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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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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. 
 

Αναπτύξτε παρακαλώ τον Δεοντολογικό Κανονισμό του “Επαγγελματικού 

Απορρήτου”. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Αναπτύξτε τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται τόσο από το άρθρο 32 του Περί 

Δικαστηρίων Νόμου όσο και από την νομολογία για την έκδοση ενός προσωρινού 

απαγορευτικού διατάγματος. 

 (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 

(α) 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); 

 

(8 μονάδες) 

 

(β) Ποιά είναι η καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Κακουργιοδικείου;  

 (9 μονάδες) 

 

(γ) Ποιά είναι τα δικαιώματα ενός ασκούμενου δικηγόρου αναφορικά με τις 

εμφανίσεις στα Δικαστήρια; 

(8 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

(α) Με βάση τον Περί Δικαστηρίων Νόμο, πότε παρέχεται η δυνατότητα σε 

Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και σε Επαρχιακό Δικαστή να εκδίδουν 

απόφαση παρά το γεγονός ότι το αμφισβητούμενο ποσό ή η αξία της επίδικης 

διαφοράς υπερβαίνει την δικαιοδοσία τους;  

(10 μονάδες) 

 

(β) Σε ποιές περιπτώσεις το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει κατά τόπο αρμοδιότητα 

σε ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 του Περί Δικαστηρίων 

Νόμου, 14/1960 ως έχει τροποποιηθεί;  

(8 μονάδες) 

 

 (γ) Μάρτυρας σε πολιτική διαδικασία κλήθηκε να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο 

και αρνείται να παρουσιαστεί χωρίς να δίδει ικανοποιητική εξήγηση για 

τούτο. 

 Τί προνοεί το άρθρο 49 του Περί Δικαστηρίων Νόμου; 

 

(7 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Τί γνωρίζετε για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την ενώπιον αυτού διαδικασία; 

 

 (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
 

(α) Ο Νίκος, Κύπριος πολίτης, διαμένει και εργάζεται στην Λάρνακα, όταν μια 

μέρα στην Λευκωσία επιτέθηκε στον Francois, Γάλλο υπήκοο. Η ρηθείσα 

επίθεση προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη στο θύμα. Ο Νίκος 

επομένως, αντιμετωπίζει αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα 

(άρθρο 243) τιμωρείται με φυλάκιση 3 χρόνων. 

Ποιό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τον Νίκο; Εξηγήστε. 

  

(9 μονάδες) 

 

(β) Τί γνωρίζετε για τον Δεοντολογικό Κανονισμό για την Άγρα Πελατών; 

 

(8 μονάδες) 

 

(γ) Από ποιούς αποτελείται το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου; 

(8 μονάδες) 

 


