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ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
[Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις] 
[Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τις απαντήσεις 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Α. Ποιο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδίδει προνομιακά διατάγματα και 

ποια είναι αυτά; Αναφερθείτε με συντομία για το κάθε ένα από αυτά.                                                               
 

[16  Μονάδες] 
 
Β. Το Άρθρο 44 του περί Δικαστηρίων Νόμου, (Ν. 14/1960) αναφέρεται σε 

περιπτώσεις καταφρόνησης του Δικαστηρίου. Αναφέρατε τρεις διαφορετικές 
περιπτώσεις που κωδικοποιούνται στο συγκεκριμένο Άρθρο και 
αναγνωρίζονται ότι μπορούν να αποτελέσουν καταφρόνηση του 
Δικαστηρίου.                   

[9 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Α. Πότε τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να 

εκδικάζουν ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν στο 
      εξωτερικό;                                                                                  

 [15 μονάδες] 
Β.  Ο Χ που κατοικεί στην Λευκωσία, με έγγραφη συμφωνία η οποία 

καταρτίστηκε στη Λεμεσό συμφώνησε να αγοράσει από τον Ψ, κάτοικο 
Λεμεσού, εξοχική κατοικία του τελευταίου που βρίσκεται στην περιοχή 
"Πρωτάρας" στο Παραλίμνι της επαρχίας Αμμοχώστου. Η εκτιμημένη αξία 
της ως άνω κατοικίας υπολογίζεται σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ 
(€750.000). Εξαιτίας υπαναχώρησης του Ψ, η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε. Ο Χ 
καταχώρησε αγωγή σε βάρος του Ψ αξιώνοντας καταβολή χρηματικής 
αποζημίωσης συνολικού ύψους εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (€70.000) ένεκα 
αθέτησης του πωλητηρίου. 
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] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
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;                                                 

[15  Μονάδες] 
 
Β.  Ο Α κατηγορείται για το αδίκημα της κλοπής υπό διευθυντού, κατά 

παράβαση των Άρθρων 255 και 269 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο φέρεται 
να διέπραξε στη Λεμεσό. Η προβλεπόμενη στο νόμο ποινή για το 
συγκεκριμένο αδίκημα είναι η ποινή της φυλάκισης δέκα (10) ετών. 

 
(α)   Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση; 
 
(β) Στην περίπτωση που τεθεί για εκδίκαση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστή 
ποιες προϋποθέσεις, με βάση τον νόμο, θα πρέπει προηγουμένως να 
ικανοποιηθούν; 

 
(γ) Ποια ποινή μπορεί να επιβάλει Επαρχιακός Δικαστής για το αδίκημα; 

[10 Μονάδες] 
ΕΡΏΤΗΣΗ 4 
Ποια διαδικασία ακολουθείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο όταν εξετάζεται 
ένα παράπονο εναντίον ενός δικηγόρου;                   

[25 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
Μπορεί ένας δικηγόρος στην Κύπρο να βρεθεί ένοχος επαγγελματικής αμέλειας; 
 

[25 μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Το Άρθρο 17(2) των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών προνοεί ότι, 
 

"Ο δικηγόρος οφείλει να μην διενεργεί ή επιτρέπει αμέσως ή εμμέσως να 
διενεργείται οποιαδήποτε άγρα οποιωνδήποτε πελατών." 

 
Εξηγείστε τι αντιλαμβάνεστε με τον πιο πάνω Κανονισμό. 

 
[25 μονάδες] 

 


