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Νοµικό Πλαίσιο
Οι διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων των
δικηγόρων καθορίζονται από τις εξής νοµοθεσίες:
Τον περί ∆ικηγόρων Νόµο, Κεφ. 2.
Τον περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόµο του 2002, Ν.
180(Ι)/2002
Τον περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικό) Νόµο του 2003, Ν. 117(Ι)/2003
Τον περί ∆ικηγόρων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόµο του 2003, Ν.
130(Ι)/2003
Πληροφορίες και/ή έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στις
αρµόδιες αρχές για:
Α.

Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους κρατών µελών:

Για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση πελάτη ενώπιον
δικαστηρίου δικηγόρος υπήκοος κράτους µέλους, που παρέχει τις
υπηρεσίες του στη ∆ηµοκρατία 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, τηρώντας πάντοτε τις διατάξεις του
βασικού νόµου και των δυνάµει αυτού ή άλλων νόµων εκδοθέντων
Κανονισµών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελµα, µε εξαίρεση τις
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ρυθµίσεις που αφορούν το Ταµείο Συντάξεων ∆ικηγόρων. Για την
εµφάνιση αυτή απαιτείται από το Νοµικό Συµβούλιο η προσκόµιση
των ακόλουθων εγγράφων:
•

Έγγραφα δηλωτικά της ιδιότητας του, δέκα µέρες τουλάχιστον
πριν από την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας.

•

Πληροφορίες σχετικές µε τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στη
∆ηµοκρατία, την πιθανή διάρκεια τους, τη διεύθυνσή του, το
∆ικηγορικό Σύλλογο του κράτους µέλους προέλευσης, το
όνοµα και τη διεύθυνση του δικηγόρου µε τον οποίο θα
συµπράξει, και

•

∆ήλωση µη ασυµβιβάστου ή πειθαρχικών ποινών σε βάρος του.

Για την τήρηση των πιο πάνω υποχρεώσεων ο δικηγόρος, υπήκοος
κράτους µέλους, υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση στον Πρόεδρο
του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εµφανιστεί.
Τα πιο πάνω έγραφα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζονται και στην
περίπτωση παροχής υπηρεσιών ενώπιον οποιασδήποτε δηµοσίας αρχής
ή άλλου δηµόσιου οργάνου.
Περαιτέρω, οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία
καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο-µητρώο το οποίο ονοµάζεται Μητρώο
των ∆ικηγόρων Κρατών µελών που Παρέχουν Υπηρεσίες.
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Η ύπαρξη κατοικίας του δικηγόρου αυτού στη ∆ηµοκρατία ή η
εγγραφή του στο Μητρώο των ∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα
δεν απαιτείται. Απαγορεύεται δε, µε αφορµή την παροχή αυτών των
υπηρεσιών και µόνο, η εγκαθίδρυση δικηγορικού γραφείου στη
∆ηµοκρατία.
Σε περίπτωση συστηµατικής παροχής υπηρεσιών στη ∆ηµοκρατία
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο δικηγόρο δήλωση, σύµφωνα µε την
οποία

η περίπτωση του υπόκειται στη ρύθµιση του δικαιώµατος

εγκατάστασης.
B. Μόνιµη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος από δικηγόρους
κρατών-µελών:
Προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων των δικηγόρων στη
∆ηµοκρατία είναι η εγγραφή τους σε ειδικό µέρος του Μητρώου των
∆ικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελµα.

Για την εγγραφή αυτή

απαιτείται από το Νοµικό Συµβούλιο η προσκόµιση των ακόλουθων
πιστοποιητικών:
•

πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η ιθαγένεια
κράτους µέλους.

•

πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου. και

•

πιστοποιητικό εγγραφής σε µητρώο της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους καταγωγής καθώς και βεβαίωση ότι δικηγόρος
εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητες του και δεν έχει
αναστολή ή ακυρωθεί η άδεια του για οποιοδήποτε λόγο. Το
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πιστοποιητικό αυτό καθώς και η βεβαίωση δεν πρέπει να έχουν
εκδοθεί πέραν των τριών µηνών πριν την παρουσίασή τους.
Μετά την εγγραφή του, ο ∆ικηγόρος µπορεί να παρέχει νοµικές
συµβουλές σε θέµατα κυπριακού δικαίου, κοινοτικού και διεθνούς
δικαίου και του δικαίου του κράτους καταγωγής του.
Για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου ο
δικηγόρος δικαιούται να ενεργεί κατόπιν συµφωνίας µαζί µε δικηγόρο
που ασκεί το δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία.
Απαγορεύεται όµως η άσκηση δραστηριοτήτων στη ∆ηµοκρατία
άλλων εκτός από των επαγγελµατικών, εάν τέτοιες δραστηριότητες δεν
ασκούνται από δικηγόρους στο κράτος µέλος καταγωγής, έστω και αν
τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονταν στους δικηγόρους που ασκούν το
δικηγορικό επάγγελµα µε τον επαγγελµατικό τίτλο της ∆ηµοκρατίας.
Για πλήρη ένταξη στο δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία
υποβάλλεται σχετική αίτηση στο Νοµικό Συµβούλιο, µετά την
παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο δικηγόρος άσκησε πραγµατική
και τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα και στον τοµέα του
κυπριακού δικαίου συµπεριλαµβανοµένου και του κοινοτικού δικαίου.
Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται µε αποδεικτικά της τριετούς
επαγγελµατικής δραστηριότητας εκ µέρους του δικηγόρου στο
κυπριακό δίκαιο.
Αν παραστεί ανάγκη ο δικηγόρος υποβάλλεται σε προφορικές ή
γραπτές πρόσθετες εξηγήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά µε τα στοιχεία
και έγγραφα που έχει υποβάλει.
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Άδεια πρόσβασης στο επάγγελµα του δικηγόρου στη ∆ηµοκρατία
δύναται να παρασχεθεί από το Νοµικό Συµβούλιο σε δικηγόρο µε
µικρότερη των τριών ετών διάρκεια άσκησης στον τοµέα του
κυπριακού δικαίου 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.
Η αναγνώριση του διπλώµατος του δικηγόρου και η πρόσβαση του στο
δικηγορικό επάγγελµα στη ∆ηµοκρατία κρίνεται από το Νοµικό
Συµβούλιο µετά από αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται
ανωτέρω.
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους
ξένους δικηγόρους.
Εθνική Νοµοθεσία:

Κεφ. 2. Ο περί ∆ικηγόρων Νόµος
Ν.180(Ι)/2002
–
Ο
περί
∆ικηγόρων
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόµος
Ν.117(Ι)/2003
–
Ο
Περί
∆ικηγόρων
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 του 2002
Ν.130(Ι)2003
–
Ο
περί
∆ικηγόρωνΤροποποιητικός) Νόµος του 2003 – Οδηγίες
77/249/ΕΟΚ και 98/5/ΕΚ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
• τηλ. +357 22779156
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Επιµέλεια: Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
Έκδοση: Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Μάϊος 2005
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