
ΜΔΡΟ I ΔIΑΓΩΓIΚΔ ΓIΑΣΑΞΔI 

ςvoπηικόρ ηίηλoρ 

1. Ν παξψv Λφκoο ζα αvαθέξεηαη σο o πεξί Γηθεγφξσv Λφκoο. 

Δπμηvεία 

2.-(1) Πηo Λφκo απηφ εθηφο αv απφ ηo θείκεvo πξoθχπηεη δηαθoξεηηθή έvvoηα- 

"Αvψηαηo Γηθαζηήξηo" ζεκαίvεη ηo Αvψηαηo Γηθαζηήξηo 
ηεο Γεκoθξαηίαο 

"αζθείv ηεv δηθεγoξίαv" ζεκαίvεη- 

(i) ηεv εκθάvηζε εvψπηov oπoηoπδήπoηε Γηθαζηεξίoπ 

γηα δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο εθ κέξoπο oπoηoπδήπoηε 
πξoζψπoπ ή ηεο Γεκoθξαηίαο· 

(ii) ηεv παξαζθεπή ή κειέηε oπoηoπδήπoηε δηθoγξάθoπ 

εθ κέξoπο πειάηε· 

Γηα ηoπο ζθoπoχο ηεο παξαγξάθoπ απηήο "δηθφγξαθo" 

πεξηιακβάvεη θάζε έγγξαθo πoπ θαηαρσξίδεηαη ζηo 

δηθαζηήξηo θαη απoηειεί κέξoο ηεο δηθoγξαθίαο αιιά 

δεv πεξηιακβάvεη έθζεζε εκπεηξoγvψκovα ή θαηάζεζε 

κάξηπξα πoπ πεξηέρεη έθζεζε γεγovφησv 

(iii) ηεv εvέξγεηα εγγξαθήο εκπoξηθψv ζεκάησv ή 

δηπισκάησv επξεζηηερvίαο θαη ηεv εκθάvηζε εvψπηov 

oπoηαζδήπoηε δηoηθεηηθήο αξρήο γηα ηoπο 
πξoαvαθεξφκεvoπο ζθoπoχο· 

(iv) ηε ζχvηαμε, αvαζεψξεζε, ηξoπoπoίεζε 

oπoηoπδήπoηε ηδξπηηθoχ εγγξάθoπ ή θαηαζηαηηθoχ 

εηαηξείαο θάζε κoξθήο ή oπoηαζδήπoηε αίηεζεο, 

έθζεζεο, δήισζεο, έvoξθεο δήισζεο, απφθαζεο ή 

άιιoπ εγγξάθoπ πoπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχζηαζε, 

εγγξαθή, oξγάvσζε, αvαδηoξγάvσζε ή δηάιπζε 
oπoηoπδήπoηε voκηθoχ πξoζψπoπ· 

(v) ηε vεoιφγεζε πιoίσv θαη ηε ζχvηαμε θάζε 

εγγξάθoπ πoπ αvαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε, κεηαβίβαζε, 

αιιoίσζε ή θαηάξγεζε θάζε δηθαηψκαηoο επί πιoίoπ 

θαζψο θαη ηεv εκθάvηζε εvψπηov αξκφδηαο αξρήο γηα ηo 
ζθoπφ απηφ· 

(vi) ηε γλσκάηεπζε ζε θάζε λνκηθφ ζέκα πνπ 
ππνβάιιεηαη ζην δηθεγφξν· 



(vii) ηε ζχvηαμε ή κειέηε oπoηoπδήπoηε εγγξάθoπ πoπ 

θαηαρσξίδεηαη ζηo Γηθαζηήξηo γηα ζθoπoχο δηαρείξηζεο 

δπvάκεη ηoπ πεξί Γηαρείξηζεο Ξεξηoπζηψv 
Απoβησζάvησv Λφκoπ· 

"Γεκoθξαηία" ζεκαίvεη ηε Γεκoθξαηία ηεο Θχπξoπ· 

"Γηθαζηήξηo" ζεκαίvεη ηo Αvψηαηo Γηθαζηήξηo ή θάζε 

άιιo δηθαζηήξηo θαηψηεξo ηoχηoπ θαη πεξηιακβάvεη 
oπoηoδήπoηε δηθαζηή απηψv 

"δηθαζηηθφ ιεηηoχξγεκα" ζεκαίvεη ηo ιεηηoχξγεκα 
δηθαζηή oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ ηεο Γεκoθξαηίαο· 

"δηθεγφξoο" ζεκαίvεη πξφζσπo ηo oπoίo είvαη 

εγγεγξακκέvo σο δηθεγφξoο, δπvάκεη ηoπ Λφκoπ απηoχ 

ή oπoηoπδήπoηε ζρεηηθoχ vφκoπ πoπ ίζρπζε 
πξoγεvέζηεξα· 

"δηθεγφξoο o oπoίoο αζθεί ηo επάγγεικα" ζεκαίvεη 

δηθεγφξo o oπoίoο απoθηά ηo δηθαίσκα άζθεζεο ηoπ 

δηθεγoξηθoχ επαγγέικαηoο δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ 

εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ 11 θαη o oπoίoο έρovηαο σο 

θχξηo επάγγεικα ηεv άζθεζε ηoπ δηθεγoξηθoχ 

επαγγέικαηoο, πξoζθέξεηαη σο έηoηκoο vα ηo αζθήζεη 

θαη πεξηιακβάvεη Λoκηθφ Ιεηηoπξγφ o oπoίoο είvαη 

δηθεγφξoο θαη Γεκφζην Θαηήγνξν ν νπνίνο είλαη 

δηθεγφξνο θαη ππάγεηαη ζηε Λνκηθή πεξεζία απφ ηελ 

εκέξα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

"εηζθνξέαο" ζεκαίλεη δηθεγφξν, ν νπνίνο αζθεί ην 

επάγγεικα, αιιά δελ πεξηιακβάλεη Λνκηθφ Ιεηηνπξγφ, ν 

νπνίνο πξνζιήθζεθε ζηε Λνκηθή πεξεζία κεηά ηελ 
14ε Πεπηεκβξίνπ 1966· 

"Δπηηξoπή Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ" ζεκαίvεη 

επηηξoπή επαξρηαθoχ δηθεγoξηθoχ ζπιιφγoπ πoπ 

εθιέγεηαη δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ εδαθίoπ (3) ηoπ 
άξζξoπ 19· 

"Δηαηξεία Γηθεγφξσλ" ζεκαίλεη νκφξξπζκε ή 

εηεξφξξπζκε εηαηξεία ή ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ηεο νπνίαο ε εγγξαθή σο Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ 

εγθξίλεηαη απφ ην Λνκηθφ Ππκβνχιην γηα ζθνπνχο 

άζθεζεο δηθεγνξίαο απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

δηθεγφξνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) 
ηνπ άξζξνπ 6Γ. 

"ε εμέηαζε" ζεκαίvεη ηεv εμέηαζε πξoζψπσv πoπ 

επηζπκoχv vα εγγξαθoχv ζηo Κεηξψo ησv Γηθεγφξσv, 
ε oπoία θαζoξίδεηαη ζηo άξζξo 5· 



"θξάηνο κέινο" ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, Ππκβαιιφκελν κέξνο ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ 

Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν θαη ηελ Διβεηία· 

"θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο" ζεκαίλεη θξάηνο κέινο, ζην 

νπνίν ν δηθεγφξνο, ππήθννο θξάηνπο κέινπο, είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο. 

"Λoκηθφ Ππκβoχιηo" ζεκαίvεη ηo Ππκβoχιηo, ηo oπoίo 
θαζηδξχεηαη δπvάκεη ηoπ Λφκoπ απηoχ 

"Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo" ζεκαίvεη ηo Ξεηζαξρηθφ 

Ππκβoχιηo, ηo oπoίo θαζηδξχεηαη δπvάκεη ηoπ άξζξoπ 

16· 

"Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ" 

ζεκαίvεη ηo θεvηξηθφ ζπκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ηo oπoίo θαζηδξχεηαη δπvάκεη 

ηoπ άξζξoπ 23. 

"Ππκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν" 

ζεκαίλεη ηε Ππκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ 

Σψξν πνπ ππνγξάθηεθε ζην Νπφξην ζηηο 2 Καΐνπ 
1992, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη. 

(2) Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ oξηζκoχ "αζθείv ηεv δηθεγoξίαv", "δηθαζηήξηo" ζεκαίvεη δηθαζηήξηo 

πoπ θαζηδξχεηαη δπvάκεη oπoηoπδήπoηε vφκoπ πoπ ηζρχεη εθάζηoηε. 

ΜΔΡΟ II ΔIΓΟΥΗ ΚΑI ΔΓΓΡΑΦΗ 

Νoμικό ςμβoύλιo. ύvθεζη και απμoδιόηηηερ 

3.-(1) Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ παξφvηoο Λφκoπ θαζηδξχεηαη Λoκηθφ Ππκβoχιηo, ηo oπoίo 

απoηειείηαη απφ ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, σο Ξξφεδξo, απφ ηov εθάζηoηε 

Ξξφεδξo, Αvηηπξφεδξo θαη Γξακκαηέα ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ 
Ππιιφγoπ θαη απφ ηξεηο δηθεγφξoπο πoπ πξoέξρovηαη απφ ηηο δχo θoηvφηεηεο: 

Λoείηαη φηη, γηα φζo ρξφvo δεv είvαη εθηθηή ε ζπκκεηoρή δηθεγφξσv απφ ηεv άιιε θoηvφηεηα, 

oη δηθεγφξoη πoπ κεηέρoπv ζηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo ζα πξoέξρovηαη εμoιoθιήξoπ απφ 

δηθεγφξoπο πoπ αvήθoπv ζηεv ειιεvoθππξηαθή θoηvφηεηα. 

(2)(α) Νη ηξεηο δηθεγφξoη πoπ κεηέρoπv ζηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo επηιέγovηαη απφ ηo Ππκβoχιηo 

ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, απφ θαηάιoγo πoπ ππoβάιιεη o Γεvηθφο Δηζαγγειέαο 

ηεο Γεκoθξαηίαο o oπoίoο πεξηέρεη αξηζκφ δηθεγφξσv δηπιάζηo ηoπιάρηζηov απφ ηov αξηζκφ 
πoπ πξoβιέπεηαη ζηo εδάθηo (1). 

(β) Ν Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο ππoδεηθvχεη 

σο κέιε ηoπ Λoκηθoχ Ππκβoπιίoπ δηθεγφξoπο πoπ 

θαηέρoπv ηα πξoζφvηα γηα δηoξηζκφ ζηo αμίσκα ηoπ 
Γηθαζηή ηoπ Αvψηαηoπ Γηθαζηεξίoπ. 



(γ) Ζ ζεηεία ησv ηξηψv δηθεγφξσv κειψv ηoπ Λoκηθoχ 
Ππκβoπιίoπ είvαη ηξηεηήο. 

(3) Ρo Λoκηθφ Ππκβoχιηo, ζεσξείηαη δεφvησο ζπγθξoηεκέvo, αvεμάξηεηα απφ oπoηαδήπoηε 
θεvή ζέζε ζε απηφ. 

(4)(α) Ρν Λνκηθφ Ππκβνχιην επηιακβάλεηαη θαη απνθαζίδεη: 

(i) Δπί αηηήζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

εγγξαθνχλ σο δηθεγφξνη, δηεμάγεη ηελ εμέηαζε θαη 

εθδίδεη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά θαη επί αηηήζεσλ γηα 

εγγξαθή Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ, εμεηάδεη αλ πιεξνχληαη 

νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα Λφκν πξνυπνζέζεηο θαη 

εθδίδεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε· 

(ii) επί ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απφ ην Γεληθφ 

Δηζαγγειέα θαη απφ θάζε δηθεγφξν ν νπνίνο αζθεί ην 

επάγγεικα, θαη νη νπνίνη κε ηελ θαηαρψξηζε ζην 

Γηθαζηήξην νπνηνπδήπνηε θαζνξηδφκελνπ δηθνγξάθνπ 

ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ ή εθ 

κέξνπο ησλ νπνίσλ θαηαρσξείηαη ηέηνην δηθφγξαθν, 

ηειψλ σο ήζειε θαζνξηζηεί, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνκηθνχ 
Ππκβνπιίνπ: 

Λνείηαη φηη ζε θαλέλα δηθεγφξν δελ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεηαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε 

Γηθαζηεξίνπ ή λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε θαζνξηδφκελε ελέξγεηα θαη θαλέλα θαζνξηδφκελν 

έγγξαθν δελ θαηαρσξείηαη ή παξνπζηάδεηαη ζε Γηθαζηήξην, εθηφο αλ ηα θαζνξηδφκελα ηέιε 

έρνπλ θαηαβιεζεί. 

(β) Ρν Λνκηθφ Ππκβνχιην ηειεί ηέηνηεο άιιεο ιεηηνπξγίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Λφκνπ απηνχ, 
φπσο πξνλνείηαη πεξαηηέξσ. 

(5) Νη απνθάζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ε λνκηκφηεηα απηψλ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα 
αγσγήο ελψπηνλ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ. 

Ππoζόvηα για εγγπαθή ζηo Μηηπώo 

4. Θάζε πξφζσπo ζα δηθαηoχηαη vα ιάβεη απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo πηζηoπoηεηηθφ φηη 

δηθαηoχηαη vα εγγξαθεί σο δηθεγφξoο αv ηθαvoπoηήζεη ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo- 

(α) φηη έρεη ζπκπιεξσκέvo ηo εηθoζηφ πξψηo έηoο ηεο 

ειηθίαο ηoπ θαη 

(β) φηη είvαη θαιoχ ραξαθηήξα θαη δεv είvαη αθαηάιιειo 

πξφζσπo vα γίvεη δεθηφ σο δηθεγφξoο ιφγσ 

oπoηαζδήπoηε ζπκπεξηθoξάο ε oπoία ζα δηθαηoιoγoχζε 

ηo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo vα ιάβεη κέηξα εvαvηίov ηoπ 

δπvάκεη ηoπ άξζξoπ 17 θαη 

(γ) φηη είλαη - 



(i) πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή 

(ii) πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ή 

(iii) ζχδπγνο ή ηέθλνλ πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο ή 

(iv) ζχδπγνο ή ηέθλνλ πνιίηε άιινπ θξάηνπο κέινπο    

θαη έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε Γεκνθξαηία    θαη 

(δ) φηη θαηέρεη oπoηoδήπoηε απφ ηα αθφιoπζα 
πξoζφvηα, δειαδή- 

(i) είvαη θάηoρoο πηπρίoπ ή δηπιψκαηoο Λoκηθήο, ηo 

oπoίo απoθηήζεθε κε άιιo ηξφπo ή κε αιιειoγξαθία, 

oπoηoπδήπoηε απφ ηα Ξαvεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο ή ηεο 
Ρoπξθίαο, ή 

(ii) είvαη Barrister-at-Law ηεο Αγγιίαο, Βoξείoπ 

Iξιαvδίαο ή ηεο Γεκoθξαηίαο ηεο Iξιαvδίαο ή 

δηθεγφξoο ηεο Πθσηίαο, ή 

(iii) είvαη θάηoρoο πηπρίoπ Λoκηθήο πoπ απoθηήζεθε κε 

άιιo ηξφπo ή κε αιιειoγξαθία, oπoηoπδήπoηε απφ ηα 

Ξαvεπηζηήκηα ηoπ Ζvσκέvoπ Βαζηιείoπ ηεο Κεγάιεο 

Βξεηηαvίαο θαη Βoξείoπ Iξιαvδίαο ή ηεο Γεκoθξαηίαο 

ηεο Iξιαvδίαο: 

Λoείηαη φηη ηo πηπρίo Λoκηθήο γηα εμσηεξηθoχο 

ζπoπδαζηέο ηoπ Ξαvεπηζηεκίoπ ηoπ Ιovδίvoπ ζα 

ζεσξείηαη σο πηπρίo πoπ απoθηήζεθε κε άιιo ηξφπo ή 
κε αιιειoγξαθία, ή 

(iv) είvαη θάηoρoο ηέηoηoπ πηπρίoπ ή δηπιψκαηoο 

Λoκηθήο, ηo oπoίo απoθηήζεθε κε άιιo ηξφπo ή κε 

αιιειoγξαθία, oπoηoπδήπoηε άιιoπ Ξαvεπηζηεκίoπ ή 

Iδξχκαηoο, σο ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo δχvαηαη απφ θαηξφ 

ζε θαηξφ vα θαζoξίζεη κε γvσζηoπoίεζε πoπ 

δεκoζηεχεηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκoθξαηίαο: 

Λoείηαη φηη ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo δε ζα θαζoξίδεη 

oπoηoδήπoηε ηέηoηo πηπρίo ή δίπισκα oπoηoπδήπoηε 

ηέηoηoπ Ξαvεπηζηεκίoπ ή Iδξχκαηoο εθηφο αv απηφ είvαη 

ηζφηηκo κε ηα πξoζφvηα θαη ηα Ξαvεπηζηήκηα ή Iδξχκαηα 

ηα oπoία αvαγξάθovηαη ζηηο ππoπαξαγξάθoπο (i), (ii) 
θαη (iii) θαη 

(ε) φηη κεηά ηεv απφθηεζε ησv πξoζφvησv πoπ 

αvαγξάθovηαη ζηεv παξάγξαθo (δ) έρεη ζπκπιεξψζεη 

πεξίoδo άζθεζεο φρη κηθξφηεξε ησv δψδεθα κεvψv ζηo 



γξαθείo δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo επάγγεικα 
ηoπιάρηζηov απφ πεvηαεηίαο: 

Λoείηαη φηη, αv oπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo επηζπκεί 

vα ιάβεη απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo πηζηoπoηεηηθφ φηη 

δηθαηoχηαη vα εγγξαθεί σο δηθεγφξoο, πείζεη ηo Γεvηθφ 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο φηη δεv κπφξεζε vα 

εμαζθαιίζεη ηε δπvαηφηεηα άζθεζεο ζε γξαθείo 

δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo επάγγεικα ηoπιάρηζηov απφ 

πεvηαεηίαο, ηo πξφζσπo απηφ ζα δηθαηoχηαη vα ηχρεη 

άζθεζεο ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκoθξαηίαο 

Λoείηαη πεξαηηέξσ φηη o Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο 

Γεκoθξαηίαο κπoξεί, αv ηo ζεσξήζεη αvαγθαίo, vα 

ηoπoζεηεί πξφζσπo ηo oπoίo ηπγράvεη άζθεζεο ζηo 

γξαθείo ηoπ ζε γξαθείo δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo 

επάγγεικα θαη ζηov oπoίo έρεη αvαηεζεί o ρεηξηζκφο 

ππoζέζεσv εθ κέξoπο ηεο Γεκoθξαηίαο κε oδεγίεο ηoπ 

Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο γηα ηέηoηo ρξovηθφ 

δηάζηεκα πoπ o Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ζα ζεσξήζεη 

αvαγθαίo, αιιά γηα φιoπο ηoπο ζθoπoχο ηoπ Λφκoπ 

απηoχ o αζθoχκεvoο ζα ζεσξείηαη φηη ηπγράvεη άζθεζεο 
ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο: 

Λoείηαη πεξαηηέξσ φηη ε πεξίoδoο άζθεζεο ησv δψδεθα 

κεvψv, αv δεv είvαη ζπvερήο, πξέπεη vα ζπκπιεξσζεί 

κέζα ζε πεξίoδo ηξηψv εηψv. Ζ πεξίoδoο ησv πξψησv 

έμη κεvψv πξέπεη vα είvαη ζπvερήο, εvψ ε ζπκπιήξσζε 

ηεο ππφιoηπεο πεξηφδoπ κπoξεί vα γίvεηαη ζε πεξηφδoπο 
φρη κηθξφηεξεο ησv δχo κεvψv ε θάζε κηα θαη 

(ζη) φηη έρεη επηηχρεη ζε εμέηαζε πoπ vα ηθαvoπoηεί ηo 

Λoκηθφ Ππκβoχιηo: 

Λoείηαη φκσο φηη ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo ζα έρεη ηεv 

επρέξεηα vα- 

(i) εμαηξέζεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθoπ (ζη), 

oπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo ζα ηθαvoπoηήζεη ηo 

Λoκηθφ Ππκβoχιηo φηη απηφ είρε, πξηv απφ ηεv ηζρχ ηoπ 

Κέξoπο απηoχ, εγγξαθεί σο θoηηεηήο κε πξφζεζε vα 

απoθηήζεη ηα πξoζφvηα ηα oπoία ζα παξείραv ζε απηφ 

ηo δηθαίσκα vα αζθήζεη ηo επάγγεικα ηoπ Γηθεγφξoπ 

αv δεv ςεθηδφηαv ηo Κέξoο απηφ, θαη ηo oπoίo έρεη 

απoθηήζεη ηα πξoζφvηα απηά εvηφο πεξηφδoπ έμη εηψv 

απφ ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ Κέξoπο 
απηoχ 

(ii) εμαηξέζεη απφ ηηο δηαηάμεηο ησv παξαγξάθσv (ε) θαη 

(ζη), oπoηoδήπoηε πξφζσπo ηo oπoίo ζα ηθαvoπoηήζεη 

ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo φηη έρεη θαηά ηεv ή πξηv απφ ηεv 



31ε Γεθεκβξίoπ 1961, απoθηήζεη ηα πξoζφvηα απηά ηα 

oπoία ζα παξείραv ζε απηφ ηo δηθαίσκα vα γίvεη δεθηφ 

vα αζθεί ηo επάγγεικα ηoπ δηθεγφξoπ σζάv ηo Κέξoο 
απηφ vα κεv είρε ςεθηζηεί. 

(iii) ζπvηoκεχζεη, ηεξoπκέvσv ησv θαvovηζκψv πoπ ζα 

εθδoζoχv δπvάκεη ηoπ άξζξoπ 9, ηεv πεξίoδo πoπ 

πξovoείηαη ζηεv παξάγξαθo (ε), γηα δηάζηεκα πoπ 

θαζoξίδεηαη απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo, αv απηφ πεηζζεί 
φηη ε ζπvηφκεπζε απηή είvαη δηθαηoιoγεκέvε: 

Λoείηαη φηη δεv επηηξέπεηαη ε ζπvηφκεπζε απηή πξoηoχ 

o εvδηαθεξφκεvoο ζπκπιεξψζεη πεξίoδo άζθεζεο έμη 

ηoπιάρηζηo κεvψv ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo (ε) θαη 

επηηχρεη ζηεv εμέηαζε ή εμαηξεζεί απφ απηή δπvάκεη ηεο 
ππoπαξαγξάθoπ (i) ή (ii) ηεο παξoχζαο επηθχιαμεο. 

Δγγπαθή αζκoςμέvυv 

4Α.-(1) Ξξφζσπo πoπ άξρηζε vα αζθείηαη ζηo γξαθείo δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo επάγγεικα 

ηoπ, ή ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo 

(ε) ηoπ άξζξoπ 4 (ηo oπoίo ζηo εμήο ζηo άξζξo απηφ θαη ζηo επφκεvo άξζξo 4Β ζα 

αvαθέξεηαη σο "αζθoχκεvoο") oθείιεη φπσο φρη αξγφηεξo απφ ηξηάvηα εκέξεο απφ ηφηε πoπ 

άξρηζε vα αζθείηαη ζηo γξαθείo απηφ, ππoβάιεη αίηεζε vα εγγξαθεί σο αζθoχκεvoο ζχκθσvα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ άξζξoπ απηoχ. 

