
 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 2018 
 

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

 

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. 
 

Ο Ανδρέας οδηγούσε το αυτοκίνητο του στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, όταν σε 

κάποιο σημείο του δρόμου συγκρούστηκε με το όχημα το οποίο οδηγούσε ο Γιώργος 

ο οποίος πήγαινε από Πλάτρες προς την Λεμεσό. Ο Γιώργος εργάζεται και διαμένει 

στην Λάρνακα, είχε όμως μεταβεί στις Πλάτρες για κάποια εργασία. Ο Γιώργος 

ευθυνόταν για το ατύχημα. Ο Ανδρέας τραυματίστηκε και λόγω της σοβαρότητας του 

τραυματισμού του εισήχθη σε ειδικό ιατρικό κέντρο στην Λευκωσία στο οποίο 

παρέμεινε για 3 μήνες. Ο Ανδρέας σας ζητεί να εγείρετε αγωγή εναντίον του Γιώργου 

για αμελή οδήγηση διεκδικώντας αποζημιώσεις για τους τραυματισμούς του και τα 

έξοδα του τα οποία έξοδα του λόγω και των πολλαπλών εγχειρήσεων στις οποίες 

υπεβλήθη, ανέρχονται στο ποσό των €150.000. 

Σε ποιο Δικαστήριο θα καταχωρήσετε την αγωγή; Ποιος δικαστής θα την εκδικάσει; 

 

(25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Το άρθρο 25 του Περί Δικαστηρίων Νόμου (α) είναι το άρθρο για τις Εφέσεις 

αποφάσεων ή διαταγμάτων δικαστηρίων που ασκούν τόσο πολιτική όσο και ποινική 

δικαιοδοσία και (β) επιλαμβάνεται του εύρους των εξουσιών του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου κατά την ακρόαση και διάγνωση τέτοιων εφέσεων. 

Παρακαλώ αναπτύξετε τα πιο πάνω. 

 (25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 

(α) Γιατί είναι σημαντικοί οι Δεοντολογικοί Κανονισμοί των Δικηγόρων και η 

τήρηση τους από τους δικηγόρους; 

(5 μονάδες) 

 

(β) Παρακαλώ αναπτύξτε 4 δεοντολογικούς κανονισμούς των δικηγόρων 

 (20 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

(α) Ποια είναι η καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές 

υποθέσεις; 

(8 μονάδες) 

 

(β) Από ποιούς αποτελείται το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου; 

(8 μονάδες) 

 

 (γ) Ποιος ο ρόλος του Κοινοδικαίου στο Κυπριακό Δίκαιο; 

(9 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Τι γνωρίζετε αναφορικά με την Καταφρόνηση του Δικαστηρίου γενικά και το άρθρο 

44 του Περί Δικαστηρίων Νόμου; 

 (25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
 

(α) Ποιές ποινές δύναται να επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων 

σε δικηγόρο ο οποίος έχει βρεθεί ένοχος πειθαρχικού παραπτώματος; 

(9 μονάδες) 

 

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

Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 ως έχει τροποποιηθεί; 

(9 μονάδες) 

 

(γ) Για την επίκληση του άρθρου 32 και την έκδοση οποιουδήποτε προσωρινού 

διατάγματος σε πολιτική δικαιοδοσία, απαιτείται ή όχι η καταχώρηση 

κλητήριου εντάλματος ή άλλου εναρκτήριου μέσου; 

(7 μονάδες) 

 


