
ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΘΕΜΑ: Καταστατικός Χάρτης των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού  

Επαγγέλματος και  Κώδικας Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους  

Το Συμβούλιο αποφάσισε μετά από μελέτη να προχωρήσει σε ετοιμασία Κανονισμού 

αναφορικά με τον Καταστατικό Χάρτη των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού 

Δικηγορικού  Επαγγέλματος και του Κώδικα Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους 

Δικηγόρους και να τον θέσει ενώπιον των Μελών για συζήτηση. 

To Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE)  έχει ως 

κύριο στόχο του να εκπροσωπεί τους δικηγορικούς συλλόγους που είναι μέλη του, είτε 

αυτοί είναι πλήρη μέλη (π.χ. αυτοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας), είτε συνδεδεμένα μέλη είτε 

μέλη παρατηρητές, σε όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν την 

άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου, την ανάπτυξη της νομοθεσίας και της 

πρακτικής που αφορά το κράτος δικαίου και την απονομή δικαιοσύνης καθώς και τις 

ουσιαστικές εξελίξεις στον ίδιο τον νόμο, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο 

(Άρθρο ΙΙΙ 1.α. του Καταστατικού της CCBE). 

Για το σκοπό αυτό, η CCBE αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο των δικηγορικών 

συλλόγων οι οποίοι στο σύνολό τους αποτελούνται από πέραν των 1,000,000 

ευρωπαίων δικηγόρων . 

Η CCBE υιοθέτησε δύο θεμελιώδη κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν και 

τα οποία συμπληρώνει το ένα το άλλο αν και είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους σε 

ό,τι αφορά τη φύση τους. 

Ο Καταστατικός Χάρτης των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού  

Επαγγέλματος  προορίζεται για να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, πέρα από 

τα μέλη, τα συνδεδεμένα μέλη και τα μέλη παρατηρητές της CCBE. O Χάρτης περιέχει  

λίστα με 10 θεμελιώδεις αρχές που είναι κοινές στους εθνικούς και διεθνείς κανόνες 

που ρυθμίζουν το δικηγορικό επάγγελμα.  

Στόχος του Καταστατικού Χάρτη είναι, μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τους δικηγορικούς 

συλλόγους που αγωνίζονται να καθιερώσουν την ανεξαρτησία τους και να αυξήσει την 

κατανόηση ανάμεσα στους δικηγόρους σε ό,τι αφορά τη σημασία του ρόλου του 

δικηγόρου στην κοινωνία. Ο Χάρτης αυτός προορίζεται τόσο για τους ίδιους τους 

δικηγόρους όσο και για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και γενικά το κοινό. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Ευρωπαίους Δικηγόρους πρωτοεμφανίστηκε στις 28 

Οκτωβρίου 1988 και έκτοτε έχει τροποποιηθεί τρεις φορές. Ο Κώδικας αυτός αποτελεί 

ένα δεσμευτικό κείμενο για όλα τα Κράτη Μέλη: όλοι οι δικηγόροι που είναι μέλη των 

δικηγορικών συλλόγων των χωρών αυτών (είτε οι σύλλογοί τους είναι πλήρη, 

συνδεδεμένα μέλη είτε μέλη παρατηρητές της CCBE) οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τον Κώδικα. 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Το λεκτικό της Κ.Δ.Π θα έχει ως εξής: 
 

 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 2) (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ) 

 
Κανονισμός με βάση το άρθρο 24 του περί Δικηγόρων Νόμου. 

 
      

 
 
Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ασκώντας τις εξουσίες που του 

παρέχονται από το άρθρο 24 του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2 (όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα), αποφάσισε στις 13 Ιανουαρίου 2020 να υιοθετήσει τον 

Καταστατικό Χάρτη των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού  

Επαγγέλματος και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους και 

εκδίδει τον ακόλουθο Κανονισμό ο οποίος εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που έγινε στις 29 Ιανουαρίου 

2020: 

 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της υιοθέτησης του  

Καταστατικού Χάρτη των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού  

Επαγγέλματος και του Κώδικα Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους. 

 

2. Ο Καταστατικός Χάρτης των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού  

Επαγγέλματος και ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους, 

οι οποίοι επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην παρούσα, υιοθετούνται και 

αποτελούν μέρος των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν για τους δικηγόρους 

δυνάμει του Μέρους IV του περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2, ως εκάστοτε 

βρίσκεται σε ισχύ και οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις 

πρόνοιές τους. 

 

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης  των προνοιών του Καταστατικού Χάρτη των 

Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού  Επαγγέλματος και του 

Κώδικας Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους με τους περί 

Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών 2002 θα υπερισχύουν οι πρόνοιες του  

Καταστατικού Χάρτη των Θεμελιωδών Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού  

Επαγγέλματος και του Κώδικας Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους.  

 

4. Οι παρόντες Κανονισμοί θα έχουν εφαρμογή από την δημοσίευση τους στην 

επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

    

 


