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(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Αναφερθείτε με συντομία στη διαδικασία που ακολουθεί το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο των Δικηγόρων όταν εξετάζει ένα παράπονο εναντίον ενός 

δικηγόρου. Ποιες πειθαρχικές ποινές μπορεί να επιβάλει; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

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. 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Από ποιους απαρτίζεται το Νομικό Συμβούλιο και ποιες αρμοδιότητες, 

εξουσίες και  δραστηριότητες μπορεί να αναπτύξει; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(A) Εξηγήστε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Κακουργιοδικείου και του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις.  

(13 Mονάδες)  
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(Β)  Στο άρθρο 47 του περί Δικαστηρίων Νόμου, προβλέπεται ανάμεσα 

σε άλλα 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;  

(12 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ο δικηγόρος που κατέχει χρηματικά ποσά για λογαριασμό πελάτη του, 

«κεφάλαια πελατών» υποχρεούται, σύμφωνα με τον καν. 30 των περί 

Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών, να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες.  

Ποιοι είναι αυτοί και ποιες οι εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου των 

Δικηγόρων σε σχέση με την πιστή τήρησή τους; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Η εταιρεία ΒΗΤΑ ΛΤΔ, της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται 

στη Λεμεσό, με έγγραφη συμφωνία η οποία καταρτίστηκε στη Λεμεσό, 

συμφώνησε με τον Α, κάτοικο Λευκωσίας και ιδιοκτήτη βιομηχανικών 

αποθηκών που βρίσκονται στη Λεμεσό, να ενοικιάσει τις ως άνω αποθήκες 

του τελευταίου, εκτιμημένης αξίας δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) για 

πέντε χρόνια, έναντι του συνολικού ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων 

Ευρώ (€250.000).  Εξαιτίας υπαναχώρησης του Α, η ως άνω συμφωνία δεν 

υλοποιήθηκε.   

Η εταιρεία ΒΗΤΑ ΛΤΔ, σας επισκέπτεται στο δικηγορικό σας γραφείο, 

αναφέροντας σας ότι επιθυμεί να διεκδικήσει σε βάρος του Α αποζημίωση,  − 

καταχωρώντας σχετική αγωγή προς τούτο – συνολικού ποσού πενήντα 

χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ένεκα της αθέτησης του ως άνω ενοικιαστηρίου 

εγγράφου.   

Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 

εκδικάσει την αγωγή;  Δικαιολογείστε με συντομία τη θέση σας. 

(25 Μονάδες)  

 