(2) Ζ αίηεζε αζθoπκέvσv γηα εγγξαθή ππoβάιιεηαη απφ ηov εvδηαθεξφκεvo ζηo Λoκηθφ 

Ππκβoχιηo, θαη ζε απηή παξέρεηαη ηo φvoκα ηoπ δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo επάγγεικα, ζηo 

γξαθείo ηoπ oπoίoπ άξρηζε vα αζθείηαη ή, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε, εθηίζεηαη ηo γεγovφο 

φηη απηφο άξρηζε vα αζθείηαη ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, θαη 

παξέρovηαη επίζεο ε εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο άζθεζεο ε oπoία θαη απoδεηθvχεηαη ζχκθσvα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ (3), θαζψο θαη άιια θαζoξηζκέvα ζηoηρεία· θαη αv ηo Λoκηθφ 

Ππκβoχιηo πεηζηεί φηη απηφο θαηέρεη ηα πξoζφvηα πoπ αvαγξάθovηαη ζηηο παξαγξάθoπο (β), 

(γ) θαη (δ) ηoπ άξζξoπ 4, εγγξάθεη ηo φvoκα ηoπ ζε βηβιίo ηo oπoίo ηεξείηαη απφ ηov 
Αξρηπξσηoθoιιεηή θαη ηo oπoίo θαιείηαη "Κεηξψo Αζθoπκέvσv". 

(3) Ζ εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο άζθεζεο θάπoηoπ αζθoπκέvoπ απoδεηθvχεηαη κε ηεv 

πξoζαγσγή ζηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo εγγξάθoπ πoπ είvαη ππoγξακκέvo απφ ηo δηθεγφξo πoπ 

αζθεί ηo επάγγεικα, ζηo γξαθείo ηoπ oπoίoπ αζθείηαη o αζθoχκεvoο ή αvάιoγα κε ηεv 

πεξίπησζε, απφ ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, o oπoίoο πηζηoπoηεί ηεv εκεξoκεvία 
απηή. 

(4) Ζ εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο άζθεζεο ε oπoία εγγξάθεηαη ζηo Κεηξψo Αζθoπκέvσv 

δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ, ζεσξείηαη γηα φιoπο ηoπο ζθoπoχο ηoπ Λφκoπ απηoχ σο ε 
εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο πεξηφδoπ άζθεζεο ηoπ αζθoπκέvoπ: 

Λoείηαη φηη αv o αζθoχκεvoο δεv ππoβάιεη αίηεζε εγγξαθήο εvηφο ηξηάvηα εκεξψv απφ ηεv 

έvαξμε ηεο άζθεζεο φπσο πξoβιέπεηαη ζηo εδάθηo (1), ε πεξίoδoο άζθεζεο ζα ζεσξείηαη φηη 

άξρηζε ηξηάvηα εκέξεο πξηv απφ ηεv ππoβoιή αίηεζεο εγγξαθήο δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ, 

θαη ε εκεξoκεvία απηή ζα θαηαρσξίδεηαη ζηo Κεηξψo Αζθoπκέvσv σο εκεξoκεvία έvαξμεο 
ηεο άζθεζεο. 



(5) Θαηφπη αίηεζεο αζθoπκέvoπ ηoπ oπoίoπ ηo φvoκα έρεη γξαθηεί ζηo Κεηξψo Αζθoπκέvσv, 

o Αξρηπξσηoθoιιεηήο εθδίδεη ζε απηφv Ξηζηoπoηεηηθφ Δγγξαθήο Αζθoπκέvoπ θαηά ηov 

εθάζηoηε θαζoξηδφκεvo ηχπo. 

(6) Ξξφζσπo ηo oπoίo θαηά ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ Λφκoπ απηoχ αζθείηo 

ζηo γξαθείo δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo επάγγεικα ηoπ, ή ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα 

ηεο Γεκoθξαηίαο ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo (ε) ηoπ άξζξoπ 4, θαηφπηv ππoβoιήο γξαπηήο 

αίηεζεο πξoο ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo εvηφο ηξηάvηα εκεξψv απφ ηεv έvαξμε ηεο ηζρχoο ηoπ 

Λφκoπ απηoχ, ή εvηφο ηέηoηαο πεξαηηέξσ πξoζεζκίαο σο ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo ήζειε 

επηηξέςεη γηα θάπoηα εχιoγε αηηία, θαη κε ηεv πξoζαγσγή ζηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo ησv 

ζηoηρείσv θαη εγγξάθσv πoπ απαηηήζεθαv απφ απηφ, ζα δηθαηoχηαη vα εγγξαθεί ζηo Κεηξψo 

Αζθoπκέvσv, αv ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo πεηζζεί φηη απηφο θαηέρεη ηα πξoζφvηα πoπ 

αvαγξάθovηαη ζηηο παξαγξάθoπο (α), (β), (γ) θαη (δ) ηoπ άξζξoπ 4. Ρεξoπκέvσv ησv 

αvαιoγηψv, oη δηαηάμεηο ησv εδαθίσv (3), (4) θαη (5) εθαξκφδovηαη επί αηηήζεσv θαη 
εγγξαθψv πoπ έγηvαv δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ απηoχ. 

(7) Νη πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο ηoπ Λφκoπ απηoχ (άξζξα 15 έσο 17) εθαξκφδovηαη ζε θάζε 
πξφζσπo πoπ είvαη γξακκέvo σο αζθoχκεvoο δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ: 

Λoείηαη φηη αvηί ηεο πεηζαξρηθήο πoηvήο πoπ πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξάγξαθo (β) ηoπ 

εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ 17 ηo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo δχvαηαη vα επηβάιεη ηεv αvαζηoιή ηεο 

εγγξαθήο ηoπ αζθoχκεvoπ δηθεγφξoπ ζηo Κεηξψo ησv Γηθεγφξσv, γηα ηφζo ρξovηθφ 
δηάζηεκα φζov ηo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo ήζειε ζεσξήζε ζθφπηκo. 

Δμθάvιζη αζκoςμέvυv εvώπιov Γικαζηηπίoς 

4Β.-(1) Ρεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ άξζξoπ απηoχ θάζε αζθoχκεvoο o oπoίoο είvαη 

εγγεγξακκέvoο ζηo Κεηξψo Αζθoπκέvσv δχvαηαη- 

(α) vα εκθαvηζηεί γηα ηo δηθεγφξo πoπ αζθεί ηo 

επάγγεικα, ζηo γξαθείo ηoπ oπoίoπ αζθείηαη, ή, 

αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε, γηα ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα 
ηεο Γεκoθξαηίαο, θαη κε βάζε ηηο oδεγίεο ηoπ, εvψπηov- 

(i) oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ ζε πoιηηηθέο δηαδηθαζίεο, 

γηα ηεv ππoβoιή αηηήζεσv ex parte, γηα κvεία, ή γηα vα 

δεηήζεη αvαβoιή ηεο ζπδήηεζεο, ή γηα vα ιάβεη 

απφθαζε γηα παξάιεηςε θαηαρψξηζεο θάπoηoπ 
δηθoγξάθoπ: 

Λoείηαη φηη o αζθoχκεvoο δε ζα δηθαηoχηαη vα δειψζεη 
ζπκβηβαζκφ 

(ii) oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ ζε πoηvηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα άξvεζε ηεο θαηεγoξίαο, ή γηα παξαδoρή ηεο 

θαηεγoξίαο θαη ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο φηαv ηo 

αδίθεκα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε γηα δηάζηεκα πoπ δεv 

ππεξβαίvεη ηoπο έμη κήvεο ή γηα ρξεκαηηθή πoηvή πoπ 

δεv ππεξβαίvεη ηηο εθαηφ ιίξεο ή θαη κε ηηο δχo πoηvέο 

δηθαηoχηαη επίζεο vα εκθαvηζηεί εvψπηov ηέηoηoπ 
δηθαζηεξίoπ γηα vα δεηήζεη αvαβoιή ηεο ζπδήηεζεο 



(iii) ηoπ Αvσηάηoπ Γηθαζηεξίoπ ζε oπoηαδήπoηε 

πξoζθπγή γηα κvεία, ή γηα αθξφαζε γηα έθδoζε 

oδεγηψv: 

Λoείηαη φηη o αζθoχκεvoο δε δχvαηαη vα δειψζεη 

ζπκβηβαζκφ 

(β) vα εκθαvηζηεί εvψπηov oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ 

καδί κε ηo δηθεγφξo ζηo γξαθείo ηoπ oπoίoπ αζθείηαη, 

ή, αv αζθείηαη ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκoθξαηίαο, καδί κε ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκoθξαηίαο, ηo Βoεζφ Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκoθξαηίαο, ή καδί κε θάπoηo δηθεγφξo ηεο 

Γεκoθξαηίαο θαη ζηεv παξoπζία ηoπ vα ιάβεη ηέηoηo 

κέξoο ζηε δηαδηθαζία πoπ δηεμάγεηαη εvψπηov ηoπ 

δηθαζηεξίoπ σο ηα πηo πάvσ πξφζσπα ήζειαv επηηξέςεη 
ζε απηφv. 

(2)(α) Ν δηθεγφξoο ζηo γξαθείo ηoπ oπoίoπ αζθείηαη o αζθoχκεvoο ππoρξεoχηαη vα 

θαηαβάιιεη ζε απηφv γηα πεξίoδo κέρξη δψδεθα κεvψv άζθεζεο ηoπ, ακoηβή εθαηφ ιηξψv 

κεvηαίσο ή πoζφ πoπ ζα θαζoξίδεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo θαη ζα 
εγθξίvεηαη απφ ηo πoπξγηθφ Ππκβoχιηo: 

Λoείηαη φκσο φηη o δηάδηθoο γηα ηov oπoίo εκθαvίδεηαη o αζθoχκεvoο δπvάκεη ηoπ άξζξoπ 
απηoχ δε ζα ππφθεηηαη ζε επηπξφζζεηo ηέιoο γηα ηεv εκθάvηζε απηή. 

(β) Πε αζθoπκέvoπο oη oπoίoη ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo (ε) ηoπ άξζξoπ 4 ηπγράvoπv 

άζθεζεο ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηov 

θξαηηθφ πξoυπoιoγηζκφ ακoηβή εθαηφ ιηξψv κεvηαίσο ή oπoηoδήπoηε άιιo πoζφ, φπσο ζα 
θαζoξίδεηαη ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo (α) αvσηέξσ: 

Λoείηαη φηη ζε πξφζσπα ηα oπoία θαηά ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ Λφκoπ απηoχ 

είvαη ήδε αζθoχκεvα ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηo ππφιoηπo ηεο πεξηφδoπ άζθεζεο ηoπο ακoηβή 
ζχκθσvα κε ηηο πξφvoηεο ηoπ εδαθίoπ απηoχ. 

(3) Ν αζθoχκεvoο δε δχvαηαη vα εκθαvηζηεί εvψπηov oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ δπvάκεη ηoπ 

άξζξoπ απηoχ πξoηoχ ζπκπιεξψζεη πεξίoδo άζθεζεο ηεζζάξσv ηoπιάρηζηo κεvψv ζηo 

γξαθείo δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo επάγγεικα ηoπ, ή ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκoθξαηίαο ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo (ε) ηoπ άξζξoπ 4. 

(4) Θαvέvα πξφζσπo, ηo oπoίo είvαη αζθoχκεvo, δε δχvαηαη vα εκθαvηζηεί εvψπηov 

oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ κεηά απφ ηεv πάξoδo δχo εηψv απφ 

ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο πεξηφδoπ άζθεζεο ζηo γξαθείo δηθεγφξoπ πoπ αζθεί ηo 

επάγγεικα ηoπ, ή ζηo γξαθείo ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο ζχκθσvα κε ηεv 
παξάγξαθo (ε) ηoπ άξζξoπ 4. 

(5) Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ άξζξoπ απηoχ- 

"πoιηηηθή δηαδηθαζία" θαη "πoηvηθή δηαδηθαζία" έρoπv 

ηεv έvvoηα ηεv oπoία απέδσζε αvηίζηoηρα ζηoπο φξoπο 

απηoχο ηo άξζξo 2 ηoπ πεξί Γηθαζηεξίσv Λφκoπ· 



"δηθαζηήξηo" ζεκαίvεη Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξηo, 

Γηθαζηήξην Διέγρνπ Δλνηθηάζεσλ, Νηθνγελεηαθφ 

Γηθαζηήξην, Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ, 

Πηξαηνδηθείν ή oπoηoδήπoηε δηθαζηή απηψλ θαη ηo 

Αvψηαηo Γηθαζηήξηo ζηεv πεξίπησζε ε oπoία 

πξoβιέπεηαη ζηεv ππoπαξάγξαθo (iii) ηεο παξαγξάθoπ 

(α) ηoπ εδαθίoπ (1). 

Η εξέηαζη 

5.-(1) Ζ εμέηαζε ζα δηεμάγεηαη ππφ ηεv επoπηεία θαη δηεχζπvζε ηoπ Λoκηθoχ Ππκβoπιίoπ απφ 

εμεηαζηέο πoπ δηoξίδovηαη απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo. Νπoηoδήπoηε κέιoο ηoπ Λoκηθoχ 
Ππκβoπιίoπ δχvαηαη vα δηoξηζηεί σο ηέηoηoο εμεηαζηήο. 

(2) Ζ εμέηαζε ζα δηεμάγεηαη γξαπηψο ζε ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Λνκηθφ Ππκβνχιην. 

(3) Ζ εμέηαζε ζα δηεμάγεηαη ηξεηο θoξέο ηo έηoο θαηά ηεηξάκεvα πεξίπoπ δηαζηήκαηα ζε 

ηέηoηα εκεξoκεvία ή εκεξoκεvίεο φπσο ζα θαζoξίδovηαη απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo, γηα ηεv 

oπoία ζα δεκoζηεχεηαη εηδoπoίεζε ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο ηoπιάρηζηo 
ηξεηο κήvεο πξηv απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο δηεμαγσγήο ηεο εμέηαζεο: 

Λνείηαη φηη ε ηξίηε πεξίνδνο εμεηάζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο 

ζα είλαη εμεηαζηηθή πεξίνδνο κφλν γηα φζνπο έρνπλ νιηθψο ή κεξηθψο απνηχρεη ζε 

πξνεγνχκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηξφπν δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ ησλ Αζθνπκέλσλ Γηθεγφξσλ. 

(4) Ρα ζέκαηα ηεο εμέηαζεο ζα θαζoξίδovηαη απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo απφ θαηξφ ζε θαηξφ κε 
δεκoζίεπζε ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο: 

Λoείηαη φηη ηα πξψηα ζέκαηα ζα θαζoξηζηoχv εvηφο δχo κεvψv απφ ηεv έvαξμε ηεο ηζρχoο 

ηoπ Λφκoπ απηoχ, ζα ηζρχζoπv απφ ηε δεκoζίεπζε θαη ζα παξακέvoπv ζε ηζρχ γηα πεξίoδo 

φρη κηθξφηεξε απφ έvα έηoο θαη πεξαηηέξσ voείηαη φηη oπoηoζδήπoηε κεηαγεvέζηεξoο 

θαζoξηζκφο ζεκάησv ζα δειψvεηαη θαηά ηo ρξφvo ηεο δεκoζίεπζεο φηη ζα έρεη ηζρχ απφ ηεv 

εκεξoκεvία πoπ oξίδεηαη ζηε δεκoζίεπζε, ε oπoία απέρεη φρη ιηγφηεξo απφ έvα έηoο απφ ηεv 
εκεξoκεvία δεκoζίεπζεο. 

(5) Ζ εμέηαζε ζα δηεμάγεηαη ζηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκoθξαηίαο θαη ζηεv Αγγιηθή, θαη 

θάζε ππoςήθηoο ζα είvαη ειεχζεξoο vα εθιέμεη ηε γιψζζα ή γιψζζεο ζηηο oπoίεο επηζπκεί vα 

ππoζηεί ηεv εμέηαζε: 

Λoείηαη φηη θαvέvαο ππoςήθηoο δε ζα είvαη ειεχζεξoο vα εθιέμεη ηεv αγγιηθή γιψζζα ζηo 

ζέκα ηoπ Ππvηάγκαηoο ηεο Γεκoθξαηίαο, θαη απφ ηε 16ε Απγoχζηoπ, 1965, ζε oπoηoδήπoηε 
ζέκα. 

(6) Θα πιεξψvεηαη απφ ηα πξφζσπα ηα oπoία ζα ιάβoπv κέξoο ζηεv εμέηαζε ηέηoηo ηέιoο 

φπσο ζα θαζoξίδεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ. Ρo πoζφ ησv ηειψv απηψv δηαηίζεηαη φπσο 

θαζoξίδεηαη απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo. 

Δγγπαθή δικηγόπυv 



6.-(1) Θάζε πξφζσπo ηo oπoίo έιαβε πηζηoπoηεηηθφ απφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo ηo oπoίo 

αvαθέξεη φηη απηφ δηθαηoχηαη vα εγγξαθεί σο δηθεγφξoο, κε ηεv πιεξσκή ηξηάληα ιηξψv ζα 

εγγξάθεηαη ζε βηβιίo πoπ ηεξείηαη απφ ηov Αξρηπξσηoθoιιεηή, ηo oπoίo ζα θαιείηαη "Κεηξψo 
ησv Γηθεγφξσv". 

Ξoζoζηφ πελήληα ηoηο εθαηφ ηoπ θαηαβαιιφκεvoπ ηέιoπο εγγξαθήο δηθεγφξσv θαηαβάιιεηαη 
ζηo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ. 

Ν Αξρηπξσηνθνιιεηήο ελεκεξψλεη ην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ γηα 
θάζε λέα εγγξαθή δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ απηνχ. 

(2) Ν Αξρηπξσηoθoιιεηήο, κε αίηεζε θάζε πξoζψπoπ ηoπ oπoίoπ ηo φvoκα θαίvεηαη ζηo 

Κεηξψo ησv Γηθεγφξσv, ζα εθδίδεη ζε απηφ πηζηoπoηεηηθφ εγγξαθήο κε ηε ζθξαγίδα ηoπ 

Αvσηάηoπ Γηθαζηεξίoπ. 

Δγγπαθή δικηγόπυv πoς αζκoύv ηo επάγγελμα 

6Α.—(1) Θάζε δηθεγφξνο πνπ αζθεί ην επάγγεικα εγγξάθεηαη ζε βηβιίν πνπ ηεξείηαη απφ ην 

Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ, ην νπνίν θαιείηαη 'Κεηξψν ησλ 

Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα'.Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ 
ελεκεξψλεη ηνλ Αξρηπξσηνθνιιεηή γηα θάζε εγγξαθή δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ απηνχ. 

(2) Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ, κε αίηεζε θάζε πξνζψπνπ, ηνπ 

νπνίνπ ην φλνκα θαίλεηαη ζην Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα, εθδίδεη ζε 
απηφ εηήζηα άδεηα κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ. 

(3) Ν δηθεγφξνο πνπ αζθεί ην επάγγεικα θαηά ηελ έθδνζε ηεο εηήζηαο άδεηάο ηνπ θαηαζέηεη 

ζην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ βεβαίσζε, ζχκθσλα κε ην ηχπν ηνπ 

Ξξψηνπ Ξίλαθα ηνπ παξφληνο Λφκνπ, κε ζρεηηθή επηβεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν ηνπηθφ 

δηθεγνξηθφ ζχιινγν, δειψλνληαο φηη έρεη σο θχξην επάγγεικα ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 
επαγγέικαηνο θαη φηη είλαη έηνηκνο λα αζθήζεη απηφ: 

Λνείηαη φηη ν νηθείνο ηνπηθφο δηθεγνξηθφο ζχιινγνο, πξνηνχ επηβεβαηψζεη φηη ν δηθεγφξνο έρεη 

σο θχξην επάγγεικα ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο θαη φηη είλαη έηνηκνο λα 

αζθήζεη απηφ, δηαπηζηψλεη, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ φηη ν 

δηθεγφξνο είλαη εγγεγξακκέλνο σο εηζθνξέαο δηθεγφξνο ζην Ρακείν Θνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ. 

(4) Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ, απηεπάγγειηα είηε θαηφπηλ 

αίηεζεο Δπηηξνπήο ηνπ Ρνπηθνχ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ, λνκηκνπνηείηαη λα δηαγξάθεη 

δηθεγφξν απφ ην Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε ζρεηηθή εγγξαθή έγηλε κε ςεπδείο παξαζηάζεηο, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη 
πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο: 

Λνείηαη φηη ην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ εθδίδεη ηελ απφθαζή ηνπ 
γηα ηελ αίηεζε, αθνχ αθνχζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

(5) Θακηά δηάηαμε πνπ πεξηέρεηαη ζην άξζξν απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζε— 

(α) Νπνηνδήπνηε λνκηθφ ιεηηνπξγφ· 



(β) νπνηνδήπνηε θπβεξλεηηθφ ιεηηνπξγφ 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο λα εκθαλίδεηαη, παξίζηαηαη ζε δηθαζηήξην 

(plead) θαη ελεξγεί ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία ε Γεκνθξαηία, ε θπβέξλεζε ή νπνηνζδήπνηε απφ 

ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο ππφ ηελ επίζεκή ηνπ ηδηφηεηα 

είλαη δηάδηθνο· 

(γ) νπνηνδήπνηε Γεκφζην Θαηήγνξν ν νπνίνο ππάγεηαη 
ζηε Λνκηθή πεξεζία. 

Έκδοζη αποδεικηικών εγγπάθυν ζε δικηγόπο για παποσή ςπηπεζιών ζε άλλο 

κπάηορ μέλορ 

6Β. Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ είλαη ην αξκφδην φξγαλν έθδνζεο 

ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ, γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ, ζε πξφζσπν πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλν ζην Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα, ψζηε λα δχλαηαη 
λα παξέρεη ππεξεζίεο σο δηθεγφξνο ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

Δηαιπεία Γικηγόπυν 

6Γ.- (1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, ην Λνκηθφ Ππκβνχιην, κεηά 

απφ ζρεηηθή αίηεζε, εγθξίλεη ηε ζχζηαζε εηαηξείαο σο Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ θαη ε έγθξηζε 

απηή είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εγγξαθήο ηεο σο εηαηξείαο, δπλάκεη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 

Λφκνπ, αλ ε εηαηξεία απηή: 

(α) είλαη πξνηεηλφκελε γηα εγγξαθή ζηε Γεκνθξαηία, 

δπλάκεη ηνπ πεξί Νκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Λφκνπ, 

νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία ηεο νπνίαο φινη νη 

πξνηηζέκελνη ζπλεηαίξνη είλαη δηθεγφξνη εγγεγξακκέλνη 
ζην Κεηξψν Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα. ή 

(β) είλαη πξνηεηλφκελε γηα εγγξαθή ζηε Γεκνθξαηία, 

δπλάκεη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, ηδησηηθή εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο νπνίαο ην ζχλνιν ησλ 

πξνηηζέκελσλ κεηφρσλ ηεο θαη ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δηθεγφξνη νη νπνίνη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην 

Δπάγγεικα: 

Λνείηαη φηη κέηνρνο ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξεί λα είλαη θαη νκφξξπζκε 

ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία ηεο νπνίαο νη ζπλεηαίξνη είλαη 

δηθεγφξνη εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Γηθεγφξσλ πνπ 

Αζθνχλ ην Δπάγγεικα. 

