
 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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
 

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

 

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. 
 

Σε πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (σε Έφεση), αντικείμενο της 

Έφεσης ήταν απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε η 

επαναφορά της αγωγής και ο παραμερισμός της απόφασης επί της ανταπαίτησης. 

Τόσο η αγωγή όσο η ανταπαίτηση εξακολούθησαν να υφίστανται και όλα τα θέματα 

παρέμειναν επίδικα θέματα προς εκδίκαση. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η πρωτόδικη απόφαση δεν είναι Εφέσιμη. 

 

Γιατί κατά την άποψη σας; Παρακαλώ σχολιάστε.  

(25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Είναι το προνόμιο της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου μεταξύ πελάτη-

δικηγόρου απαραίτητο; Αν ναι γιατί και πώς προστατεύεται; 

(25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 

Γιατί υπάρχει η δυνατότητα αίτησης και λήψης μονομερούς προσωρινού 

απαγορευτικού διατάγματος και ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την λήψη τέτοιου 

διατάγματος τόσο νομοθετικά όσο και νομολογιακά; 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

Ποιό ρόλο διαδραματίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων; Παρακαλώ 

σχολιάστε. Είναι αναγκαίοι οι δεοντολογικοί κανονισμοί των δικηγόρων;  

 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Ο Πέτρος, από τη Λευκωσία, είναι φοιτητής 22 ετών και διαμένει με την οικογένεια 

του στην Λευκωσία. Ένα βράδυ οδήγησε το αυτοκίνητο του με φίλους και πήγαν 

στην Λάρνακα. Λίγο έξω από την Λάρνακα ο Πέτρος απρόσεκτα δεν σταμάτησε στο 

κόκκινο των φώτων τροχαίας και προκάλεσε δυστύχημα στο οποίο ο συνεπιβάτης του 

Ανδρέας, ο οποίος εργάζεται και διαμένει στην Λεμεσό, τραυματίστηκε. Ο Ανδρέας 

επιθυμεί να απαιτήσει από τον Πέτρο και την ασφαλιστική εταιρεία του Πέτρου 

αποζημιώσεις μέσω δικαστηρίου. 

 

Θα μπορούσε ο Ανδρέας να εγείρει την αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού; 

Παρακαλώ απαντήστε με ανάλυση των αρχών της κατά τόπο δικαιοδοσίας του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
 

Ποιά η δικαιοδοσία του Κακουργιοδικείου (άρθρο 20 του Περί Δικαστηρίων Νόμου) 

και ποιά η κατά τόπο δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές 

υποθέσεις (άρθρο 23 του Περί Δικαστηρίων Νόμου); 

 

(25 μονάδες) 

 

 


