτερο των τριακόσιων για σύσταση της Επιτροπής του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου, η οποία αποτελεί την Επιτροπή του Τοπικού ∆ικηγορικού 
Συλλόγου και υπηρετεί µέχρι την επόµενη εκλογή της Επιτροπής του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου. 
 

7(β) του 71/81. 
6(α) του 92/83. 

(4) Η Επιτροπή του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου διορίζει από τα µέλη της τον 
Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και τον Ταµία της. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής του 
Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου αναπληρώνει τον Πρόεδρο αυτής σε περίπτωση που 
είναι απών ή κωλύεται. 
 

7(γ) του 71/81. (5) Μετά την εκλογή της Επιτροπής του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου η 
συνέλευση προχωρεί στην εκλογή από τα µέλη του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου, 
αλλά όχι κατ’ ανάγκη από τα µέλη της Επιτροπής του ∆ικηγορικού Συλλόγου, ενός 
δικηγόρου ως µέλους του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ο 
οποίος ασκεί το επάγγελµα και ο οποίος πρέπει να έχει τουλάχιστο δεκαετή άσκηση 
του επαγγέλµατος. 
 
(6) Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας και ο Αρχιπρωτοκολλητής 
ειδοποιούνται από τον Πρόεδρο του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου για τα πρόσωπα 
που εκλέχτηκαν και διορίστηκαν. 
 

102718055 
7(δ) του 71/81. 
4(δ) του 98/84. 

(7) Απαρτία σε Επιτροπή Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου µε συνολικό αριθµό πέντε, 
επτά, εννέα, έντεκα, αποτελούν αντίστοιχα τρία, τέσσερα, πέντε και έξι µέλη. 
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Θέµατα τα οποία εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία της Επιτροπής αποφασίζονται 
µε πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα 
ψήφο. 
 

2 του 24/56. 
 
 

6(β) του 92/83. 
 

7(ε) του 71/81. 

(8) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού και της παραγράφου (η) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 24, η Επιτροπή του Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου δύναται 
να ρυθµίζει θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και τη διαδικασία αυτής, 
περιλαµβανοµένου του τρόπου κατά τον οποίο εκλογές δυνάµει του εδαφίου (3) 
δύνανται να διεξάγονται και επιβάλλει στους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελµα 
στην επαρχία της οποίας αποτελεί την Επιτροπή του Τοπικού ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, ετήσια συνδροµή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε λιρών. 
 

2 του 27/56. (9) Κάθε Επιτροπή Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου συνεισφέρει κατ’ έτος προς το 
Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου µία λίρα για κάθε δικηγόρο ο 
οποίος έχει καταβάλει συνδροµή δυνάµει του εδαφίου (8). 
 

2 του 27/56. (10) Συνδροµή πληρωτέα δυνάµει του εδαφίου (8) δύναται να διεκδικηθεί µε αγωγή 
και να εισπραχθεί ως χρέος που οφείλεται προς την Επιτροπή του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου και, χωρίς επηρεασµό της υποχρέωσης του για καταβολή της 
συνδροµής αυτής, κανένας δικηγόρος δεν δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε 
συνεδρία που συγκαλείται δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού ή να είναι 
υποψήφιος για εκλογή σε οποιαδήποτε Επιτροπή, Συµβούλιο ή άλλο σώµα βάσει του 
Νόµου αυτού, εκτός αν καταβάλει πρώτα τη συνδροµή που πρέπει να καταβληθεί 
από αυτό δυνάµει του Νόµου αυτού. 
  

7(στ) του 
71/81. 

(11) Γραπτή απόφαση που έχει υπογραφτεί ή εγκριθεί µε επιστολή, τηλεγράφηµα ή 
τηλέτυπο από κάθε ένα από τα µέλη Τοπικής Επιτροπής ∆ικηγορικού Συλλόγου είναι 
τόσο έγκυρη και αποτελεσµατική όσο θα ήταν αν λαµβανόταν σε συνεδρία της 
Τοπικής Επιτροπής η οποία προσηκόντως συγκλήθηκε και διεξάχτηκε, και αφού 
υπογραφτεί δύναται να αποτελείται από περισσότερα από ένα όµοια έγγραφα έκαστο 
το οποίο φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων των προαναφερόµενων 
προσώπων. 
  

Έκτακτη γενική 
συνέλευση 
Τοπικών 

∆ικηγορικών 
Συλλόγων. 

20.—(1) Η Επιτροπή Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου δύναται, και, µε γραπτή 
αίτηση τουλάχιστον του ενός τετάρτου του συνόλου των µελών του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου, οφείλει να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Τοπικού 
∆ικηγορικού Συλλόγου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέµατος 
που περιλαµβάνεται στην κλήση. 
 