(γ) είλαη πξνηεηλφκελε γηα εγγξαθή νκφξξπζκε ή 

εηεξφξξπζκε εηαηξεία ή ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ηεο νπνίαο ην φλνκα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά 
απφ: 



(i) ην φλνκα ή ηα νλφκαηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 
δηθεγφξσλ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα, ή 

(ii) ην φλνκα ή ηα νλφκαηα δηθεγφξσλ πνπ άζθεζαλ ζην 

παξειζφλ ζηε Γεκνθξαηία ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ 

σο ζπλεηαίξνη ζε νκφξξπζκε ή ζε εηεξφξξπζκε 

εηαηξεία πνπ πθίζηαην θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο ηζρχνο ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ (Ρξνπνπνηεηηθνχ) 

Λφκνπ ηνπ 2007, ή 

(iii) ην φλνκα νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο 

πνπ πθίζηαην θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο 

ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ (Ρξνπνπνηεηηθνχ) Λφκνπ ηνπ 2007 

θαη πεξηέρεη ην φλνκα ή ηα νλφκαηα δηθεγφξσλ πνπ 

είλαη ή ήηαλ ζην παξειζφλ εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν 
ησλ Γηθεγφξσλ. 

(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Λφκνπ, νπνηαδήπνηε 

απφθηεζε ή κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηδησηηθήο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ έρεη 

εγγξαθεί σο Δηαηξεία Γηθεγφξσλ ηφηε κφλνλ ζεσξείηαη λφκηκε θαη θαηαρσξείηαη απφ ηνλ 

Έθνξν Δηαηξεηψλ, εάλ ηχρεη ηεο πξνηέξαο έγθξηζεο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

(3) Ρν Λνκηθφ Ππκβνχιην ελεκεξψλεη ην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ 
γηα θάζε Δηαηξεία Γηθεγφξσλ πνπ εγθξίλεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(4) Θάζε εηαηξεία Γηθεγφξσλ, ηεο νπνίαο ε εγγξαθή ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ εγθξίζεθε απφ ην 

Λνκηθφ Ππκβνχιην, θαηαρσξείηαη απφ ην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ 
ζε εηδηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη απφ απηφ θαη θαιείηαη «Κεηξψν Δηαηξεηψλ Γηθεγφξσλ». 

(5) Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ 

Αξρηπξσηνθνιιεηή γηα θάζε θαηαρψξεζε ζην Κεηξψν Δηαηξεηψλ Γηθεγφξσλ δπλάκεη ηνπ 
εδαθίνπ (4). 

(6) Δηαηξεία Γηθεγφξσλ, πνπ εγγξάθεηαη σο ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

θαηαρσξείηαη κε ην αξθηηθφιεμν «Γ.Δ.Ξ.Δ.» (Γηθεγνξηθή Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο), 

αληί ηεο ζπληνκνγξαθίαο «Ιίκηηεδ» θαη φπνπ ην φλνκα απνδίδεηαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο 

κε ην αξθηηθφιεμν «LLC», (Lawyers’ Limited Company): 

Λνείηαη φηη ην φλνκα Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ πνπ εγγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Λφκν 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν κε ειιεληθνχο φζν θαη κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο, αλεμάξηεηα αλ έρεη εγγξαθεί κε ειιεληθνχο ή ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζηνλ 
Έθνξν Δηαηξεηψλ. 

(7) Ρεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (8), ην Λνκηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ απφ ην Κεηξψν Δηαηξεηψλ Γηθεγφξσλ, αλ ε εηαηξεία παχεη λα 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) ή (β), αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, ηνπ εδαθίνπ (1). 

(8) Ρν Λνκηθφ Ππκβνχιην δελ απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή νπνηαζδήπνηε Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ 

απφ ην Κεηξψν Δηαηξεηψλ Γηθεγφξσλ, αλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παχεη λα πιεξνί ηηο 



πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α) ή (β), αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
ηνπ εδαθίνπ (1) νθείιεηαη ζηελ: 

(α) απφθηεζε ζπκθέξνληνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ ηδίνπ εδαθίνπ, ζηελ απφθηεζε 

κεηνρψλ, σο απνηέιεζκα θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, απφ 

πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη δηθεγφξνο ν νπνίνο αζθεί 

ην επάγγεικα, ή 

(β) απψιεηα, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ ζπλεηαίξν ή 

κέινο εηαηξείαο ή κέινο δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

δηθεγφξνπ ν νπνίνο αζθεί ην επάγγεικα, θαη λννπκέλνπ 

φηη νη πην πάλσ ιφγνη αίξνληαη κέζα ζε πεξίνδν δψδεθα 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρνπλ 

πξνθχςεη, θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη ε Δηαηξεία 

Γηθεγφξσλ ζπλερίδεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ (α) ή (β) ηνπ εδαθίνπ (1), αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε. 

(9) Ζ δηάιπζε Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην 
Κεηξψν Δηαηξεηψλ Γηθεγφξσλ. 

(10) Γηθεγφξνο ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην 

Δπάγγεικα θαη ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε ή εξγνδνηείηαη απφ Δηαηξεία Γηθεγφξσλ, εκθαλίδεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ εθ κέξνπο, ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ. 

(11) Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ ζην φλνκα Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ ζα ζεσξείηαη απφ θάζε άπνςε σο 

δηνξηζκφο φισλ θαη θαζελφο απφ ηνπο δηθεγφξνπο πνπ απνηεινχλ ή ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Δηαηξεία Γηθεγφξσλ ή εξγνδνηνχληαη απφ απηή, ρσξίο λα απαηηείηαη ρσξηζηφο δηνξηζκφο 

θαζελφο γηα λα δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ην πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη 
ζην δηνξηζκφ. 

(12) Γηθεγφξνο, αλαθνξηθά κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κέξνπο ΗΗΗΒ ηνπ 

παξφληνο Λφκνπ, δχλαηαη λα ελεξγεί εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 
αλήθεη. 

Δςθύνη μελών Γικηγοπικήρ Δηαιπείαρ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ 

6Γ. - (1) Αλεμάξηεηα απφ νπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, δηθεγφξνο 

κέηνρνο ζε Γηθεγνξηθή Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο δε ζα έρεη, είηε άκεζα είηε έκκεζα, 

νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή επζχλε ή επζχλε ζπλεηζθνξάο, γηα νπνηνδήπνηε ρξένο, επζχλε ή 

ππνρξεψζεηο ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, απιά θαη κφλν επεηδή είλαη 
κέηνρνο ηεο εηαηξείαο. 

(2) Ρν εδάθην (1) πην πάλσ δελ επεξεάδεη ηελ νπνηαδήπνηε επζχλε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ε νπνία νθείιεηαη ζηε δηθή 

ηνπ ακέιεηα, νχηε θαη επεξεάδεη ηε δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο 
Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο γηα λα θαιχςεη ηα ρξέε, ηηο επζχλεο ή θαη ππνρξεψζεηο ηεο. 



Τποσπέυζη αζθαλιζηικήρ κάλςτηρ ηυν δικηγόπυν ένανηι εςθύνηρ για 

επαγγελμαηική αμέλεια 

6Δ.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Λφκνπ, νπδεκία άδεηα αζθήζεσο ηνπ 

δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο εθδίδεηαη ή αλαλεψλεηαη, εθηφο εάλ ν δηθεγφξνο δηαηεξεί ζε ηζρχ 

αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε αδεηνχρν αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη επζχλεο γηα επαγγεικαηηθή ακέιεηα. 

(2) Ρν ειάρηζην φξην αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη νη φξνη ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαγθχπξηνπ 

Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ. 

Διδική άδεια ζε δικηγόπoςρ κύπoςρ από ηo εξυηεπικό 

7.-(1) Αvεμάξηεηα απφ θάζε δηάηαμε πoπ πεξηέρεηαη ζηo Λφκo απηφ ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo 

δχvαηαη, θαηά ηεv θξίζε ηoπ, κε αίηεζε δηθεγφξoπ αvαγvσξηζκέvoπ θχξoπο απφ ηo 

εμσηεξηθφ, vα παξαρσξήζεη εηδηθή άδεηα ζε ηέηoηo δηθεγφξo γηα vα εκθαvηζηεί εvψπηov 

oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ ηεο Γεκoθξαηίαο γηα vα δηθεγoξήζεη ζηε Γεκoθξαηία ζε ζρέζε κε 

oπoηαδήπoηε ζπγθεθξηκέvε δηαδηθαζία ή oπoηαδήπoηε ζπγθεθξηκέvε ππφζεζε ή ζέκα. Ρo 
ηέιoο γηα ηεv παξαρψξεζε ηέηoηαο εηδηθήο άδεηαο ζα θαζoξίδεηαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ: 

Λoείηαη φηη θαvέvαο ηέηoηoο δηθεγφξoο δε δχvαηαη vα εκθαvηζηεί εvψπηov oπoηoπδήπoηε 
δηθαζηεξίoπ εθηφο αv εκθαvηζηεί καδί κε δηθεγφξo πoπ αζθεί ηo επάγγεικα ζηε Γεκoθξαηία. 

Δπιθύλαξη 

8. Θακηά δηάηαμε πoπ πεξηέρεηαη ζηo Λφκo απηφ δε ζα αιιoηψvεη, επεξεάδεη, δεκηψvεη, ή 

παξεκβαίvεη ζε ζρέζε κε ηεv εγγξαθή ή δηθαηψκαηα oπoηoπδήπoηε δηθεγφξoπ, o oπoίoο θαηά 

ηεv εκεξoκεvία ηεο έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ Λφκoπ απηoχ, ήηαv εγγεγξακκέvoο σο 

δηθεγφξoο. 

Καvovιζμoί 

9. Ρεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Λφκoπ απηoχ, ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo δχvαηαη vα εθδίδεη 

θαvovηζκoχο πoπ δεκoζηεχovηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο γηα φιoπο ή 
κεξηθoχο απφ ηoπο αθφιoπζoπο ζθoπoχο, δειαδή: 

(α) ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηoπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο ηoπ 

Λoκηθoχ Ππκβoπιίoπ, πεξηιακβαvoκέvεο θαη ηεο 

απαξηίαο 

(β) ηεv πιήξσζε ηπρφv θεvψv ζηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo 

(γ) ηo δηαθαvovηζκφ ή ξχζκηζε oπoηoπδήπoηε ζέκαηoο 

πoπ αθoξά ηεv εμέηαζε θαη ηε δηεμαγσγή απηήο, ηov 

θαζoξηζκφ ηoπ αξηζκoχ ησv εμεηαζηψv θαη ησv 
δηθαησκάησv πoπ πξέπεη vα πιεξσζoχv ζε απηoχο 

(δ) ηov θαζoξηζκφ oπoησvδήπoηε ηειψv δπvάκεη ηoπ 
Κέξoπο απηoχ 



(ε) ηε ξχζκηζε ηεο ζπvηφκεπζεο ηεο πεξηφδoπ δπvάκεη 

ηεο παξαγξάθoπ (iv) ηεο επηθχιαμεο πoπ αvαθέξεηαη 

ζηo άξζξo 4, ή ηε ξχζκηζε ή θαζoξηζκφ θάζε 

δεηήκαηoο πoπ αθoξά ηέηoηα ζπvηφκεπζε ή ηε ξχζκηζε 

ή θαζoξηζκφ θάζε δεηήκαηoο πoπ αθoξά ηεv άζθεζε ή 

εγγξαθή ή ηεv εκθάvηζε αζθoπκέvσv εvψπηov 

δηθαζηεξίoπ 

(ζη) ηo δηαθαvovηζκφ ή ξχζκηζε oπoηoπδήπoηε ζέκαηoο 

πoπ αθoξά ηo δηθεγφξo ζηo γξαθείo ηoπ oπoίoπ 
αζθείηαη αζθoχκεvoο δηθεγφξoο 

(δ) ηov θαζoξηζκφ oπoηoπδήπoηε ζέκαηoο, ηo oπoίo 

δπvάκεη ησv πξovoηψv ηoπ Κέξoπο απηoχ απαηηείηαη, 

επηηξέπεηαη ή παξέρεηαη εμoπζηoδφηεζε γηα vα 

θαζoξηζηεί 

(ε) γεvηθά γηα ηεv εθηέιεζε ή δηεπθφιπvζε ησv ζθoπψv 

ηoπ Κέξoπο απηoχ. 

ΜΔΡΟ III ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Queen's Councel 

10. Θαvέvαο δηθεγφξoο, o oπoίoο έρεη ηo βαζκφ ηoπ Queen's Councel δεv πξoβαίvεη ζε 

oπoηαδήπoηε εvέξγεηα, ε oπoία ζηεv Αγγιία δηεvεξγείηαη απφ Solicitor εvψ δε δηεvεξγείηαη απφ 

Barrister αιιά δηθεγφξoο o oπoίoο έρεη ηo βαζκφ ηoπ Queen's Councel δεv απoθιείεηαη απφ 

ηoπ vα ζπvερίζεη ή vα ζπvεηαηξηζηεί κε άιιo δηθεγφξo γηα ηo ιφγo κφvo φηη o δηθεγφξoο 
απηφο πξoβαίvεη ζε oπoηαδήπoηε ηέηoηα εvέξγεηα. 

Όπoι άζκηζηρ ηoς επαγγέλμαηoρ 

11.-(1) Θαvέvαο δε δηθαηoχηαη vα αζθεί ηε δηθεγoξία εθηφο αv- 

(α) είvαη εγγεγξακκέvoο σο δηθεγφξoο δπvάκεη ηoπ 

Λφκoπ απηoχ ή δπvάκεη άιιoπ vφκoπ πoπ ίζρπζε 

πξoεγoπκέvσο· θαη 

(β) έρεη εθδoζεί ζε απηφv εηήζηα άδεηα ζε ηέηoηo ηχπo 

σο ηo Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ 

Ππιιφγνπo ήζειε θαζoξίζεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ (ζηo 
εμήο ζα θαιείηαη "εηήζηα άδεηα")·θαη 

(γ) έρεη θαηαβάιεη ζηo Ρακείo Ππvηάμεσο Λoκηθψv φια 

ηα oθεηιφκεvα πoζά απφ απηφv: 

Λoείηαη φηη θακηά δηάηαμε πoπ πεξηέρεηαη ζηo εδάθηo 
απηφ δεv εθαξκφδεηαη ζε- 

(α) oπoηoδήπoηε Λoκηθφ Ιεηηoπξγφ· 



(β) oπoηoδήπoηε Θπβεξvεηηθφ Ιεηηoπξγφ o oπoίoο είvαη 

εμoπζηoδoηεκέvoο απφ ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκoθξαηίαο vα εκθαvίδεηαη, παξίζηαηαη ζε δηθαζηήξηo 

(plead) θαη εvεξγεί ζε oπoηαδήπoηε δηαδηθαζία ζηεv 

oπoία ε Γεκoθξαηία, ε Θπβέξvεζε ή oπoηoζδήπoηε απφ 

ηoπο ιεηηoπξγoχο ηεο είvαη δηάδηθoο ππφ ηεv επίζεκε 

ηoπ ηδηφηεηα, o oπoίoο ζα θαηέρεη φια ηα πξoζφvηα ηα 

oπoία απαηηoχvηαη απφ ηo άξζξo 4 γηα εγγξαθή ζηo 

Κεηξψo, εθηφο απφ ηo πξoζφv πoπ αvαθέξεηαη ζηεv 
παξάγξαθo (ε) ηoπ εv ιφγσ άξζξoπ· 

(γ) νπνηνδήπνηε Γεκφζην Θαηήγνξν ν νπνίνο ππάγεηαη 

ζηε Λνκηθή πεξεζία. 

(2) Ζ εηήζηα άδεηα εθπλέεη ηελ 31ε εκέξα ηνπ Γεθεκβξίνπ, ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο, θαη 

θαηαβάιιεηαη ζην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ δηθαίσκα έθδνζήο ηεο 

ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη ην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ 

Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ θαη εγθξίλεη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ 

Ππιιφγνπ. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ, φπσο νξίδεηαη πην πάλσ, 

θάζε δηθεγφξνο πνπ αζθεί ην επάγγεικα γηα πεξίνδν κέρξη θαη δέθα ρξφληα θαηαβάιιεη 

δηθαίσκα έθδνζεο ηεο εηήζηαο άδεηαο χςνπο ζαξάληα ιηξψλ, απφ ην νπνίν πνζφ πέληε ιηξψλ 

θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ θαη θάζε άιινο 

δηθεγφξνο θαηαβάιιεη δηθαίσκα έθδνζεο εηήζηαο άδεηαο χςνπο εθαηφλ ιηξψλ απφ ην νπνίν 
πνζφ δέθα ιηξψλ θαηαβάιιεηαη ζην ηακείν ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ: 

Λoείηαη φηη- 

(α) θαλέλα ηέηνην δηθαίσκα δελ είλαη θαηαβιεηέν απφ 

νπνηνδήπνηε δηθεγφξν γηα ην έηνο ηεο πξψηεο 

εγγξαθήο ηνπ ζην Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ θαη γηα ην 
επφκελν έηνο· 

(β) θακηά εηήζηα άδεηα δεv εθδίδεηαη ζε δηθεγφξo αv 

απηφο δεv εμoθιήζεη κέρξη ηεv εκεξoκεvία ηεο έθδoζεο 

ηεο άδεηαο απηήο φια ηα oθεηιφκεvα πoζά πξoο ηo 

Ρακείo Ππvηάμεσο Λoκηθψv θαη ηεv εηήζηα ζπvδξoκή 
ηoπ δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (8) ηoπ άξζξoπ 19· 

(γ) ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο νπνηνπδήπνηε 

εγγεγξακκέλνπ δηθεγφξνπ λα θαηαβάιεη ην δηθαίσκα 

γηα έθδνζε εηήζηαο άδεηαο εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε 

ιήμε ηεο εηήζηαο άδεηάο ηνπ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν 

κε ην εθάζηνηε πνζφ ηνπ δηθαηψκαηνο απφθηεζεο 
εηήζηαο άδεηαο. 

Ζ πξψηε εηήζηα άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζε λέν δηθεγφξν 
εθπλέεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο· 

(δ) πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 

(γ) ηεο παξνχζαο επηθχιαμεο, εηζπξάηηεηαη απφ ην 
Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ. 



(3) Ξξφζσπo πoπ αζθεί ηε δηθεγoξία ρσξίο vα είvαη εγγεγξακκέvo ή ρσξίο vα είvαη θάηoρoο 

εηήζηαο άδεηαο πoπ ηζρχεη θαηά ηo ρξφvo ηεο άζθεζεο ηεο δηθεγoξίαο, είvαη έvoρo αδηθήκαηoο 

θαη ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πoπ δεv ππεξβαίvεη ηoπο ηξεηο κήvεο ή ζε ρξεκαηηθή πoηvή πoπ 
δεv ππεξβαίvεη ηηο πεvηαθφζηεο ιίξεο ή θαη ζηηο δχo απηέο πoηvέο. 

Θακηά δίσμε δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ απηoχ δεv αζθείηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηoπ Γεvηθoχ 
Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο. 

(4) Ξξφζσπo πoπ αζθεί ηε δηθεγoξία ρσξίο vα είvαη εγγεγξακκέvo ή ρσξίο vα είvαη θάηoρoο 

εηήζηαο άδεηαο ζε ηζρχ θαηά ηo ρξφvo ηεο άζθεζεο ηεο δηθεγoξίαο ή ρσξίο vα έρεη θαηαβάιεη 

θαηά ηo ρξφvo απηφ φια ηα oθεηιφκεvα πoζά απφ απηφ ζηo Ρακείo Ππvηάμεσο Λoκηθψv- 

(α) εκπoδίδεηαη vα εγείξεη ή vα ζπvερίζεη αγσγή γηα 

είζπξαμε δηθαηψκαηoο ακoηβήο, εμφδσv ή δαπαvψv 

ιφγσ ή ζε ζρέζε κε oπoηαδήπoηε πξάμε πoπ ηειέζηεθε 

ε δηαδηθαζία πoπ δηεμάρζεθε απφ απηφ ππφ ηέηoηα 

ηδηφηεηα· 

(β) επηζηξέςεη oπoηoδήπoηε δηθαίσκα, ακoηβή, έμoδα ή 

δαπάvεο ηηο oπoίεο απηφ είζπξαμε ζηo πξφζσπo απφ ηo 
oπoίo απηφο έρεη εηζπξάμεη απηά. 

(5)(α) Ζ ζχvηαμε ηδξπηηθoχ εγγξάθoπ ή θαηαζηαηηθoχ εηαηξείαο θάζε κoξθήο απoηειεί 

απoθιεηζηηθφ έξγo απηoχ πoπ αζθεί ηo επάγγεικα δηθεγφξoπ o oπoίoο θαη βεβαηψvεη 

εvππoγξάθσο επί ηoπ ηδξπηηθoχ εγγξάθoπ θαη ηoπ θαηαζηαηηθoχ ηε ζχvηαμε απηψv απφ ηov 

ίδηo θαη ζέηεη δίπια ζηεv ππoγξαθή ηoπ ζθξαγίδα πoπ θέξεη ηo ovoκαηεπψvπκo απηoχ θαη 
ηεv αθξηβή δηεχζπvζε ηoπ γξαθείoπ ηoπ ή γξάθεη απηά επαvάγvσζηα: 

(β) Ξαξά ηηο δηαηάμεηο oπoηoπδήπoηε άιιoπ vφκoπ, θάζε 

ηδξπηηθφ έγγξαθo ή θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο πoπ 

ζπvηάρζεθε θαηά παξάβαζε ησv αvσηέξσ ζεσξείηαη σο 
άθπξo θαη δεv έρεη θαvέvα voκηθφ απoηέιεζκα. 

(γ) Ν δηθεγφξoο o oπoίoο αζθεί ηo επάγγεικα 

ππoρξεoχηαη vα κεv ππoγξάθεη ηέηoηα έγγξαθα πoπ δεv 
έρoπv ζπvηαρζεί απφ απηφv. 

(δ) Ξξφζσπo ηo oπoίo ζπvηάζζεη ηδξπηηθφ έγγξαθo ή 

θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ρσξίο vα έρεη ηεv ηδηφηεηα ηoπ 

δηθεγφξoπ o oπoίoο vα αζθεί ηo επάγγεικα, είvαη έvoρo 

αδηθήκαηoο θαη ππφθεηηαη ζηηο πoηvέο πoπ θαζoξίδovηαη 

ζηo άξζξo 11(3), oη oπoίεο απμάvovηαη ζε πεξίπησζε 

δεχηεξεο ή κεηαγεvέζηεξεο θαηαδίθεο ζε ρξεκαηηθή 

πoηvή πoπ δεv ππεξβαίvεη ηηο επηαθφζηεο πεvήvηα ιίξεο 

ή ζε θπιάθηζε πoπ δεv ππεξβαίvεη ηoπο έμη κήvεο ή θαη 

ζηηο δχo απηέο πoηvέο. 

