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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 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
 

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

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΡΗΤΩΣ, 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. 
 

Παρακαλώ θεωρείστε ως δεδομένο ότι κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ο δικηγόρος υπέπεσε σε αδίκημα δυνάμει του 

άρθρου 44 του Περί Δικηγόρων Νόμου αφού παρεκτράπηκε και απευθύνθηκε προς 

το Δικαστήριο με πάσα έλλειψη σεβασμού προβαίνοντας σε προσωπική επίθεση κατά 

του δικαστή τόσο με λόγια όσο και με ασεβείς χειρονομίες. 

 

Θα επιληφθεί του θέματος και θα εκδικάσει το αδίκημα το ίδιο το δικαστήριο; 

Περιγράψετε την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, σύμφωνα με το εν λόγω 

άρθρο, με αναφορά σε νομολογία. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Θεωρήστε ως δεδομένο την εκ πρώτης όψεως διάπραξη από τον δικηγόρο 

πειθαρχικού αδικήματος. 

 

Ποιά η διαδικασία, από την έναρξη αυτής μέχρι την διεκπεραίωση της, ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων σύμφωνα με τους Περί Δικηγόρων 

(Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμούς του 2005 ως έχουν τροποποιηθεί; 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 

 
Στις πιο κάτω υπό-ερωτήσεις δεν αναμένεται να δοθούν λόγοι. Μονολεκτική 

απάντηση, δηλαδή ορθό ή λάθος, αρκεί. 

(Προσοχή στις απαντήσεις σας να σημειώνετε το γράμμα της απάντησης το 

οποίο να αντιστοιχεί με το γράμμα της υπό-ερώτησης την οποία απαντά).  

 

(α) Έφεση σε ποινική δικαιοδοσία, δύναται να ασκηθεί τόσο κατά της αθωωτικής 

όσο και κατά της καταδικαστικής απόφασης ή της απόφασης που επιβάλει 

ποινή – ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 

 

(β) Σε πολιτική δικαιοδοσία – ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου έχει 

αρμοδιότητα να εκδικάζει υποθέσεις μόνο για επίδικη διαφορά που υπερβαίνει 

τις €500.000 – ορθό ή λάθος; 

 (2 μονάδες) 

 

(γ) Το Κοινοδίκαιο ουδέποτε εφαρμόζεται ως δίκαιο από οποιοδήποτε 

Δικαστήριο κατά την άσκηση πολιτικής ή ποινικής δικαιοδοσίας – ορθό ή 

λάθος;  

(2 μονάδες) 

 

(δ) Η καταβολή στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων κάθε οφειλόμενου ποσού από 

κάποιο ελεύθερο επαγγελματία δικηγόρο δεν είναι απαραίτητη για την 

άσκηση της δικηγορίας – ορθό ή λάθος;  

(2 μονάδες) 

 

(ε) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων δεν δικαιούται αυτεπάγγελτα να 

προβεί σε έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας – ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 

 

(στ) Το Νομικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου απαρτίζεται από ακριβώς τα ίδια μέλη – ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 

 

(ζ) Τα δικαστήρια στην άσκηση της πολιτικής δικαιοδοσίας δύνανται να 

εκδώσουν παρεμπίπτοντα απαγορευτικά διατάγματα άνευ προηγούμενης 

καταχώρησης αγωγής ή άλλου εναρκτήριου μέσου – ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 

 

(η) Οι πειθαρχικές διατάξεις του Περί Δικηγόρων Νόμου δεν εφαρμόζονται σε 

ασκούμενο δικηγόρο -  ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 

 

(θ) Ο James, Άγγλος υπήκοος μαχαιρώνει στο Λονδίνο τον Smith, επίσης Άγγλο 

υπήκοο. Ο James βρίσκεται τώρα στην Κύπρο και τα Κυπριακά Δικαστήρια 

μπορούν να τον δικάσουν για το πιο πάνω αδίκημα – ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 
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(ι) Το επαγγελματικό απόρρητο ισχύει για 2 έτη από την λήξη της σχέσης 

δικηγόρου πελάτη – ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 

 

(κ) Το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει απόφαση με μοναδική θεραπεία την 

αναγνώριση κάποιου δικαιώματος χωρίς την εκδίκαση οποιασδήποτε 

αποζημίωσης – ορθό ή λάθος; 

(2 μονάδες) 

 

(λ) Ουδέν διάταγμα δύναται να εκδοθεί σε οποιαδήποτε αγωγή το οποίο να μην 

διαγιγνώσκει την ουσία της αγωγής – ορθό ή λάθος;  

(3 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

Η εταιρεία Μπετόν Λτδ (“εταιρεία”) ανεγείρει μία πενταόροφη πολυκατοικία και 

διαθέτει προς πώληση τα διαμερίσματα. Ο Οδυσσέας είναι ένας από τους αγοραστές 

ενός διαμερίσματος για το οποίο πλήρωσε το πλήρες τίμημα αγοράς πριν την κατοχή 

ως διελάμβανε η γραπτή συμφωνία του με την εταιρεία. 

Στην εν λόγω γραπτή συμφωνία υπήρχε όρος ότι με την ολοκλήρωση της 

πολυκατοικίας και την κατοχή του διαμερίσματος ουδεμία άλλη εργασία θα ελάμβανε 

χώρα. 

Η πενταόροφη πολυκατοικία ολοκληρώθηκε και αφού ο Οδυσσέας έλαβε τα κλειδιά 

από την εταιρεία μετακόμισε με την νεαρή οικογένεια του δηλαδή την σύζυγο του και 

το 1ος έτους βρέφος τους. Κατά την διάρκεια της μετακόμισης στην πολυκατοικία, ο 

διευθυντής της εταιρείας ανακοίνωσε στον Οδυσσέα ότι τελικώς θα κτιζόταν και 6ος 

όροφος και του ανέφερε όμως να μην ανησυχεί καθότι η προσπάθεια θα ήταν η 

φασαρία να περιοριστεί στο ελάχιστον. Ο Οδυσσέας του απάντησε “δεν υπάρχει 

πρόβλημα, αντιλαμβάνομαι” 

Δύο μήνες μετά την μετακόμιση, οι εργασίες για το κτίσιμο του 6ου ορόφου 

δημιουργούν τρομερή φασαρία, με τους κομπρεσσόρους και τα μηχανήματα και τις 

φωνές των εργατών. 

 

Ο Οδυσσέας επιθυμεί να εγείρει αγωγή για οχληρία και για παράβαση της συμφωνίας 

του με την εταιρεία και επιθυμεί και την έκδοση προσωρινού απαγορευτικού 

διατάγματος μέχρι την εκδίκαση της αγωγής. 

 

Εσείς ως δικηγόρος, ετοιμάζετε την αίτηση σας για την έκδοση τέτοιου προσωρινού 

απαγορευτικού διατάγματος. 

 

Παρακαλώ αναπτύξετε τις σκέψεις σας. 

  (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Παρακαλώ αναφερθείτε και αναπτύξετε πέντε (5) Δεοντολογικούς Κανονισμούς των 

Δικηγόρων. 

 (25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
 

Πώς καθορίζεται από τον Περί Δικαστηρίων Νόμο, 

 

(α) η δικαιοδοσία του Κακουργιοδικείου (άρθρο 20); 

(8 μονάδες) 

 

(β) η κατά τόπο δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις 

(άρθρο 23); 

(8 μονάδες) 

 

(γ) η κατά τόπο δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε πολιτικές υποθέσεις 

(άρθρο 21); 

( 9 μονάδες) 

 

 

 