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 19 σε σχέση µε την απαρτία 
εφαρµόζονται σε κάθε τέτοια συνέλευση και όλα τα ζητήµατα αποφασίζονται µε 
πλειοψηφία των δικηγόρων που είναι παρόντες και σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει νικώσα ψήφο. 
 

7 του 92/83. (3) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου προεδρεύει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου, και αν αυτός κωλύεται ή είναι απών προεδρεύει ο 
Αντιπρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου. 
 

Τακτική γενική 
συνέλευση του 
Παγκύπριου 
∆ικηγορικού 
Συλλόγου. 

 
 
 

5(α) του 98/84. 

21.—(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή 
ανικανότητας του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, όχι αργότερα 
από τέσσερις µήνες από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού όσο αφορά το έτος 
1955 και όχι αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου σε κάθε τρίτο επόµενο έτος, 
συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση όλων των δικηγόρων οι οποίοι ασκούν το 
επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία, η οποία λαµβάνει χώρα στη Λευκωσία σε τόπο και 
ηµέρα που ορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ή, σε περίπτωση 
απουσίας ή ανικανότητάς του από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 
αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από είκοσι µία ηµέρες από την ηµέρα της 
κλήσης. 
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Υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή που διενεργείται από τη γενική συνέλευση 
υποβάλλονται στο Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου το αργότερο 
µέχρι τη µεσηµβρία της ίδιας ηµέρας της προηγούµενης εβδοµάδας των εκλογών. 
 

5(β) του 98/84. (2) Ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ηµερών για τη συνέλευση αυτή 
παρέχεται σε όλα τα πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν 
στη συνέλευση αυτή. Η ειδοποίηση αυτή καθορίζει τον τόπο και το χρόνο της 
συνέλευσης: 
 
Νοείται ότι η τυχαία παράλειψη της παροχής σε οποιοδήποτε µέλος ή η µη λήψη από 
αυτό ειδοποίησης για τη συνέλευση δεν καθιστά άκυρη την εργασία που διεξάγεται 
κατά τη συνέλευση. 
 

380486607 

8(α) του 71/81. 

(3) Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας ή, σε περίπτωση απουσίας ή 
ανικανότητάς του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, ή, σε περίπτωση 
απουσίας ή ανικανότητας και των δύο κατά την ώρα που ορίστηκε για την έναρξη 
της συνέλευσης ο αιρετός Πρόεδρος του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, προεδρεύει της συνέλευσης αυτής, και σαράντα δικηγόροι που ασκούν το 
επάγγελµα, προσωπικά παρόντες, αποτελούν απαρτία. 
 

 (4) Όλα τα ζητήµατα αποφασίζονται µε πλειοψηφία των παρόντων δικηγόρων και, 
σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας ή, σε περίπτωση 
απουσίας ή ανικανότητας αυτού ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, ή, 
σε περίπτωση απουσίας και των δύο ο αιρετός Πρόεδρος του Συµβουλίου του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, έχει νικώσα ψήφο: 
 
Νοείται ότι αν εντός µισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε δεν σχηµατιστεί 
απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ηµέρα της επόµενης 
εβδοµάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε δέκα παρόντες δικηγόροι αποτελούν απαρτία. 
 

8(β) του 71/81. (5) Η τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου προχωρεί, 
µεταξύ άλλων, στην εκλογή του αιρετού Προέδρου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου µε χωριστή ψηφοφορία, ο οποίος πρέπει να έχει δωδεκαετή τουλάχιστον 
άσκηση του επαγγέλµατος, και τεσσάρων δικηγόρων που ασκούν το επάγγελµα, από 
τους οποίους ο ένας πρέπει να έχει τουλάχιστο δεκαετή άσκηση του επαγγέλµατος, 
ως µελών του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου (το οποίο θα 
καλείται "Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου") και τριών δικηγόρων 
που ασκούν το επάγγελµα από τους οποίους οι δύο πρέπει να έχουν τουλάχιστο 
δεκαπενταετή άσκηση του επαγγέλµατος, ως µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
αυτοί θα υπηρετούν µέχρις ότου λάβει χώρα νέα εκλογή. 
 

Έκτακτη γενική 
συνέλευση του 
Παγκύπριου 
∆ικηγορικού 
Συλλόγου.  

6 του 98/84.  

22.—(1) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου δύναται, όταν 
θεωρεί αυτό σκόπιµο, και οφείλει, µε γραπτή αίτηση προς το Γραµµατέα από 
εβδοµήντα πέντε τουλάχιστο δικηγόρους που ασκούν το επάγγελµα η οποία 
κατατίθεται στο γραφείο του Συµβουλίου, να καλεί έκτακτη γενική συνέλευση του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
 
(2) Αν το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, εντός σαράντα 
ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, δεν προβεί δεόντως σε σύγκληση της 
συνέλευσης οποιοιδήποτε δεκαπέντε δικηγόροι από εκείνους που υπέβαλαν την 
αίτηση, οι οποίοι ασκούν το επάγγελµα, δύνανται οι ίδιοι να συγκαλέσουν έκτακτη 
γενική συνέλευση. 
 
