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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί 

Δικηγόρων Νόμου) 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Α)  Υπό ποιες 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); 

(12 Μονάδες) 

 

(Β) Ο Α, Ρώσος υπήκοος, κάτοικος Πάφου τους τελευταίους 

δώδεκα μήνες, ευρισκόμενος εντός της περιοχής της Βάσεως 

Ακρωτηρίου, επιτέθηκε σε Άγγλο, αδίκημα που σύμφωνα με τον 

Ποινικό Κώδικα, ΚΕΦ.154 (άρθρο 242) τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.1.000 ή και τις δύο ποινές.  Μετά 

την διάπραξη του αδικήματος επιστρέφει στην Πάφο όπου βρίσκεται 

η κατοικία του. 

Έχουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής  Δημοκρατίας δικαιοδοσία να 

εκδικάσουν την υπόθεση;  Δικαιολογείστε με συντομία τις θέσεις 

σας. 

(7 Μονάδες)  
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(Γ)  Αποτελεί ο όρκος υποχρέωση του μάρτυρα ή ο τελευταίος έχει 

δικαίωμα επιλογής; Τι προβλέπει για το ζήτημα ο περί Δικαστηρίων 

Νόμος; 

(6 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Αναπτύξετε με συντομία το ζήτημα του «επαγγελματικού 

απορρήτου», όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό 13 των περί 

Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών του 2002.   

 (25 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 (Α) Εξηγήστε σε συντομία τα δικαιώματα που έχει ασκούμενος 

δικηγόρος να εμφανιστεί στο Δικαστήριο: 

 (α) Σε ποινικές υποθέσεις  

 (β) Σε πολιτικές υποθέσεις   

(γ) Ενώπιων του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 (15 Μονάδες) 

 

(Β)  Ο Α.Β. από τη Λεμεσό, έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση σε 

βάρος εταιρείας, ιδιοκτήτριας αριθμού πλοίων, για το ποσό των 

ενενήντα χιλιάδων ευρώ, (€90.000) ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες 

που ο τελευταίος της προσέφερε.  Πληροφορούμενος ότι πλοίο της 

εν λόγο εταιρείας ελλιμενίστηκε στο λιμάνι Λεμεσού, επιθυμεί να 

προωθήσει δικαστική διαδικασία σε βάρος της, στα πλαίσια της 

οποίας να επιδιώξει την σύλληψη του εν λόγο πλοίου για σκοπούς 

ικανοποίησης του ποσού της ως άνω απόφασης. Ενώπιων ποιού 

Δικαστηρίου στη Δημοκρατία θα πρέπει να προωθήσει το αίτημα του; 

(10 Μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Α)  Ποια η σύνθεση του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου;  Έχοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Περί 

Δικηγόρων νόμου, Κεφ. 2, αναφέρετε τουλάχιστον  τέσσερεις από 

τις εξουσίες του. 

(13 Μονάδες) 

 

(Β)  Ποιο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδίδει προνομιακά 

διατάγματα και ποια είναι αυτά;  Αναφερθείτε με συντομία για το 

κάθε ένα από αυτά. 

(12 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

Για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος με βάση το άρθρο 32 

του περί Δικαστηρίων Νόμου, θα πρέπει να συντρέχουν - 

ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Ποιες είναι αυτές;  

Αναπτύξετε τις με συντομία.   

(25 Μονάδες)    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Α)  Ο Χ που κατοικεί στην Λευκωσία, με έγγραφη συμφωνία η 

οποία καταρτίστηκε στη Λεμεσό συμφώνησε να αγοράσει από τον Ψ, 

κάτοικο  Λεμεσού, πολυτελή εξοχική κατοικία του τελευταίου που 

βρίσκεται στην περιοχή “Μακρόνησος” στην Αγία Νάπα της επαρχίας 

Αμμοχώστου.  Η εκτιμημένη αξία της ως άνω κατοικίας υπολογίζεται 

σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€550.000).  Εξαιτίας 

υπαναχώρησης του Ψ, η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε.  Ο Χ 

καταχώρησε αγωγή σε βάρος του Ψ, αξιώνοντας καταβολή 

χρηματικής αποζημίωσης συνολικού ύψους εκατόν εβδομήντα 

χιλιάδων ΕΥΡΩ (€170.000) ένεκα αθέτησης του πωλητηρίου. Ο Ψ με 

την υπεράσπιση του παραδέχεται ότι εξαιτίας της ως άνω 

συμπεριφοράς που ο Χ του αποδίδει, οφείλει στον τελευταίο, ως 

αποζημίωση, μόνο το ποσό των σαράντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€40.000)  
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Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο 

αρμόδιο για να εκδικάσει την αγωγή;  Εξηγήστε με συντομία τη θέση 

σας.   

(15 Μονάδες) 

 

(Β) Στα πλαίσια πολιτικής διαδικασίας, μάρτυρας ο οποίος έχει 

νομότυπα κλητευθεί να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο ꞉ 

(α)  Παραλείπει να πράξει τούτο κατά την ορισθείσα ημερομηνία. 

(β) Προσέρχεται στο Δικαστήριο, πλην όμως χωρίς να δίνει 

οποιαδήποτε εξήγηση αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που 

τίθενται σε αυτόν σε σχέση με την υπό εκδίκαση υπόθεση. 

Ρυθμίζουν οι πρόνοιες του περί Δικαστηρίων νόμου περιπτώσεις ως 

οι πιο πάνω; Αν ναι, πώς;  

(10 Μονάδες) 

 

 


