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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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
 

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

 

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) Τί αντιλαμβάνεστε με τον ορισμό των λέξεων “βάσις της αγωγής” στο άρθρο 

2 (ερμηνεία) του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/1960 ως έχει τροποποιηθεί; 

(10 μονάδες) 

 

(β) Τί σημαίνει “ασκείν την δικηγορίαν” σύμφωνα με το άρθρο 2 του Περί 

Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 ως έχει τροποποιηθεί; 

(15 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Το άρθρο 21 του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/1960 ως έχει τροποποιηθεί είναι το 

άρθρο αναφορικά με την κατά τόπο δικαιοδοσία των Επαρχιακών Δικαστηρίων σε 

πολιτικές υποθέσεις. 

Πότε ένα Επαρχιακό Δικαστήριο έχει, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, πρωτόδικη 

δικαιοδοσία για να ακούει και αποφασίζει οποιαδήποτε αγωγή; Παρακαλώ αναπτύξτε 

με δικά σας λόγια τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου. 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 

Ο Ανδρέας ο οποίος διαμένει στην Λεμεσό αλλά εργάζεται στην Λάρνακα 

δανείστηκε €150.000 από μία Τράπεζα στην Λευκωσία, υπογράφοντας στις αρχές του 

2015 στην Λευκωσία την σχετική σύμβαση δανείου. Το εν λόγω δάνειο του Ανδρέα 

εγγυήθηκε ο αδελφός του Βάσος ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Λεμεσό. Η 

αδελφή του Ανδρέα (και του Βάσου), Γιανούλα, η οποία επίσης διαμένει και 

εργάζεται στην Λεμεσό, επίσης εγγυήθηκε τον αδελφό της και προς περαιτέρω 

εξασφάλιση της αποπληρωμής που ζητήθηκε από την Τράπεζα, υποθήκευσε ένα 

χωράφι που έχει στην επαρχία Πάφου. Ο Ανδρέας δεν πλήρωνε τις δόσεις του ως 

όφειλε και η τράπεζα τερμάτισε την σύμβαση και απαίτησε το υπόλοιπο οφειλόμενο 

ποσό το οποίο είναι περίπου στο ύψος του δανεισθέντος ποσού. Ούτε ο Ανδρέας ούτε 

οποιοσδήποτε εγγυητής ανταποκρίθηκε και η τράπεζα αποφάσισε να διεκδικήσει το 

ποσό δικαστικώς. 

 

(α) Η Τράπεζα θέλει την συμβουλή σας ως προς (i) σε ποιό δικαστήριο δύναται 

να εγείρει την αγωγή και (ii) αν αυτό το δικαστήριο δύναται να είναι το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. 

Παρακαλώ δώστε στην Τράπεζα την γνώμη και εξήγηση σας για την 

κατάληξη σας επί των (i) και (ii) πιο πάνω. 

(20 μονάδες) 

 

 (β) Ποιός δικαστής ή δικαστές θα έχει ή έχουν αρμοδιότητα να εκδικάσει/ουν την 

εν λόγω αγωγή; Επαρχιακός Δικαστής, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής ή 

Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου; Παρακαλώ επεξηγείστε με συντομία. 

(5 μονάδες) 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

(α) Τί αντιλαμβάνεστε από τις λέξεις “Παρεμπίπτον Απαγορευτικό Διάταγμα” οι 

οποίες συναντώνται στο άρθρο 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου ως έχει 

τροποποιηθεί; 

(5 μονάδες) 

 

(β) Ποιές είναι οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτει το πιο πάνω άρθρο 32 για την 

έκδοση τέτοιου παρεμπίπτοντος διατάγματος; Παρακαλώ αναπτύξτε αυτές. 

(20 μονάδες) 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Τί αντιλαμβάνεστε από, και παρακαλώ αναπτύξτε, τους ακόλουθους Κανονισμούς 

Δεοντολογίας των Δικηγόρων: 

 

(α) Επαγγελματικό απόρρητο. 

(9 μονάδες) 

(β) Καθήκον προς το Δικαστήριο. 

(8 μονάδες) 

(γ) Σχέση μεταξύ των Δικηγόρων. 

(8 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
 

Το ΜΕΡΟΣ IV του Περί Δικηγόρων Νόμου ως έχει τροποποιηθεί (άρθρα 15, 16 και 

17) είναι το μέρος του Νόμου το οποίο ασχολείται με το θέμα της πειθαρχίας των 

δικηγόρων και  με το καθυδριθέν προς τούτο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων. 

 

(α) Πότε ένας δικηγόρος είναι ένοχος πειθαρχικού αδικήματος; 

(10 μονάδες) 

(β) Τί γνωρίζετε για το Πειθαρχικό Συμβούλιο; 

(5 μονάδες) 

(γ) Ποιές ποινές δύναται να επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο; 

(5 μονάδες) 

(δ) Ποιός δύναται να αρχίσει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία εναντίον 

δικηγόρου; 

(5 μονάδες) 

 

 

 