(3) Η αίτηση αναφέρει το σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από τα πρόσωπα 
από τα οποία αυτή υποβάλλεται. 
 

 
 

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 21 εφαρµόζονται, τηρουµένων 
των αναλογιών, σε κάθε γενική συνέλευση που συγκαλείται δυνάµει του άρθρου 
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8 του 92/83. 

αυτού και ο αιρετός Πρόεδρος του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου προεδρεύει 
των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας 
αυτού προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου: 
 
Νοείται ότι αν εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που ορίστηκε δεν σχηµατιστεί 
απαρτία, η συνέλευση διαλύεται. 
 

Συµβούλιο του 
Παγκύπριου 
∆ικηγορικού 
Συλλόγου. 

9 του 71/81. 

23.—(1) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου αποτελείται από το 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αυτού, από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ως ex officio µελών, 
τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου αυτού, και από τον αιρετό 
Πρόεδρο, τους Προέδρους των Τοπικών ∆ικηγορικών Συλλόγων, τους δικηγόρους 
που εκλέγονται ως µέλη του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συµβουλίου δυνάµει των 
διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 19 και από τέσσερα µέλη που εκλέγονται από 
την τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου δυνάµει των 
διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 21 (τα οποία αναφέρονται στο Νόµο αυτό ως 
"αιρετά µέλη"). 
 
(2) Τα αιρετά µέλη του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου 
υπηρετούν µέχρι την επόµενη εκλογή και είναι επανεκλέξιµα. 
 

 
9(α) του 92/83. 

(3) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου εκλέγει από τα µέλη του 
τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και τον Ταµία του. Ο Αντιπρόεδρος του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου αναπληρώνει τον Πρόεδρο αυτού σε περίπτωση 
που είναι απών ή κωλύεται. 
 
(4) Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας ως ηγέτης του ∆ικηγορικού Σώµατος 
Κύπρου, είναι ο Επίτιµος Πρόεδρος του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου και 
δικαιούται να συµµετέχει σε όλες τις συνεδρίες αυτού καθώς και του Παγκύπριου 
∆ικηγορικού Συλλόγου. Αν αυτός είναι απών ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Βοηθός 
Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας. 
 
(5) Ο αιρετός Πρόεδρος του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου 
συγκαλεί όλες τις συνεδρίες του Συµβουλίου και πράττει αυτό µε γραπτή αίτηση 
πέντε τουλάχιστο µελών του Συµβουλίου στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της 
συνεδρίας αυτής και προεδρεύει όλων των συνεδριών του Συµβουλίου στις οποίες 
παρευρίσκεται και, αν αυτός είναι απών ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, τα παρόντα µέλη εκλέγουν έναν εξ 
αυτών για να προεδρεύσει. 
 
(6) Επτά µέλη του Συµβουλίου συνιστούν απαρτία και ζητήµατα που εγείρονται 
κατά τη συνεδρία αποφασίζονται µε πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα και 
ψηφίζουν, και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που προεδρεύει της συνεδρίας έχει 
δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 

9(β) του 92/83. (7) Γραπτή απόφαση που υπογράφτηκε ή εγκρίθηκε µε επιστολή, τηλεγράφηµα ή 
τηλέτυπο από κάθε ένα µέλος του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου είναι τόσο έγκυρη και αποτελεσµατική όσο θα ήταν αν λαµβανόταν σε 
συνεδρία του Συµβουλίου που συγκλήθηκε και διεξάχθηκε δεόντως και αφού 
υπογραφεί δύναται να συνίσταται από περισσότερα από ένα όµοια έγγραφα κάθε ένα 
από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων προσώπων που 
προαναφέρθηκαν. 
 

Εξουσίες του 
Συµβουλίου 

του 
Παγκύπριου 
∆ικηγορικού 

24.—(1) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου εξετάζει όλα τα 
θέµατα που αφορούν το επάγγελµα και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες επί αυτών τις 
οποίες ήθελε θεωρήσει σκόπιµες και, άνευ επηρεασµού της γενικότητας της 
διάταξης αυτής ή οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών που παρέχονται σε αυτό από το 
Νόµο αυτό, έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 
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Συλλόγου.  
(α) να διαφυλάττει την τιµή και ανεξαρτησία του ∆ικηγορικού Σώµατος και να 
υπερασπίζει αυτό έναντι της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας. 
 
(β) να ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την άσκηση και δεοντολογία του επαγγέλµατος. 
 
(γ) να απαντά σε ερωτήσεις και να αποφασίζει σε ζητήµατα που αφορούν την 
επαγγελµατική δεοντολογία και άσκηση. 
 
