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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Αποτέλεσμα δικαστικού αγώνα που προηγήθηκε, ήταν να εκδοθεί Δικαστική 

απόφαση σε βάρος του εναγόμενου πελάτη σας, στη βάση της οποίας ο 

τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στον επιτυχόντα αντίδικο του, το ποσό 

των €105.000 ως επίσης να παραδώσει την κατοχή ακινήτου που ο πελάτης 

σας χρησιμοποιούσε για επαγγελματικούς σκοπούς. Πρόκειται για ακίνητο 

που το Δικαστήριο στα πλαίσια της ως άνω απόφασης του αναγνώρισε ότι 

αποτελεί ιδιοκτησία του ενάγοντα και ότι δικαιωματικά θα πρέπει να περιέλθει 

στην κατοχή του τελευταίου, ο οποίος, στα πλαίσια υλοποίησης επένδυσης 

που δρομολόγησε, είναι έτοιμος να το κατεδαφίσει.  

Πέραν της έφεσης που έχετε ήδη καταχωρήσει για λογαριασμό του πελάτη 

σας κατά της ως άνω πρωτόδικης απόφασης, προτάσσοντας λόγους που 

αφορούν την κρίση του Δικαστηρίου για την αξιοπιστία της μαρτυρίας και την 

ορθότητα των ευρημάτων του σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά που 

περιβάλλουν την υπόθεση, έχετε λάβει οδηγίες του τελευταίου να προωθήσετε 

αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης εκκρεμούσας της έφεσης.  

Πότε και ενώπιων ποιού Δικαστηρίου μπορεί να προωθηθεί το ως άνω 

αίτημα; Σε συνάρτηση με τις πρόνοιες του άρθρου 47 του ν. 14/1960, τις καλά 

καθιερωμένες αρχές της νομολογίας για το ζήτημα και τους παράγοντες που 

το Δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την εξέταση αιτήματος ως 

το υπό συζήτηση, αναπτύξετε με συντομία, τις θέσεις σας προς υποστήριξη 

του αιτήματος της πλευράς σας. 

(25 Μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ποια η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων και ποια 
διαδικασία ακολουθεί το συγκεκριμένο όργανο όταν εξετάζει ένα παράπονο 
εναντίον δικηγόρου; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Τι γνωρίζεται για το ζήτημα της παρακοής διατάγματος Δικαστηρίου (άρθρο 
42 του Ν.14/1960) και ποια η διασύνδεση του συγκεκριμένου άρθρου του περί 
Δικαστηρίων Νόμου με την Δ.42Α των Διαδικαστικών Κανονισμών περί 
Πολιτικής Δικονομίας; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Από ποιους απαρτίζεται το Νομικό Συμβούλιο και ποιες αρμοδιότητες, 

εξουσίες και  δραστηριότητες μπορεί να αναπτύξει; 

(25 Μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

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

Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις.  

(13 μονάδες)  
 
 
(B) Το Ανώτατο Δικαστήριο με σχετικές κατά καιρούς εγκυκλίους του, 

καθορίζει τι αποτελεί  δέουσα αμφίεση για τους δικηγόρους,  καθ’ ον χρόνο οι 

τελευταίοι εμφανίζονται ενώπιων των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με την τελευταία και ισχύουσα για το ζήτημα εγκύκλιο του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, πως πρέπει ένας δικηγόρος να είναι ντυμένος κατά την 

εμφάνιση του ενώπιων των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας; 

 
(12 μονάδες)  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Α.Κ. έχει διορίσει τον Ψ ως δικηγόρο του, για να τον υπερασπίσει σε μια 

πολιτική υπόθεση που εκκρεμεί σε βάρος του στο Δικαστήριο. Κατά την 

εξέλιξη της  διαδικασίας αποφασίζει να διορίσει επιπρόσθετο δικηγόρο, τον Μ, 

ο οποίος έχει μεν λιγότερα χρόνια εξάσκησης του επαγγέλματος από τον Ψ, 

ως η πληροφόρηση όμως που ο Α.Κ. έλαβε από θαμώνες του καφενείου του 

χωριού του, εκτός από διεκδικητικός είναι και ιδιαίτερα καταρτισμένος νομικός. 

Οι Ψ και Μ διαφωνούν:  
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(α) ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο κατά την 

διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και,  

(β) ως προς τον μελλοντικό χειρισμό της υπόθεσης. 

Ποιες δυνατότητες και επιλογές υπάρχουν και για τους τρείς πιο πάνω; 

(25 Μονάδες) 

 

    

 
 
 

 


