
NQMIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
 
Α.  Επαρχιακό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα εκδίκασης ποινικού αδικήματος 

που διαπράχθηκε εκτός της επαρχίας για την οποία έχει καθιδρυθεί; 
(10 μονάδες) 

Β. Ο Α. Π. που κατοικεί στη Λεμεσό, με έγγραφη συμφωνία η οποία 
καταρτίστηκε στη Λευκωσία συμφώνησε να αγοράσει από τον Κ. Λ., κάτοικο 
Λευκωσίας, πολυτελή εξοχική κατοικία του τελευταίου που βρίσκεται στα 
Περβόλια Λάρνακας. Η εκτιμημένη αξία της ως άνω κατοικίας υπολογίζεται 
σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€1.750.000). Εξαιτίας 
υπαναχώρησης  του Κ. Λ. η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε. Ο Α .Π. καταχώρησε 
αγωγή σε βάρος του Κ. Λ. αξιώνοντας καταβολή χρηματικής αποζημίωσης 
συνολικού ύψους εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€600.000), ένεκα αθέτησης του 
πωλητηρίου. Ο Κ. Λ.  με την υπεράσπιση του παραδέχεται ότι εξαιτίας της ως 
άνω συμπεριφοράς του ο Α. Π. του αποδίδει, οφείλει στον τελευταίο μόνο το 
ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ  (€60.000). 

 
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] 
ΕΡΏΤΗΣΗ 2: 
Α. Στα πλαίσια πολιτικής διαδικασίας, μάρτυρας ο οποίος έχει νομότυπα 

κλητευθεί να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο παραλείπει να πράξει τούτο κατά 
την ορισθείσα ημερομηνία. 
Παρέχεται στα πλαίσια της ως άνω διαδικασίας η δυνατότητα εξαναγκασμού 
του εν λόγω μάρτυρα να παρουσιασθεί; 

(5 μονάδες) 
Β.  Με βάση τον περί Δικαστηρίων Νόμο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

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 τη δικαιοδοσία τους. Ποιες είναι 
αυτές οι περιπτώσεις ; 

(5 Μoνάδες] 
 



Γ.  Ο Α κρίθηκε ένοχος από το Κακουργιοδικείο για τη 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 τεσσάρων ετών. Ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και ο 
Επαρχιακός Δικαστής,  εισηγούνται την επιβολή ποινής φυλάκισης πέντε 
ετών. 
Ποια ποινή θα πρέπει να ισχύσει;  

(5 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Α. Ποιο Δικαστήριο  έχει δικαιοδοσία να εκδίδει προνομιακά διατάγματα και 

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

[13 Μονάδες] 
Β. Στο Άρθρο 47 του περί Δικαστηρίων Νόμου, ανάμεσα σε άλλα προβλέπεται 
και η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης εκκρεμούσης 
της έφεσης. Ποιο Δικαστήριο έχει τη 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; 

(12 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
Μπορεί ένας ασκούμενος δικηγόρος να εμφανιστεί στο Δικαστήριο, 
α) Σε ποινικές υποθέσεις 
β) Σε πολιτικές υποθέσεις 
γ) ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου; 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
Από ποιους απαρτίζεται το Νομικό Συμβούλιο και ποια είναι τα καθήκοντα του; 

(10 μονάδες)  
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
Α. Από ποιους απαρτίζεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων; 

(10 μονάδες) 
Β.  Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν εξετάζεται ένα παράπονο εναντίον του 

δικηγόρου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά; 
(15 μονάδες) 