(δ) να εξετάζει και, όταν θεωρεί αυτό σκόπιµο, να υποβάλλει εκθέσεις επί της 
υπάρχουσας νοµοθεσίας και επί οποιωνδήποτε άλλων νοµικών θεµάτων που 
υποβάλλονται σε αυτό ή να προβαίνει σε συστάσεις προς την Κυβέρνηση για το 
επιθυµητό εισαγωγής οποιασδήποτε νοµοθεσίας. 
 
(ε) να αντιπροσωπεύει το σώµα των δικηγόρων που ασκούν το επάγγελµα όταν αυτό 
είναι αναγκαίο ή σκόπιµο. 
 
(στ) να προάγει καλές σχέσεις και κατανόηση µεταξύ του ∆ικηγορικού Σώµατος και 
του κοινού. 
 
(ζ) να προασπίζει το δηµόσιο δικαίωµα της προσφυγής στα δικαστήρια και της 
αντιπροσώπευσης µε δικηγόρο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. 
 
(η) να καθορίζει τις εξουσίες και λειτουργίες των Επιτροπών των Τοπικών 
∆ικηγορικών Συλλόγων επιπρόσθετα από αυτές που χορηγούνται µε το Νόµο αυτό. 
 

422608196 
5 του 52/84. (θ) να µεριµνά για τη συνεχή νοµική επιµόρφωση των δικηγόρων.  

 
2 του 55/78. (ι) να διαπραγµατεύεται µε τους δικηγορικούς υπαλλήλους ή τις συντεχνίες τους εκ 

µέρους όλων των δικηγόρων και να συνάπτει συλλογικές συµβάσεις που ρυθµίζουν 
τους µισθούς και άλλους όρους εργοδότησης των δικηγορικών υπαλλήλων. 
 

7(α) του 98/84. (ια) να καθορίζει τις αµοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις· 
 

4 του 264(Ι) 
του 2004. 

(ιαα) να καθορίζει το ύψος του καταβλητέου δικαιώµατος έκδοσης της ετήσιας 
άδειας. 
 

5 του 52/85. (ιβ) να εκδίδει κανονισµούς που να ρυθµίζουν και να καθορίζουν οποιοδήποτε από 
τα πιο πάνω θέµατα, υπό την επιφύλαξη ότι οι κανονισµοί αυτοί θα εγκριθούν από 
την πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης των δικηγόρων· 
 

6 του 31(Ι) του 
2001. 

(ιγ) να ιδρύει, λειτουργεί και διαχειρίζεται ταµεία ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, 
ταµεία προνοίας, ασφαλιστικά ταµεία και για το σκοπό αυτό να συνάπτει συµβάσεις 
µε οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισµό ή εταιρεία και να ρυθµίζει τα θέµατα που 
αφορούν την ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση, πρακτική και διαδικασίες κατά τρόπο 
που κρίνει σκόπιµο· 
 
(ιδ) να ιδρύει, λειτουργεί και διαχειρίζεται σχέδιο, σύστηµα ή ταµείο παροχής 
νοµικής πληροφορικής, περιλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής πληροφορικής και για 
το σκοπό αυτό συνάπτει συµβάσεις µε οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισµό ή εταιρεία 
που να επιβάλλει στα µέλη του τέλος, εισφορά ή δικαίωµα το οποίο είναι αναγκαίο 
για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση οποιουδήποτε τέτοιου σχεδίου, 
συστήµατος ή ταµείου· 
 
(ιε) να προβαίνει στη συγγραφή, έκδοση, δηµοσίευση και κυκλοφορία οποιωνδήποτε 
εντύπων, όταν τούτο κρίνει σκόπιµο ή εύλογο, και να πωλεί και επιβάλλει 
οποιοδήποτε τέλος, εισφορά, συνδροµή ή δικαίωµα κρίνει σκόπιµο: 
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Νοείται ότι, µε εγκύκλιο του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου ή 
µε την έκδοση κανονισµών µπορεί να απαιτείται από τους Πρωτοκολλητές του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, των επαρχιακών δικαστηρίων, του Οικογενειακού 
∆ικαστηρίου, του ∆ικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, του ∆ικαστηρίου Εργατικών 
∆ιαφορών και οποιωνδήποτε άλλων νοµίµως συσταθέντων δικαστηρίων να µην 
αποδέχονται την καταχώριση οποιασδήποτε αγωγής, ή άλλης εναρκτήριας 
διαδικασίας ή έφεσης ή εµφάνισης ή υπεράσπισης ή ένστασης ή οποιουδήποτε 
εγγράφου ή δικογράφου, εκτός εάν επικολλάται επ’ αυτών το ειδικό ένσηµο που 
εκάστοτε καθορίζει το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου µε 
εγκύκλιο ή µε κανονισµούς. 
 

 
7(β) του 98/84. 

(2) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου δυνάµει του εδαφίου (1) αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του και 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και µε τη δηµοσίευση, 
δεσµεύουν όλους τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελµα. 
 
