
1 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2013 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(A)  Ο Κ, υπήκοος Συρίας,  κάτοικος  Λάρνακας τους τελευταίους τέσσερεις 

(4) μήνες,  ευρισκόμενος εντός της περιοχής της Βρετανικής βάσης Δεκέλειας, 

επιτίθεται και προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη σε  Κύπριο, αδίκημα που 

σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 243), τιμωρείται με φυλάκιση τριών 

(3) χρόνων.  Μετά τη διάπραξη του αδικήματος εγκαταλείπει αμέσως την 

περιοχή και επιστρέφει στη Λάρνακα  όπου βρίσκεται η κατοικία του.  

Έχουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιοδοσία να εκδικάσουν 
την υπόθεση; 

(7 Μονάδες) 

 

(Β)  Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΛΤΔ, της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται 

στη Λάρνακα, με έγγραφη συμφωνία η οποία καταρτίστηκε στη Λάρνακα, 

συμφώνησε με τον Κ, κάτοικο Λεμεσού και ιδιοκτήτη βιομηχανικών αποθηκών 

που βρίσκονται στη Λευκωσία, να ενοικιάσει τις ως άνω αποθήκες του 

τελευταίου, εκτιμημένης αξίας ενός εκατομμυρίου  Ευρώ (€1.000.000) για 

πέντε χρόνια, έναντι του συνολικού ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 

Ευρώ (€350.000).  Εξαιτίας υπαναχώρησης του Κ, η ως άνω συμφωνία δεν 

υλοποιήθηκε.   

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΛΤΔ, η οποία πληροφορήθηκε ότι είστε ένας νέος, 

μελετηρός και αποτελεσματικός δικηγόρος, σας επισκέπτεται στο γραφείο σας 

αναφέροντας σας ότι επιθυμεί να διεκδικήσει σε βάρος του Κ, καταχωρώντας 

σχετική αγωγή προς τούτο,  αποζημίωση συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων 

Ευρώ (€30.000) ένεκα αθέτησης του ως άνω ενοικιαστηρίου εγγράφου.   
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Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 

εκδικάσει την αγωγή;  Δικαιολογείστε με συντομία τη θέση σας. 

(18 βαθμοί)  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ο Χ κατηγορείται για το αδίκημα του εμπρησμού, κατά παράβαση του άρθρου 

315 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο φέρετε ότι διέπραξε στη Λευκωσία.  Η 

προβλεπόμενη στο νόμο ποινή για το συγκεκριμένο αδίκημα, το οποίο ο 

νόμος χαρακτηρίζει κακούργημα, είναι η ποινή της φυλάκισης δεκατεσσάρων 

(14) ετών. 

Ποιο/ποια Δικαστήριο/α και κάτω από ποιες προϋποθέσεις ή περιορισμούς θα 

μπορούσε να είναι αρμόδιο/α  να εκδικάσει/ουν την υπόθεση; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ποια η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων και ποια είναι η 

διαδικασία που ακολουθεί το συγκεκριμένο όργανο όταν εξετάζει ένα 

παράπονο εναντίον ενός δικηγόρου; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Α) Δικηγόρος, κατά την εξέλιξη μιας ακροαματικής διαδικασίας, 

συμπεριφέρεται με τρόπο που ισοδυναμεί με καταφρόνηση δικαστηρίου.  

Ποια μέτρα και σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί εναντίον του δικηγόρου ο 

δικαστής που εκδικάζει την υπόθεση;  

(10 Μονάδες) 

 

(Β)  Για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος με βάση το άρθρο 32 του 

περί Δικαστηρίων Νόμου, θα πρέπει να συντρέχουν - ικανοποιούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Ποιες είναι αυτές;  Αναπτύξετε τις με συντομία. 

(15 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Α)  Με βάση τον περί Δικαστηρίων Νόμο, (Ν.14/1960) σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα  σε Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και σε 

Επαρχιακό Δικαστή να εκδίδουν απόφαση, παρά το γεγονός ότι το 
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αμφισβητούμενο ποσό ή η αξία της επίδικης διαφοράς υπερβαίνει τη 

δικαιοδοσία τους.  Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις; 

(15 Μονάδες) 

 

(Β)  Ο Α, κάτοικος Λευκωσίας, με έγγραφη συμφωνία η οποία καταρτίστηκε 

στη Λεμεσό, συμφώνησε να αγοράσει από τον Β κάτοικο Λεμεσού, ακίνητο 

του τελευταίου που βρίσκεται στην Πάφο, συνολικής αξίας διακόσιων πενήντα  

χιλιάδων ευρώ (€250.000). Με δεδομένη την παράλειψη ή και άρνηση του Β 

να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Α επιθυμεί να 

καταχωρήσει αγωγή σε βάρος του Β, διεκδικώντας στη βάση της ως άνω 

έγγραφης συμφωνίας, τη μεταβίβαση και εγγραφή του ακινήτου επ’ ονόματι 

του. 

Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 

εκδικάσει την αγωγή;  

 (10 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Τι γνωρίζεται για το «επαγγελματικό απόρρητο» σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Κανονισμού 13 των περί Δεοντολογίας Κανονισμών του 2002; 

(25 Μονάδες) 

 

 

 