(ε) Ξξφζσπo ηo oπoίo αvαιακβάvεη ή εκθαvίδεηαη ή 

δηαθεκίδεη σο απoδερφκεvo ηε ζχvηαμε ηδξπηηθoχ 

εγγξάθoπ ή θαηαζηαηηθoχ εηαηξείαο δηψθεηαη θαη 

ηηκσξείηαη κε πoηvή θπιάθηζεο πoπ δεv ππεξβαίvεη ηoπο 



ηξεηο κήvεο ή κε ρξεκαηηθή πoηvή πoπ δεv ππεξβαίvεη 

ηηο πεvηαθφζηεο ιίξεο ή θαη ζηηο δχo απηέο πoηvέο. 

Ξξoθεηκέvoπ γηα voκηθφ πξφζσπo ηεv ίδηα πoηvηθή 

επζχvε έρoπv ηα πξφζσπα πoπ εvέθξηvαv ή ςήθηζαv 

ηέηoηεο εvέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο απφ ηoπο 
αμησκαηoχρoπο ηoπ. 

Δμθάvιζη δικηγόπυv 

11Α. Θαλέλαο εγγεγξακκέλνο δηθεγφξνο δελ εκθαλίδεηαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ 

ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Γεχηεξνπ Ξίλαθα, αλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ 

πεξίνδν άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ 

Γεχηεξνπ Ξίλαθα, ε νπνία πξνβιέπεηαη, αληίζηνηρα, γηα θάζε ηέηνην δηθαζηήξην, εθηφο εάλ 
εκθαλίδεηαη κε δηθεγφξν πνπ ζπκπιήξσζε ηέηνηα πεξίνδν. 

Άζκηζη ηoς επαγγέλμαηoρ από δικαζηικoύρ λειηoςπγoύρ μεηά ηηv αθςπηπέηηζη 

12. Αvεμάξηεηα απφ oπoηαδήπoηε δηάηαμε πoπ πεξηέρεηαη ζηo άξζξo 8, θαvέvα πξφζσπo ηo 

oπoίo θαηέρεη δηθαζηηθφ ιεηηoχξγεκα, ηo oπoίo απoρσξεί ή αθππεξεηεί ηεο ππεξεζίαο ηεο 

Γεκoθξαηίαο απφ ηo ιεηηoχξγεκα απηφ, δε ζα δηθαηoχηαη vα εκθαvίδεηαη σο δηθεγφξoο 

εvψπηov oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ γηα πεξίoδo εvφο έηoπο κεηά ηεv απoρψξεζε ή 
αθππεξέηεζε ηoπ απφ ηεv ππεξεζία απηή. 

Έκθεζη καηαλόγυv δικαιυμάηυv και διαδικαζηικώv καvovιζμώv 

13.-(1) Θάζε δηθεγφξoο πξέπεη vα εθζέηεη ζε πεξίoπηε ζέζε ζηo γξαθείo ηoπ, ηoπο 

θαηαιφγoπο δηθαησκάησv ή ηoπο δηαδηθαζηηθoχο θαvovηζκoχο ηoπο oπoίoπο ηo Αvψηαηo 
Γηθαζηήξηo ήζειε oξίζεη φπσο εθηίζεvηαη. 

(2) Θάζε δηθεγφξoο πξέπεη επίζεο vα εθζέηεη ζε πεξίoπηo κέξoο ζηo γξαθείo ηoπ, ηoπο 

θαηαιφγoπο δηθαησκάησv γηα εμσδηθαζηεξηαθέο ππoζέζεηο ηoπο oπoίoπο ηo Ππκβoχιηo ηoπ 
Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ήζειε oξίζεη φπσο εθηίζεvηαη. 

Δςθύvη καηαβoλήρ εξόδυv 

14.-(1) Όηαv δηάδηθoο o oπoίoο εθπξoζσπείηαη απφ δηθεγφξo ζε oπoηαδήπoηε δηαδηθαζία 

εvψπηov δηθαζηεξίoπ, δηαηάζζεηαη vα θαηαβάιεη ηα έμoδα απηήο, θαη παξαιείπεη vα ηo πξάμεη, 

ηo δηθαζηήξηo δχvαηαη vα δηαηάμεη ηo δηθεγφξo ηoπ εv ιφγσ δηαδίθoπ vα θαηαβάιεη ηα έμoδα ή 

vα εθδψζεη oπoηoδήπoηε άιιo δηάηαγκα σο ηo δίθαηo ηεο ππφζεζεο ήζειε απαηηήζεη, ζε 
θαζεκηά απφ ηηο αθφιoπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) φηαv ηo δηθαζηήξηo θξίvεη φηη ε δηαδηθαζία άξρηζε ή 

ζπvερίζηεθε θαθφβoπια ή ρσξίο εχιoγε ή πηζαvή 
αηηία ή 

(β) φηαv ηo δηθαζηήξηo θξίvεη φηη o δηθεγφξoο κε 

oπoηoδήπoηε είδoο απάηεο εμψζεζε ηov πειάηε ηoπ vα 
αξρίζεη ή vα ζπvερίζεη ηε δηαδηθαζία: 

Λoείηαη φηη, πξηv απφ ηεv έθδoζε oπoηoπδήπoηε 

δηαηάγκαηoο δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ, o δηθεγφξoο 



πξέπεη vα θαιείηαη απφ ηo δηθαζηήξηo γηα vα δείμεη ιφγo 
γηα ηov oπoίo δεv πξέπεη vα εθδoζεί ηo δηάηαγκα. 

(2) Γηάηαγκα πoπ εθδφζεθε δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ απφ άιιo δηθαζηήξηo ή απφ 

δηθαζηήξηo πoπ ζπζηάζεθε απφ έvα ή πεξηζζφηεξoπο δηθαζηέο ηoπ Αvσηάηoπ Γηθαζηεξίoπ 

ππφθεηηαη ζε αvαζεψξεζε απφ ηo Αvψηαηo Γηθαζηήξηo ηoπ oπoίoπ ε απφθαζε είvαη ηειηθή. 

(3) Ρo άξζξo απηφ δεv πξέπεη vα εξκεvεχεηαη θαηά ηξφπo πoπ vα πεξηoξίδεη ηεv επζχvε 

oπoηoπδήπoηε δηθεγφξoπ ζε ζρέζε κε ηεv πηo πάvσ ζπκπεξηθoξά ή oπoηαδήπoηε άιιε 
αvάξκoζηε ζπκπεξηθoξά γηα ηεv oπoία άιισο ζα ππφθεηηo ζε ηηκσξία. 

ΜΔΡΟ ΙΙΙΑ Παποσή ςπηπεζιών από δικηγόποςρ κπαηών μελών 

Γικηγόποι, ςπήκοοι κπαηών μελών παπέσονηερ ςπηπεζίερ 

14Α.—(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, δηθεγφξνο, ππήθννο θξάηνπο 

κέινπο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζε θξάηνο κέινο άιιν 

ή ηεο Γεκνθξαηίαο, δχλαηαη λα παξέρεη θαηά πεξίπησζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ή 
ζέκα, ππεξεζίεο ζηε Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κέξνπο. 

(2) Γηθεγφξνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθίνπ (1), λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ δχλαηαη λα αζθεί 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζην θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο κε έλα απφ ηνπο 
αθφινπζνπο επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο: 

Απζηξία: Rechtsanwalt 

Βέιγην: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt 

Βνπιγαξία: Αдвνθaт 

Γαιιία: Avocat 

Γεξκαλία: Rechtsanwalt 

Γαλία: Advokat 

Διβεηία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato 

Διιάδα: Γηθεγφξνο 

Δζζνλία: Vandeadvokaat 

Ζλσκέλν Βαζίιεην: Advocate, Barrister, Solicitor 

Ηξιαλδία: Barrister/Solicitor 

Ηζιαλδία: Lögmaður 

Ηζπαλία: Abogado 



Ηηαιία: Avvocato 

Θάησ Σψξεο: Advocaat 

Ιεηνλία: Zvērināts advokāts 

Ιηζνπαλία: Advokatas 

Ιηρηελζηάτλ: Rechtsanwalt 

Ινπμεκβνχξγν: Avocat 

Κάιηα: Avukat/Prokuratur Legali 

Λνξβεγία: Advokat 

Νπγγαξία: Ügyvéd 

Ξνισλία: Adwokat/Radca prawny 

Ξνξηνγαιία: Advogado 

Ονπκαλία: Avocat 

Πινβαθία: Advokát/Komerčny právnik 

Πινβελία: Odvetnik/Odvetnica 

Πνπεδία: Advokat 

Ρζερηθή Γεκνθξαηία: Advokát 

Φηιαλδία: Asianajaja/Advokat 

Δπαγγελμαηικόρ ηίηλορ 

14Β. Θάζε πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14Α ρξεζηκνπνηεί ζηε Γεκνθξαηία ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν, ζηε γιψζζα ή ζε κία απφ ηηο γιψζζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

πξνέιεπζήο ηνπ, κε ηελ έλδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ζηελ νπνία αλήθεη ή ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ αζθεί ην ιεηηνχξγεκά ηνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 
θξάηνπο απηνχ. 

Γπαζηηπιόηηηερ δικηγόπος ςπηκόος κπάηοςρ μέλοςρ ενώπιον ηυν δικαζηικών και 

δημόζιυν απσών ηηρ Γημοκπαηίαρ 

14Γ.—(1) Νη δξαζηεξηφηεηεο δηθεγφξνπ ππεθφνπ θξάηνπο κέινπο αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ππεξάζπηζε πειάηε ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ ή ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζηε 

Γεκνθξαηία, αζθνχληαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη πάζεο θχζεσο 

ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ην δηθεγνξηθφ 
επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία. 



(2) Γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), δελ απαηηείηαη σο 

πξνυπφζεζε ε χπαξμε θαηνηθίαο ηνπ δηθεγφξνπ απηνχ ζηε Γεκνθξαηία ή ε εγγξαθή ηνπ ζην, 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην 
Δπάγγεικα. 

(3) Θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1), δηθεγφξνο 

ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ ή 

άιινπ λφκνπ εθδνζέλησλ Θαλνληζκψλ ή Γηαδηθαζηηθψλ Θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην 

δηθεγνξηθφ επάγγεικα, κε εμαίξεζε ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην Ρακείν Ππληάμεσλ 

Γηθεγφξσλ, παξάιιεια κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ επηβάιινληαη ζην θξάηνο κέινο 
πξνέιεπζεο, εθφζνλ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(4) Γηα ηελ άζθεζε ζηε Γεκνθξαηία δξαζηεξηνηήησλ, άιισλ απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην εδάθην (1), δηθεγφξνο ππήθννο θξάηνπο κέινπο εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο 

θαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο ζην θξάηνο κέινο 

πξνέιεπζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαη ησλ 

δπλάκεη απηνχ εθδνζέλησλ θαλνληζκψλ ή δηαδηθαζηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο ζηε Γεκνθξαηία, ηδίσο εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην αζπκβίβαζην ηεο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηεο 

άζθεζεο άιισλ μέλσλ πξνο απηφ δξαζηεξηνηήησλ, ζην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, ζηελ 

επαγγεικαηηθή δενληνινγία, ζηελ απαγφξεπζε ππνζηήξημεο απφ ηνλ ίδην δηθεγφξν δηαδίθσλ 

πνπ έρνπλ αληίζεηα ζπκθέξνληα θαη ζηε δηαθήκηζε: 

Λνείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθαξκφδνληαη κφλν εθφζνλ δχλαληαη λα 

ηεξεζνχλ απφ δηθεγφξν πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γεκνθξαηία θαη θαηά ην κέηξν, 

πνπ ε ηήξεζή ηνπο ζηε Γεκνθξαηία, δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

νξζήο άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο, ηεο επαγγεικαηηθήο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί αζπκβηβάζηνπ. 

Δμθάνιζη δικηγόπος ςπηκόος κπάηοςρ μέλοςρ ενώπιον δικαζηηπίος 

14Γ.—(1) Γηθεγφξνο ππήθννο θξάηνπο κέινπο, πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηε 

Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κέξνπο, γηα ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηελ 

ππεξάζπηζε πειάηε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ελεξγεί, θαηφπηλ ζπκθσλίαο, καδί κε δηθεγφξν πνπ 

αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία θαη πνπ δηθαηνχηαη λα εκθαλίδεηαη ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο. 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1) πξνζθνκίδνληαη ζην Λνκηθφ Ππκβνχιην είηε απφ ηνλ 
ίδην ην δηθεγφξν ππήθνν θξάηνπο κέινπο είηε απφ ην δηθεγφξν κε ηνλ νπνίν απηφο ελεξγεί— 

(i) Έγγξαθα δεισηηθά ηεο ηδηφηεηάο ηνπ, δέθα κέξεο ηνπιάρηζην πξηλ απφ ηελ παξνρή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο· 

(ii) πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζηε Γεκνθξαηία, ηελ πηζαλή 

δηάξθεηά ηνπο, ηε δηεχζπλζή ηνπ, ην Γηθεγνξηθφ Πχιινγν ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο, 

ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθεγφξνπ κε ηνλ νπνίν ζα ζπκπξάμεη· θαη 

(iii) δήισζε κε αζπκβηβάζηνπ ή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ζε βάξνο ηνπ. 



(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), δηθεγφξνο ππήθννο, θξάηνπο κέινπο ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ζα εκθαληζηεί, βεβαίσζε φηη 

έρεη ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (2). 

Τποσπέυζη πποζκόμιζηρ δηλυηικών ζηοισείυν και για παποσή ςπηπεζιών ενώπιον 

δημοζίυν απσών  

14Δ. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 

14Γ, ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο 
αξρήο ή άιινπ δεκφζηνπ νξγάλνπ. 

Σήπηζη ειδικού μηηπώος 

14ΠΡ.—(1) Ν Αξρηπξσηνθνιιεηήο ηεξεί εηδηθφ βηβιίν-κεηξψν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη 

δηθεγφξνη ππήθννη θξαηψλ κειψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηε Γεκνθξαηία δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο Κέξνπο, ην νπνίν νλνκάδεηαη Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ Θξαηψλ Κειψλ πνπ 
Ξαξέρνπλ πεξεζίεο. 

(2) Δάλ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Κεηξψνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), πξνθχπηεη 

ζπζηεκαηηθή, κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, παξνρή ππεξεζηψλ ζηε Γεκνθξαηία, θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν, δηθεγφξν δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πεξίπησζε ηνπ ππφθεηηαη ζηε 

ξχζκηζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο. 

Πειθαπσία 

14Ε.—(1) Ζ κε ζπκκφξθσζε δηθεγφξνπ ππεθφνπ θξάηνπο κέινπο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Κέξνπο, ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κέξνπο IV ηνπ 

βαζηθνχ λφκνπ θαη ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ (Δθέζεηο εηο Ξεηζαξρηθφο πνζέζεηο) Γηαδηθαζηηθνχ 
Θαλνληζκνχ: 

Λνείηαη φηη, νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο δηαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ δηθεγφξνπ απφ ην 

Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ ή ηεο αλαζηνιήο ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ 

επαγγέικαηνο, πνπ πξνλννχληαη ζην άξζξν 17 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ινγίδνληαη θαη λννχληαη 

σο πνηλέο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απαγφξεπζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ δηθεγφξνπ ππεθφνπ 

θξάηνπο κέινπο ζηε Γεκνθξαηία. 

(2) Ρν δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην, δχλαηαη λα δεηήζεη 

θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην δηθεγφξν ππήθνν θξάηνπο κέινπο, ν νπνίνο παξέρεη 

ππεξεζίεο ζηε Γεκνθξαηία, απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο θαη 

ελεκεξψλεη ηελ αξρή απηή γηα θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεη ρσξίο λα ζίγεηαη ν εκπηζηεπηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

ΜΔΡΟ ΙΙΙΒ Μόνιμη άζκηζη ηος δικηγοπικού επαγγέλμαηορ από 
δικηγόποςρ κπαηών μελών 

Πεδίο εθαπμογήρ 

14Ζ. Ρν παξφλ Κέξνο εθαξκφδεηαη ζηνπο δηθεγφξνπο, ππεθφνπο θξαηψλ κειψλ πνπ αζθνχλ 

ην επάγγεικα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή σο έκκηζζνη ζε δηθεγνξηθφ γξαθείν ζην θξάηνο 
κέινο θαηαγσγήο. 



Δπμηνεία 

14Θ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Κέξνπο— 

'δηθεγφξνο' ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν, πνπ δχλαηαη λα αζθεί ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο: 

Απζηξία: Rechtsanwalt 

Βέιγην: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt 

Βνπιγαξία: Αдвνθaт 

Γαιιία: Avocat 

Γεξκαλία: Rechtsanwalt 

Γαλία: Advokat 

Διβεηία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato 

Διιάδα: Γηθεγφξνο 

Δζζνλία: Vandeadvokaat 

Ζλσκέλν Βαζίιεην: Advocate, Barrister, Solicitor 

Ηξιαλδία: Barrister/Solicitor 

Ηζιαλδία: Lögmaður 

Ηζπαλία: Abogado 

Ηηαιία: Avvocato 

Θάησ Σψξεο: Advocaat 

Ιεηνλία: Zvērināts advokāts 

Ιηζνπαλία: Advokatas 

Ιηρηελζηάτλ: Rechtsanwalt 

Ινπμεκβνχξγν: Avocat 

Κάιηα: Avukat/Prokuratur Legali 

Λνξβεγία: Advokat 



Νπγγαξία: Ügyvéd 

Ξνισλία: Adwokat/Radca prawny 

Ξνξηνγαιία: Advogado 

Ονπκαλία: Avocat 

Πινβαθία: Advokát/Komerčny právnik 

Πινβελία: Odvetnik/Odvetnica 

Πνπεδία: Advokat 

Ρζερηθή Γεκνθξαηία: Advokát 

Φηλιαλδία: Asianajaja/Advokat· 

'επαγγεικαηηθφο ηίηινο θαηαγσγήο' ζεκαίλεη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ζην νπνίν ν δηθεγφξνο απέθηεζε ην δηθαίσκα λα θέξεη απηφλ ηνλ ηίηιν πξηλ αζθήζεη ην 
επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ ζηε Γεκνθξαηία. 

'θξάηνο κέινο θαηαγσγήο' ζεκαίλεη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ν δηθεγφξνο απέθηεζε ην 

δηθαίσκα λα θέξεη έλαλ απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηίηινπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν 

'δηθεγφξνο', πξηλ αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο 
κέινο. 

'νκάδα' ζεκαίλεη θάζε έλσζε πξνζψπσλ, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ έρεη 

ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη 
δηθεγφξνη αζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγηθά θαη κε θνηλή επσλπκία. 

Άζκηζη επαγγέλμαηορ ςπό ηον επαγγελμαηικό ηίηλο καηαγυγήρ. 

14Η. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, δηθεγφξνο, ππήθννο θξάηνπο κέινπο, 

δχλαηαη λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηθεγφξνπ κφληκα ζηε Γεκνθξαηία θαη κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κέξνπο. 

Δγγπαθή ζηο Μηηπώο ηυν Γικηγόπυν πος Αζκούν ηο Δπάγγελμα 

14Θ.—(1) Ξξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθεγφξνπ ζηε Γεκνθξαηία, 

είλαη ε εγγξαθή ηνπ ζε εηδηθφ κέξνο ηνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ βαζηθνχ λφκνπ 
Κεηξψνπ ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα. 

(2) Γηα ηελ εγγξαθή απηή, ην Λνκηθφ Ππκβνχιην απαηηεί ηελ πξνζθφκηζε ησλ αθφινπζσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ: 

(α) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε 

ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο· 

(β) [Γηαγξάθεθε]. 



(γ) πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε κεηξψν ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαζψο θαη 

βεβαίσζε φηη ν δηθεγφξνο εμαθνινπζεί λα αζθεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη δελ έρεη αλαζηαιεί ή αθπξσζεί 
ε άδεηά ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν: 

Λνείηαη φηη, ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ε βεβαίσζε δελ πξέπεη 

λα έρνπλ εθδνζεί πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ πξηλ ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο. 

(3) Ζ απφθαζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ην αίηεκα γηα εγγξαθή ή 
αθπξψλεηαη ε εγγξαθή πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. 

(4) Γηα θάζε απφθαζή ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Λνκηθφ Ππκβνχιην ελεκεξψλεη 
ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. 

Όποι άζκηζηρ ηος δικηγοπικού επαγγέλμαηορ με ηον επαγγελμαηικό ηίηλο 

καηαγυγήρ 

14Ι.—(1) Θάζε δηθεγφξνο, ν νπνίνο αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαηαγσγήο ππνρξενχηαη λα ην αζθεί κε ηνλ ηίηιν ηνπ απηφ, ν νπνίνο 

πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλνο ζηελ επίζεκε γιψζζα ή ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ 
θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαηά ηξφπν ζαθή. 

(2) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ (1), ην Λνκηθφ Ππκβνχιην απαηηεί απφ ην δηθεγφξν λα 

αλαθέξεη ηελ επσλπκία ηεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, 

ζηελ νπνία αλήθεη ή ηελ νλνκαζία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεηαη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 
εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο. 

Πποϋποθέζειρ άζκηζηρ ηος επαγγέλμαηορ με ηον επαγγελμαηικό ηίηλο καηαγυγήρ 

14Κ.—(1) Κε ηελ επηθχιαμε ησλ επφκελσλ εδαθίσλ, ν δηθεγφξνο, ππήθννο θξάηνπο κέινπο 

πνπ αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία, κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαηαγσγήο, 

αζθεί ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ην δηθεγφξν πνπ θέξεη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη κπνξεί, εηδηθφηεξα, λα παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα θππξηαθνχ 

δηθαίνπ, θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ηνπ, 

θαζψο, θαη λα εθηειεί θαη ηηο εξγαζίεο θαη ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

(2) Γηα ηελ εθπξνζψπεζε θαη ππεξάζπηζε πειάηε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ν δηθεγφξνο, 

ππήθννο θξάηνπο κέινπο πνπ αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν 

θαηαγσγήο, ελεξγεί, θαηφπηλ ζπκθσλίαο, καδί κε δηθεγφξν πνπ αζθεί ην δηθεγνξηθφ 

επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία θαη πνπ δηθαηνχηαη λα εκθαλίδεηαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ην 

νπνίν επηιακβάλεηαη ηεο ππφζεζεο. 

(3) Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο 

δελ αζθνχληαη απφ δηθεγφξνπο, αιιά απφ άιιε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, ν δηθεγφξνο πνπ 

αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαηαγσγήο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο 

κέινπο απνθιείεηαη απφ ηελ άζθεζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε Γεκνθξαηία, αθφκα θαη αλ 



ηνχην επηηξέπεηαη ζηνπο δηθεγφξνπο πνπ αζθνχλ ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα κε ηνλ 
επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Σήπηζη επαγγελμαηικών και δεονηολογικών κανόνυν 

14Λ.—(1) Αλεμάξηεηα απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη δενληνινγηθνχο θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο 

ππφθεηηαη ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ, ν δηθεγφξνο ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ 

λφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ ή άιινπ λφκνπ εθδνζέλησλ θαλνληζκψλ ή δηαδηθαζηηθψλ 

θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα, ηδίσο εθείλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην αζπκβίβαζην ηεο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηεο 

άζθεζεο άιισλ μέλσλ πξνο απηφ δξαζηεξηνηήησλ, ζην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, ζηελ 

επαγγεικαηηθή δενληνινγία, ζηελ απαγφξεπζε ππνζηήξημεο απφ ηνλ ίδην δηθεγφξν δηαδίθσλ 
πνπ έρνπλ αληίζεηα ζπκθέξνληα θαη ζηε δηαθήκηζε. 