(3) Κάθε δικηγόρος, ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να τηρεί οποιοδήποτε από 
τους κανονισµούς που εκδόθηκαν δυνάµει του εδαφίου (2) θεωρείται ένοχος 
ασυµβίβαστης προς το επάγγελµα διαγωγής και υπόκειται σε χειρισµό δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 17. 
 
(4) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου δύναται να εµφανίζεται 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου µε οποιοδήποτε από τα µέλη του ή µε 
οποιοδήποτε άλλο δικηγόρο που ασκεί το επάγγελµα. 
 
(5) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου δύναται να ρυθµίζει τα 
θέµατα που αφορούν τη λειτουργία, πρακτική και διαδικασίες αυτού κατά τέτοιο 
τρόπο ως ήθελε κρίνει σκόπιµο. 
 

Υπεπιτροπές. 25.—(1) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου προβαίνει, το 
ταχύτερο µετά την εκλογή του, στη σύσταση των ακόλουθων υπεπιτροπών, 
επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη υπεπιτροπή η οποία ήθελε θεωρηθεί επιθυµητή: 
 
(α) Υπεπιτροπής Νοµοθεσίας η οποία εξετάζει και, όταν θεωρεί αυτό σκόπιµο 
υποβάλλει εκθέσεις για την υπάρχουσα νοµοθεσία της ∆ηµοκρατίας και για 
οποιαδήποτε άλλα νοµικά θέµατα που υποβάλλονται σε αυτή και δύναται να 
προβαίνει σε συστάσεις προς υποβολή στην Κυβέρνηση για το επιθυµητό εισαγωγής 
οποιασδήποτε νοµοθεσίας. 
 
(β) Υπεπιτροπής Άσκησης του Επαγγέλµατος και ∆εοντολογίας για σύνταξη 
κανονισµών που ρυθµίζουν την άσκηση και δεοντολογία του επαγγέλµατος στη 
∆ηµοκρατία και συντονισµό και παροχή συµβουλών για θέµατα επαγγελµατικής 
διαγωγής. 
 
(γ) Εκτελεστικής Υπεπιτροπής η οποία αποτελεί µόνιµη επιτροπή που έχει εξουσία 
να λαµβάνει και να εκτελεί αποφάσεις εκ µέρους του Συµβουλίου του Παγκύπριου 
∆ικηγορικού Συλλόγου για θέµατα τα οποία θεωρούνται από αυτή ότι είναι τόσο 
µικρής σπουδαιότητας ώστε να µη χρειάζονται παραποµπή σε συνεδρία του 
Συµβουλίου ή όταν αυτή κρίνει ότι η επίσπευση είναι αναγκαία. 
 
(2) Ενέργεια που λαµβάνεται από Υπεπιτροπές υποβάλλεται, σε πρώτη κατάλληλη 
ευκαιρία, για έγκριση από το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΑ 

 
107461690 

Κανονισµοί που 
προνοούν για 

26.—(1) Το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µε την έγκριση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, εκδίδει κανονισµούς δυνάµει του Μέρους αυτού, που 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2007. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

συντάξεις και 
χορηγήµατα. 

 
 

3(α) του 21(Ι) 
του 2005. 

δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, οι οποίοι προνοούν για 
την καθίδρυση Ταµείου που θα κληθεί "το Ταµείο Σύνταξης ∆ικηγόρων" (το οποίο 
αναφέρεται στο Νόµο αυτό ως "το Ταµείο") για παροχή συντάξεων και 
χορηγηµάτων σε δικηγόρους εισφορείς που εισέφεραν στο Ταµείο οι οποίοι 
αποσύρονται από την άσκηση του επαγγέλµατος, και σε περίπτωση θανάτου τους, 
στις χήρες και τα ορφανά τους. 
 
(2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του Μέρους αυτού πρέπει να προνοούν για- 
 
(α) τη σύσταση διοικητικού συµβουλίου (το οποίο αναφέρεται στο Νόµο αυτό ως "το 
Συµβούλιο") του Ταµείου και της ρύθµισης της διαδικασίας, περιλαµβανοµένης της 
απαρτίας του Συµβουλίου. 
 
(β) τις εξουσίες και καθήκοντα του Συµβουλίου. 
 
(γ) την επένδυση των χρηµατικών ποσών που ανήκουν στο Ταµείο, τον περιοδικό 
έλεγχο και εκτίµηση του Ταµείου, και, όταν η εκτίµηση του Ταµείου δείχνει ότι 
αυτό— 
 
(i) είναι ή ενδέχεται να καταστεί ανεπαρκές προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 
ή 
 
(ii) είναι ή ενδέχεται να συνεχίσει να είναι περισσότερο ή εύλογα επαρκές προς 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
 
τέτοιες τροποποιήσεις των κανονισµών - οι οποίες ήθελαν θεωρηθεί αναγκαίες για 
να καταστεί το Ταµείο, ανάλογα µε την περίπτωση, επαρκές ή όχι περισσότερο ή 
εύλογα επαρκές προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 

3(β) του 21(Ι) 
του 2005. 

