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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ  

 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τις απαντήσεις) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(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); 

 
(10 Μονάδες) 

 
(Β) Ο J.D. που κατοικεί στο Λονδίνο, με έγγραφη συμφωνία η οποία 
καταρτίστηκε στη Λεμεσό συμφώνησε να αγοράσει από τον Ψ, κάτοικο 
Λάρνακας, εξοχική κατοικία του τελευταίου που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας 
Νάπας της επαρχίας Αμμοχώστου. Η εκτιμημένη αξία της ως άνω κατοικίας 
υπολογίζεται σε εξακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (€600.000). Εξαιτίας υπαναχώρησης 
του Ψ, η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε. Ο J.D. ισχυρίζεται πως συνεπεία της 
αθέτησης του πωλητηρίου εκ μέρους του Ψ, ο ίδιος υπέστηκε ζημιά ύψους 
ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€80.000). Επιθυμία του είναι να προσφύγει στο 
Δικαστήριο αξιώνοντας όπως αποζημιωθεί για την εν λόγο ζημιά του. 
Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για να 
εκδικάσει την αγωγή; Εξηγήστε με συντομία τη θέση σας. 
 

(10 μονάδες) 
 
(Γ) Ο Α 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 18 μηνών. Ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και ο Επαρχιακός 
Δικαστής, εισηγούνται την επιβολή ποινής φυλάκισης 24 μηνών. 
 



Ποια ποινή θα πρέπει να ισχύσει; 
 

(5 μονάδες) 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Α) Επαρχιακό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα εκδίκασης ποινικού αδικήματος 
που διαπράχθηκε εκτός της επαρχίας για την οποία έχει καθιδρυθεί; 

 
(5 μονάδες) 

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

 
(15 Μονάδες) 

 
(Γ) 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) 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Α) Το άρθρο 44 του περί Δικαστηρίων νόμου, (Ν. 14/1960) αναφέρεται σε 
περιπτώσεις καταφρόνησης του Δικαστηρίου. Αναφέρετε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις που κωδικοποιούνται στο συγκεκριμένο άρθρο και αναγνωρίζονται 
ότι μπορούν να αποτελέσουν καταφρόνηση του Δικαστηρίου. 
 

(10 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. 

 
(15 βαθμοί) 

 
 
 
 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο δικηγόρος ΑΒ θεωρεί ότι πιέζεται από το Δικαστήριο κατά την διάρκεια μιας 
ακροαματικής διαδικασίας και αφού δηλώνει ότι « Δεν μπορώ να συνεχίσω να( 
 
εμφανίζομαι με την κατάσταση που επικρατεί στο Δικαστήριο» εγκαταλείπει την 
αίθουσα του Δικαστηρίου. 
 
Πιστεύετε ότι ο Δικηγόρος έχει διαπράξει οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα; 
 

(25 Μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Κάτω από ποιους όρους μπορεί ένας δικηγόρος που είναι εγκατεστημένος και 
ασκεί νόμιμα το λειτούργημα του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει νομικές υπηρεσίες σε μια συγκεκριμένη 
δικαστική υπόθεση στην Κύπρο; 

(25 Μονάδες) 
 

Ο Α διορίζει τον Β ως δικηγόρο του για να τον υπερασπίσει σε μια πολιτική 
υπόθεση που εκκρεμεί εναντίων του στο Δικαστήριο. Ο Α που δεν είναι 
ευχαριστημένος από τον χειρισμό της αγωγής από τον Β, διορίζει ως επιπρόσθετο 
δικηγόρο του τον Γ. Οι Β και Γ διαφωνούν: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 
|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. 
 
Ο Α σας επισκέπτεται και ζητά τη συμβουλή σας ως προς το τι μπορεί να κάνει. 

 
(25 Μονάδες) 