(2) Απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Κεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα, ν 

δηθεγφξνο θαζίζηαηαη κέινο ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ, θαζψο θαη ηνπ νηθείνπ 

ηνπηθνχ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ θαη κεηέρεη ζηηο ζπλειεχζεηο απηψλ κε δηθαίσκα λα ςεθίδεη 
γηα ηελ αλάδεημε ησλ δηάθνξσλ νξγάλσλ. 

(3) Ν δηθεγφξνο ππάγεηαη ζηνπο εθάζηνηε εθδηδφκελνπο Θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ 
ζπληάμεηο, ρνξεγήκαηα θαη ηέιε. 

Πειθαπσία 

14Μ.—(1) Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ δηθεγφξνπ πνπ αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζηε 

Γεκνθξαηία, κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαηαγσγήο, ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ ή άιισλ λφκσλ εθδνζέλησλ 
θαλνληζκψλ ή δηαδηθαζηηθψλ θαλνληζκψλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

(2) Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εθδίθαζε ησλ παξαπησκάησλ είλαη ην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 
ηνπ βαζηθνχ λφκνπ Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην. 

(3) Ξξηλ θηλεζεί πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά ηνπ δηθεγφξνπ πνπ αζθεί ην δηθεγνξηθφ 

επάγγεικα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαηαγσγήο, ην Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, 
παξέρνληάο ηεο φιεο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο: 

Λνείηαη φηη, ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην 

Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην, ζε πεξίπησζε πνπ θηλεζεί πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαηά δηθεγφξνπ πνπ 
αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαηαγσγήο. 

(4) Σσξίο λα ζίγνληαη νη εμνπζίεο ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ 

δπλάκεη ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ηνχην ζπλεξγάδεηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο θαη ιακβάλεη ηα 

απαηηνχκελα κέηξα ψζηε ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο λα κπνξέζεη λα 
δηαηππψζεη ηα επηρεηξήκαηα ηεο ελψπηνλ ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

(5) Σσξίο λα απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθαζε ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαγσγήο, ζπλεπάγεηαη απηφκαηα γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν δηθεγφξν ηελ 



πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ππφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν 
θαηαγσγήο ζηε Γεκνθξαηία. 

(6) Ζ απφθαζε ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα επηβνιή θπξψζεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθψο 

αηηηνινγεκέλε θαη ππφθεηηαη ζε έθεζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ βαζηθνχ 

λφκνπ. 

Δξομοίυζη με Κύππιο δικηγόπο 

14O.—(1) Κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο θαηά ηελ νπνία ν δηθεγφξνο άζθεζε πξαγκαηηθή θαη 

ηαθηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεκνθξαηία θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, δχλαηαη λα εληαρζεί πιήξσο ζην 

δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζην 

Λνκηθφ Ππκβνχιην, καδί κε ηα απνδεηθηηθά ηεο ηξηεηνχο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθ 
κέξνπο ηνπ ζην θππξηαθφ δίθαην. 

(2) Γηα ηελ αίηεζε απνθαζίδεη ην Λνκηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν δχλαηαη λα ειέγμεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ θαη ηαθηηθφ ραξαθηήξα ηεο αζθεζείζαο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα θαιέζεη, αλ 

παξαζηεί αλάγθε, ην δηθεγφξν λα ππνβάιεη πξνθνξηθά ή γξαπηά πξφζζεηεο εμεγήζεηο ή 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ έρεη ππνβάιεη. 

(3) Πε πεξίπησζε πνπ ν δηθεγφξνο απνδεηθλχεη ηελ, ηνπιάρηζηνλ, ηξηεηή πξαγκαηηθή θαη 

ηαθηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Γεκνθξαηία, αιιά έρεη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ 

δηάξθεηα άζθεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ θππξηαθνχ δηθαίνπ, δχλαηαη λα ηνπ παξαζρεζεί απφ ην 

Λνκηθφ Ππκβνχιην άδεηα πξφζβαζεο ζην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ ζηε Γεκνθξαηία, εθφζνλ 

έρεη ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ζε εηδηθά καζήκαηα ή ζεκηλάξηα θππξηαθνχ δηθαίνπ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη δενληνινγηθνχο θαλφλεο ηνπ επαγγέικαηνο, 
θαζψο θαη θάζε γλψζε θαη επαγγεικαηηθή πείξα ζηα αλσηέξσ. 

(4) Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπλερίζεη ζηε Γεκνθξαηία ηελ αζθεζείζα δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ, θξίλεηαη απφ ην Λνκηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν θαη ηνλ θαιεί ζε εκθάληζε ελψπηνλ ηνπ, 

φπνπ θαηά ηελ ζπλέληεπμε εμαθξηβψλεηαη ην πξαγκαηηθφ θαη ηαθηηθφ ηεο αζθεζείζαο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

(5) Ζ απφθαζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ 

δηθεγφξνπ θαη ε άδεηα πξφζβαζεο ζην επάγγεικα, ηνλ απαιιάζζεη απφ ηε δνθηκαζία 

επάξθεηαο πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Ξξνζφλησλ Λφκνπ ηνπ 2008, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

(6) Ν δηθεγφξνο πνπ αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαηαγσγήο 

ζηε Γεκνθξαηία, κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, λα δεηήζεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηπιψκαηφο ηνπ θαη ηελ πξφζβαζε ζην δηθεγνξηθφ 

επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Ξξνζφλησλ Λφκν ηνπ 2008, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

έρεη πξφζβαζε ζην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία θαη λα ην αζθεί κε ηνλ 
επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(7) Ζ απφθαζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία δελ ρνξεγείηαη ε άδεηα πξφζβαζεο ζην 

δηθεγνξηθφ επάγγεικα, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν απηφ πξέπεη λα είλαη 
αηηηνινγεκέλε. 



(8) Ρν Λνκηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο πξφζβαζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ελψπηνλ ηνπ 

θξίλεη φηη πξνζβάιιεηαη ε δεκφζηα ηάμε ιφγσ, ηδίσο, πεηζαξρηθψλ δηψμεσλ, θαηαγγειηψλ ή 
άιισλ νηαζδήπνηε θχζεσο γεγνλφησλ ζηα νπνία έρεη αλάκημε ν ελδηαθεξφκελνο δηθεγφξνο. 

(9) Θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο απφ ην Λνκηθφ Ππκβνχιην ηεξείηαη ην απφξξεην ησλ 
πιεξνθνξηψλ, πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

(10) Ν δηθεγφξνο πνπ εηζέξρεηαη ζην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί παξάιιεια κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαηαγσγήο. 

(11) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξαγκαηηθή θαη ηαθηηθή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα λνείηαη ε πξαγκαηηθή άζθεζε απηήο, ρσξίο δηαθνπή, εθηφο απφ ηηο δηαθνπέο 
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

ςλλογική άζκηζη ηος επαγγέλμαηορ 

14Ξ.—(1) Γηθεγφξνο, ππήθννο θξάηνπο κέινπο, κπνξεί λα αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα 

ζηε Γεκνθξαηία ππφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαηαγσγήο ζπιινγηθά— 

(α) Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αζθείηαη ζπιινγηθά ην 
επάγγεικα απφ ηνπο Θχπξηνπο δηθεγφξνπο κε— 

(i) Θχπξην δηθεγφξν· 

(ii) Γηθεγφξν ππήθνν θξάηνπο κέινπο, ν νπνίνο αζθεί 

ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Κέξνπο· 

(β) κε δηθεγφξν ππήθνν θξάηνπο κέινπο, ν νπνίνο 

αζθεί κφληκα ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα ζην θξάηνο 

εθείλν θαη κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν ηνπ θξάηνπο 

απηνχ. 

(2) Γηθεγφξνο ππήθννο θξάηνπο κέινπο, ν νπνίνο αζθεί ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα δπλάκεη 

ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ελεκεξψλεη ηνλ Αξρηπξσηνθνιιεηή ζρεηηθά κε ηα 
νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ δηθεγφξσλ, κε ηνπο νπνίνπο αζθεί ζπιινγηθά ην επάγγεικα. 

(3) Αλεμάξηεηα ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο δηθεγφξνο, ππήθννο θξάηνπο κέινπο αζθεί ην 

επάγγεικα ζηε Γεκνθξαηία κε ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ηίηιν θαηαγσγήο, δχλαηαη λα αλαθέξεη 

ηελ επσλπκία ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο. 

ςνεπγαζία απμόδιυν απσών 

14Ο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κέξνπο, ε αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε 

αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ζπλεξγάδνληαη θαη αληαιιάδνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα ηεξψληαο ην απφξξεην ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο θαη /ή 
αιιεινγξαθίαο. 



ΜΔΡΟ IV ΠΔIΘΑΡΥIΑ 

Πειθαπσική εςθύvη δικηγόπoς, κλπ. 

15. Θάζε δηθεγφξoο είvαη ιεηηoπξγφο ηεο δηθαηoζχvεο θαη ππέρεη πεηζαξρηθή επζχvε θαη 

ππφθεηηαη ζηεv πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πoπ πξovoείηαη ζηo Κέξoο απηφ. 

Πειθαπσικό ςμβoύλιo 

16.-(1) Θαζπδξχεηαη Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo γηα ηεv άζθεζε, ηεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ 

Λφκoπ απηoχ, ειέγρoπ θαη πεηζαξρηθήο εμoπζίαο εvαvηίov θάζε δηθεγφξoπ. 

(2) Ρo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo απαξηίδεηαη απφ ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, ή ζε 

πεξίπησζε απoπζίαο ή αvηθαvφηεηαο ηoπ απφ ηo Βoεζφ Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, 

σο Ξξφεδξo, απφ ηov αηξεηφ Ξξφεδξo ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ 

Ππιιφγoπ, σο ex officio κέιoο θαη απφ πέληε δηθεγφξoπο, σο αηξεηά κέιε, απφ ηoπο oπoίoπο 

oη δπo πξέπεη vα έρoπv άζθεζε ηoπ επαγγέικαηoο φρη κηθξφηεξε απφ δεθαπέvηε έηε, oη oπoίoη 

εθιέγovηαη θαηά ηξηεηία απφ ηαθηηθή γεvηθή ζπvέιεπζε ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ 
Ππιιφγoπ θαη oη oπoίoη ππεξεηoχv κέρξηο φηoπ γίvεη άιιε εθιoγή: 

Λoείηαη φηη θάζε αηξεηφ κέιoο, ηoπ oπoίoπ ε ζεηεία έιεμε εμαθoιoπζεί vα ππεξεηεί γηα ηo 

ζθoπφ ζπκπιήξσζεο oπoηαζδήπoηε έξεπvαο πoπ άξρηζε θαηά ηo ρξφvo θαηά ηov oπoίo ήηαv 
κέιoο: 

Λoείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε απoπζίαο ή αvηθαvφηεηαο ηoπ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκoθξαηίαο ή ηoπ Βoεζoχ Γεvηθoχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, ρξέε πξoέδξoπ ηoπ 

Ππκβoπιίoπ εθηειεί o αηξεηφο Ξξφεδξoο ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ θαη ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απηνχ ην αξραηφηεξν ζηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 
επαγγέικαηνο αηξεηφ κέινο ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

(3) Ζ αθξφαζε πεηζαξρηθήο ππφζεζεο ελαληίνλ δηθεγφξνπ δχλαηαη λα δηεμάγεηαη απφ 

θιηκάθην, απαξηηδφκελν, είηε απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, σο Ξξφεδξν, θαη 

δχν ηνπιάρηζηνλ αηξεηά κέιε, είηε απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαγθχπξηνπ 
Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ, σο Ξξφεδξν, θαη δχν αηξεηά κέιε: 

Λνείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ κεηέρεη ζην θιηκάθην, ηφζν ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ, ηφηε θαζήθνληα 

Ξξνέδξνπ αζθεί ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Πειθαπσικά αδικήμαηα και διαδικαζία 

17.-(1) Αv δηθεγφξoο θαηαδηθαζηεί απφ oπoηoδήπoηε δηθαζηήξηo γηα oπoηoδήπoηε πoηvηθφ 

αδίθεκα, ηo oπoίo, θαηά ηε γvψκε ηoπ Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ εvέρεη εζηθή αηζρξφηεηα, ή 

αvδηθεγφξoο είvαη, θαηά ηε γvψκε ηoπ Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ, έvoρoο επovείδηζηoπ, δφιηαο 

ή αζπκβίβαζηεο δηαγσγήο πξoο ηo επάγγεικα ή αλ έρεη ελεξγήζεη ή ζπκπεξηθεξζεί θαηά 

ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ή ζπγθξνχεηαη κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Γενληνινγίαο ησλ Γηθεγφξσλ 
Θαλνληζκψλ, ηo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo δχvαηαη- 

(α) vα δηαηάμεη ηε δηαγξαθή ηoπ ovφκαηoο ηoπ 
δηθεγφξoπ απφ ηo Κεηξψo ησv Γηθεγφξσv· 



(β) vα αvαζηείιεη ηεv άδεηα άζθεζεο ηoπ δηθεγoξηθoχ 

επαγγέικαηoο ηoπ δηθεγφξoπ γηα ηφζo κφvo ρξovηθφ 

δηάζηεκα, φζov ηo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo ήζειε 
ζεσξήζεη ζθφπηκo 

(γ) vα δηαηάμεη ηo δηθεγφξo vα θαηαβάιεη ζαv είδoο 

πξoζηίκoπ, oπoηoδήπoηε πoζφ πoπ vα κεv ππεξβαίvεη 
ηηο ,πεληαθφζηεο ιίξεο: 

Λoείηαη φηη oπoηoδήπoηε πoζφ πoπ θαηαβάιιεηαη 

δπvάκεη ηεο παξαγξάθoπ απηήο θαηαηίζεηαη ζηo Ρακείo 

ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ 
Ππιιφγoπ θαη γηα ηoπο ζθoπoχο απηoχ 

(δ) vα πξoεηδoπoηήζεη ή vα επηπιήμεη ηo δηθεγφξo· 

(ε) λα εθδψζεη δηαηαγή σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ 

εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ Ξεηζαξρηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, φπσο ήζειε ζεσξήζεη ζθφπηκν, είηε 

ελαληίνλ ηνπ δηθεγφξνπ πνπ θαηαδηθάζζεθε είηε, ζε 

πεξίπησζε αζψσζήο ηνπ, ελαληίνλ ηνπ 

παξαπνλνπκέλνπ, ηα νπνία έμνδα ππνινγίδνληαη ππφ 

ηεο Δπηηξνπήο Δμσδηθαζηεξηαθήο Ακνηβήο ηνπ 

Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ θαη εγθξίλνληαη ππφ 

ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηελ θιίκαθα €10.000,00 

έσο €50.000,00 ησλ αζηηθψλ αγσγψλ θαη 

εηζπξάηηνληαη απφ απηφ σο ρξεκαηηθή πνηλή. 

(2) Έvαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα επηβoιή oπoηαζδήπoηε απφ ηηο πoηvέο πoπ πξovooχvηαη ζηo 
εδάθηo (1) δχvαηαη vα γίvεη- 

(α) απφ ηo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo απηεπάγγειηα· 

(β) απφ ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο 

(γ) θαηφπηλ θαηαγγειίαο πξνο ην Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην 

απφ νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην ή απφ ην Ππκβνχιην ηνπ 

Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ ή απφ Δπηηξνπή 

Ρνπηθνχ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ· 

(δ) κε αίηεζε oπoηoπδήπoηε πξoζψπoπ πoπ έρεη 

παξάπovα απφ ηε δηαγσγή ηoπ δηθεγφξoπ, θαηφπηv 
άδεηαο ηoπ Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ. 

(3) Ρo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo απoζηέιιεη ζηov Αξρηπξσηoθoιιεηή αvηίγξαθo ηεο απφθαζεο 

ηoπ θαηά ηεv έξεπvα θαη o Αξρηπξσηoθoιιεηήο, κεηά ηεv πάξoδo ηεο vφκηκεο πξoζεζκίαο 

έθεζεο αv δεv έρεη γίvεη ηέηoηα ή ηεξoπκέvεο oπoηαζδήπoηε απφθαζεο ηoπ Αvσηάηoπ 

Γηθαζηεξίoπ ζρεηηθά κε ηεv έθεζε πoπ έγηvε ή βάζεη ηoπ εδαθίoπ (5), πξoβαίvεη ζηηο 
αvαγθαίεο θαηαρσξήζεηο ζηo Κεηξψo ησv Γηθεγφξσv. 



(4) Ν Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο, o θαηαδηθαζζείο ή o παξαπovoχκεvoο δχvαηαη 

εvηφο δχo κεvψv απφ ηεv έθδoζε ηεο απφθαζεο απφ ηo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo vα εθεζηβάιεη 

ζηo Αvψηαηo Γηθαζηήξηo ζχκθσvα κε ηε δηαδηθαζία πoπ πξoβιέπεηαη γη' απηφ απφ 

δηαδηθαζηηθφ θαvovηζκφ πoπ εθδίδεηαη απφ ηo Αvψηαηo Γηθαζηήξηo, ηo oπoίo ζχκθσvα κε ηov 

αvαθεξφκεvo δηαδηθαζηηθφ θαvovηζκφ πξoβαίvεη ζε αθξφαζε ηεο έθεζεο θαη έρεη εμoπζία είηε 

vα επηθπξψζεη ηεv απφθαζε ηoπ Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ είηε vα αθπξψζεη ή vα 

ηξoπoπoηήζεη απηή ή vα εθδψζεη άιιo δηάηαγκα σο ήζειε ζεσξήζεη πξέπov. 

(5) Ξαξά ηηο δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ (4) ηo Αvψηαηo Γηθαζηήξηo έρεη εμoπζία vα αvαζεσξεί 

απηεπάγγειηα, ζχκθσvα κε ηε δηαδηθαζία πoπ πξoβιέπεηαη γη' απηφ απφ oπoηoδήπoηε 

δηαδηθαζηηθφ θαvovηζκφ, oπoηαδήπoηε απφθαζε ηoπ Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ γηα πεηζαξρηθφ 

αδίθεκα πoπ ηειέζηεθε εvηφο ηoπ δηθαζηηθoχ θηηξίoπ ή πoπ αθoξά κέιoο oπoηoπδήπoηε 

δηθαζηεξίoπ θαη έρεη εμoπζία είηε vα επηθπξψζεη ηεv απφθαζε ηoπ Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ 

είηε vα αθπξψζεη ή ηξoπoπoηήζεη απηή ή vα εθδψζεη άιιo δηάηαγκα σο ήζειε ζεσξήζεη 
πξέπov. 

(6) Ρo Ξεηζαξρηθφ Ππκβoχιηo δχvαηαη, αv ζεσξήζεη πξέπov, ζε oπoηoδήπoηε ρξφvo κεηά απφ 

παξέιεπζε πέvηε εηψv απφ ηεv εκεξoκεvία δηαγξαθήο ηoπ ovφκαηoο δηθεγφξoπ απφ ηo 

Κεηξψo ησv Γηθεγφξσv, vα δηαηάμεη φπσο απoθαηαζηαζεί ηo φvoκα ηoπ εv ιφγσ δηθεγφξoπ 

ζηo Κεηξψo θαη o Αξρηπξσηoθoιιεηήο κεξηκvά ρσξίο αvαβoιή γηα ηεv απoθαηάζηαζε ηoπ 

ovφκαηoο απηoχ ζηo Κεηξψo θαη δεκoζίεπζε ζρεηηθήο εηδoπoίεζεο ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Γεκoθξαηίαο. 

(7) (α) Πε πεξίπησζε έλαξμεο δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), ην Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην 

κεξηκλά ακέζσο, εάλ ηνχην δηθαηνινγείηαη, φπσο δηεμαρζεί έξεπλα ζχκθσλα κε δηαδηθαζία ε 

νπνία θαζνξίδεηαη κε Θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην πνπξγηθφ Ππκβνχιην θαη 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ ππφ δηεξεχλεζε δηθεγφξν. 

(β) Όηαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί δπλάκεη 

ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ πξνθχπηεη 

φηη ν ππφ δηεξεχλεζε δηθεγφξνο δπλαηφ λα είλαη έλνρνο 

επνλεηδίζηνπ, δφιηαο ή αζπκβίβαζηεο δηαγσγήο πξνο ην 

επάγγεικα, ή έρεη ελεξγήζεη ή ζπκπεξηθεξζεί θαηά 

ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ή ζπγθξνχεηαη κε ηηο πξφλνηεο 

ησλ πεξί Γενληνινγίαο ησλ Γηθεγφξσλ Θαλνληζκψλ, ν 

δηθεγφξνο απηφο πιεξνθνξείηαη γξαπηψο γηα ηελ 

ελαληίνλ ηνπ ππφζεζε θαη παξέρεηαη ζ΄ απηφλ ε 
επθαηξία λα αθνπζηεί. 

(γ) Ζ αθξφαζε ηεο ππφζεζεο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε 

δηαδηθαζία ε νπνία θαζνξίδεηαη κε Θαλνληζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη απφ ην πνπξγηθφ Ππκβνχιην. 

(δ) Θάζε θπζηθφ πξφζσπν πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

δηθεγφξνπ ην νπνίν, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα θιήζεθε λα 

εκθαληζηεί ελψπηνλ ηνπ Ππκβνπιίνπ, παξαιείπεη λα 

πξνζέιζεη θαηά ην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ θιήζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο ηεο 

ππφζεζεο, είλαη έλνρν πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη, ζε 

πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή 
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθφζηεο ιίξεο. 



(8) Θάζε απφθαζε ηoπ Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ ζεσξείηαη σο δηάηαγκα δηθαζηεξίoπ 

ζπvoπηηθήο δηθαηoδoζίαο θαη εθηειείηαη θαηά ηov ίδηo ηξφπo φπσο ηo δηάηαγκα ηoπ εv ιφγσ 

δηθαζηεξίoπ. 

(9) Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ άξζξoπ απηoχ ε ιήςε ακoηβήο κηθξφηεξεο απφ απηή πoπ oξίδεηαη 

σο ειάρηζηε απφ ηoπο εθάζηoηε εv ηζρχη Θαvovηζκoχο ζπvηζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

(10) Ζ ζπκκεηνρή δηθεγφξνπ ζε Δηαηξεία Γηθεγφξσλ ππφ νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ή ε χπαξμε 

ζρέζεο εξγνδνηνπκέλνπ θαη εξγνδφηνπ κεηαμχ δηθεγφξνπ θαη Δηαηξείαο Γηθεγφξσλ, δελ 

απαιιάζζεη ην δηθεγφξν απφ ηπρφλ πξνζσπηθή πεηζαξρηθή επζχλε νχηε επεξεάδεη 

νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία δπλάκεη ηνπ παξφληνο Λφκνπ. 

(11) Πε πεξίπησζε έλαξμεο δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ελαληίνλ Δηαηξείαο 

Γηθεγφξσλ, απηή εθπξνζσπείηαη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

(12) Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κέξνπο εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, θαη ζε 
Δηαηξεία Γηθεγφξσλ. 

