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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 2016 
 

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

 

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. 
 

Το άρθρο 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου φέρει πλαγιότιτλο “Απαγορευτικά 

διατάγματα και Παραλήπτες”. 

Τί γνωρίζετε για το άρθρο αυτό; 

Στην απάντηση σας, πέραν της γενικής αναφοράς στο άρθρο, παρακαλώ όπως, σε 

σχέση με “Παρεμπίπτον Απαγορευτικό Διάταγμα” να γίνει αναφορά σε νομολογιακές 

αρχές και παραδείγματα. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

(α) Ο Αντώνης ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Πάφο, παρευρέθηκε τις 

προάλλες σε συνέδριο στην Πάφο, όταν εντελώς αναίτια, στα πλαίσια του 

συνεδρίου, δυσφήμισε αισχρά τον διοργανωτή του συνεδρίου Νίκο 

αποκαλώντας τον, μεταξύ άλλων, κλέφτη. 

 Ο Νίκος, ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Λάρνακα, θα κινηθεί με αγωγή 

εναντίον του Αντώνη. 

 Σε ποιό Δικαστήριο θα εγείρει ο Νίκος την αγωγή του και γιατί;   

 (8 μονάδες) 

 

(β) Η Μαρία από την Λευκωσία αθέτησε την υπόσχεση της να μεταβιβάσει το 

εξοχικό της στην Λεμεσό στον Πέτρο ο οποίος θα κινηθεί νομικά για την εν 

λόγω αθέτηση απαιτώντας ειδική εκτέλεση της συμφωνίας τους δηλαδή 

απαιτώντας όπως η Μαρία μεταβιβάσει στον Πέτρο το εξοχικό σπίτι. 

 Σε ποιό Δικαστήριο θα εγείρει την αγωγή του ο Πέτρος και γιατί; 

(8 μονάδες) 



 Σελίδα 2 από 3 

 

(γ) Ο Μάριος και η Ελπίδα (Κύπριοι και οι δύο) οδηγούσαν τα αντίστοιχα 

αυτοκίνητα τους όταν, εντός των βάσεων Ακρωτηρίου, συγκρούστηκαν με 

ευθύνη και των δύο. 

 Ποιό Επαρχιακό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την οποιαδήποτε 

αγωγή αναφορικά με το ρηθέν ατύχημα; 

(9 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 

(α) Σε ποιά Δικαστήρια δύναται να εμφανιστεί ασκούμενος δικηγόρος, πότε; και 

τί δύναται ο ασκούμενος να πράξει σε οποιοδήποτε τέτοιο Δικαστήριο. 

(9 μονάδες) 

 

(β) Πότε κάποιος δικαιούται να ασκεί την δικηγορία σύμφωνα με το άρθρο 11 

του Περί Δικηγόρων Νόμου. 

 (8 μονάδες) 

 

(γ) Ποιός ο ορισμός του “ασκείν την δικηγορία” στο άρθρο 2 του Περί 

Δικηγόρων Νόμου; 

(8 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

(α) Ο ενθουσιώδης νεαρός δικηγόρος Ανδρέας συναντήθηκε με τον πελάτη του 

Πέτρο για να σημειώσει τα γεγονότα της υπόθεσης του Πέτρου, η οποία 

υπόθεση αφορούσε τις σχέσεις του Πέτρου με την σύζυγο του (Οικογενειακό 

Δίκαιο). 

 Ο Ανδρέας σε νυχτερινή του έξοδο με φίλους εξιστόρησε με πάσα 

λεπτομέρεια και ονομαστικώς την ιστορία και προβλήματα του Πέτρου, ο 

οποίος το έμαθε και έχει παράπονο το οποίο παράπονο έθεσε ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων. 

 

 Υπέπεσε ο Ανδρέας σε οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα; Αν ναι σε ποιό ή 

ποιά και γιατί; 

(7 μονάδες) 

 

(β) Παρακαλώ περιγράψετε περιγραμματικά την διαδικασία ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων από την λήψη ενός παραπόνου και 

μετά. 

(9 μονάδες) 

 

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

σε δικηγόρο ο οποίος έχει βρεθεί ένοχος πειθαρχικού παραπτώματος. 

 

(9 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

(α) Ο Κώστας, Κύπριος πολίτης και κάτοικος Πάφου, ένα βράδυ σε κάποιο 

νυχτερινό club στο κέντρο της Λεμεσού επιτέθηκε στον James, Άγγλο 

υπήκοο, προκαλώντας σ’ αυτόν πραγματική σωματική βλάβη, αδίκημα το 

οποίο σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 243) τιμωρείται με φυλάκιση 

3 χρόνων. 

 Ποιό Επαρχιακό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τον Κώστα για το υπό 

κατηγορία αδίκημα και γιατί; 

 (6 μονάδες) 

 

(β) Στα αναφερόμενα πιο πάνω γεγονότα του Κώστα και του James, ποιός 

δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου έχει αρμοδιότητα να εκδικάσει το 

αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζει ο Κώστας και γιατί; 

(6 μονάδες) 

 

(γ) Ο εξ’ αποφάσεως πιστωτής Νίκος, έχει εγγράψει δικαστική απόφαση για 

€69.000 εναντίον του εξ’ αποφάσεως χρεώστη Άδωνη στο αρμόδιο 

Κτηματολογικό Γραφείο (Memo) δυνάμει των προνοιών του Περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6, ως έχει τροποποιηθεί, επιβαρύνοντας την ακίνητη 

περιουσία του Άδωνη η οποία είναι αξίας €300.000.  

 Η ισχύς της εν λόγω εγγραφής λήγει σε 3 μήνες και ο Νίκος έχει καταχωρήσει 

αίτηση παράτασης εγγραφής. 

 

 Ποιός δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου έχει καθ’ όλη δικαιοδοσία να 

επιβληθεί της αίτησης παράτασης της εγγραφής και γιατί; 

(6 μονάδες) 

 

(δ) Τί γνωρίζετε ως προς ποιές αποφάσεις ή διαταγές δικαστηρίων (τόσο στην 

πολιτική όσο και στην ποινική δικαιοδοσία) υπόκεινται σε έφεση; σε ποιό 

Δικαστήριο ασκείται τέτοια έφεση; Επίσης, ποιά είναι η ευχέρεια ή η 

δέσμευση του Εφετείου ως προς την ορθότητα της απόφασης του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου; 

(7 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 

 
Παρακαλώ περιγράψετε τις υποχρεώσεις των δικηγόρων και των ασκούμενων 

δικηγόρων αναφορικά με τους ακόλουθους Κανονισμούς Δεοντολογίας των 

Δικηγόρων: 

 

(α) Άγρα πελατών  

(6 μονάδες) 

 

(β) Ασυμβίβαστα με το επάγγελμα του δικηγόρου 

(6 μονάδες) 

 

(γ) Διαφήμιση 

(6 μονάδες) 

(δ) Κεφάλαια πελατών 

(7 μονάδες) 

 


