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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 ΙΟΥΝΙΟΥ 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. 
 
(α) Από ποιούς αποτελείται το Συµβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου; 
 (Άρθρο 23(1) του Περί Δικηγόρων Νόµου, Κεφ.2, ως έχει τροποποιηθεί). 

(10 µονάδες) 
 
(β) Το άρθρο 24(1) του Περί Δικηγόρων Νόµου, Κεφ.2, ως έχει τροποποιηθεί, 

αναφέρεται στις Εξουσίες του Συµβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου. Παρακαλώ αναφέρετε τουλάχιστον 5 από τις εν λόγω εξουσίες. 

(15 µονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 
(α) Το άρθρο 24 του Περί Δικαστηρίων Νόµου, Ν.14/1960, ως έχει τροποποιηθεί, 

καθορίζει την καθ’ ύλη Ποινική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου. 
Για ποιά αδικήµατα υπάρχει, και ποιοί δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
έχουν, τέτοια δικαιοδοσία; 

 (5 µονάδες) 
 
(β) Πότε το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει κατά τόπο αρµοδιότητα σε ποινικές 

υποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Περί Δικαστηρίων Νόµου, Ν. 
14/1960, ως έχει τροποποιηθεί; 

(8 µονάδες) 
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(γ) Σε πολιτικές υποθέσεις, σε ποιές περιπτώσεις, Ανώτερος Επαρχιακός 
Δικαστής ή Επαρχιακός Δικαστής δύναται σε αγωγή να εκδίδει απόφαση ή 
οποιοδήποτε διάταγµα, παρά το ότι το αµφισβητούµενο ποσό ή η αξία της 
επίδικης διαφοράς υπερβαίνει την δικαιοδοσία τους; (Άρθρο 22(4) του Περί 
Δικαστηρίων Νόµου, N.14/1960, ως έχει τροποποιηθεί). 

(12 µονάδες) 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 
(α) Ο Γιάννος κατοικεί και εργάζεται στην Λάρνακα στην δική του επιχείρηση 

επιδιόρθωσης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Η Μαρία η οποία κατοικεί 
στην Λεµεσό και εργάζεται στην Λάρνακα παρέδωσε στον Γιάννο ένα φούρνο 
µικροκυµάτων για επιδιόρθωση. Ο Γιάννος  επιδιόρθωσε την συσκευή και την 
παρέδωσε στην οικία της Μαρίας στην Λεµεσό. Η Μαρία εδώ και 3 µήνες 
αρνείται να πληρώσει τον Γιάννο για την επιδιόρθωση και παράδοση και ο 
Γιάννος θα εγείρει αγωγή. Ποιό Δικαστήριο έχει κατά τόπο αρµοδιότητα να 
εκδικάσει την αγωγή και γιατί; 

(10 µονάδες) 
 

(β) Το άρθρο 20 του Περί Δικαστηρίων Νόµου, Ν.14/1960, ως έχει τροποποιηθεί, 
καθορίζει την δικαιοδοσία του Κακουργιοδικείου. 
Ποιά είναι αυτή η δικαιοδοσία; 

 (15 µονάδες) 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 
(α) Το άρθρο 44 του Περί Δικαστηρίων Νόµου, Ν.14/1960, ως έχει τροποποιηθεί, 

στο εδάφιο (1) αυτού αναφέρει περί τις 13 περιπτώσεις Καταφρόνησης του 
Δικαστηρίου από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

 Παρακαλώ αναφέρετε τουλάχιστον 4 (τέσσερεις) τέτοιες περιπτώσεις. 
(9 µονάδες) 

 
(β) Πώς αντιµετωπίζεται από τον Νόµο (άρθρο 49 του Περί Δικαστηρίων Νόµου, 

Ν.14/1960, ως έχει τροποποιηθεί) µάρτυρας ο οποίος σε πολιτική διαδικασία 
κλήθηκε να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο, και αρνείται να παρουσιαστεί 
χωρίς να δίδει ικανοποιητική εξήγηση για τούτο. 

(6 µονάδες) 
 

 (γ) Ποιό δίκαιο εφαρµόζει κάθε Δικαστήριο στα πλαίσια άσκησης της πολιτικής 
ή ποινικής του δικαιοδοσίας (άρθρο 29(1) του Περί Δικαστηρίων Νόµου, 
Ν.14/1960, ως έχει τροποποιηθεί); 

(10 µονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 
Οι Κανονισµοί Δεοντολογίας των Δικηγόρων του 2002, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
3 αυτών, εφαρµόζονται σε όλους τους δικηγόρους και τους ασκούµενους δικηγόρους 
στον βαθµό και στην έκταση που αυτοί τυγχάνουν εφαρµογής. 
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Παρακαλώ αναφέρετε επιγραµµατικά τουλάχιστον 8 (οκτώ) καθήκοντα του 
δικηγόρου και/ή του ασκούµενου δικηγόρου σύµφωνα µε τους Κανονισµούς αυτούς. 

 (25 µονάδες) 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 
 
Ο George, 35 ετών, Κύπριος της Αυστραλίας, διαµένει τα τελευταία 10 χρόνια µε την 
Κύπρια σύζυγο και τα 2 ανήλικα παιδιά τους σε οικία στην Λευκωσία την οποία ο 
ίδιος αγόρασε και ενέγραψε στο όνοµα του. 
Ο George έχει πρόσφατα ανακαινίσει το σπίτι αυτό µε την Εταιρεία “Ανακαινίσεις 
Σπύρος Λτδ” έναντι €35.000 για το οποίο ποσό η Εταιρεία απέστειλε στον George 
και το σχετικό τιµολόγιο. 
Ο George δεν πλήρωσε και αντ’ αυτού έστειλε στην Εταιρεία επιστολή ότι δήθεν δεν 
οφείλει το ποσό αυτό λόγω δήθεν κακοτεχνιών της Εταιρείας κατά την ανακαίνιση, 
κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 
Ο Διευθυντής της Εταιρείας, ο Σπύρος, πρόσφατα πληροφορείται ότι ο George 
πρόκειται να επιστρέψει µόνιµα στην Αυστραλία µε όλη του την οικογένεια, έχει δε 
παρατηρήσει ότι έξω από το σπίτι του George υπάρχει πινακίδα “ΠΩΛΕΙΤΑΙ”. 
Με οδηγίες της Εταιρείας (δια του Σπύρου) έχετε καταχωρήσει αγωγή για την 
είσπραξη του ποσού των €35.000. Έχετε ταυτόχρονα αιτηθεί την έκδοση προσωρινού 
διατάγµατος. 
 
Με βάση τα ως άνω γεγονότα, 
Τί προσωρινό µέτρο έχετε ζητήσει στην εν λόγω αίτηση σας δυνάµει του άρθρου 32 
του Περί Δικαστηρίων Νόµου, Ν.14/1960, ως έχει τροποποιηθεί, ποιά γεγονότα έχει 
αναφέρει ο Σπύρος στην ένορκη του δήλωση η οποία συνοδεύει την αίτηση, και πώς 
θα επιχειρηµατολογούσατε υπέρ της έκδοσης τέτοιου διατάγµατος; 
Παρακαλώ αναπτύξτε τις σκέψεις σας. 

 (25 µονάδες) 
 
 
 