ΜΔΡΟ V ΣΟΠIΚΟI ΓIΚΗΓΟΡIΚΟI ΤΛΛΟΓΟI, ΔΠIΣΡΟΠΔ, 
ΠΑΓΚΤΠΡIΟ ΓIΚΗΓΟΡIΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑI ΤΜΒΟΤΛIΟ 

ΠΑΓΚΤΠΡIΟΤ ΓIΚΗΓΟΡIΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Δπμηvεία 

18.-(1) Πηo Κέξoο απηφ- 

"Ξαγθχπξηoο Γηθεγoξηθφο Πχιιoγoο" πεξηιακβάvεη 

φιoπο ηoπο δηθεγφξoπο πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα ζηε 
Γεκoθξαηία 

"Ρoπηθφο Γηθεγoξηθφο Πχιιoγoο" πεξηιακβάvεη φιoπο 

ηoπο δηθεγφξoπο πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα ζε θάπoηα 
επαξρία. 

(2) Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ Κέξoπο απηoχ, δηθεγφξoο ζεσξείηαη φηη αζθεί ηo επάγγεικα ζε 

θάπoηα επαξρία αv απηφο ή oπoηoζδήπoηε δηθεγφξoο κε ηov oπoίo ζπvδέεηαη ζπvεηαηξηθά, 
αζθεί ηo επάγγεικα θαη δηαηεξεί γξαθείo ζηεv επαξρία απηή. 

Σακηική γεvική ζςvέλεςζη ηυv Σoπικώv Γικηγoπικώv ςλλόγυv 

19.-(1) Κεηά παξέιεπζε εvφο κήvα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηξεηο κήvεο απφ ηεv έvαξμε ηζρχoο 

ηoπ Λφκoπ απηoχ φζov αθoξά ηo έηoο 1955, θαη, φζov αθoξά θάζε ηξίηo επφκεvo έηoο, θαηά 

ή κεηά ηεv 10ε εκέξα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηεv 31ε εκέξα ηoπ Iαvoπαξίoπ θάζε επφκεvoπ 

ηξίηoπ έηoπο, ηo αξραηφηεξo κέιoο ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ γηα ηo έηoο 1955 θαη 

o Ξξφεδξoο ηεο Δπηηξoπήο ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ γηα θάζε επφκεvε πεξίoδo 

ηξηψv εηψv, ζπγθαιεί φια ηα κέιε ηoπ εv ιφγσ Ππιιφγoπ ζε ηαθηηθή γεvηθή ζπvέιεπζε ζε 

ηφπo πoπ oξίδεηαη απφ απηφv θαη ρξφvo πoπ θαζoξίδεηαη απφ ηo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ γηα ηε δηεμαγσγή ησv ηαθηηθψv Γεvηθψv Ππvειεχζεσv φισv ησv 
Ρoπηθψv Γηθεγoξηθψv Ππιιφγσv. 



(2)(α) Πηε ζπvέιεπζε απηή πξoεδξεχεη ηo αξραηφηεξo κέιoο ζηεv ηεξαξρία ηoπ Ρoπηθoχ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, ηo oπoίo είvαη παξφv, θαη, o πιεζηέζηεξoο αξηζκφο πξoο ηo έvα 

ηέηαξηo ησv κειψv πoπ θιήζεθαv αv είvαη παξφvηεο απoηειεί απαξηία: 

Λνείηαη φηη, εάλ εληφο κηζήο ψξαο απφ ηελ ψξα πνπ νξίζηεθε δε ζρεκαηηζηεί απαξηία, ε 

ζπλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα ψξα θαη εκέξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη ζηνλ ίδην 
ηφπν, νπφηε δέθα παξφληεο δηθεγφξνη απνηεινχλ απαξηία. 

(β) πoςεθηφηεηεο γηα oπoηαδήπoηε εθιoγή πoπ δηεvεξγείηαη απφ ηε γεvηθή ζπvέιεπζε 

ππoβάιιovηαη πξoο ηεv Δπηηξoπή ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ηo αξγφηεξo κέρξη ηε 

κεζεκβξία ηεο ίδηαο εκέξαο απφ ηεv πξoεγoχκεvε εβδoκάδα ησv εθιoγψv: 

Λνείηαη φηη νη δηθεγφξνη πνπ έρνπλ εθηνπηζζεί ιφγσ ηεο Ρνπξθηθήο εηζβνιήο ηνπ 1974 έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ ηφζν ζηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη φζν θαη ζηνπο 

ηνπηθνχο ζπιιφγνπο φπνπ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο, εθιέγνληαη φκσο κφλν ζηνπο ηνπηθνχο 
ζπιιφγνπο φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη. 

(3) Ζ γεvηθή ζπvέιεπζε πξoρσξεί ζηεv εθιoγή εvφο Ξξoέδξoπ θαη ηεζζάξσv κειψv απφ ηα 

κέιε ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, αv πξφθεηηαη γηα Ρoπηθφ Γηθεγoξηθφ Πχιιoγo κε 

αξηζκφ κειψv φρη κεγαιχηεξo ησv πεvήvηα, εvφο Ξξoέδξoπ θαη έμη κειψv, αv πξφθεηηαη γηα 

Ρoπηθφ Γηθεγoξηθφ Πχιιoγo κε αξηζκφ κειψv κεγαιχηεξo ησv πεvήvηα, αιιά φρη κεγαιχηεξo 

ησv εθαηφv πεvήvηα, εvφο Ξξoέδξoπ θαη oθηψ κειψv, αv πξφθεηηαη γηα Ρoπηθφ Γηθεγoξηθφ 

Πχιιoγo θαη αξηζκφ κειψv κεγαιχηεξo ησv εθαηφv πεvήvηα αιιά φρη κεγαιχηεξo ησv 

ηξηαθoζίσv, εvφο Ξξoέδξoπ θαη 10 κειψv, αv πξφθεηηαη γηα Ρoπηθφ Γηθεγoξηθφ Πχιιoγo κε 

αξηζκφ κειψv κεγαιχηεξo ησv ηξηαθoζίσv γηα ζχζηαζε ηεο Δπηηξoπήο ηoπ Ρoπηθoχ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, ε oπoία απoηειεί ηεv Δπηηξoπή ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ 

θαη ππεξεηεί κέρξη ηεv επφκεvε εθιoγή ηεο Δπηηξoπήο ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ. 

(4) Ζ Δπηηξoπή ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δηoξίδεη απφ ηα κέιε ηεο ηov 

Αvηηπξφεδξo, ηo Γξακκαηέα θαη ηov Ρακία ηεο. Ν αvηηπξφεδξoο ηεο Δπηηξoπήο ηoπ Ρoπηθoχ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ αvαπιεξψvεη ηov Ξξφεδξo απηήο ζε πεξίπησζε πoπ είvαη απψv ή 

θσιχεηαη. 

(5) Κεηά ηεv εθιoγή ηεο Δπηηξoπήο ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ε ζπvέιεπζε 

πξoρσξεί ζηεv εθιoγή απφ ηα κέιε ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, αιιά φρη θαη' 

αvάγθε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξoπήο ηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, εvφο δηθεγφξoπ σο κέιoπο 

ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ o oπoίoο αζθεί ηo επάγγεικα θαη o 

oπoίoο πξέπεη vα έρεη ηoπιάρηζηo δεθαεηή άζθεζε ηoπ επαγγέικαηoο. 

(6) Ν Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο θαη o Αξρηπξσηoθoιιεηήο εηδoπoηoχvηαη απφ ηov 

Ξξφεδξo ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ γηα ηα πξφζσπα πoπ εθιέρηεθαv θαη 
δηoξίζηεθαv. 

(7) Απαξηία ζε Δπηηξoπή Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ κε ζπvoιηθφ αξηζκφ πέvηε, επηά, 

εvvέα, έvηεθα, απoηειoχv αvηίζηoηρα ηξία, ηέζζεξα, πέvηε θαη έμη κέιε. Θέκαηα ηα oπoία 

εγείξovηαη ζε oπoηαδήπoηε ζπvεδξία ηεο Δπηηξoπήο απoθαζίδovηαη κε πιεηoςεθία θαη ζε 
πεξίπησζε ηζoςεθίαο o Ξξφεδξoο έρεη δεχηεξε ή vηθψζα ςήθo. 

(8) Ρεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ άξζξoπ απηoχ θαη ηεο παξαγξάθoπ (ε) ηoπ εδαθίoπ (1) 

ηoπ άξζξoπ 24, ε Δπηηξoπή ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δχvαηαη vα ξπζκίδεη ζέκαηα 

πoπ αθoξoχv ηε ιεηηoπξγία θαη ηε δηαδηθαζία απηήο, πεξηιακβαvoκέvoπ ηoπ ηξφπoπ θαηά ηov 



oπoίo εθιoγέο δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (3) δχvαvηαη vα δηεμάγovηαη θαη επηβάιιεη ζηoπο 

δηθεγφξoπο πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα ζηεv επαξρία ηεο oπoίαο απoηειεί ηεv Δπηηξoπή ηoπ 

Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, εηήζηα ζπvδξoκή πoπ δεv ππεξβαίvεη ηo πoζφ ησv πέvηε 
ιηξψv. 

(9) Θάζε Δπηηξoπή Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ζπvεηζθέξεη θαη' έηoο πξoο ηo Ππκβoχιηo 

ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ κία ιίξα γηα θάζε δηθεγφξo o oπoίoο έρεη θαηαβάιεη 
ζπvδξoκή δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (8). 

(10) Ππvδξoκή πιεξσηέα δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (8) δχvαηαη vα δηεθδηθεζεί κε αγσγή θαη vα 

εηζπξαρζεί σο ρξέoο πoπ oθείιεηαη πξoο ηεv Δπηηξoπή ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ 

θαη, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο ππoρξέσζεο ηoπ γηα θαηαβoιή ηεο ζπvδξoκήο απηήο, θαvέvαο 

δηθεγφξoο δε δηθαηoχηαη vα πξoζέιζεη ζε oπoηαδήπoηε ζπvεδξία πoπ ζπγθαιείηαη δπvάκεη ησv 

δηαηάμεσv ηoπ Λφκoπ απηoχ ή vα είvαη ππoςήθηoο γηα εθιoγή ζε oπoηαδήπoηε Δπηηξoπή, 

Ππκβoχιηo ή άιιo ζψκα βάζεη ηoπ Λφκoπ απηoχ, εθηφο αv θαηαβάιεη πξψηα ηε ζπvδξoκή 
πoπ πξέπεη vα θαηαβιεζεί απφ απηφ δπvάκεη ηoπ Λφκoπ απηoχ. 

(11) Γξαπηή απφθαζε πoπ έρεη ππoγξαθηεί ή εγθξηζεί κε επηζηoιή, ηειεγξάθεκα ή ηειέηππo 

απφ θάζε έvα απφ ηα κέιε Ρoπηθήο Δπηηξoπήο Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ είvαη ηφζo έγθπξε θαη 

απoηειεζκαηηθή φζo ζα ήηαv αv ιακβαvφηαv ζε ζπvεδξία ηεο Ρoπηθήο Δπηηξoπήο ε oπoία 

πξoζεθφvησο ζπγθιήζεθε θαη δηεμάρηεθε, θαη αθoχ ππoγξαθηεί δχvαηαη vα απoηειείηαη απφ 

πεξηζζφηεξα απφ έvα φκoηα έγγξαθα έθαζηo ηo oπoίo θέξεη ηεv ππoγξαθή εvφο ή 
πεξηζζφηεξσv ησv πξoαvαθεξφκεvσv πξoζψπσv. 

Έκηακηη γεvική ζςvέλεςζη Σoπικώv Γικηγoπικώv ςλλόγυv 

20.-(1) Ζ Δπηηξoπή Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δχvαηαη, θαη, κε γξαπηή αίηεζε 

ηoπιάρηζηo ηoπ εvφο ηεηάξηoπ ηoπ ζπvφιoπ ησv κειψv ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, 

oθείιεη vα ζπγθαιεί έθηαθηε γεvηθή ζπvέιεπζε ηoπ Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί oπoηoπδήπoηε ζέκαηoο πoπ πεξηιακβάvεηαη ζηεv θιήζε. 

(2) Νη δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ (2) ηoπ άξζξoπ 19 ζε ζρέζε κε ηεv απαξηία εθαξκφδovηαη ζε 

θάζε ηέηoηα ζπvέιεπζε θαη φια ηα δεηήκαηα απoθαζίδovηαη κε πιεηoςεθία ησv δηθεγφξσv 

πoπ είvαη παξφvηεο θαη ζε πεξίπησζε ηζoςεθίαο o Ξξφεδξoο ηεο Ππvέιεπζεο έρεη vηθψζα 

ςήθo. 

(3) Ν Ξξφεδξoο ηoπ Ππιιφγoπ πξoεδξεχεη ηεο Έθηαθηεο Γεvηθήο Ππvέιεπζεο Ρoπηθoχ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, θαη αv απηφο θσιχεηαη ή είvαη απψv πξoεδξεχεη o Αvηηπξφεδξoο ηoπ 
Ρoπηθoχ Ππιιφγoπ. 

Σακηική γεvική ζςvέλεςζη ηoς Παγκύππιoς Γικηγoπικoύ ςλλόγoς 

21.-(1)(α) Ν Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο ή, ζε πεξίπησζε απoπζίαο ή αvηθαvφηεηαο 

ηoπ o Βoεζφο Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο, φρη αξγφηεξα απφ ηέζζεξηο κήvεο απφ 

ηεv έvαξμε ηεο ηζρχoο ηoπ Λφκoπ απηoχ φζo αθoξά ηo έηoο 1955 θαη φρη αξγφηεξα απφ ηεv 

31ε Νθησβξίνπ ζε θάζε ηξίηo επφκεvo έηoο, ζπγθαιεί ηαθηηθή γεvηθή ζπvέιεπζε φισv ησv 

δηθεγφξσv oη oπoίoη αζθoχv ηo επάγγεικα ζηε Γεκoθξαηία, ε oπoία ιακβάvεη ρψξα ζηε 

Ιεπθσζία ζε ηφπo θαη εκέξα πoπ oξίδεηαη απφ ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, ή, ζε 

πεξίπησζε απoπζίαο ή αvηθαvφηεηαο ηoπ απφ ηo Βoεζφ Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο, 
αιιά ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ είθoζη κία εκέξεο απφ ηεv εκέξα ηεο θιήζεο: 



Λνείηαη φηη ε ζεηεία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ πνπ ζα 

εθιεγνχλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί κέρξη ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 

ιήγεη ηελ 30ή Νθησβξίνπ ηνπ 2014. 

(β) πoςεθηφηεηεο γηα oπoηαδήπoηε εθιoγή πoπ δηεvεξγείηαη απφ ηε γεvηθή ζπvέιεπζε 

ππoβάιιovηαη ζηo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ηo αξγφηεξo κέρξη ηε 
κεζεκβξία ηεο ίδηαο εκέξαο ηεο πξoεγoχκεvεο εβδoκάδαο ησv εθιoγψv. 

(2) Δηδoπoίεζε ηoπιάρηζηo δεθαηεζζάξσv εκεξψv γηα ηε ζπvέιεπζε απηή παξέρεηαη ζε φια 

ηα πξφζσπα ηα oπoία δηθαηoχvηαη vα παξαζηoχv θαη vα ςεθίζoπv ζηε ζπvέιεπζε απηή. Ζ 

εηδoπoίεζε απηή θαζoξίδεη ηov ηφπo θαη ηo ρξφvo ηεο ζπvέιεπζεο: 

Λoείηαη φηη ε ηπραία παξάιεηςε ηεο παξoρήο ζε oπoηoδήπoηε κέιoο ή ε κε ιήςε απφ απηφ 

εηδoπoίεζεο γηα ηε ζπvέιεπζε δεv θαζηζηά άθπξε ηεv εξγαζία πoπ δηεμάγεηαη θαηά ηε 
ζπvέιεπζε. 

(3) Ν Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο ή, ζε πεξίπησζε απoπζίαο ή αvηθαvφηεηαο ηoπ o 

Βoεζφο Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο, ή, ζε πεξίπησζε απoπζίαο ή αvηθαvφηεηαο θαη 

ησv δχo θαηά ηεv ψξα πoπ oξίζηεθε γηα ηεv έvαξμε ηεο ζπvέιεπζεο o αηξεηφο Ξξφεδξoο ηoπ 

Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, πξoεδξεχεη ηεο ζπvέιεπζεο απηήο, θαη 
ζαξάvηα δηθεγφξoη πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα, πξoζσπηθά παξφvηεο, απoηειoχv απαξηία. 

(4) Όια ηα δεηήκαηα απoθαζίδovηαη κε πιεηoςεθία ησv παξφvησv δηθεγφξσv θαη, ζε 

πεξίπησζε ηζoςεθίαο, o Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο ή, ζε πεξίπησζε απoπζίαο ή 

αvηθαvφηεηαο απηoχ o Βoεζφο Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο, ή, ζε πεξίπησζε 

απoπζίαο θαη ησv δχo o αηξεηφο Ξξφεδξoο ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ 
Ππιιφγoπ, έρεη vηθψζα ςήθo: 

Λoείηαη φηη αv εvηφο κηζήο ψξαο απφ ηεv ψξα πoπ oξίζηεθε δε ζρεκαηηζηεί απαξηία, ε 

ζπvέιεπζε αvαβάιιεηαη γηα ηεv ίδηα ψξα θαη εκέξα ηεο επφκεvεο εβδoκάδαο θαη ζηov ίδηo 

ηφπo, oπφηε δέθα παξφvηεο δηθεγφξoη απoηειoχv απαξηία. 

(5) Ζ ηαθηηθή γεvηθή ζπvέιεπζε ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ πξoρσξεί, κεηαμχ 

άιισv, ζηεv εθιoγή ηoπ αηξεηoχ Ξξoέδξoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ κε 

ρσξηζηή ςεθoθoξία, o oπoίoο πξέπεη vα έρεη δσδεθαεηή ηoπιάρηζηov άζθεζε ηoπ 

επαγγέικαηoο, θαη ηεζζάξσv δηθεγφξσv πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα, απφ ηoπο oπoίoπο o έvαο 

πξέπεη vα έρεη ηoπιάρηζηo δεθαεηή άζθεζε ηoπ επαγγέικαηoο, σο κειψv ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ 

Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ (ηo oπoίo ζα θαιείηαη "Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ") θαη ηξηψv δηθεγφξσv πoπ αζθoχv ηo επάγεικα απφ ηoπο oπoίoπο oη 

δχo πξέπεη vα έρoπv ηoπιάρηζηo δεθαπεvηαεηή άζθεζε ηoπ επαγγέικαηoο, σο κειψv ηoπ 
Ξεηζαξρηθoχ Ππκβoπιίoπ απηoί ζα ππεξεηoχv κέρξηο φηoπ ιάβεη ρψξα vέα εθιoγή. 

Έκηακηη γεvική ζςvέλεςζη ηoς Παγκύππιoς Γικηγoπικoύ ςλλόγoς 

22.-(1) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δχvαηαη, φηαv ζεσξεί απηφ 

ζθφπηκo, θαη oθείιεη, κε γξαπηή αίηεζε πξoο ηo Γξακκαηέα απφ εβδoκήvηα πέvηε ηoπιάρηζηo 

δηθεγφξoπο πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα ε oπoία θαηαηίζεηαη ζηo γξαθείo ηoπ Ππκβoπιίoπ, vα 
θαιεί έθηαθηε γεvηθή ζπvέιεπζε ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ. 

(2) Αv ηo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, εvηφο ζαξάvηα εκεξψv απφ 

ηεv θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, δεv πξoβεί δεφvησο ζε ζχγθιεζε ηεο ζπvέιεπζεο oπoηoηδήπoηε 



δεθαπέvηε δηθεγφξoη απφ εθείvoπο πoπ ππέβαιαv ηεv αίηεζε, oη oπoίoη αζθoχv ηo επάγγεικα, 
δχvαvηαη oη ίδηoη vα ζπγθαιέζoπv έθηαθηε γεvηθή ζπvέιεπζε. 

(3) Ζ αίηεζε αvαθέξεη ηo ζθoπφ ηεο ζπvέιεπζεο θαη ππoγξάθεηαη απφ ηα πξφζσπα απφ ηα 
oπoία απηή ππoβάιιεηαη. 

(4) Νη δηαηάμεηο ησv εδαθίσv (3) θαη (4) ηoπ άξζξoπ 21 εθαξκφδovηαη, ηεξoπκέvσv ησv 

αvαιoγηψv, ζε θάζε γεvηθή ζπvέιεπζε πoπ ζπγθαιείηαη δπvάκεη ηoπ άξζξoπ απηoχ θαη o 

αηξεηφο Ξξφεδξoο ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ πξoεδξεχεη ησv έθηαθησv Γεvηθψv 

Ππvειεχζεσv θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηoο ή απoπζίαο απηoχ πξoεδξεχεη o Αvηηπξφεδξoο ηoπ 

Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ: 

Λoείηαη φηη αv εvηφο δεθαπέvηε ιεπηψv απφ ηεv ψξα πoπ oξίζηεθε δε ζρεκαηηζηεί απαξηία, ε 

ζπvέιεπζε δηαιχεηαη. 

ςμβoύλιo ηoς Παγκύππιoς Γικηγoπικoύ ςλλόγoς 

23.-(1) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ απoηειείηαη απφ ηo Γεvηθφ 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο θαη ζε πεξίπησζε απoπζίαο ή θσιχκαηoο απηoχ, απφ ηo Βoεζφ 

Γεvηθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο σο ex officio κειψv, ηεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ 

εδαθίoπ (4) ηoπ άξζξoπ απηoχ, θαη απφ ηov αηξεηφ Ξξφεδξo, ηoπο Ξξoέδξoπο ησv Ρoπηθψv 

Γηθεγoξηθψv Ππιιφγσv, ηoπο δηθεγφξoπο πoπ εθιέγovηαη σο κέιε ηoπ Ξαγθχπξηoπ 

Γηθεγoξηθoχ Ππκβoπιίoπ δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ εδαθίoπ (5) ηoπ άξζξoπ 19 θαη απφ 

ηέζζεξα κέιε πoπ εθιέγovηαη απφ ηεv ηαθηηθή γεvηθή ζπvέιεπζε ηoπ Ξαγθχπξηoπ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ εδαθίoπ (5) ηoπ άξζξoπ 21 (ηα oπoία 
αvαθέξovηαη ζηo Λφκo απηφ σο "αηξεηά κέιε"). 

(2) Ρα αηξεηά κέιε ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ππεξεηoχv κέρξη 
ηεv επφκεvε εθιoγή θαη είvαη επαvεθιέμηκα. 

(3) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ εθιέγεη απφ ηα κέιε ηoπ ηov 

Αvηηπξφεδξo, ηo Γξακκαηέα θαη ηov Ρακία ηoπ. Ν Αvηηπξφεδξoο ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ 

Ππιιφγoπ αvαπιεξψvεη ηov Ξξφεδξo απηoχ ζε πεξίπησζε πoπ είvαη απψv ή θσιχεηαη. 

(4) Ν Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκoθξαηίαο σο εγέηεο ηoπ Γηθεγoξηθoχ Πψκαηoο Θχπξoπ, 

είvαη o Δπίηηκoο Ξξφεδξoο ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ θαη δηθαηoχηαη vα 

ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπvεδξίεο απηoχ θαζψο θαη ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ. 

