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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ποια δικαιώματα έχει ένας ασκούμενος δικηγόρος να εμφανίζεται ενώπιων των 
Δικαστηρίων; 
 

(25 Μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Α) 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); 
 

(7 Μονάδες) 
 

(Β) Αποτελεί ο όρκος υποχρέωση του μάρτυρα ή ο τελευταίος έχει δικαίωμα 
επιλογής; 
 
Τι προβλέπει για το ζήτημα ο περί Δικαστηρίων Νόμος; 
 

(5 Μονάδες) 
 

(Γ) 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. 
 

(13 Μονάδες) 
 
 
 



 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Μετά την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην υπόθεση "Μιχαλάκης Κυπριανού", η διαδικασία της λήψης 
μέτρων για έλλειψη σεβασμού και σκόπιμης ασέβειας μέσα στο Δικαστήριο έχει 
πάρει νομοθετική χροιά. Τι γνωρίζετε για τις αλλαγές που έχουν γίνει; 
 

(25 Μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Α)   Στα πλαίσια πολιτικής διαδικασίας, μάρτυρας ο οποίος έχει νομότυπα 
κλητευθεί να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο παραλείπει να πράξει τούτο κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία. 
 
Παρέχεται στα πλαίσια της ως άνω διαδικασίας η δυνατότητα εξαναγκασμού του 
εν λόγω μάρτυρα να παρουσιασθεί; 
 

(5 Μονάδες) 
 

(Β) Ο Α.Α. που κατοικεί στην Λεμεσό, με έγγραφη συμφωνία η οποία 
καταρτίστηκε στη Λευκωσία συμφώνησε να αγοράσει από τον Γ.Γ. κάτοικο 
Λευκωσίας, πολυτελή εξοχική κατοικία του τελευταίου που βρίσκεται στη 
περιοχή του χωριού Βάβλα Λάρνακας. Η εκτιμημένη αξία της ως άνω κατοικίας 
υπολογίζεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ 
(€1.750.000). Εξαιτίας υπαναχώρησης του Γ.Γ. η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε. Ο 
Α.Α. καταχώρησε αγωγή σε βάρος του Γ.Γ. αξιώνοντας καταβολή χρηματικής 
αποζημίωσης συνολικού ύψους εκατόν είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (€120.000), ένεκα 
αθέτησης του πωλητηρίου. Ο Γ.Γ., με την υπεράσπιση του παραδέχεται ότι 
εξαιτίας της ως άνω συμπεριφοράς που ο Α.Α. του αποδίδει, οφείλει στον 
τελευταίο μόνο το ποσό των τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€30.000) 
 
Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 
εκδικάσει την αγωγή; Εξηγήστε με συντομία τη θέση σας. 
 

(20 Μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρον «Ασκείν την δικηγορίαν» που περιέχεται στο 
άρθρο 2(1) του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2; 

(25 Μονάδες) 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α) Εξηγείστε την καθ' ύλην αρμοδιότητα του Κακουργιοδικείου και του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου σε ποινικές υποθέσεις. 
 

(20 Μονάδες) 
 

(Β) Ενώπιων του Κακουργιοδικείου, εκδικάζεται υπόθεση ένοπλης ληστείας σε 
βάρος του Χ. Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης της υπόθεσης, αποτελεί θέση 
του Προέδρου του Κακουργιοδικείου ότι ο κατηγορούμενος θα 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) 


