
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

(Να απαντηθούν Τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
(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. 

(15 μονάδες) 
 
(Β) Ο Α που κατοικεί στην Λευκωσία, με έγγραφη συμφωνία η οποία 
καταρτίστηκε επίσης στην Λευκωσία, συμφώνησε να αγοράσει από τον Δ, 
κάτοικο Πάφου, πολυτελή εξοχική κατοικία του τελευταίου που βρίσκεται στην 
Κισσόνεργα της Πάφου. Η εκτιμημένη αξία της ως άνω κατοικίας υπολογίζεται 
σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€650.000). Εξαιτίας υπαναχώρησης του Δ, η 
συμφωνία δεν υλοποιήθηκε. Ο Α καταχώρησε αγωγή σε βάρος του Δ αξιώνοντας 
καταβολή χρηματικής αποζημίωσης συνολικού ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων 
ΕΥΡΩ (€150.000) ένεκα αθέτησης του πωλητηρίου. Ο Δ με την υπεράσπιση του 
παραδέχεται ότι εξαιτίας της ως άνω στάσης του, οφείλει στον Α εξήντα χιλιάδες 
ΕΥΡΩ (€60.000), αρνείται όμως κατηγορηματικά κάθε άλλη αξίωση του 
ενάγοντα. 
 
Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 
εκδικάσει την αγωγή; Εξηγήστε με συντομία τη θέση σας. 
 

(10 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
(Α) Ο Κ, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Λάρνακας, ευρισκόμενος εντός της-
περιοχής της Βρετανικής βάσης Ακρωτηρίου, επιτίθεται και προκαλεί 
πραγματική σωματική βλάβη σε Άγγλο, αδίκημα που σύμφωνα με τον Ποινικό 
Κώδικα (άρθρο 243), τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) χρόνων. Μετά τη 
διάπραξη του αδικήματος επιστρέφει στη Λάρνακα όπου βρίσκεται η κατοικία 



του, αποφασισμένος να μην επισκεφτεί ξανά, όχι μόνο τις περιοχές των 
Αγγλικών βάσεων στην Κύπρο αλλά ούτε και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Έχουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιοδοσία να εκδικάσουν 
την υπόθεση;                                    
 

(10 μονάδες) 
 
(Β) Ο Α με αγωγή που καταχώρησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο, αξιώνει από τον  
Β το ποσό των €350.000 (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες), ως υπόλοιπο τιμήματος 
πώλησης εμπορευμάτων, συνολικής αξίας €900.000 (εννιακόσιες χιλιάδες).  0 Β με 
την καταχώρηση της υπεράσπισης του, παραδέχεται ότι δυνάμει της ως άνω 
συμφωνίας οφείλει στον Α μόνο €75.000 (εβδομήντα πέντε χιλιάδες). 
 
Ενώπιον ποιου Δικαστή θα τεθεί η υπόθεση για σκοπούς εκδίκασης;  Εξηγήστε  
με συντομία, 
 

(7 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); 
 

(8 μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Α)   Αποτελεί ο όρκος υποχρέωση του μάρτυρα ή ο τελευταίος έχει δικαίωμα επιλογής; 
Τι προβλέπει για το ζήτημα ο περί Δικαστηρίων Νόμος; 

 
(5 μονάδες) 

 
(Β) Σε αγωγή ναυτοδικείου στα πλαίσια της οποίας ο ενάγων αξιώνει ενενήντα 
χιλιάδες Ευρώ (€90.000), αξιώνεται και η σύλληψη πλοίου. 
 
Ποιο   δικαστήριο   είναι   καθ'   ύλη   αρμόδιο   για   να . εκδικάσει   την   αγωγή; 
Δικαιολογείστε με συντομία τη θέση σας. 
 

(6 μονάδες) 
 
(Γ)     Εξηγείστε  την  καθ'   ύλην  αρμοδιότητα  του  Κακουργιοδικείου  και   του    
.    . Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις; 
 

                   (14 μονάδες)        
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
(ί)       Από    ποιους    απαρτίζεται    το    Πειθαρχικό    Συμβούλιο    των 
Δικηγόρων;                              
 
(ϋ)     Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν · εξετάζεται ένα παράπονο για .·.·'.·.  
αντιδεοντολογική συμπεριφορά ενός δικηγόρου, 
 

(25 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Τι γνωρίζετε για το "επαγγελματικό απόρρητο" όπως αυτό καθορίζεται στον 
Κανονισμό 13 των περί Δεοντολογίας Κανονισμών του 2002; 
 

(25 μονάδες) 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Μπορεί ένας δικηγόρος στην Κύπρο να βρεθεί ένοχος επαγγελματικής αμέλειας; 
 

(25 μονάδες) 


