ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα εγγράφεται υποχρεωτικά σε βιβλίο που
τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο καλείται
"Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα". Ο Αρχιπρωτοκολλητής με αίτηση
κάθε προσώπου, του οποίου το όνομα φαίνεται στο Μητρώο των Δικηγόρων που
Ασκούν το Επάγγελμα, εκδίδει σε αυτό πιστοποιητικό εγγραφής με τη σφραγίδα του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα κατά την έκδοση της ετήσιας άδειας του
υποχρεωτικά καταθέτει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
βεβαίωση, συμφωνά με τον τύπο που επισυνάπτεται στο Παράρτημα, με σχετική
επιβεβαίωση από τον οικείο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, δηλώνοντας ότι έχει ως κύριο
επάγγελμα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να ασκήσει
αυτό.
Η ετήσια άδεια κάθε δικηγόρου εκπνέει την 31ην ημέρα του Δεκεμβρίου, του έτους
έκδοσης της, και καταβάλλεται στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
δικαίωμα έκδοσης των σαράντα λιρών από τους δικηγόρους οι οποίοι ασκούν το
επάγγελμα για περίοδο μέχρι και δέκα χρόνια, και ποσό εκατών λιρών από τους
δικηγόρους οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα από δέκα χρόνια και άνω,
ΚΑΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ
ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΝ
ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ.
Σε περίπτωση παράλειψης οποιουδήποτε εγγεγραμένου δικηγόρου να καταβάλει το
δικαίωμα για έκδοση ετησιάς άδειας εντός τριών μηνών από τη λήξη της ετήσιας άδειας
εντός τριών μηνών από τη λέξη της ετήσιας άδειας του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το
εκάστοτε ποσό του δικαιώματος απόκτησης άδειας.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου άσκηση δικηγορίας σημαίνει:
i) Την εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου για διεξαγωγή διαδικασίας εκ
μέρους οποιουδήποτε προσώπου ή της Δημοκρατίας.
ii) την παρασκευή ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους πελάτη.
Για σκοπούς της παραγράφου αυτής "δικόγραφο" περιλαμβάνει κάθε έγγραφο που
καταχωρίζεται στο δικαστήριο και αποτελεί μέρος της δικογραφίας αλλά δεν
περιλαμβάνει έκθεση εμπειρογνώμονα ή κατάθεση μάρτυρα που περιέχει έκθεση

γεγονότων.
iii) την ενέργεια εγγραφής εμπορικών σημάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την
εμφάνιση ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής για τους προαναφερόμενους
σκοπούς.
iν) τη σύνταξη, αναθεώρηση, τροποποίηση οποιουδήποτε ιδρυτικού εγγράφου ή
καταστατικού εταιρείας κάθε μορφής ή οποιασδήποτε αίτησης, έκθεσης, δήλωσης,
ένορκης δήλωσης, απόφασης ή άλλου εγγράφου που σχετίζεται με τη σύσταση,
εγγραφή, οργάνωση, αναδιοργάνωση ή διάλυση οποιουδήποτε νομικού προσώπου.
ν) τη νηολόγηση πλοίων και τη σύνταξη κάθε εγγράφου που αναφέρεται στη σύσταση,
μεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση κάθε δικαιώματος επί πλοίου καθώς και την
εμφάνιση ενώπιον αρμόδιας αρχής για το σκοπό αυτό.
νi) τη γνωμάτευση με αμοιβή σε κάθε νομικό θέμα που υποβάλλεται στο δικηγόρο
νοουμένου ότι δεν αποτελεί άσκηση δικηγορίας αν ο δικηγόρος περιορίζεται μόνο στην
παροχή τέτοιων γνωτεύσεων.
νii) τη σύνταξη ή μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου που καταχωρίζεται στο Δικαστήριο
για σκοπούς διαχείρισης δυνάμει του περί Διαχείρισης Περιουσιών Αποβιωσάντων
Νόμου.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 3)

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ
(άρθρο 6Α(3))
ΔΗΛΩΣΗ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
(Για σκοπούς έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος)
Ο/Η

υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένη

........................................................., δικηγόρος από τη ............................., αρ.
Δ.Τ. ............................, αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων ......................, βεβαιώνω και
δηλώνω τα ακόλουθα:
1.

Είμαι εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δικηγόρων με αύξοντα

αριθμό .................... και εντεταγμένος/εντεταγμένη στη δύναμη του Δικηγορικού
Συλλόγου ...........................................
2.

Δηλώνω ότι έχω ως κύριο επάγγελμά μου την άσκηση του δικηγορικού

επαγγέλματος, ασκώ τούτο και προσφέρομαι έτοιμος/έτοιμη να ασκήσω τούτο,
χωρίς να κωλύομαι από οποιοδήποτε λόγο στην άσκησή του.
3.

Ο κύκλος των εργασιών μου εμπίπτει στον όρο «ασκείν την δικηγορίαν».

4.

Διαμένω μόνιμα στην Κύπρο και αφιερώνω τις υπηρεσίες μου στην

άσκηση του επαγγέλματός μου.
5.

Το επάγγελμα του δικηγόρου το ασκώ (σημειώστε ανάλογα) –
(α) μόνος/μόνη
γραφείο

μου

και διατηρώ, για το σκοπό αυτό, δικηγορικό

στη διεύθυνση: ....................................................................................
και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................
ή
(β)

συνεταιρικά

στο

συνεταιρισμό

δικηγόρων

................................................
στη

διεύθυνση:

..............................................................................................
και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................
ή
2
(γ) ως συνεργάτης/συνεργάτιδα του/της συναδέλφου ..................................
και/ή

συνεταιρισμού

δικηγόρων

.................................................................
στη

διεύθυνση:

..............................................................................................
και με ηλεκτρονική διεύθυνση: ............................................................
6.

Δε συνδέομαι συνεταιρικά ούτε συνεργάζομαι με οποιοδήποτε πρόσωπο

εταιρεία ή οργανισμό, κατά τρόπο που να διευκολύνεται η καταστρατήγηση των
διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου, σ΄ ό,τι αφορά την άσκηση της δικηγορίας.
7.

Τακτοποίησα όλες τις οικονομικές εκκρεμότητές μου στο Ταμείο

Συντάξεως Δικηγόρων και στον Τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκω.
8.

Όλα τα πιο πάνω βεβαιώνω και λέγω ως αληθή και εν γνώσει των

συνεπειών του προκαλείν την υφ΄ετέρου υπογραφή ή εκτέλεση εγγράφου διά
ψευδών παραστάσεων (άρθρο 341 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως
εκάστοτε τροποποιείται).
Ημερομηνία: .................................................

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ
(Υπογραφή)
............................................
________________________________________________________________
___
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ...............................................
Βεβαιώνεται ότι τα όσα αναφέρονται στη δήλωση του/της συναδέλφου
........................................................................................... είναι αληθή.
Ημερομηνία: ...................................................
(Υπογραφές) 1. ......................................
Πρόεδρος
(Σφραγίδα)
2. ......................................
Γραμματέας