Αv απηφο είvαη απψv ή θσιχεηαη ηov αvαπιεξψvεη o Βoεζφο Γεvηθφο Δηζαγγειέαο ηεο 

Γεκoθξαηίαο. 

(5) Ν αηξεηφο Ξξφεδξoο ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ζπγθαιεί 

φιεο ηηο ζπvεδξίεο ηoπ Ππκβoπιίoπ θαη πξάηηεη απηφ κε γξαπηή αίηεζε πέvηε ηoπιάρηζηo 

κειψv ηoπ Ππκβoπιίoπ ζηεv oπoία θαζoξίδovηαη oη ζθoπoί ηεο ζπvεδξίαο απηήο θαη 

πξoεδξεχεη φισv ησv ζπvεδξηψv ηoπ Ππκβoπιίoπ ζηηο oπoίεο παξεπξίζθεηαη θαη, αv απηφο 

είvαη απψv ή θσιχεηαη, πξoεδξεχεη o Αvηηπξφεδξoο θαη, ζε πεξίπησζε απoπζίαο ή θσιχκαηoο 
απηoχ, ηα παξφvηα κέιε εθιέγoπv έvαv εμ απηψv γηα vα πξoεδξεχζεη. 

(6) Δπηά κέιε ηoπ Ππκβoπιίoπ ζπvηζηoχv απαξηία θαη δεηήκαηα πoπ εγείξovηαη θαηά ηε 

ζπvεδξία απoθαζίδovηαη κε πιεηoςεθία ησv κειψv πoπ είvαη παξφvηα θαη ςεθίδoπv, θαη ζε 
πεξίπησζε ηζoςεθίαο απηφο πoπ πξoεδξεχεη ηεο ζπvεδξίαο έρεη δεχηεξε ή vηθψζα ςήθo. 



(7) Γξαπηή απφθαζε πoπ ππoγξάθηεθε ή εγθξίζεθε κε επηζηoιή, ηειεγξάθεκα ή ηειέηππo 

απφ θάζε έvα κέιoο ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ είvαη ηφζo 

έγθπξε θαη απoηειεζκαηηθή φζo ζα ήηαv αv ιακβαvφηαv ζε ζπvεδξία ηoπ Ππκβoπιίoπ πoπ 

ζπγθιήζεθε θαη δηεμάρζεθε δεφvησο θαη αθoχ ππoγξαθεί δχvαηαη vα ζπvίζηαηαη απφ 

πεξηζζφηεξα απφ έvα φκoηα έγγξαθα θάζε έvα απφ ηα oπoία θέξεη ηεv ππoγξαθή εvφο ή 
πεξηζζφηεξσv πξoζψπσv πoπ πξoαvαθέξζεθαv. 

Δξoςζίερ ηoς ςμβoςλίoς ηoς Παγκύππιoς Γικηγoπικoύ ςλλόγoς 

24.-(1) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ εμεηάδεη φια ηα ζέκαηα πoπ 

αθoξoχv ηo επάγγεικα θαη πξoβαίvεη ζε ηέηoηεο εvέξγεηεο επί απηψv ηηο oπoίεο ήζειε 

ζεσξήζεη ζθφπηκεο θαη, άvεπ επεξεαζκoχ ηεο γεvηθφηεηαο ηεο δηάηαμεο απηήο ή 

oπoησvδήπoηε άιισv εμoπζηψv πoπ παξέρovηαη ζε απηφ απφ ηo Λφκo απηφ, έρεη ηηο 
αθφιoπζεο εμoπζίεο: 

(α) vα δηαθπιάηηεη ηεv ηηκή θαη αvεμαξηεζία ηoπ 

Γηθεγoξηθoχ Πψκαηoο θαη vα ππεξαζπίδεη απηφ έvαvηη 
ηεο δηθαζηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμoπζίαο· 

(β) vα ξπζκίδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηεv άζθεζε θαη 
δεovηoιoγία ηoπ επαγγέικαηoο· 

(γ) vα απαvηά ζε εξσηήζεηο θαη vα απoθαζίδεη ζε 

δεηήκαηα πoπ αθoξoχv ηεv επαγγεικαηηθή δεovηoιoγία 

θαη άζθεζε· 

(δ) vα εμεηάδεη θαη, φηαv ζεσξεί απηφ ζθφπηκo, vα 

ππoβάιιεη εθζέζεηο επί ηεο ππάξρoπζαο voκoζεζίαο θαη 

επί oπoησvδήπoηε άιισv voκηθψv ζεκάησv πoπ 

ππoβάιιovηαη ζε απηφ ή vα πξoβαίvεη ζε ζπζηάζεηο 

πξoο ηεv Θπβέξvεζε γηα ηo επηζπκεηφ εηζαγσγήο 
oπoηαζδήπoηε voκoζεζίαο· 

(ε) vα αvηηπξoζσπεχεη ηo ζψκα ησv δηθεγφξσv πoπ 

αζθoχv ηo επάγγεικα φηαv απηφ είvαη αvαγθαίo ή 
ζθφπηκo· 

(ζη) vα πξoάγεη θαιέο ζρέζεηο θαη θαηαvφεζε κεηαμχ 

ηoπ Γηθεγoξηθoχ Πψκαηoο θαη ηoπ θoηvoχ· 

(δ) vα πξoαζπίδεη ηo δεκφζηo δηθαίσκα ηεο πξoζθπγήο 

ζηα δηθαζηήξηα θαη ηεο αvηηπξoζψπεπζεο κε δηθεγφξo 
εvψπηov oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ· 

(ε) vα θαζoξίδεη ηηο εμoπζίεο θαη ιεηηoπξγίεο ησv 

Δπηηξoπψv ησv Ρoπηθψv Γηθεγoξηθψv Ππιιφγσv 

επηπξφζζεηα απφ απηέο πoπ ρoξεγoχvηαη κε ηo Λφκo 
απηφ· 

(ζ) vα κεξηκvά γηα ηε ζπvερή voκηθή επηκφξθσζε ησv 
δηθεγφξσv· 



(η) vα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηoπο δηθεγoξηθoχο 

ππαιιήιoπο ή ηηο ζπvηερvίεο ηoπο εθ κέξoπο φισv ησv 

δηθεγφξσv θαη vα ζπvάπηεη ζπιιoγηθέο ζπκβάζεηο πoπ 

ξπζκίδoπv ηoπο κηζζoχο θαη άιιoπο φξoπο εξγoδφηεζεο 
ησv δηθεγoξηθψv ππαιιήισv· 

(ηα) vα θαζoξίδεη ηηο ακoηβέο ησv δηθεγφξσv γηα 
εμσδηθαζηεξηαθέο ππoζέζεηο· 

(ηαα) λα θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ θαηαβιεηένπ 

δηθαηψκαηνο έθδνζεο ηεο εηήζηαο άδεηαο. 

(ηβ) vα εθδίδεη θαvovηζκoχο πoπ vα ξπζκίδoπv θαη vα 

θαζoξίδoπv oπoηoδήπoηε απφ ηα πηo πάvσ ζέκαηα, ππφ 

ηεv επηθχιαμε φηη oη θαvovηζκoί απηoί ζα εγθξηζoχv 

απφ ηεv πιεηoςεθία ηεο γεvηθήο ζπvέιεπζεο ησv 

δηθεγφξσv· 

(ηγ) λα ηδξχεη, ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηακεία 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηακεία πξνλνίαο, 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα ζπλάπηεη 

ζπκβάζεηο κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νξγαληζκφ ή 

εηαηξεία θαη λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ίδξπζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, πξαθηηθή θαη δηαδηθαζίεο 
θαηά ηξφπν πνπ θξίλεη ζθφπηκν· 

(ηδ) λα ηδξχεη, ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ζρέδην, 

ζχζηεκα, ή ηακείν παξνρήο λνκηθήο πιεξνθνξηθήο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξηθήο, θαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε 

νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νξγαληζκφ ή εηαηξεία θαη λα 

επηβάιιεη ζηα κέιε ηνπ ηέινο, εηζθνξά ή δηθαίσκα ην 

νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ ζρεδίνπ, ζπζηήκαηνο ή 
ηακείνπ· 

(ηε) λα πξνβαίλεη ζηε ζπγγξαθή, έθδνζε, δεκνζίεπζε 

θαη θπθινθνξία νπνησλδήπνηε εληχπσλ, φηαλ ηνχην 

θξίλεη ζθφπηκν ή εχινγν, θαη λα πσιεί θαη επηβάιιεη 

νπνηνδήπνηε ηέινο, εηζθνξά, ζπλδξνκή ή δηθαίσκα 
θξίλεη ζθφπηκν: 

Λνείηαη φηη, κε εγθχθιην ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ ή κε ηελ έθδνζε 

θαλνληζκψλ κπνξεί λα απαηηείηαη απφ ηνπο 

Ξξσηνθνιιεηέο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ησλ 

επαξρηαθψλ δηθαζηεξίσλ, ηνπ Νηθνγελεηαθνχ 

Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Γηθαζηεξίνπ Διέγρνπ Δλνηθηάζεσλ, 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ θαη νπνησλ-

δήπνηε άιισλ λνκίκσο ζπζηαζέλησλ δηθαζηεξίσλ λα 

κελ απνδέρνληαη ηελ θαηαρψξηζε νπνηαζδήπνηε αγσγήο 

ή άιιεο ελαξθηήξηαο δηαδηθαζίαο ή έθεζεο ή εκθάληζεο 



ή ππεξάζπηζεο ή έλζηαζεο ή νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ ή 

δηθνγξάθνπ, εθηφο εάλ επηθνιιάηαη επ' απηψλ ην εηδηθφ 

έλζεκν πνπ εθάζηνηε θαζνξίδεη ην Ππκβνχιην ηνπ 

Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ κε εγθχθιην ή κε 
θαλνληζκνχο. 

(2) Θαvovηζκoί πoπ εθδίδovηαη απφ ηo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ 

δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (1) απoζηέιιovηαη απφ ηov Ξξφεδξo ηoπ θαη δεκoζηεχovηαη ζηεv 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο, θαη κε ηε δεκoζίεπζε, δεζκεχoπv φιoπο ηoπο 
δηθεγφξoπο πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα. 

(3) Θάζε δηθεγφξoο, o oπoίoο παξαβαίvεη ή παξαιείπεη vα ηεξεί oπoηoδήπoηε απφ ηoπο 

θαvovηζκoχο πoπ εθδφζεθαv δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (2) ζεσξείηαη έvoρoο αζπκβίβαζηεο πξoο 
ηo επάγγεικα δηαγσγήο θαη ππφθεηηαη ζε ρεηξηζκφ δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ηoπ άξζξoπ 17. 

(4) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δχvαηαη vα εκθαvίδεηαη εvψπηov 

oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ κε oπoηoδήπoηε απφ ηo κέιε ηoπ ή κε oπoηoδήπoηε άιιo δηθεγφξo 
πoπ αζθεί ηo επάγγεικα. 

(5) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δχvαηαη vα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πoπ 

αθoξoχv ηε ιεηηoπξγία, πξαθηηθή θαη δηαδηθαζίεο απηoχ θαηά ηέηoηo ηξφπo σο ήζειε θξίvεη 
ζθφπηκo. 

Τπεπιηπoπέρ 

25.-(1) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ πξoβαίvεη, ηo ηαρχηεξo κεηά 

ηεv εθιoγή ηoπ, ζηε ζχζηαζε ησv αθφιoπζσv ππεπηηξoπψv, επηπξφζζεηα κε oπoηαδήπoηε 
άιιε ππεπηηξoπή ε oπoία ήζειε ζεσξεζεί επηζπκεηή: 

(α) πεπηηξoπήο Λoκoζεζίαο ε oπoία εμεηάδεη θαη, φηαv 

ζεσξεί απηφ ζθφπηκo ππoβάιιεη εθζέζεηο γηα ηεv 

ππάξρoπζα voκoζεζία ηεο Γεκoθξαηίαο θαη γηα 

oπoηαδήπoηε άιια voκηθά ζέκαηα πoπ ππoβάιιovηαη ζε 

απηή θαη δχvαηαη vα πξoβαίvεη ζε ζπζηάζεηο πξoο 

ππoβoιή ζηεv Θπβέξvεζε γηα ηo επηζπκεηφ εηζαγσγήο 
oπoηαζδήπoηε voκoζεζίαο 

(β) πεπηηξoπήο Άζθεζεο ηoπ Δπαγγέικαηoο θαη 

Γεovηoιoγίαο γηα ζχvηαμε θαvovηζκψv πoπ ξπζκίδoπv 

ηεv άζθεζε θαη δεovηoιoγία ηoπ επαγγέικαηoο ζηε 

Γεκoθξαηία θαη ζπvηovηζκφ θαη παξoρή ζπκβoπιψv γηα 
ζέκαηα επαγγεικαηηθήο δηαγσγήο 

(γ) Δθηειεζηηθήο πεπηηξoπήο ε oπoία απoηειεί κφvηκε 

επηηξoπή πoπ έρεη εμoπζία vα ιακβάvεη θαη vα εθηειεί 

απoθάζεηο εθ κέξoπο ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ 

Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ γηα ζέκαηα ηα oπoία ζεσξoχvηαη 

απφ απηή φηη είvαη ηφζo κηθξήο ζπoπδαηφηεηαο ψζηε vα 

κε ρξεηάδovηαη παξαπoκπή ζε ζπvεδξία ηoπ Ππκβoπιίoπ 

ή φηαv απηή θξίvεη φηη ε επίζπεπζε είvαη αvαγθαία. 



(2) Δvέξγεηα πoπ ιακβάvεηαη απφ πεπηηξoπέο ππoβάιιεηαη, ζε πξψηε θαηάιιειε επθαηξία, 
γηα έγθξηζε απφ ηo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ. 

ΜΔΡΟ VI ΤΝΣΑΞΔI ΚΑI ΥΟΡΗΓΗΜΑΣΑ 

Καvovιζμoί πoς ππovooύv για ζςvηάξειρ και σoπηγήμαηα 

26.-(1) Ρo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, κε ηεv έγθξηζε ηoπ 

πoπξγηθoχ Ππκβoπιίoπ, εθδίδεη θαvovηζκoχο δπvάκεη ηoπ Κέξoπο απηoχ, πoπ δεκoζηεχovηαη 

ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο, oη oπoίoη πξovooχv γηα ηεv θαζίδξπζε Ρακείoπ 

πoπ ζα θιεζεί "ηo Ρακείo Πχvηαμεο Γηθεγφξσv" (ηo oπoίo αvαθέξεηαη ζηo Λφκo απηφ σο "ηo 

Ρακείo") γηα παξoρή ζπvηάμεσv θαη ρoξεγεκάησv ζε δηθεγφξoπο εηζθνξείο πoπ εηζέθεξαv 

ζηo Ρακείo oη oπoίoη απoζχξovηαη απφ ηεv άζθεζε ηoπ επαγγέικαηoο θαη ζε πεξίπησζε 

ζαvάηoπ ηoπο, ζηηο ρήξεο θαη ηα oξθαvά ηoπο. 

(2) Θαvovηζκoί πoπ εθδίδovηαη δπvάκεη ηoπ Κέξoπο απηoχ πξέπεη vα πξovooχv γηα- 

(α) ηε ζχζηαζε δηoηθεηηθoχ ζπκβoπιίoπ (ηo oπoίo 

αvαθέξεηαη ζηo Λφκo απηφ σο "ηo Ππκβoχιηo") ηoπ 

Ρακείoπ θαη ηεο ξχζκηζεο ηεο δηαδηθαζίαο, 
πεξηιακβαvoκέvεο ηεο απαξηίαο ηoπ Ππκβoπιίoπ· 

(β) ηηο εμoπζίεο θαη θαζήθovηα ηoπ Ππκβoπιίoπ· 

(γ) ηεv επέvδπζε ησv ρξεκαηηθψv πoζψv πoπ αvήθoπv 

ζηo Ρακείo, ηov πεξηoδηθφ έιεγρo θαη εθηίκεζε ηoπ 

Ρακείoπ, θαη, φηαv ε εθηίκεζε ηoπ Ρακείoπ δείρvεη φηη 
απηφ- 

(i) είvαη ή εvδέρεηαη vα θαηαζηεί αvεπαξθέο πξoο 
εθπιήξσζε ησv ππoρξεψζεσv ηoπ· ή 

(ii) είvαη ή εvδέρεηαη vα ζπvερίζεη vα είvαη πεξηζζφηεξo 

ή εχιoγα επαξθέο πξoο εθπιήξσζε ησv ππoρξεψζεσv 
ηoπ, 

ηέηoηεο ηξoπoπoηήζεηο ησv θαvovηζκψv - oη oπoίεο 

ήζειαv ζεσξεζεί αvαγθαίεο γηα vα θαηαζηεί ηo Ρακείo, 

αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε, επαξθέο ή φρη πεξηζζφηεξo 

ή εχιoγα επαξθέο πξoο εθπιήξσζε ησv ππoρξεψζεσv 
ηoπ· 

(δ) ηεv θαηαβoιή εηζθoξψv ζηo Ρακείo απφ δηθεγφξoπο 

εηζθνξείο πoπ αζθoχv ηo επάγγεικα θαη ηo πoζφ θαη 

ηov ηξφπo είζπξαμεο ησv εηζθoξψv θαη ησv θπξψζεσv 

γηα ηεv παξάιεηςε ηεο θαηαβoιήο ησv εηζθoξψv 
απηψv· 

(ε) ηoπο φξoπο παξoρήο ζπvηάμεσv θαη ρoξεγεκάησv 

ζε εηζθoξείο ή ηηο ρήξεο θαη ηα oξθαvά απηψv θαη ηov 

ηξφπo ππoιoγηζκoχ ησv εηζθoξψv απηψv θαη 



ρoξεγεκάησv ζηε βάζε ησλ εκπξφζεζκσλ εηζθνξψλ 
πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Ππκβνχιην· 

(ζη) ηηο πιεξoθoξίεο πoπ ζα παξέρovηαη απφ εηζθoξείο 
θαη ηηο ρήξεο θαη ηα oξθαvά ηoπο· 

(δ) απαγφξεπζεο φπσο ε ζχvηαμε ή ηo ρoξήγεκα 

εθρσξείηαη ή επηβαξχvεηαη κε oπoηoδήπoηε ηξφπo ή 
ππφθεηηαη ζε oπoηαδήπoηε πξάμε εθηέιεζεο· 

(ε) ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο oπoίεο ζχvηαμε πoπ 

ρoξεγήζεθε δπvάκεη ησv εv ιφγσ θαvovηζκψv παχεη ή 
αvαηξείηαη· 

(ζ) ηεv ηήξεζε θαηάιιεισv ιoγαξηαζκψv ηoπ Ρακείoπ 

θαη ηov ηξφπo ειέγρoπ απηψv· 

(η) ηoπο φξoπο ππφ ηoπο oπoίoπο ηo Ρακείo δηαιχεηαη 

θαη ηε δηαδηθαζία πoπ ζα αθoιoπζεζεί ζηεv πεξίπησζε 
απηή θαη ηov ηξφπo δηάζεζεο ηoπ Ρακείoπ· 

(ηα) ηέηoηα παξεκπίπηovηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζέκαηα 

ηα oπoία δπvαηφ vα είvαη αvαγθαία ή ζθφπηκα γηα ηoπο 

ζθoπoχο ηoπ Ρακείoπ. 

Καvovιζμoί ηoς Τπoςπγικoύ ςμβoςλίoς πoς ππovooύv για ηέλη 

27.-(1) Κε ηεv θαζίδξπζε ηoπ Ρακείoπ δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ 26, ηo 

πoπξγηθφ Ππκβoχιηo εθδίδεη θαvovηζκoχο πoπ πξovooχv- 

(α) γηα ηεv θαηαβoιή ηέηoησv ηειψv σο ήζειε 

θαζoξηζηεί, απφ θάζε δηθεγφξo πoπ αζθεί ηo 

επάγγεικα, o oπoίoο εκθαvίδεηαη εvψπηov oπoηoπδήπoηε 

δηθαζηεξίoπ ή δηθαζηή ή άιιoπ ιεηηoπξγoχ ηoπ 

Γηθαζηεξίoπ, ή o oπoίoο πξoβαίvεη ζε oπoηαδήπoηε άιιε 

εvέξγεηα σο δηθεγφξoο, ε oπoία ήζειε θαζoξηζηεί ή o 

oπoίoο θαηαρσξεί ή παξoπζηάδεη ζε oπoηoδήπoηε 

δηθαζηήξηo ή δηθαζηή ή άιιo ιεηηoπξγφ ηoπ 

Γηθαζηεξίoπ oπoηoδήπoηε θαζoξηδφκεvo έγγξαθo, ή εθ 

κέξoπο ηoπ oπoίoπ θαηαρσξείηαη ή παξoπζηάδεηαη ηέηoηo 

έγγξαθo 

(β) γηα ηov ηξφπo είζπξαμεο ησv ηειψv απηψv. 

(2) Πε θαvέvα δηθεγφξo δεv επηηξέπεηαη vα εκθαvίδεηαη εvψπηov oπoηoπδήπoηε δηθαζηεξίoπ ή 

δηθαζηή ή άιιoπ ιεηηoπξγoχ ηoπ Γηθαζηεξίoπ ή vα πξoβαίvεη ζε oπoηαδήπoηε θαζoξηδφκεvε 

εvέξγεηα, θαη θαvέvα θαζoξηδφκεvo έγγξαθo δεv θαηαρσξείηαη ή παξoπζηάδεηαη ζε δηθαζηήξηo 

ή δηθαζηή ή άιιo ιεηηoπξγφ ηoπ Γηθαζηεξίoπ, εθηφο αv ηα ηέιε ηα θαζoξηδφκεvα δπvάκεη ηoπ 

εδαθίoπ (1) έρoπv θαηαβιεζεί, ή εάλ πξφθεηηαη γηα Λνκηθφ Ιεηηνπξγφ. 

Καηάθεζη Καvovιζμώv ζηη Βoςλή ηυv Αvηιππoζώπυv 



27Α. Θαvovηζκoί πoπ εθδίδovηαη κε βάζε ηo Κέξoο απηφ θαηαηίζεvηαη ζηε Βoπιή ησv 

Αvηηπξoζψπσv. Αv εvηφο ηξηάvηα εκεξψv απφ ηεv θαηάζεζε απηή ε Βoπιή ησv 

Αvηηπξoζψπσv κε απφθαζε ηεο δεv ηξoπoπoηήζεη ή αθπξψζεη ηoπο Θαvovηζκoχο πoπ 

θαηαηέζεθαv, κε ηov ηξφπo απηφ, εv φισ ή εv κέξεη, ηφηε απηoί ακέζσο κεηά ηεv πάξoδo ηεο 

πηo πάvσ πξoζεζκίαο δεκoζηεχovηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο θαη ηίζεvηαη 

ζε ηζρχ απφ ηε δεκoζίεπζε απηή. Πε πεξίπησζε ηξoπoπoίεζεο απηψv εv φισ ή εv κέξεη απφ 

ηε Βoπιή ησv Αvηηπξoζψπσv, απηoί δεκoζηεχovηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκoθξαηίαο σο ήζειαv ηξoπoπoηεζεί απφ απηή κε απηφ ηov ηξφπo θαη ηίζεvηαη ζε ηζρχ απφ 
ηε δεκoζίεπζε απηή. 

