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

 

-------------------------- 
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Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
 

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

 

 

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  

 
Άρθρο 25 - ΕΦΕΣΕΙΣ 

 

(α) Υπόκεινται οι ενδιάμεσες αποφάσεις ή διαταγές του Δικαστηρίου σε πολιτική 

διαδικασία σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο; 

         (2 μονάδες) 

 

(β) Δύναται να ασκηθεί έφεση κατά αθωωτικής απόφασης Δικαστηρίου το οποίο 

ασκεί ποινική δικαιοδοσία; 

(2 μονάδες) 

 

(γ) Δύναται να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης ή διαταγής Δικαστηρίου σε 

πολιτική διαδικασία η οποία δεν είναι καθοριστική ή δηλωτική για τα 

δικαιώματα των διαδίκων; 

         (2 μονάδες) 

 

(δ) Παρακαλώ αναφέρετε 3 περιπτώσεις “ενδιάμεσων” αποφάσεων ή διαταγών. 

 

 ( 3 μονάδες) 

 

(ε) Ποιά είναι η άποψη σας ως προς τον περιορισμό ή όχι του δικαιώματος 

έφεσης και σε ποιό ενδεχομένως βαθμό; Ποιά είναι τα υπέρ και τα κατά; 

Παρακαλώ αναπτύξετε με επιχειρηματολογία τις θέσεις σας. 

(16 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 

Άρθρο 32 – Διατάγματα 

 

(α) Για την επίκληση του άρθρου 32 και την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος 

απαιτείται ή όχι η καταχώρηση κλητηρίου εντάλματος ή άλλου εναρκτήριου 

μέσου;  

 (2 μονάδες) 

 

(β) Για την έκδοση παρεμπίπτοντος απαγορευτικού διατάγματος πού πρέπει να 

στοχεύει το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης (μαρτυρία) η οποία συνοδεύει 

την αίτηση; 

(8 μονάδες) 

 

(γ) Δύναται Εναγόμενος να αιτηθεί παρεμπίπτον διάταγμα; Αν ναι, υπό ποιές 

προϋποθέσεις; 

(5 μονάδες) 

 

(δ) Πότε δύναται Εναγόμενος να διεκδικήσει αποζημιώσεις εναντίον του 

Ενάγοντα για οποιαδήποτε ζημιά την οποία ο Εναγόμενος έχει υποστεί ως 

αποτέλεσμα λανθασμένης έκδοσης ενός διατάγματος; 

(5 μονάδες) 

 

(ε) Σε διαδικασία για έκδοση παρεμπίπτοντος διατάγματος, τί θα διατάξει ή 

δύναται να διατάξει το Δικαστήριο ως προς τα έξοδα τόσο για την έκδοση του 

αρχικώς μονομερούς διατάγματος όσο και για την μετέπειτα (δια κλήσεως) 

διαδικασία; 

( 5 μονάδες) 

  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 
Δεοντολογία 

 
Τί γνωρίζετε για τους πιο κάτω Δεοντολογικούς Κανονισμούς των Δικηγόρων: 

 

(α) Διαφήμιση και άγρα πελατών 

(10 μονάδες) 

(β) Απόρρητο 

 (5 μονάδες) 

(γ) Καθορισμός αμοιβής 

(5 μονάδες) 

(δ) Καθήκον προς Δικαστήριο 

( 5 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

 

(α) Από ποιούς αποτελείται το Νομικό Συμβούλιο, και ποιών θεμάτων 

επιλαμβάνεται (άρθρο 3 του Περί Δικηγόρων Νόμος ως έχει τροποποιηθεί) 

( 11 μονάδες) 

 

(β) Τί σημαίνει “ασκείν την δικηγορία” ως το άρθρο 2 του Περί Δικηγόρων 

Νόμος ως έχει τροποποιηθεί αναφέρει; 

(14 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

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

Λευκωσία, συμφώνησε να αγοράσει από τον Π κάτοικο Λεμεσού, ακίνητο του 

Π που βρίσκεται στην Χλώρακα της επαρχίας Πάφου, συνολικής αξίας 

€300.000. Λόγω του ότι ο Π αρνείται να υλοποιήσει τη συμφωνία, ο Α 

επιθυμεί να καταχωρήσει αγωγή σε βάρος του Π για να διεκδικήσει την 

μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα του δυνάμει της συμφωνίας. 

 

 Ποιό Δικαστήριο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να εκδικάσει την 

αγωγή;    

 Παρακαλώ αναπτύξετε τις θέσεις σας. 

(15 μονάδες) 

 

(β) Ο Α με αγωγή που καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο, αξιώνει από 

τον Β το ποσό των €350.000 (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες), ως υπόλοιπο 

τιμήματος πώλησης εμπορευμάτων, συνολικής αξίας €800.000 (οκτακοσίων 

χιλιάδων). Ο Β με την Υπεράσπιση του παραδέχεται ότι δυνάμει της εν λόγω 

συμφωνίας οφείλει στον Α μόνο €70.000 (εβδομήντα χιλιάδες). 

 Παρακαλώ εξηγήστε ενώπιον ποιού Δικαστή θα τεθεί η υπόθεση για σκοπούς 

εκδίκασης;  

(10 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 
(α) Ποιά η κατά τόπο αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές 

υποθέσεις; 

(12 μονάδες) 

 

(β) Ο Ανδρέας, κύπριος πολίτης και κάτοικος Λεμεσού, μια μέρα στην Πάφο, 

επιτέθηκε στον John, Άγγλο υπήκοο, προκαλώντας σ’ αυτόν πραγματικές 

σωματικές βλάβες, αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα 

(άρθρο 243) τιμωρείται με φυλάκιση 3 χρόνων. 

 Σύμφωνα με τον Περί Δικαστηρίων Νόμο, 

              (i) ποιό Επαρχιακό Δικαστήριο έχει κατά τόπο αρμοδιότητα να εκδικάσει        

αυτή την υπόθεση; 

(3 μονάδες) 
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             (ii)   Αν ο θύτης ήταν ο John και το θύμα ο Ανδρέας ποιό Επαρχιακό   

Δικαστήριο; 

(3 μονάδες) 

 

(γ) Υπό ποιές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Περί Δικαστηρίων Νόμο, 

εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας το κοινό 

Δίκαιο (Common Law) και οι Αρχές της Επιείκειας  (Equity); 

(3 μονάδες) 

 

 

(δ) Ο Χρίστος, γείτονας της Μαρίας, επανειλημμένα εισέρχεται στην αυλή της 

Μαρίας παρά την αντίρρηση της Μαρίας, ισχυριζόμενος ότι έχει δικαίωμα 

διάβασης. 

 Η Μαρία αμφισβητεί αυτόν τον ισχυρισμό του Χρίστου αλλά δεν υφίσταται 

οποιαδήποτε χρηματική ζημιά ή απώλεια από την εν λόγω συμπεριφορά του 

Χρίστου. 

 Δεδομένης της απουσίας χρηματικής ζημιάς, δύναται η Μαρία να αποταθεί 

στο Δικαστήριο για οποιαδήποτε θεραπεία και αν ναι ποιά θεραπεία; 

 

(4 μονάδες) 

 

 


