
 Σελίδα 1 από 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

-------------------------- 

 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

 

----------------------- 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ IOYNIOY 2018 
 

-------------------------- 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΟΥΣ, 4 ΑΠΟ ΤΙΣ 6 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΑΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. 
 

(α) Ποια είναι η διαφορά του διηνεκούς διατάγματος από το προσωρινό διάταγμα? 

(5 μονάδες) 

 

(β) Από πού αντλείται δικαιοδοτικά η δυνατότητα έκδοσης προσωρινών διαταγμάτων 

από το Δικαστήριο? Παρακαλώ αναπτύξτε. 

(20 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

(α) Ο Πέτρος, Κύπριος πολίτης και κάτοικος Λεμεσού, ένα βράδυ στην Πάφο 

επιτέθηκε στους τουρίστες Stuart (Άγγλο υπήκοο), John (Αυστραλό υπήκοο) και στον 

φίλο τους Παναγιώτη (κύπριο από την Λευκωσία), ενώ οι 3 φίλοι περπατούσαν 

αμέριμνοι στον παραλιακό δρόμο, προκαλώντας σ’ αυτούς πραγματική σωματική 

βλάβη, αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 243) τιμωρείται 

με φυλάκιση 3 χρόνων. 

Ποιό Επαρχιακό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τον Πέτρο για τα υπό 

κατηγορία αδικήματα και γιατί; 

(10 μονάδες) 

 

(β) Τι γνωρίζετε για τον δεοντολογικό Κανονισμό αναφορικά με τον Καθορισμό της 

αμοιβής του δικηγόρου; 

(15 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 

Τι αντιλαμβάνεστε από την φράση “καθαρά χέρια (clean hands)” σε μια διαδικασία 

ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου; Πού εφαρμόζεται; Ποιά η σημασία της; Ποιά η 

προέλευση της; Παρακαλώ αναπτύξτε. 

(25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

Ποιά προσόντα και ποιές προϋποθέσεις θα πρέπει ένα πρόσωπο να ικανοποιήσει το 

Νομικό Συμβούλιο για να δικαιούται να λάβει από το Νομικό Συμβούλιο 

πιστοποιητικό ότι δικαιούται να εγγραφεί ως δικηγόρος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Περί Δικηγόρων Νόμου; 

(25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Ο Μιχάλης στις 7/7/2017 επισκέφτηκε τον δικηγόρο Ανδρέα για την έγερση μιας 

σοβαρής υπόθεσης εναντίον μιας μεγάλης και εύρωστης οικονομικά εταιρίας για την 

αθέτηση εκ μέρους της εταιρείας υποσχέσεων και για παράβαση συμβολαίου εκ 

μέρους της εταιρείας που προκάλεσαν κατά τον Μιχάλη ζημιά σ’ αυτόν. 

Ο Μιχάλης υπογράφει και δίδει στον Ανδρέα το σχετικό έντυπο διορισμού δικηγόρου 

και ο Ανδρέας λαμβάνει όλα τα γεγονότα, μάλιστα αναφέρει στον Μιχάλη ότι 

ευτυχώς που τον επισκέφθηκε ο Μιχάλης έγκαιρα αφού για την εν λόγω αγωγή 

υπάρχει χρόνος παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος ο οποίος χρόνος 

συμπληρώνεται σε 2 μήνες από την επίσκεψη του Μιχάλη δηλαδή συμπληρώνεται 

στις 7/9/2017. 

Στις 15/7 2017 ο Ανδρέας αναχωρεί για καλοκαιρινές διακοπές στο εξωτερικό μέχρι 

το τέλος Ιουλίου, ενώ αρχές Αυγούστου πηγαίνει για 3 βδομάδες διακοπές στην Αγία 

Νάπα και αμέσως μετά 10 μέρες διακοπές στο βουνό για λίγη γαλήνη και ησυχία. 

Λόγω των ως, η αγωγή του Μιχάλη δεν καταχωρείται, κάτι που συνειδητοποιεί ο 

Ανδρέας όταν ο Μιχάλης επικοινωνεί μαζί του αρχές Οκτωβρίου. 

 

Ποιές οι δυνατόν επιπτώσεις στον Μιχάλη αλλά και στον Ανδρέα; Παρακαλώ 

αναπτύξτε όσο πληρέστερα μπορείτε. 

(25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 

 

Ποιά είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται όταν εξετάζεται ένα παράπονο ενός 

πολίτη (πελάτη) για αντιδεοντολογική συμπεριφορά του δικηγόρου του; 

 

(25 μονάδες) 

 


