
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
 
 για τις απαντήσεις) 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Α)  Ο Χ.Ψ. δικηγόρος, ενεργώντας για πελάτη του, διεκδικεί από ναυτιλιακή 

εταιρεία και ιδιοκτήτρια αριθμού πλοίων το ποσό των τριακόσιων χιλιάδων 

ευρώ (€300.000), ως αντάλλαγμα για υπηρεσίες που ο τελευταίος της 

προσέφερε.  Πληροφορούμενος ότι πλοίο της εν λόγο εταιρείας ελλιμενίστηκε 

στο λιμάνι Λεμεσού, επιθυμεί να προωθήσει δικαστική διαδικασία σε βάρος 

της, στα πλαίσια της οποίας να επιδιώξει την σύλληψη του εν λόγο πλοίου για 

σκοπούς ικανοποίησης του διεκδικούμενου ποσού.  Ενώπιον ποιού 

Δικαστηρίου στη Δημοκρατία θα πρέπει να προωθήσει το αίτημα του; 

(8 Μονάδες) 
 

 
(Β)  Η εταιρεία ΑΑΒ Λτδ, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη 

Λεμεσό, με έγγραφη συμφωνία η οποία καταρτίστηκε στη Λευκωσία, 

συμφώνησε με τον Κ, κάτοικο Λεμεσού και ιδιοκτήτη μικρού ξενοδοχείου που 

βρίσκεται στις Πλάτρες της επαρχίας Λεμεσού, να ενοικιάσει το ως άνω 

ακίνητο του τελευταίου, εκτιμημένης αξίας πέντε εκατομμυρίων Ευρώ 

(€5.000.000) για τέσσερα χρόνια, έναντι του συνολικού ποσού των 

τετρακόσιων χιλιάδων Ευρώ (€400.000).  Εξαιτίας υπαναχώρησης του Κ, η 

ως άνω συμφωνία δεν υλοποιήθηκε και η εταιρεία ΑΑΒ Λτδ καταχώρησε 
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αγωγή σε βάρος του Κ, αξιώνοντας αποζημίωση συνολικού ποσού εκατόν 

εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€160.000) ένεκα αθέτησης του ως άνω ενοικιαστηρίου 

εγγράφου.  Ο Κ με την καταχώρηση της υπεράσπισής του παραδέχεται ότι 

οφείλει στην εταιρεία,  δυνάμει της αθέτησης της ως άνω συμφωνίας το ποσό 

των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), αμφισβητεί όμως έντονα το υπόλοιπο 

της απαίτησης της ΑΑΒ Λτδ.  

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

εκδικάσει την αγωγή;  Δικαιολογείστε με συντομία τη θέση σας.  

(17 Μονάδες)  
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(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. 
(14 Μονάδες)  

 
(Β)  Ο Κ, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Λατσιών, 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 στα Λατσιά 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; 

(6 Μονάδες) 
 

(Γ)  Ενώπιον του Κακουργιοδικείου, εκδικάζεται υπόθεση ένοπλης ληστείας 

σε βάρος του X.  Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης της υπόθεσης, 

αποτελεί θέση του Προέδρου του Κακουργιοδικείου ότι ο κατηγορούμενος θα 
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πρέπει να αθωωθεί.  Αντίθετα ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και ο 

Επαρχιακός Δικαστής εισηγούνται ότι αυτός θα πρέπει να κριθεί ένοχος.  Ποια 

απόφαση θα πρέπει να ισχύσει; 

(5 Μονάδες) 
 

(Α)  Εξηγείστε την καθ’ ύλην  αρμοδιότητα του Κακουργιοδικείου και του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(13 Μονάδες) 
 

(Β)   Ο Α, κάτοικος Λάρνακας, με έγγραφη συμφωνία η οποία καταρτίστηκε 

στη Λευκωσία, συμφώνησε να αγοράσει από τον Β κάτοικο Λευκωσίας, 

ακίνητο του τελευταίου που βρίσκεται στην Πάφο, συνολικής αξίας 

τετρακόσιων χιλιάδων ευρώ (€400.000).  Ο Β υπαναχώρησε και με δεδομένη 

την παράλειψη ή και άρνηση του να εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, ο Α επιθυμεί να καταχωρήσει αγωγή σε βάρος του Β, 

διεκδικώντας στη βάση της ως άνω έγγραφης συμφωνίας, τη μεταβίβαση του 

ακινήτου επ’ ονόματι του. 

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

εκδικάσει την αγωγή;  

(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); 

(5 Μονάδες) 

Αναφέρατε τρεις περιπτώσεις συμπεριφοράς ενός δικηγόρου μέσα στο 

Δικαστήριο που μπορεί να συνιστούν καταφρόνηση του Δικαστηρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 
                                                                                                  (25 μονάδες) 
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Ο Α δίνει οδηγίες σε δικηγόρο να τον υπερασπίσει σε μια ποινική 

υπόθεση, στην οποία ο Α αντιμετωπίζει κατηγορία επίθεσης που έχει επιφέρει 

σοβαρά σωματικά τραύματα στο Β. Ο δικηγόρος του Β παρέλειψε να 

υποβάλει μερικές ερωτήσεις στους μάρτυρες κατηγορίας (για το ότι τα 

τραύματα προήλθαν από γρατσουνίσματα και όχι από τη χρήση μαχαιριού), 

όπως του είχε αναφέρει ο Α.  Ο Α βρίσκεται ένοχος και καταδικάζεται σε 

φυλάκιση 12 μηνών.  Πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του, ο Α καταχωρεί 

εναντίον του δικηγόρου του μια αγωγή για αποζημιώσεις για αμελή χειρισμό 

της υπόθεσης του.  Μπορεί ο δικηγόρος να επικαλεσθεί τη δικηγορική ασυλία; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

                                                             (25 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Α που είναι 

(i) Εναγόμενος σε πολιτική υπόθεση σε αγωγή για 

αποζημιώσεις για αμέλεια που έχει επιδείξει σε ένα 

τροχαίο ατύχημα, 

 

(ii) Κατηγορούμενος σε υπόθεση διάρρηξης και κλοπής, 
 

σας επισκέπτεται στο γραφείο σας και σας ζητά να αναλάβετε την 

υπεράσπιση του και στις δύο υποθέσεις.  Εσείς που γνωρίζετε ότι ο Α είναι 

κακοπληρωτής και κακού χαρακτήρα, αφού έχει προηγούμενες καταδίκες σε 

ποινικές υποθέσεις απάτης και πλαστογραφίας, μπορείτε να αρνηθείτε να 

αναλάβετε την υπεράσπιση του; 

              (25 μονάδες) 
 
 


