
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Μετά την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στην υπόθεση  “Μιχαλάκης Κυπριανού”, η διαδικασία της λήψης 

μέτρων για έλλειψη σεβασμού και σκόπιμης ασέβειας εντός του Δικαστηρίου 

έχει ρυθμιστεί νομοθετικά.  Τι γνωρίζεται για τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει;  

( 25 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

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

αυτό καθορίζεται στους περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς.  

(25 μονάδες)  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

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

οποία καταρτίστηκε στη Λευκωσία, συμφώνησε να αγοράσει από τον Μ, 

κάτοικο Λάρνακας, χωράφι του τελευταίου που βρίσκεται στο Φρέναρος, 

επαρχίας Αμμοχώστου, συνολικής αξίας τετρακόσιων χιλιάδων ευρώ 
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(€400.000).  Ο Μ υπαναχώρησε από την ως άνω συμφωνία. Με δεδομένη την 

παράλειψη ή και άρνηση του Μ να εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, ο Α επιθυμεί να καταχωρήσει αγωγή σε βάρος του Μ, 

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; 

(13 Μονάδες)  

 

(Β)  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. 

(12 Μονάδες) 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Α) 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;  

(13 Μονάδες) 

 

(Β)  Ο Κ, υπήκοος Αιγύπτου,  κάτοικος  Παραλιμνίου τους τελευταίους δύο (2) 

μήνες, ευρισκόμενος εντός της περιοχής της Βρετανικής βάσης Δεκέλειας, 

επιτίθεται και προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη σε  Κύπριο, αδίκημα που 

σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 243), τιμωρείται με φυλάκιση τριών 

(3) χρόνων. Μετά τη διάπραξη του αδικήματος εγκαταλείπει αμέσως την 

περιοχή και επιστρέφει στο Παραλίμνι  όπου βρίσκεται η κατοικία του.  

Έχουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιοδοσία να εκδικάσουν 
την υπόθεση; 

(12 Μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρον «Ασκείν την δικηγορίαν» που περιέχεται 

στο άρθρο 2(1) του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2; 

    (25 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6    

Ζεύγος νεαρών Κυπρίων, ευρισκόμενοι σε εστιατόριο στις όχθες του 

Σηκουάνα στο Παρίσι, για ασήμαντη αφορμή διαπληκτίστηκαν με άλλους 

θαμώνες του εστιατορίου και διέπραξαν, ο μεν ένας το αδίκημα της 

πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, ο δε δεύτερος, το αδίκημα της 

δημόσιας εξύβρισης, ενέργειες που αναγνωρίζονται ως αξιόποινες και από 

την Γαλλική νομοθεσία.  

Με δεδομένο ότι η προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα της πρόκλησης 

βαριάς σωματικής βλάβη, (άρθρο 231, ΚΕΦ. 154) είναι ποινή φυλάκισης επτά  

(7) χρόνων ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, ενώ για το αδίκημα της 

δημόσιας εξύβρισης, (άρθρο 99, ΚΕΦ. 154) προβλέπεται η δυνατότητα 

επιβολής ποινής φυλάκισης ενός μήνα ή χρηματικής ποινής που δεν 

υπερβαίνει τις Λ.Κ.75 ή και τις δύο ποινές, έχουν τα Δικαστήρια της 

Δημοκρατίας δικαιοδοσία να εκδικάσουν τις ως άνω αξιόποινες πράξεις που 

αποδίδονται στους δύο Κύπριους;   Δικαιολογείστε με συντομία τις θέσεις σας. 

(25 Μονάδες)  

 

 

 


