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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 

 για τις απαντήσεις) 

(Α)  Ο Αθανάσιος Μιχαήλ, εργολάβος ελαιοχρωματιστής από την Έμπα της 
επαρχίας Πάφου, με έγγραφη συμφωνία που καταρτίστηκε στη Λεμεσό, 
συμφώνησε, έναντι του ποσού των τετρακόσιων χιλιάδων Ευρώ, (€400.000) 
να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες ελαιοχρωματισμού συγκροτήματος 
κατοικιών που ανήγειρε στην περιοχή Γερμασόγειας Λεμεσού, η εταιρεία 
ανάπτυξης γης ΟΝΕΙΡΟ ΛΤΔ, της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται 
στη Λευκωσία.  Παρά τις προετοιμασίες και τον προγραμματισμό στον οποίο 
πρόεβει ο ως άνω εργολάβος, οι εργασίες ουδέποτε ξεκίνησαν αφού η 
εταιρεία ΟΝΕΙΡΟ ΛΤΔ υπαναχώρησε από την ως άνω μεταξύ τους συμφωνία.  
Ο Αθανάσιος Μιχαήλ καταχώρησε αγωγή σε βάρος της εταιρείας ΟΝΕΙΡΟ 
ΛΤΔ, αξιώνοντας καταβολή χρηματικής αποζημίωσης ύψους εκατόν είκοσι 
χιλιάδων Ευρώ, (€120.000) για ζημιές που προβάλλει ότι υπέστη ένεκα της 
υπαναχώρησης της ως άνω  εταιρείας από την συμφωνία.  Η τελευταία με την 
υπεράσπιση της παραδέχεται ότι εξ’ αιτίας της ως άνω στάσης της, οφείλει  να 
αποζημιώσει τον Αθανάσιο Μιχαήλ μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε 
χιλιάδων ευρώ, (€25.000) αρνείται όμως κατηγορηματικά κάθε περαιτέρω 
αξίωση του ενάγοντα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ποιο Δικαστήριο θα μπορούσε να είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για 
να εκδικάσει την αγωγή; Δικαιολογήστε με συντομία τις θέσεις σας.  

 (20 Μονάδες) 

 

(Β)  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 
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φυλάκισης τεσσάρων ετών.  Ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και ο 
Επαρχιακός Δικαστής, εισηγούνται την επιβολή ποινής φυλάκισης πέντε ετών. 

Ποια ποινή θα πρέπει να ισχύσει; 

(5 Μονάδες)  

 

Ποια η σύνθεση του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου;  Έχοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Περί Δικηγόρων νόμου, 
αναφέρετε πέντε τουλάχιστο από τις εξουσίες του. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(25 Μονάδες) 

 

Δύο Κύπριοι τουρίστες, ευρισκόμενοι στο Ελσίνκι της Φινλανδίας 
επισκέφθηκαν εστιατόριο της ως άνω πόλης.  Για ασήμαντη αφορμή 
διαπληκτίστηκαν με άλλους θαμώνες του εστιατορίου και διέπραξαν, ο μεν 
ένας το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, ο δε δεύτερος το 
αδίκημα της δημόσιας εξύβρισης, ενέργειες που αναγνωρίζονται ως 
αξιόποινες και από τον νόμο της Φινλανδίας.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Με δεδομένο ότι η προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα της πρόκλησης 
βαριάς σωματικής βλάβης, (άρθρο 231, ΚΕΦ. 154) είναι ποινή φυλάκισης 
επτά (7) χρόνων ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, ενώ για το αδίκημα 
της δημόσιας εξύβρισης, (άρθρο 99, ΚΕΦ. 154) προβλέπεται η δυνατότητα 
επιβολής ποινής φυλάκισης ενός μήνα ή χρηματικής ποινής που δεν 
υπερβαίνει τις Λ.Κ.75 ή και τις δύο ποινές, έχουν τα Δικαστήρια της 
Δημοκρατίας δικαιοδοσία να εκδικάσουν τις ως άνω αξιόποινες πράξεις που 
αποδίδονται στους δύο Κύπριους;   Δικαιολογείστε με συντομία τις θέσεις σας. 

(25 Μονάδες)  

 

(Α)  Ποιά είναι τα δικαιώματα εμφάνισης ενός ασκούμενου Δικηγόρου σε 
πολιτικές και ποινικές διαδικασίες στα Κυπριακά Δικαστήρια; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(10 Μονάδες) 

 



3 

 

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

(15 Μονάδες) 

 

(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 της Δημοκρατίας;   

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(10 Μονάδες) 

 

(Β) Στο άρθρο 47 του περί Δικαστηρίων Νόμου, 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; 

(15 Μονάδες) 

 

(Α)   Στα πλαίσια πολιτικής διαδικασίας, μάρτυρας ο οποίος έχει νομότυπα 
κλητευθεί να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο παραλείπει να πράξει τούτο κατά 
την ορισθείσα ημερομηνία.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Παρέχεται στα πλαίσια της ως άνω διαδικασίας η δυνατότητα εξαναγκασμού 
του εν λόγω μάρτυρα να παρουσιασθεί;  

(7 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.   

 

(18 Μονάδες) 

 


