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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 

 

    ∆ΙΚΑΣΤΕΣ 

 

 Απόφοιτοι πανεπιστηµίων µε πτυχίο νοµικής και εγγεγραµµένοι 

δικηγόροι στην Κύπρο, µπορούν να διοριστούν ως δικαστές εφ΄ 

όσον ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελµα για περίοδο έξι 

χρόνων και πετύχουν σε προφορική εξέταση ενώπιον των 

δικαστών του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της Κύπρου.  Ο 

εισαγωγικός βαθµός είναι εκείνος του Επαρχιακού ∆ικαστή στα 

Επαρχιακά ∆ικαστήρια των διαφόρων Επαρχιών και η 

βαθµολογική τους εξέλιξη είναι:  Επαρχιακός ∆ικαστής, 

Ανώτερος Επαρχιακός ∆ικαστής, Πρόεδρος Επαρχιακού 

∆ικαστηρίου, ∆ικαστής Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Ειδική 

κατηγορία δικαστών αποτελούν οι δικαστές των Οικογενειακών 

∆ικαστηρίων, των ∆ικαστηρίων Εργατικών ∆ιαφορών, των 

∆ικαστηρίων Ελέγχου Ενοικιάσεως και των Στρατιωτικών 

∆ικαστηρίων, στα οποία διορίζονται µε καθεστώς και εξέλιξη, 

ανάλογη του Επαρχιακού ∆ικαστή αλλά µέχρι το βαθµό του 

Πρόεδρου των δικαστηρίων αυτών. 

 

Όσον αφορά τους ∆ικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, 

περιλαµβανοµένου και του Προέδρου του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου,  αυτοί διορίζονται από τον Πρόεδρο της 
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∆ηµοκρατίας, βάσει της εξουσίας που του παρέχεται από το 

Σύνταγµα. Σύµφωνα µε καθιερωµένη πρακτική ο Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας λαµβάνει προ του διορισµού τις συστάσεις του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.  ∆ικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

διορίζονται κατά κανόνα µεταξύ των Προέδρων των  

Επαρχιακών ∆ικαστηρίων. ∆ικαστής Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

δύναται όπως διοριστεί και πρόσωπο εκτός δικαστικής 

υπηρεσίας το οποίο έχει εξασκήσει το δικηγορικό επάγγελµα 

για περίοδο 15 χρόνων και είναι ανωτάτου ηθικού επιπέδου. 

 

Με βάση το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο, αποτελεί το Ανώτατον ∆ικαστικό 

Συµβούλιο στην αποκλειστική αρµοδιότητα του οποίου 

υπάγονται ο διορισµός, η προαγωγή, η µετάθεση, ο πειθαρχικός 

έλεγχος, ο τερµατισµός της υπηρεσίας και η απόλυση των 

δικαστών. 

Ο αριθµός των δικαστών στην Κύπρο ανέρχεται σήµερα στους 

96 συµπεριλαµβανοµένων και των δικαστών του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου,  οι οποίοι ανέρχονται πάντοτε στους 13.  Το όριο 

αφυπηρέτησης για όλους τους πρωτόδικους ∆ικαστές είναι το 

63ο έτος ενώ για τους δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

(συµπεριλαµβανοµένου και του Προέδρου) είναι το 68ο έτος. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ     ΚΑΙ 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 Είναι Ανεξάρτητοι Αξιωµατούχοι του Κράτους και διορίζονται 

από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε βάση το Σύνταγµα.  