Καηαβoλή ηελώv ζηo Σαμείo 

28. Όια ηα ρξήκαηα πoπ εηζπξάηηovηαη απφ ηα ηέιε πoπ επηβάιιovηαη δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ 

(1) ηoπ άξζξoπ 27, θαηαβάιιovηαη ζηo Ρακείo αιιά, εθηφο απφ ηεv θαηαβoιή απηή, θακία 

άιιε πιεξσκή δε δηεvεξγείηαη ζηo Ρακείo απφ ηηο γεvηθέο πξoζφδoπο ηεο Γεκoθξαηίαο. 

Απαγόπεςζη ηηρ επιβάπςvζηρ ηυv πελαηώv για ειζθoπέρ ή ηέλη από ηoςρ 

δικηγόπoςρ 

29.-(1) Θαvέvαο δηθεγφξoο δε ρξεψvεη ή εηζπξάηηεη απφ oπoηoδήπoηε πειάηε ηoπ 

oπoηoδήπoηε πoζφ πoπ θαηαβιήζεθε απφ απηφv ππφ ηχπo εηζθoξάο ζηo Ρακείo ή ηειψv πoπ 
επηβάιιovηαη δπvάκεη ηoπ εδαθίoπ (1) ηoπ άξζξoπ 27. 

(2) Γηθεγφξoο o oπoίoο εvεξγεί θαηά παξάβαζε ηoπ εδαθίoπ (1) είvαη έvoρoο γηα 

αζπκβίβαζηε δηαγσγή κε ηo επάγγεικα θαη ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε δπvάκεη ηoπ Λφκoπ 
απηoχ. 

ΜΔΡΟ VII ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γιάδικoι 

30. Αvεμάξηεηα απφ oπoηαδήπoηε δηάηαμε πoπ πεξηέρεηαη ζηo Λφκo απηφ, θάζε δηάδηθoο ζε 

oπoηαδήπoηε πoιηηηθή ή πoηvηθή δηαδηθαζία δχvαηαη vα εκθαvίδεηαη απηoπξoζψπσο θαη vα 

δηεπζχvεη ηεv ππφζεζε ηoπ θαη φηαv ππάξρoπv δηάθoξoη δηάδηθoη ζε πoιηηηθή δηαδηθαζία oη 

oπoίoη έρoπv θoηvά ζπκθέξovηα, oπoηoζδήπoηε απφ ηoπο δηάδηθoπο απηoχο δχvαηαη vα 

εμoπζηoδoηεζεί γξαπηά απφ ηov άιιo ή ηoπο άιιoπο vα εκθαvίδεηαη εθ κέξoπο ηoπο θαη vα 

δηεπζχvεη ηεv ππφζεζε θαη ηo δηθαζηήξηo πoπ επηιακβάvεηαη πoιηηηθήο δηαδηθαζίαο δχvαηαη, 

φηαv θξίvεη απηφ πξέπov, κε πξoζσπηθή αίηεζε oπoηoπδήπoηε δηάδηθoπ, vα επηηξέπεη ζε 

oπoηoδήπoηε πξφζσπo, ηo oπoίo είvαη ζηεvφο ζπγγεvήο ηoπ δηάδηθoπ απηoχ, vα εκθαvίδεηαη 
εθ κέξoπο ηoπ θαη vα δηεπζχvεη ηεv ππφζεζε γηα ιoγαξηαζκφ ηoπ. 

Πλήπυζη κεvώv θέζευv 

31. Όηαv ππάξρεη θεvή ζέζε κέιoπο ηεο Δπηηξoπήο Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ή αηξεηoχ 

κέιoπο ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, απηή πιεξoχηαη κε ηεv 

εθιoγή κέιoπο πoπ έρεη ηα πξoζφvηα ζρεηηθά κε απηφ απφ ηα ππφιoηπα κέιε ηεο Δπηηξoπήο 

Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ή ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, 

αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε, θαη θάζε κέιoο πoπ εθιέγεηαη κε ηov ηξφπo απηφ, ππεξεηεί γηα ηo 

ππφιoηπo ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ γηα ηεv oπoία ηo πξoεγoχκεvo κέιoο είρε εθιεγεί: 



Λoείηαη φηη, αv ιφγσ θεvψv ζέζεσv κειψv ηεο Δπηηξoπήο Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ή 

αηξεηψv κειψv ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, o αξηζκφο ησv 

κειψv απηψv κεησζεί θάησ απφ ηo έvα ηξίηo, ηφηε oη ζέζεηο πoπ θεvψζεθαv πιεξoχvηαη κε 

ηεv εθιoγή vέσv κειψv πoπ έρoπv ηα πξoζφvηα ζρεηηθά κε απηφ, ζε γεvηθή ζπvέιεπζε ηoπ 

Ρoπηθoχ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ ή ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ, αvάιoγα κε ηεv 
πεξίπησζε, ε oπoία ζπγθαιείηαη γηα ηo ζθoπφ απηφ. 

Δξoςζία για έκδoζη καvovιζμώv 

32.-(1) Ρo πoπξγηθφ Ππκβoχιηo, κε ηε ζχζηαζε θαη βoήζεηα ηoπ Αvσηάηoπ Γηθαζηεξίoπ θαη 

αθoχ αθoχζεη ηηο απφςεηο ηoπ Ππκβoπιίoπ ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππιιφγoπ δχvαηαη 

vα εθδίδεη θαvovηζκoχο, oη oπoίoη δεκoζηεχovηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο, 

γηα ηεv θαιχηεξε εθαξκoγή ησv ζθoπψv ησv Κεξψv III θαη IV, θαη άvεπ επεξεαζκoχ ηεο 

γεvηθφηεηαο ησv εμoπζηψv πoπ ρoξεγήζεθαv πξoεγoπκέvσο ζηo άξζξo απηφ, γηα ηov 

θαζoξηζκφ ηoπ αvψηαηoπ oξίoπ δηθαησκάησv ηα oπoία oη δηθεγφξoη δχvαvηαη vα ιακβάvoπv 

ζε ζρέζε κε oπoηαδήπoηε εξγαζία πoπ δηεμάγεηαη ζηo Δπαξρηαθφ Θηεκαηoιoγηθφ Γξαθείo, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ θάζε πξφζσπν πνπ 

ππνβάιιεη αίηεζε ζην Ξεηζαξρηθφ Ππκβνχιην ελαληίνλ δηθεγφξνπ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 

(δ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 17: 

Λνείηαη φηη κέρξηο φηνπ εθδνζνχλ Θαλνληζκνί, ην χςνο ηνπ θαηαβιεηένπ ηέινπο θαζνξίδεηαη 
ζηηο Ι.Θ.40,00 γηα θάζε αίηεζε. 

(2) Θαvovηζκoί πoπ εθδίδovηαη κε βάζε ηo άξζξo απηφ θαηαηίζεvηαη ζηε Βoπιή ησv 

Αvηηπξoζψπσv. Αv εvηφο ηξηάvηα εκεξψv απφ ηεv θαηάζεζε απηή ε Βoπιή ησv 

Αvηηπξoζψπσv κε απφθαζε ηεο δεv ηξoπoπoηήζεη ή αθπξψζεη ηoπο Θαvovηζκoχο πoπ 

θαηαηέζεθαv κε ηov ηξφπo απηφ, εv φισ ή εv κέξεη, ηφηε απηoί ακέζσο κεηά ηεv πάξoδo ηεο 

πηo πάvσ πξoζεζκίαο δεκoζηεχovηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο θαη ηίζεvηαη 

ζε ηζρχ απφ ηε δεκoζίεπζε απηή. Πε πεξίπησζε ηξoπoπoίεζεο απηψv εv φισ ή εv κέξεη απφ 

ηε Βoπιή ησv Αvηηπξoζψπσv απηoί δεκoζηεχovηαη ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο 

σο ήζειαv ηξoπoπoηεζεί απφ απηή κε ηov ηξφπo απηφ θαη ηίζεvηαη ζε ηζρχ απφ ηε δεκoζίεπζε 
απηή. 

Δπιθύλαξη 

33. Γηθεγφξoο o oπoίoο είvαη εγγεγξακκέvoο δπvάκεη ηoπ πεξί Γηθεγφξσv Λφκoπ ζεσξείηαη 

φηη γξάθηεθε δπvάκεη ηoπ Λφκoπ απηoχ θαη θάζε άδεηα πoπ εθδφζεθε δπvάκεη ηoπ πεξί 

Γηθεγφξσv Λφκoπ ζεσξείηαη φηη εθδφζεθε δπvάκεη ηoπ Λφκoπ απηoχ. 

Ημεπoμηvία έvαπξηρ ηηρ ιζσύoρ ηoς Νόμoς 

34. Ζ ηζρχο ηoπ Λφκoπ απηoχ αξρίδεη κε ηε δεκoζίεπζε ηoπ ζηεv Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξvεζεο 

εθηφο ηoπ Κέξoπο VI, ηoπ oπoίoπ ε εκεξoκεvία έvαξμεο ηζρχoο ζα oξηζηεί απφ ηo πoπξγηθφ 
Ππκβoχιηo κε γvσζηoπoίεζε ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

ΠΡΩΣΟ ΠΙΝΑΚΑ  

ΞΟΩΡΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ 

(άξζξν 3) 



Ν πεξί Γηθεγφξσλ λφκνο 

(άξζξν 6Α(3)) 

ΓΖΙΩΠΖ/ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΓΗΘΖΓΝΟΝ 

(Γηα ζθνπνχο έθδνζεο εηήζηαο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο) 

Ν/Ζ............................ ππνγεγξακκέλνο/ππνγεγξακκέλε ...................................... 

δηθεγφξνο απφ ηε .........................., αξ. Γ.Ρ................. , αξ. Θνηλ. 
Αζθαιίζεσλ........................... βεβαηψλσ θαη δειψλσ ηα αθφινπζα: 

1. Δίκαη εγγεγξακκέλνο/εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Γηθεγφξσλ κε αχμνληα 

αξηζκφ…………........ θαη εληαγκέλνο/εληεηαγκέλε ζηε δχλακε ηνπ Γηθεγνξηθνχ 
Ππιιφγνπ……............. 

2. Γειψλσ φηη έρσ σο θχξην επάγγεικά κνπ ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο, 

αζθψ ηνχην θαη πξνζθέξνκαη έηνηκνο/έηνηκε λα αζθήζσ ηνχην, ρσξίο λα θσιχνκαη απφ 
νπνηνδήπνηε ιφγν ζηελ άζθεζή ηνπ. 

3. Ν θχθινο ησλ εξγαζηψλ κνπ εκπίπηεη ζηνλ φξν «αζθείλ ηελ δηθεγνξίαλ 

4. Γηακέλσ κφληκα ζηελ Θχπξν θαη αθηεξψλσ ηηο ππεξεζίεο κνπ ζηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηφο κνπ. 

5. Ρν επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ ην αζθψ (ζεκεηψζηε αλάινγα) – 

(α) κφλνο/κφλε κνπ θαη δηαηεξψ, γηα ην ζθνπφ απηφ, δηθεγνξηθφ γξαθείν ζηε δηεχζπλζε: 

....................................................................................θαη κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

............................................................ 

ή 

(β) ζπλεηαηξηθά ζην ζπλεηαηξηζκφ δηθεγφξσλ ................................................ 

ζηε δηεχζπλζε: .............................................................................................. 

θαη κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ............................................................ 

ή 

(γ) σο ζπλεξγάηεο/ζπλεξγάηηδα ηνπ/ηεο ζπλαδέιθνπ .................................. 

θαη/ή ζπλεηαηξηζκνχ δηθεγφξσλ ................................................................. 

ζηε δηεχζπλζε: .............................................................................................. 

θαη κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ............................................................ 



6. Γε ζπλδένκαη ζπλεηαηξηθά νχηε ζπλεξγάδνκαη κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν εηαηξεία ή 

νξγαληζκφ, θαηά ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί 

Γηθεγφξσλ Λφκνπ, ζ΄ φ,ηη αθνξά ηελ άζθεζε ηεο δηθεγνξίαο. 

7. Ραθηνπνίεζα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηέο κνπ ζην Ρακείν Ππληάμεσο Γηθεγφξσλ θαη 

ζηνλ Ρνπηθφ Γηθεγνξηθφ Πχιινγν, ζηνλ νπνίν αλήθσ. 

 

8. Όια ηα πην πάλσ βεβαηψλσ θαη ιέγσ σο αιεζή θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

πξνθαιείλ ηελ πθ΄εηέξνπ ππνγξαθή ή εθηέιεζε εγγξάθνπ δηά ςεπδψλ παξαζηάζεσλ 

(άξζξν 341 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, Θεθ. 154, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη). 

Ζκεξνκελία............................ 

Ν/Ζ ΓΖΙΩΛ/ΝΠΑ 

(πνγξαθή) 

......……………………………. 

Βεβαίσζε Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ.................................................. 

Βεβαηψλεηαη φηη ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ηνπ/ηεο ζπλαδέιθνπ....................... είλαη 
αιεζή. 

Ζκεξνκελία:.............................. 

(πoγξαθέο) 1. ..................... 

Ξξφεδξνο 

(Πθξαγίδα) 

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

Γξακκαηέαο 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠIΝΑΚΑ  

(Άξζξo 11Α) 

Δικαζηήριο 

Περίοδος άζκηζης 

Δικηγορικού Επαγγέλμαηος 

(1) Ανώηαηο Δικαζηήριο καηά ηην ακρόαζη σπόθεζης 

ζηην άζκηζη ηης δεσηεροβάθμιας δικαιοδοζίας ηοσ 

δύο έηη. 

(2) Κακοσργιοδικείο καηά ηην ακρόαζη οποιαζδήποηε σπόθεζης δύο έηη. 



ΓΔΤΣΔΡΟ ΠIΝΑΚΑ  

(Άξζξo 11Α(2)(α) 

Δικαζηήριo 
Περίoδoς άζκηζης δικηγoρικoύ 

επαγγέλμαηoς 

(1) Αvώηαηo Δικαζηήριo ζηηv άζκηζη ηης δεσηερoβάθμιας 

δικαιoδoζίας ηoσ. 
(1) Τρία έηη. 

(2) Κακoσργιoδικείo ζηηv εκδίκαζη αδικήμαηoς πoσ 

ηιμωρείηαι με θάvαηo ή ιζόβια δεζμά. 
(2) Δύo έηη. 

_________________________________ 

ΣΡIΣΟ ΠIΝΑΚΑ  

(Άξζξo 11Α(2)(β) θαη (γ)) 

Δικαζηήριo 
Περίoδoς άζκηζης 

δικηγoρικoύ επαγγέλμαηoς 

(1) Αvώηαηo Δικαζηήριo (1) 

(α) ζηηv άζκηζη ηης δεσηερoβάθμιας δικαιoδoζίας ηoσ (α) Τρία έηη. 

(β) ζηηv άζκηζη ηης πρωηόδικης δικαιoδoζίας ηoσ. (β) Έvα έηoς. 

(2) Κακoσργιoδικείo ζηηv εκδίκαζη αδικήμαηoς πoσ ηιμωρείηαι με 

θάvαηo ή ιζόβια δεζμά. 
(2) Δύo έηη. 

(3) Κακoσργιoδικείo ζηηv εκδίκαζη oπoιoσδήπoηε αδικήμαηoς ζε 

κάθε άλλη περίπηωζη ή ζε ασηή πoσ αvαθέρεηαι ζηηv παράγραθo 

(2) πιo πάvω. 

(3) Έvα έηoς. 

(4) Πλήρες Επαρτιακό Δικαζηήριo. (4) Έvα έηoς. 

_________________________________________________________ 

ημείυζη 

13 ηoς Ν.212/91. 

Γηα φια ηα πξφζσπα πoπ είvαη εγγεγξακκέvα ζηo Κεηξψo Αζθoπκέvσv ζχκθσvα κε ηo 

άξζξo 4Α(2) ηoπ βαζηθoχ vφκoπ, ε πξoζεζκία ζπκπιήξσζεο ηεο πεξηφδoπ άζθεζεο πoπ 

πξovoείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηoπ παξφvηoο Λφκoπ ζα είvαη επηαεηήο θαη ζα αξρίδεη vα 

ππoιoγίδεηαη απφ ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ πεξί Γηθεγφξσv (Ρξoπoπoηεηηθoχ) 
(Αξ. 2) Λφκoπ ηoπ 1991: 

Λoείηαη φηη ε ήδε δηαvπζείζα πεξίoδoο άζθεζεο δε ράvεηαη, αιιά ζπvππoιoγίδεηαη. 

ημείυζη 

23 ηoς Ν.56(I)/93. 

Ζ έvαξμε ηεο ηζρχoο ηoπ παξφvηoο Λφκoπ αξρίδεη ηεv 6ε Γεθεκβξίoπ 1993. 



ημείυζη 

33 ηoς Ν.103(I)/96.  

Απφ ηεv 1ε Iαvoπαξίoπ 1997 θαη κέρξη ηεv έγθξηζε ησv ηξηψv κειψv ηoπ Λoκηθoχ 

Ππκβoπιίoπ απφ ηo Ππκβoχιηo ηoπ Ξαγθχπξηoπ Γηθεγoξηθoχ Ππκβoπιίoπ πoπ ζα πξoέιζεη 

απφ ηηο εθιoγέο πoπ ζα δηεμαρζoχv ηo 1997 δπvάκεη ηoπ άξζξoπ 23, ηo Λoκηθφ Ππκβoχιηo ζα 
απoηειείηαη απφ ηo Γεvηθφ Δηζαγγειέα θαη ηα επηά πθηζηάκεvα κέιε ηoπ - δηθεγφξoπο. 

ημείυζη 

44 ηoς Ν.103(I)/96. 

Ζ ηζρχο ηoπ παξφvηoο Λφκoπ αξρίδεη απφ ηεv 1ε Iαvoπαξίoπ 1997. 

ημείυζη 

5Παπαηηπήζειρ Τπηπεζίαρ Αvαθευπήζευρ και Δvoπoιήζευρ ηηρ Κςππιακήρ 

Νoμoθεζίαρ  

1. Γπvάκεη ηoπ άξζξoπ 2 ηoπ Λφκoπ 92 ηoπ 1983 ε παξάγξαθoο (δ) ηoπ άξζξoπ 4 ηoπ 

βαζηθoχ vφκoπ αvηηθαηαζηάζεθε απφ ηεv 1ε Ioπιίoπ 1975. 

2. Ρo άξζξo 3 ηoπ Λφκoπ 92 ηoπ 1983 πεξηιάκβαvε ηεv αθφιoπζε πξφvoηα: 

"Δπηθχιαμε. Ζ εγγξαθή σο δηθεγφξoπ δπvάκεη 

oπoηoπδήπoηε πηπρίoπ ή δηπιψκαηoο Λoκηθήο 

πξovooπκέvoπ απφ ή κε βάζε ηεv παξάγξαθo (δ) ηoπ 

άξζξoπ 4 ηoπ βαζηθoχ vφκoπ πoπ θαηαξγείηαη απφ ηo 
Λφκo απηφ, ζα ζεσξείηαη φηη έγηvε δεφvησο." 

3. Ρo ζρεηηθφ Κέξoο (Κέξoο II) πoπ αvαθέξεηαη ζηo άξζξo 4(ζη)(i) θαη (ii) ηoπ Λφκoπ 

ςεθίζηεθε κε ηo Λφκo 42 ηoπ 1961, o oπoίoο δεκoζηεχηεθε ζηεv Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκoθξαηίαο, Ξαξάξηεκα Ξξψηo, εκεξoκεvίαο 30.10.1961 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηεv εv 

ιφγσ εκεξoκεvία. 

4. Κεηαβαηηθή δηάηαμε (άξζξo 3 ηoπ Λφκoπ 9 ηoπ 1989). 

"Αvεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθoπ (β) ηεο 

επηθχιαμεο ζηo εδάθηo (1) ηoπ άξζξoπ 11 ηoπ βαζηθoχ 

vφκoπ (φπσο έρεη ηξoπoπoηεζεί απφ ηo άξζξo 2 ηoπ 

Λφκoπ απηoχ) oπoηoζδήπoηε θπβεξvεηηθφο ιεηηoπξγφο 

πoπ θαηά ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ 

Λφκoπ απηoχ ήηαv εμoπζηoδoηεκέvoο απφ ηo Γεvηθφ 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκoθξαηίαο vα εκθαvίδεηαη, παξίζηαηαη 

ζηo δηθαζηήξηo (plead) θαη εvεξγεί ζε oπoηαδήπoηε 

δηαδηθαζία ζηεv oπoία ε δεκoθξαηία, ε θπβέξvεζε ή 

oπoηoζδήπoηε ιεηηoπξγφο απηήο κε ηεv επίζεκε 

ηδηφηεηα ηoπ είvαη δηάδηθoο, ζα κπoξεί γηα πεξίoδo 2 

εηψv απφ ηεv εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ 

Λφκoπ απηoχ vα ζπvερίζεη vα εvεξγεί σο αvσηέξσ, αv 

έρεη ηα πξoζφvηα γηα εγγξαθή ζηo Κεηξψo ησv 

Γηθεγφξσv ζχκθσvα κε ηo άξζξo 4, εθηφο απφ ηα 



πξoζφvηα πoπ αvαθέξovηαη ζηηο παξαγξάθoπο (ε) θαη 
(ζη) ηoπ άξζξoπ απηoχ: 

Λoείηαη φηη κεηά ηεv πηo πάvσ εκεξoκεvία o ιεηηoπξγφο 

απηφο ζα κπoξεί vα εμαθoιoπζήζεη vα εvεξγεί σο 

αvσηέξσ, αv έρεη απoθηήζεη ζηo κεηαμχ ηo πξoζφv πoπ 

αvαθέξεηαη ζηεv παξάγξαθo (ζη) ηoπ άξζξoπ 4 πoπ 
πξoαvαθέξζεθε". 

5. Ν ζρεηηθφο Λφκoο πoπ αvαθέξεηαη ζηo άξζξo 34 ηoπ βαζηθoχ vφκoπ είvαη o Λφκoο 38 ηoπ 

1955, θαη ε εκεξoκεvία δεκoζίεπζεο ήηαv ε 8ε Πεπηεκβξίoπ 1955. 

6. Ζ γvσζηoπoίεζε πoπ αvαθέξεηαη ζηo άξζξo 34 ηoπ βαζηθoχ vφκoπ δεκoζηεχηεθε ζηεv 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο, Ξαξάξηεκα Ρξίηo, εκεξoκεvίαο 15.9.1966, θαη σο 
εκεξoκεvία έvαξμεο ηεο ηζρχoο ηoπ Κέξoπο VI oξίζηεθε ε 14ε Πεπηεκβξίoπ 1966. 

_____________________________ 

ημείυζη 

9 ηος Ν.65(I)/2005Διδική διάηαξη 

9. Ν Αξρηπξσηνθνιιεηήο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Λφκνπ 

παξαδίδεη ζην Ππκβνχιην ηνπ Ξαγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ αληίγξαθν ηνπ Κεηξψνπ 

ησλ Γηθεγφξσλ πνπ Αζθνχλ ην Δπάγγεικα. 

 


