
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Εξηγήστε  ποια διαδικασία ακολουθείται όταν εξετάζεται ένα παράπονο για 

αντιδεοντολογική συμπεριφορά ενός δικηγόρου. 

(25 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Α) Ο Α, κάτοικος Αγλαντζιάς, επαρχίας Λευκωσίας, με έγγραφη συμφωνία η 

οποία καταρτίστηκε στη Λευκωσία, συμφώνησε να αγοράσει από τον Β 

κάτοικο Λευκωσίας, ακίνητο του τελευταίου που βρίσκεται στο Παραλίμνι, 

συνολικής αξίας εξακόσιων χιλιάδων ευρώ (€600.000).  Ο Β υπαναχώρησε 

από την ως άνω συμφωνία. Με δεδομένη την παράλειψη ή και άρνηση του Β 

να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Α επιθυμεί να 

καταχωρήσει αγωγή σε βάρος του Β, διεκδικώντας στη βάση της ως άνω 

έγγραφης συμφωνίας, τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του. 

Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 
εκδικάσει την αγωγή; 

(15 Μονάδες) 

  

(Β) Ο Κ κρίθηκε ένοχος από το Κακουργιοδικείο για την διάπραξη ποινικού 

αδικήματος.  Κατά το στάδιο της επιβολής της ποινής, ο Πρόεδρος του 

Κακουργιοδικείου είναι αμετακίνητος στη θέση του ότι θα πρέπει να επιβληθεί 
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σε αυτόν ποινή φυλάκισης 3 ετών.  Ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και ο 

Επαρχιακός Δικαστής, εισηγούνται την επιβολή ποινής φυλάκισης 4 ετών. 

Ποια ποινή θα πρέπει να ισχύσει; 

(10 Μονάδες)  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Α)  Σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι Λεμεσού, είχε σαν αποτέλεσμα να 

δρομολογηθεί αγωγή ναυτοδικείου, στα πλαίσια της οποίας ο ενάγων  αξιώνει 

ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (€80.000). 

 

Ποιο δικαστήριο είναι καθ’ ύλη αρμόδιο για να εκδικάσει την αγωγή;  

Δικαιολογείστε με συντομία τη θέση σας. 

(10 Μονάδες)  

 

(Β)  Ο Α κατηγορείται για το αδίκημα της κλοπής υπό διευθυντού, κατά 

παράβαση των άρθρων 255 και 269 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο φέρετε να 

διέπραξε στη Λεμεσό.  Η προβλεπόμενη στο νόμο ποινή για το συγκεκριμένο 

αδίκημα είναι η ποινή της φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) ετών. 

 

(α)  Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο να εκδικάσει τη 

υπόθεση; 

(β)  Στην περίπτωση που τεθεί για εκδίκαση ενώπιων Επαρχιακού Δικαστή 

ποιες προϋποθέσεις, με βάση τον νόμο θα πρέπει προηγουμένως να 

ικανοποιηθούν; 

(γ)  Ποια ποινή μπορεί να επιβάλει Επαρχιακός Δικαστής για το αδίκημα; 

(15 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Αναπτύξετε με συντομία το ζήτημα του «επαγγελματικού απορρήτου», όπως 

αυτό καθορίζεται στους περί Δεοντολογίας Κανονισμούς του 2002.   

(25 μονάδες)  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Α) Επαρχιακό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα εκδίκασης ποινικού 

αδικήματος που διαπράχθηκε εκτός της επαρχίας για την οποία έχει 

καθιδρυθεί;   

(7 μονάδες)  

 

(Β) Στο άρθρο 47 του περί Δικαστηρίων Νόμου,(Ν14/1960) ανάμεσα σε άλλα 

προβλέπεται και η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης δικαστικής 

απόφασης εκκρεμούσης της έφεσης.  Ποιο Δικαστήριο έχει την δυνατότητα 

έκδοσης ανάλογου διατάγματος και ποιες είναι οι βασικές αρχές τις οποίες το 

Δικαστήριο κατά την εξέταση σχετικού ζητήματος θα πρέπει να έχει υπόψη 

του και να εξυπηρετήσει; 

(18 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Α)  Ποια η σύνθεση του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου;  

Έχοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Περί Δικηγόρων νόμου, αναφέρετε 

πέντε τουλάχιστο από τις εξουσίες του. 

(15 Μονάδες) 

 

(Β)  Αναφέρατε τέσσερεις περιπτώσεις συμπεριφοράς δικηγόρου που μπορεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Δικαστηρίων Νόμου, να συνιστούν 

καταφρόνηση του Δικαστηρίου. 

(10 Μονάδες)  