 
 
 
 

3(γ) του 21(Ι) 
του 2005. 

(δ) την καταβολή εισφορών στο Ταµείο από δικηγόρους εισφορείς που ασκούν το 
επάγγελµα και το ποσό και τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και των κυρώσεων 
για την παράλειψη της καταβολής των εισφορών αυτών. 
 
(ε) τους όρους παροχής συντάξεων και χορηγηµάτων σε εισφορείς ή τις χήρες και τα 
ορφανά αυτών και τον τρόπο υπολογισµού των εισφορών αυτών και χορηγηµάτων 
στη βάση των εµπρόθεσµων εισφορών που εγκρίνονται από το Συµβούλιο 
 
(στ) τις πληροφορίες που θα παρέχονται από εισφορείς και τις χήρες και τα ορφανά 
τους. 
 
(ζ) απαγόρευσης όπως η σύνταξη ή το χορήγηµα εκχωρείται ή επιβαρύνεται µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή υπόκειται σε οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης. 
 
(η) τις περιστάσεις υπό τις οποίες σύνταξη που χορηγήθηκε δυνάµει των εν λόγω 
κανονισµών παύει ή αναιρείται. 
 
(θ) την τήρηση κατάλληλων λογαριασµών του Ταµείου και τον τρόπο ελέγχου 
αυτών. 
 
(ι) τους όρους υπό τους οποίους το Ταµείο διαλύεται και τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί στην περίπτωση αυτή και τον τρόπο διάθεσης του Ταµείου. 
 
(ια) τέτοια παρεµπίπτοντα και συµπληρωµατικά θέµατα τα οποία δυνατό να είναι 
αναγκαία ή σκόπιµα για τους σκοπούς του Ταµείου. 
 

Κανονισµοί του 
Υπουργικού 
Συµβουλίου 

που προνοούν 

27.—(1) Με την καθίδρυση του Ταµείου δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 26, το 
Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει κανονισµούς που προνοούν— 
 
(α) για την καταβολή τέτοιων τελών ως ήθελε καθοριστεί, από κάθε δικηγόρο που 
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για τέλη. ασκεί το επάγγελµα, ο οποίος εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή 
δικαστή ή άλλου λειτουργού του ∆ικαστηρίου, ή ο οποίος προβαίνει σε οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια ως δικηγόρος, η οποία ήθελε καθοριστεί ή ο οποίος καταχωρεί ή 
παρουσιάζει σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή δικαστή ή άλλο λειτουργό του 
∆ικαστηρίου οποιοδήποτε καθοριζόµενο έγγραφο, ή εκ µέρους του οποίου 
καταχωρείται ή παρουσιάζεται τέτοιο έγγραφο. 
 
(β) για τον τρόπο είσπραξης των τελών αυτών. 
 

 
 
 
 
 

4 του 21(Ι) του 
2005. 

 

(2) Σε κανένα δικηγόρο δεν επιτρέπεται να εµφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε 
δικαστηρίου ή δικαστή ή άλλου λειτουργού του ∆ικαστηρίου ή να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε καθοριζόµενη ενέργεια, και κανένα καθοριζόµενο έγγραφο δεν 
καταχωρείται ή παρουσιάζεται σε δικαστήριο ή δικαστή ή άλλο λειτουργό του 
∆ικαστηρίου, εκτός αν τα τέλη τα καθοριζόµενα δυνάµει του εδαφίου (1) έχουν 
καταβληθεί, ή εάν πρόκειται για Νοµικό Λειτουργό. 
 

Κατάθεση 
Κανονισµών 

στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 

18 του 92/83. 
8 του 98/84. 
6 του 52/85. 

27Α. Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το Μέρος αυτό κατατίθενται στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των 
Αντιπροσώπων µε απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει του Κανονισµούς που 
κατατέθηκαν, µε τον τρόπο αυτό, εν όλω ή εν µέρει, τότε αυτοί αµέσως µετά την 
πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας δηµοσιεύονται στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την δηµοσίευση αυτή. Σε περίπτωση 
τροποποίησης αυτών εν όλω ή εν µέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ως ήθελαν τροποποιηθεί 
από αυτή µε αυτό τον τρόπο και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση αυτή. 
 

Καταβολή 
τελών στο 
Ταµείο. 

28. Όλα τα χρήµατα που εισπράττονται από τα τέλη που επιβάλλονται δυνάµει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 27, καταβάλλονται στο Ταµείο αλλά, εκτός από την 
καταβολή αυτή, καµία άλλη πληρωµή δεν διενεργείται στο Ταµείο από τις γενικές 
προσόδους της ∆ηµοκρατίας. 
 

