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                                 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2012 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

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

(Α) Εξηγείστε την καθ' ύλην αρμοδιότητα του Κακουργιοδικείου και του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(15 Μονάδες) 

(Β) Πως ρυθμίζεται το δικαίωμα εμφάνισης δικηγόρων ενώπιον των 
Δικαστηρίων της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίοδο άσκησης εκ μέρους 
τους του δικηγορικού επαγγέλματος; 

(10 Μονάδες) 

Η εταιρεία Αμπέλι Λτδ, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη 
Λάρνακα δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού. Με έγγραφη 
συμφωνία η οποία καταρτίστηκε στη Πάφο, συμφώνησε με τον Α κάτοικο 
Λευκωσίας και ιδιοκτήτη αμπελώνα και υποστατικών που βρίσκονται στο 
χωριό Πολέμι στην Πάφο, να ενοικιάσει την ως άνω ακίνητη του περιουσία 
εκτιμημένης αξίας δύο (2) εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000) για τέσσερα 
χρόνια, έναντι του ποσού των πεντακόσιων χιλιάδων Ευρώ (€500.000). 
Εξαιτίας υπαναχώρησης του Α, η ως άνω συμφωνία ενοικίασης του περί ου ο 
λόγος ακινήτου δεν υλοποιήθηκε. Η εταιρεία Αμπέλι Λτδ καταχώρησε αγωγή 
σε βάρος του Α, αξιώνοντας καταβολή αποζημίωσης συνολικού ποσού 
εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€125.000), ένεκα αθέτησης του ως άνω 
ενοικιαστηρίου εγγράφου. Ο Α, με την καταχώρηση της υπεράσπισης του 
παραδέχεται ότι δυνάμει της ως άνω συμφωνίας οφείλει στον Α μόνο τριάντα 
πέντε χιλιάδες Ευρώ (€35.000). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για 
να εκδικάσει την αγωγή; Δικαιολογήστε με συντομία τις θέσεις σας. 

(25 Μονάδες) 
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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 την 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; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(25 Μονάδες) 

(Α) Αναφέρατε τέσσερις περιπτώσεις συμπεριφοράς δικηγόρου που μπορεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί Δικαστηρίων Νόμου, να συνιστούν 
καταφρόνηση του Δικαστηρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(12 Μονάδες) 

(Β) Ο Κ, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Αλάμπρας, 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 στην Αλάμπρα όπου βρίσκεται η 
κατοικία του, αποφασίζοντας να μην επισκεφτεί ξανά την περιοχή της ως άνω 
Βρετανικής Βάσης. 

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

(13 Μονάδες) 
 

(Α) Από ποιον διορίζονται οι Δικαστές στην Κυπριακή Δημοκρατία και ποια 
ελάχιστα προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να δικαιούται να διεκδικήσει 
διορισμό του σε ανάλογη θέση στο Δικαστικό σώμα της Δημοκρατίας; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(10 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. 

(15 Μονάδες) 
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Αναπτύξετε με συντομία το ζήτημα του «επαγγελματικού απορρήτου», όπως 
αυτό καθορίζεται στους περί Δεοντολογίας Κανονισμούς του 2002 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(25 μονάδες) 

 


