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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Α) Ο Κ.Κ., Κύπριος πολίτης, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών της 
Δημοκρατίας, στα πλαίσια των καθηκόντων του μεταβαίνει στην Αυστρία. 
Ευρισκόμενος στη Βιέννη συναντά τον Μ.Μ., Κύπριο εξάδελφο του που τυχαία 
βρίσκεται επίσης στην Αυστρία και αποφασίζουν να επισκεφτούν γνωστό 
καφεστιατόριο της Αυστριακής πρωτεύουσας. Για ασήμαντη αφορμή 
διαπληκτίστηκαν με άλλους θαμώνες του καφεστιατορίου, διαπράττοντας ο μεν 
Κ.Κ. το αδίκημα της επίθεσης προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη, ο δε 
Μ.Μ. το αδίκημα της κοινής επίθεσης, ενέργειες που αναγνωρίζονται ως 
αξιόποινες και από το νόμο της Αυστρίας. 
 
Με δεδομένο ότι η προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα της επίθεσης 
προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη (άρθρο 243, ΚΕΦ. 154) είναι ποινή 
φυλάκισης τριών (3) χρόνων, ενώ για το αδίκημα της κοινής επίθεσης (άρθρο 
242, ΚΕΦ.154) η προβλεπόμενη ποινή δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο φυλάκιση ή 
ανάλογη χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές μαζί, έχουν τα Δικαστήρια της 
Δημοκρατίας δικαιοδοσία να επιληφθούν και να εκδικάσουν τις ως άνω 
αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στους δύο Κύπριους; Δικαιολογήστε με 
συντομία τις θέσεις σας. 
 

(13 μονάδες)  
 
(Β) Ποιο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδίδει προνομιακά διατάγματα και 
ποια είναι αυτά; Αναφερθείτε με συντομία στο κάθε ένα από αυτά. 
 

(12 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Α) Με βάση τον περί Δικαστηρίων Νόμο, (Ν.14/1960) σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα σε Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και σε 
Επαρχιακό Δικαστή να εκδίδουν απόφαση παρά το γεγονός ότι το 



αμφισβητούμενο ποσό ή η αξία της επίδικης διαφοράς υπερβαίνει τη 
δικαιοδοσία τους. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις; 

 
(10 μονάδες) 

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

(10 μονάδες) 
 
(Γ) Ο Χ κρίθηκε ένοχος από το Κάκουργιοδικείο για τη 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 36 μηνών. Ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής εισηγείται την επιβολή 
ποινής φυλάκισης 30 μηνών, ενώ θέση του Επαρχιακού Δικαστή είναι ότι θα 
πρέπει να επιβληθεί στον καταδικασθέντα ποινή φυλάκισης 24 μηνών. Ποια 
ποινή θα πρέπει να ισχύσει; 
 

(5 μονάδες)  
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(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. 
 

(15 μονάδες) 
 
(Β) Στο άρθρο 47 του περί Δικαστηρίων Νόμου, (Ν.14/1960) ανάμεσα σε άλλα 
προβλέπεται 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; 
 

(10 μονάδες) 
 



 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

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

(25 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Μετά την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στην υπόθεση "Μιγαλάκης 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 6 

Ο ΑΒ, ένας Γερμανός επιχειρηματίας, αντιμετωπίζει μια αγωγή εναντίον του 
στην Κύπρο για παράβαση συμφωνίας παράδοσης εμπορευμάτων. Ο ΑΒ 
επιθυμεί να εκπροσωπηθεί στην Κύπρο από το Γερμανό δικηγόρο του, ΓΔ. 
Μπορεί ο Γερμανός δικηγόρος ΓΔ να εμφανιστεί ενώπιον του Κυπριακού 
Δικαστηρίου για να υπερασπιστεί τον ΑΒ; Αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις; 
 

(25 μονάδες) 