Είναι πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα προσόντα για διορισµό ως 

δικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.  Ο Γενικός Εισαγγελέας 

προΐσταται της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας και ο 

Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας έπεται αυτού.  Η Νοµική 

Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας είναι ανεξάρτητη υπηρεσία µη 

υπαγόµενη σε οποιοδήποτε υπουργείο.  Ο Γενικός Εισαγγελέας 

βοηθούµενος από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα είναι ο 

νοµικός σύµβουλος της ∆ηµοκρατίας, του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας, του Υπουργικού Συµβουλίου και των υπουργών 

και έχει εξουσία να κινεί, διεξάγει, επιλαµβάνεται και συνεχίζει 

ή διακόπτει οποιαδήποτε διαδικασία ή να διατάσσει τη δίωξη 

οποιουδήποτε προσώπου στη ∆ηµοκρατία για οποιουδήποτε 

αδίκηµα.  Η εξουσία αυτή ασκείται είτε αυτοπροσώπως από το 

Γενικό Εισαγγελέα είτε µέσω υπαλλήλων οι οποίοι υπάγονται 

στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας 

(Νοµική Υπηρεσία) και ενεργούν κάτω και σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του. (Ιδε κατωτέρω για άσκηση ποινικής δίωξης και 

από Αστυνοµία). Οι υπάλληλοι της Νοµικής Υπηρεσίας είναι 

εγγεγραµµένοι δικηγόροι οι οποίοι όµως διέπονται από τον περί 

∆ηµοσίας Υπηρεσίας Νόµο του 1990 (Ν.1/890) όπου υπάρχει 

πρόβλεψη για την πρόσληψη τους, την υπηρεσιακή τους 

κατάσταση, την προαγωγή τους και τις υπηρεσίες τους. 



 

 

 

5

 

  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

 Απόφοιτοι πανεπιστηµίου µε πτυχίο νοµικής και εγγεγραµµένοι 

δικηγόροι, διορίζονται και υπηρετούν στην Αστυνοµία Κύπρου 

την οποία εκπροσωπούν ενώπιον των δικαστηρίων ως δηµόσιοι 

κατήγοροι, σε ποινικές υποθέσεις, σε υποθέσεις δηλαδή στις 

οποίες η Αστυνοµία ασκεί ποινική δίωξη.  Οι εισαγγελείς της 

Αστυνοµίας προσλαµβάνονται µετά από γραπτό και προφορικό 

διαγωνισµό σε όλα τα εισαγγελικά τµήµατα της Αστυνοµίας και 

διέπονται για την υπηρεσιακή τους κατάσταση από τον περί 

Αστυνοµίας Νόµο του 2004 (Ν.73(Ι)/2004).  Η άσκηση της 

ποινικής δίωξης και ο χειρισµός, των ποινικών υποθέσεων επί 

δικαστηρίω από την Αστυνοµία τελεί υπό τον έλεγχο και τις 

οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

 

  

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ 

  

 Απόφοιτοι πανεπιστηµίων µε πτυχίο νοµικής αναγνωρισµένο 

από το Νοµικό Συµβούλιο µε βάση τον περί ∆ικηγόρων Νόµο 

(Κεφ. 2), εγγράφονται ως δικηγόροι µετά από συµπλήρωση 

περιόδου άσκησης 12 µηνών και αφού επιτύχουν σε γραπτό 

διαγωνισµό.  Είναι οργανωµένοι σε Τοπικούς ∆ικηγορικούς 

Συλλόγους που έχουν έδρα, την έδρα κάθε Επαρχιακού 

∆ικαστηρίου της χώρας αλλά όλοι είναι και µέλη του 

Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου.  Η εισδοχή και εγγραφή 
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τους ως δικηγόρων, η άσκηση του επαγγέλµατος τους, η 

πειθαρχία οι συντάξεις και τα χορηγήµατα που τους παρέχονται 

διέπονται από τον περί ∆ικηγόρων Νόµο, Κεφ. 2 (όπως 

τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα) και από τους Κανονισµούς οι 

οποίοι εκδίδονται δυνάµει του πιο πάνω Νόµου ως επίσης και 

δυνάµει του περί Απονοµής της ∆ικαιοσύνης Νόµου του 1964.  

