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

ΙΟΥΝΙΟΣ  2013 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ποιοι όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων νόμου, (Κεφ. 2)  για να δικαιούται 

ένα πρόσωπο να λάβει από το Νομικό Συμβούλιο πιστοποιητικό ότι δικαιούται 

να εγγραφεί ως δικηγόρος στη Δημοκρατία;   

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Α) 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.  

(10 Μονάδες) 

 

(Β)  Ο ΑΑ που κατοικεί στην Λευκωσία, με έγγραφη συμφωνία η οποία 

καταρτίστηκε στη Λευκωσία συμφώνησε να αγοράσει από τον ΚΚ, κάτοικο  

Λεμεσού, εξοχική κατοικία του τελευταίου που βρίσκεται στην περιοχή 

“Πρωταράς” στο Παραλίμνι της επαρχίας Αμμοχώστου.  Η εκτιμημένη αξία της 

ως άνω κατοικίας υπολογίζεται σε  διακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ 

(€250.000).  Εξαιτίας υπαναχώρησης του ΚΚ, η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε.  

Ο ΑΑ καταχώρησε αγωγή σε βάρος του ΚΚ αξιώνοντας καταβολή χρηματικής 

αποζημίωσης συνολικού ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (€120.000) 

ένεκα αθέτησης του πωλητηρίου. Ο ΚΚ με την καταχώρηση της υπεράσπισής 

του παραδέχεται ότι οφείλει στην εταιρεία,  εξαιτίας της αθέτησης της ως άνω 
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συμφωνίας το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000), αμφισβητεί 

όμως έντονα το υπόλοιπο της απαίτησης του ΑΑ.  

 

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) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο δικηγόρος που κατέχει χρηματικά ποσά για λογαριασμό πελάτη του, 

«κεφάλαια πελατών» υποχρεούται, σύμφωνα με τον καν. 30 των περί 

Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών, να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες.  

Ποιοι είναι αυτοί και ποιες οι εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου των 

Δικηγόρων σε σχέση με την πιστή τήρησή τους; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(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)  Ποιο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδίδει προνομιακά διατάγματα και 

ποια είναι αυτά;  Αναφερθείτε με συντομία για το κάθε ένα από αυτά. 

(10 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Α) Εξηγείστε την καθ’ ύλη  αρμοδιότητα του Κακουργιοδικείου και του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις. 

(15 Μονάδες) 

(Β) Ο Α, κάτοικος Λάρνακας, με έγγραφη συμφωνία η οποία καταρτίστηκε στη 

Λευκωσία, συμφώνησε να αγοράσει από τον Β κάτοικο Λευκωσίας, ακίνητο 

του τελευταίου που βρίσκεται στην Λάρνακα, συνολικής αξίας τετρακόσιων 

χιλιάδων ευρώ (€400.000).  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. 
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Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 

εκδικάσει την αγωγή;  

(10 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Α) Ο Χ κρίθηκε ένοχος από το Κακουργιοδικείο για την διάπραξη ποινικού 

αδικήματος.  Κατά το στάδιο της επιβολής της ποινής, αποτελεί θέση του 

Προέδρου του Κακουργιοδικείου ότι θα πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν ποινή 

φυλάκισης 30 μηνών.  Ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής εισηγείται την 

επιβολή ποινής φυλάκισης 24 μηνών, ενώ θέση του  Επαρχιακού  Δικαστή 

είναι ότι θα πρέπει να επιβληθεί στον καταδικασθέντα ποινή φυλάκισης 20 

μηνών.  Ποια ποινή θα πρέπει να ισχύσει; 

(5 Μονάδες) 

(Β)  Από ποιον διορίζονται οι Δικαστές στην Κυπριακή Δημοκρατία και ποια 

ελάχιστα προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να δικαιούται να διεκδικήσει 

διορισμό του σε ανάλογη θέση στο Δικαστικό σώμα του κράτους;    

(10 Μονάδες) 

(Γ)  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); 

(10 Μονάδες) 