Απαγόρευση 
της 

επιβάρυνσης 
των πελατών 
για εισφορές ή 
τέλη από τους 
δικηγόρους. 

29.—1) Κανένας δικηγόρος δεν χρεώνει ή εισπράττει από οποιοδήποτε πελάτη του 
οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν υπό τύπο εισφοράς στο Ταµείο ή 
τελών που επιβάλλονται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 27. 
 
(2) ∆ικηγόρος ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) είναι ένοχος για 
ασυµβίβαστη διαγωγή µε το επάγγελµα και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη δυνάµει 
του Νόµου αυτού. 
 

ΜΕΡΟΣ VII 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
∆ιάδικοι. 30. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον Νόµο αυτό, κάθε 

διάδικος σε οποιαδήποτε πολιτική ή ποινική διαδικασία δύναται να εµφανίζεται 
αυτοπροσώπως και να διευθύνει την υπόθεσή του. και όταν υπάρχουν διάφοροι 
διάδικοι σε πολιτική διαδικασία οι οποίοι έχουν κοινά συµφέροντα, οποιοσδήποτε 
από τους διάδικους αυτούς δύναται να εξουσιοδοτηθεί γραπτά από τον άλλο ή τους 
άλλους να εµφανίζεται εκ µέρους τους και να διευθύνει την υπόθεση. και το 
δικαστήριο που επιλαµβάνεται πολιτικής διαδικασίας δύναται, όταν κρίνει αυτό 
πρέπον, µε προσωπική αίτηση οποιουδήποτε διάδικου, να επιτρέπει σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο, το οποίο είναι στενός συγγενής του διαδίκου αυτού, να εµφανίζεται εκ 
µέρους του και να διευθύνει την υπόθεση για λογαριασµό του. 
 

306746423 
Πλήρωση 

κενών θέσεων. 
4 του 24/56. 

31. Όταν υπάρχει κενή θέση µέλους της Επιτροπής Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου 
ή αιρετού µέλους του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, αυτή 
πληρούται µε την εκλογή µέλους που έχει τα προσόντα σχετικά µε αυτό από τα 
υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής Τοπικού ∆ικηγορικού Συλλόγου ή του Συµβουλίου του 
Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, ανάλογα µε την περίπτωση, και κάθε µέλος που 
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εκλέγεται µε τον τρόπο αυτό, υπηρετεί για το υπόλοιπο της χρονικής περιόδου για 
την οποία το προηγούµενο µέλος είχε εκλεγεί: 
 
Νοείται ότι, αν λόγω κενών θέσεων µελών της Επιτροπής Τοπικού ∆ικηγορικού 
Συλλόγου ή αιρετών µελών του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου, ο αριθµός των µελών αυτών µειωθεί κάτω από το ένα τρίτο, τότε οι 
θέσεις που κενώθηκαν πληρούνται µε την εκλογή νέων µελών που έχουν τα 
προσόντα σχετικά µε αυτό, σε γενική συνέλευση του Τοπικού ∆ικηγορικού 
Συλλόγου ή του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, ανάλογα µε την περίπτωση, η 
οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό. 
 

Εξουσία για 
έκδοση 

κανονισµών. 
3 του 42/61 
7 του 42/61 

9(α) του 98/84. 
7 του 52/85. 

 
8 του 65(Ι) του 

2005. 
 
 

32.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε τη σύσταση και βοήθεια του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου και αφού ακούσει τις απόψεις του Συµβουλίου του Παγκύπριου 
∆ικηγορικού Συλλόγου δύναται να εκδίδει κανονισµούς, οι οποίοι δηµοσιεύονται 
στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, για την καλύτερη εφαρµογή των σκοπών 
των Μερών ΙΙΙ και IV, και άνευ επηρεασµού της γενικότητας των εξουσιών που 
χορηγήθηκαν προηγουµένως στο άρθρο αυτό, για τον καθορισµό του ανώτατου 
ορίου δικαιωµάτων τα οποία οι δικηγόροι δύνανται να λαµβάνουν σε σχέση µε 
οποιαδήποτε εργασία που διεξάγεται στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο, καθώς 
επίσης και για τον καθορισµό του τέλους που καταβάλλεται από κάθε πρόσωπο που 
υποβάλλει αίτηση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο εναντίον δικηγόρου δυνάµει της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 17: 
 

3 του 158(Ι) 
του 2005. 

Νοείται ότι µέχρις ότου εκδοθούν Κανονισµοί, το ύψος του καταβλητέου τέλους 
καθορίζεται στις Λ.Κ. 40,00 για κάθε αίτηση. 
 

9(β) του 98/84. (2) Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ηµερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των 
Αντιπροσώπων µε απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισµούς 
που κατατέθηκαν µε τον τρόπο αυτό, εν όλω ή εν µέρει, τότε αυτοί αµέσως µετά την 
πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση αυτή. Σε περίπτωση 
τροποποίησης αυτών εν όλω ή εν µέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ως ήθελαν τροποποιηθεί 
από αυτή µε τον τρόπο αυτό και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση αυτή. 
 