Αρχικά έχουν δικαίωµα να εµφανίζονται και να διεκπεραιώνουν 

υποθέσεις ενώπιον των επαρχιακών δικαστηρίων (συµπερ. του 

Οικογενειακού, Εργατικών ∆ιαφορών, Ελέγχου Ενοικιάσεων 

και Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου) και ακολούθως ανάλογα µε τα 

χρόνια άσκησης του επαγγέλµατος ενώπιον Προέδρου 

Επαρχιακού ∆ικαστηρίου, ενώπιον Κακουργιοδικείου και 

ενώπιον Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. 

 

 Σύµφωνα µε τον Ν. 180(Ι)/2002, Νόµος ο οποίος τροποποιεί 

τον περί ∆ικηγόρων Νόµο, για σκοπούς εναρµόνισης µε την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/05/ΕΚ για τη διευκόλυνση της µόνιµης 

άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος σε κράτος µέλος 

διάφορου εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελµατικός 

τίτλος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ µε την προσχώρηση της 

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 1.5.2004, µπορούν να 

ασκούν µόνιµα το επάγγελµα του δικηγόρου στην Κύπρο, 

δικηγόροι υπήκοοι κρατών µελών της Ε.Ε., ως ελεύθεροι 

επαγγελµατίες ή έµµισθοι.  Πριν την άσκηση του επαγγέλµατος 

του δικηγόρου στη ∆ηµοκρατία ο δικηγόρος θα πρέπει να φέρει 

τον επαγγελµατικό τίτλο του κράτους µέλους στο οποίο 

απέκτησε το δικαίωµα να φέρει αυτόν τον τίτλο.  Στην Κύπρο 

οφείλουν να εγγραφούν σε ειδικό µέρος του Μητρώου των 
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∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα.  Για την εγγραφή αυτή 

το Νοµικό Συµβούλιο απαιτεί την προσκόµιση των ακόλουθων 

πιστοποιητικών: 

 

(α) πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η 

ιθαγένεια κράτους µέλους. 

 

(β) πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου. 

 

(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.  Το πιστοποιητικό αυτό καθώς και η 

βεβαίωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πέραν των τριών 

µηνών από την παρουσίαση τους. 

 

 Περαιτέρω, ο επαγγελµατικός τους τίτλος πρέπει να 

είναι διατυπωµένος σαφώς στη γλώσσα ή σε µία από τις 

επίσηµες γλώσσες του κράτους καταγωγής. 

            

 Εφόσον γίνει αποδεκτή η  αίτηση του για εγγραφή από 

το Νοµικό Συµβούλιο, κάθε δικηγόρος υπόκειται στις 

ίδιες υποχρεώσεις και έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τον 

Κύπριο συνάδελφο του, δύναται όµως να εξοµοιωθεί µε 

τον Κύπριο δικηγόρο και να ενταχθεί πλήρως στο 

δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία µετά την 

παρέλευση τριετίας κατά την οποία άσκησε πρακτική 
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και τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα στη 

∆ηµοκρατία και στον τοµέα του κυπριακού δικαίου 

συµπεριλαµβανοµένου και του κοινοτικού δικαίου. 

 

 Πριν την πάροδο της τριετίας, για την εκπροσώπηση και 

υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ο εν λόγω 

δικηγόρος 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.   

 

 Επίσης είναι δυνατή η άσκηση του δικηγορικού 

επαγγέλµατος στη ∆ηµοκρατία υπό τον επαγγελµατικό 

τίτλο καταγωγής, συλλογικά, (α) κατά τον ίδιο τρόπο 

που ασκείται συλλογικά το επάγγελµα από τους 

Κύπριους δικηγόρους µε (i) κύπριο δικηγόρο (ii) 

δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους ο οποίος ασκεί το 

δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία, και (β) µε 

δικηγόρο υπήκοο κράτους µέλους, ο οποίος ασκεί 

µόνιµα το δικηγορικό επάγγελµα στο κράτος εκείνο και 

µε τον επαγγελµατικό τίτλο του κράτους αυτού. 
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