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ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
 
 για τις απαντήσεις) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Α) Η εταιρεία ΚΚΛ Λτδ, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκετε στη 
Λεμεσό, με έγγραφη συμφωνία η οποία καταρτίστηκε στη Λευκωσία, συμφώνησε 
με τον Α, κάτοικο Λευκωσίας και ιδιοκτήτη εστιατορίου που βρίσκετε στις 
Πλάτρες της επαρχίας Λεμεσού, να ενοικιάσει το ως άνω ακίνητο του τελευταίου, 
εκτιμημένης αξίας ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) για έξι χρόνια, έναντι 
του συνολικού ποσού των τετρακόσιων χιλιάδων Ευρώ (€400.000). Εξαιτίας 
υπαναχώρησης του Α, η ως άνω συμφωνία δεν υλοποιήθηκε και η εταιρεία ΚΚΛ 
Λτδ καταχώρησε αγωγή σε βάρος του Α, αξιώνοντας αποζημίωση συνολικού 
ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€120.000) ένεκα αθέτησης του ως άνω 
ενοικιαστηρίου εγγράφου. Ο Α με την καταχώρηση της υπεράσπισης του 
παραδέχεται ότι οφείλει στην εταιρεία, δυνάμει της αθέτησης της ως άνω 
συμφωνίας το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000), αμφισβητεί όμως 
έντονα το υπόλοιπο της απαίτησης της ΚΚΛ Λτδ. 
 
Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 
εκδικάσει την αγωγή; Δικαιολογείστε με συντομία τη θέση σας. 
 

(15 Μονάδες) 
 
(Β) Σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι Λεμεσού είχε σαν αποτέλεσμα να 
δρομολογηθεί αγωγή ναυτοδικείου, στα πλαίσια της οποίας ο ενάγων αξιώνει 
εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (€70.000). 
 
Ποιο  δικαστήριο  είναι   καθ'   ύλη  αρμόδιο  για  να  εκδικάσει  την  αγωγή; 
Δικαιολογείστε με συντομία τη θέση σας. 
 

(10 Μονάδες) 
 
 
 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Α) Ο Χ κρίθηκε ένοχος από το Κακουργιοδικείο για την διάπραξη ποινικού 
αδικήματος. Κατά το στάδιο της επιβολής της ποινής, αποτελεί θέση του 
Προέδρου του Κακουργιοδικείου ότι θα πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν ποινή 
φυλάκισης 30 μηνών. Ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής εισηγείται την επιβολή 
ποινής φυλάκισης 24 μηνών, ενώ θέση του Επαρχιακού Δικαστή είναι ότι θα 
πρέπει να επιβληθεί στον καταδικασθέντα ποινή φυλάκισης 20 μηνών.  Ποια 
ποινή θα πρέπει να ισχύσει; 
 

(5 μονάδες) 
 
(Β) 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. 
 

(20 Μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(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 του κράτους; 

(10 Μονάδες) 
 
 

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

(15 Μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Αναφέρατε τρεις περιπτώσεις συμπεριφοράς δικηγόρου μέσα στο Δικαστήριο 
που μπορεί να συνιστούν καταφρόνηση του Δικαστηρίου. 
 

(25 Μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ποια διαδικασία ακολουθείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων 
όταν εξετάζεται ένα παράπονο εναντίων ενός δικηγόρου; 
 

(25 Μονάδες) 
 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Πως μπορεί ένας δικηγόρος που ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου σε μια 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μια πολιτική 
υπόθεση που εκδικάζεται από ένα Κυπριακό Δικαστήριο; 

 