Επιφύλαξη. 
1949 Κεφ. 3. 

33. ∆ικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραµµένος δυνάµει του περί ∆ικηγόρων Νόµου 
θεωρείται ότι γράφτηκε δυνάµει του Νόµου αυτού και κάθε άδεια που εκδόθηκε 
δυνάµει του περί ∆ικηγόρων Νόµου θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάµει του Νόµου 
αυτού. 
 

Ηµεροµηνία 
έναρξης της 
ισχύος του 
Νόµου. 

 

34. Η ισχύς του Νόµου αυτού αρχίζει µε την δηµοσίευση του στην εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης εκτός του Μέρους VI, του οποίου η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος θα 
οριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση στην επίσηµη εφηµερίδα.  

 
 
3 του 56(Ι) του 

1993. 
Η έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου (56(Ι) του 1993) αρχίζει την 6η 
∆εκεµβρίου 1993. 
 

4 του 103(Ι) 
του 1996. 

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (103(Ι) του 1996) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1997. 
 

6 του 180(Ι) 
του 2002. 

Ο παρών Νόµος (180(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

7 του 130(Ι) 
του 2003. 

Ο παρών Νόµος (130(Ι) του 2003) τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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9 του 65(Ι) του 
2005. 

Ειδική διάταξη. 

9. Ο Αρχιπρωτοκολλητής από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόµου παραδίδει στο Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου αντίγραφο 
του Μητρώου των ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα. 
 

 
 3 του 175(Ι) του 2006. 

 
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(άρθρο 3) 
 

Ο ΠΕΡΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(άρθρο 6Α(3)) 

 
∆ΗΛΩΣΗ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ 

(Για σκοπούς έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλµατος) 
 
Ο/Η υπογεγραµµένος/υπογεγραµµένη ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …, δικηγόρος από τη 
... ... ... ... ..., αρ. ∆.Τ. ... ... ... ... ..., αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων ... ... ... ... ..., βεβαιώνω και 
δηλώνω τα ακόλουθα: 
 
1. Είµαι εγγεγραµµένος/εγγεγραµµένη στο Μητρώο ∆ικηγόρων µε αύξοντα αριθµό ... ... ... ... 
... και εντεταγµένος/εντεταγµένη στη δύναµη του ∆ικηγορικού Συλλόγου ... ... ... ...  
 
2. ∆ηλώνω 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. ∆ιαµένω 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 
 

(γ) ως συνεργάτης/συνεργάτιδα του/της συναδέλφου ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
και/ή συνεταιρισµού δικηγόρων ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
στη διεύθυνση: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
και µε ηλεκτρονική διεύθυνση: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
6. ∆ε συνδέοµαι συνεταιρικά ούτε συνεργάζοµαι µε οποιοδήποτε πρόσωπο εταιρεία ή 
οργανισµό, κατά τρόπο που να διευκολύνεται η καταστρατήγηση των διατάξεων του περί 
∆ικηγόρων Νόµου, σ΄ ό,τι αφορά την άσκηση της δικηγορίας. 
 
7. Τακτοποίησα όλες τις οικονοµικές εκκρεµότητές µου στο Ταµείο Συντάξεως ∆ικηγόρων και 
στον Τοπικό ∆ικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκω. 
 
8. Όλα τα πιο πάνω βεβαιώνω και λέγω ως αληθή και εν γνώσει των συνεπειών του προκαλείν 
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την υφ΄ετέρου υπογραφή ή εκτέλεση εγγράφου διά ψευδών παραστάσεων (άρθρο 341 του 
Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως εκάστοτε τροποποιείται). 
 
Ηµεροµηνία: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

Ο ∆ΗΛΩΝ / Η ∆ΗΛΟΥΣΑ 
(Υπογραφή) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
___________________________________________________________________ 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
Βεβαιώνεται ότι τα όσα αναφέρονται στη δήλωση του/της συναδέλφου ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... είναι αληθή. 
 
Ηµεροµηνία: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
(Υπογραφές) 
 
1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Πρόεδρος  

 
(Σφραγίδα) 

 
2. ...................................... 
Γραµµατέας  

». 
 

 
 

5 του 175(Ι) του 2006. 
 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 11Α) 

 
∆ικαστήριο Περίοδος άσκησης 

∆ικηγορικού επαγγέλµατος 
(1) Ανώτατο ∆ικαστήριο κατά την ακρόαση 
υπόθεσης στην άσκηση της δευτεροβάθµιας 
δικαιοδοσίας του 
 

δύο έτη. 

(2) Κακουργιοδικείο κατά την ακρόαση 
οποιασδήποτε υπόθεσης 
 

δύο έτη. 

 


