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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

-------------------------- 

 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

 

----------------------- 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
 

-------------------------- 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΟΥΣ, 4 ΑΠΟ ΤΙΣ 6 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΑΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ 

ΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο 

απαντήσεων. Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη. Το μέρος Α φέρει 4 βαθμούς 

και κάθε ένα από τα μέρη Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η φέρει 3 βαθμούς.) 

 

1Α.  Ποιό από τα πιο κάτω είναι ορθό αναφορικά με τον Δεοντολογικό Κανονισμό 

του επαγγελματικού απορρήτου; 

 

(α)  Ο δικηγόρος είναι θεματοφύλακας των εμπιστευτικών στοιχείων του 

πελάτη του για περίοδο 3 ετών από την λήξη της σχέσης δικηγόρου – 

πελάτη. 

(β)  Ο δικηγόρος είναι θεματοφύλακας των εμπιστευτικών στοιχείων του 

πελάτη του για 12 μήνες από την λήξη της σχέσης δικηγόρου – πελάτη. 

(γ)  Τα μέλη του προσωπικού του δικηγόρου δεν οφείλουν να τηρούν το 

απόρρητο αυτό.  

(δ)  Το καθήκον τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου περιλαμβάνει τα 

εμπιστευθέντα από άλλο συνάδελφο του δικηγόρου. 

(ε)  Ο δικηγόρος δεν δύναται να αποκαλύψει οποιαδήποτε εμπιστευθείσα 

πληροφορία ούτε σε περίπτωση κατά την οποία ο δικηγόρος αντιμετωπίζει 

κατηγορία εναντίον του από τον πελάτη του. 

 

 

1Β.  Ο Ανδρέας κατοικεί και εργάζεται στην Λάρνακα στην δική του επιχείρηση 

επιδιόρθωσης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Η Μαρία η οποία κατοικεί στην 

Λεμεσό και εργάζεται στην Λάρνακα, παρέδωσε στον Ανδρέα ένα φούρνο 
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μικροκυμάτων για επιδιόρθωση. Ο Ανδρέας  επιδιόρθωσε την συσκευή και την 

παρέδωσε στην οικία της Μαρίας στην Λεμεσό. Η Μαρία εδώ και 3 μήνες 

αρνείται να πληρώσει τον Ανδρέα για την επιδιόρθωση και παράδοση και ο 

Ανδρέας θα εγείρει αγωγή. Ποιό Επαρχιακό Δικαστήριο έχει κατά τόπο 

αρμοδιότητα να εκδικάσει την αγωγή;  

 

(α)  Της Λευκωσίας. 

(β)  Οποιοδήποτε Επαρχιακό στην Κύπρο. 

(γ)  Της Λάρνακας και Λεμεσού  

(δ)  Μόνο της Λάρνακας  

(ε)  Μόνο της Λεμεσού 

 

 

1Γ.  Στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δεν συμμετέχει/χουν: 

 

(α)  ο Γραμματέας οποιουδήποτε τοπικού συλλόγου 

(β)  ο Γενικός Εισαγγελέας  

(γ) τα εκλεγέντα από την τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου 

Δικηγορικού Συλλόγου μέλη. 

(δ)  ο αιρετός Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

(ε)  ο Πρόεδρος οποιουδήποτε τοπικού συλλόγου 

 

 

1Δ.  Α. Του Νομικού Συμβουλίου προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του Συμβουλίου 

του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Β. Οι αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου και η νομιμότητα αυτών εξετάζονται 

με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο. 

 Γ. Οι αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου και η νομιμότητα αυτών εξετάζονται 

με αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο. 

 Δ. Το Νομικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται και αποφασίζει επί αιτήσεων 

προσώπων για εγγραφή ως δικηγόρων.  

 

 Ποιό ή ποιά από τα παραπάνω είναι ορθό/α αναφορικά με το Νομικό 

Συμβούλιο; 

 

(α)  Α, Β και Δ 

(β)  Α, Γ και Δ 

(γ)  Γ και Δ 

(δ)  Μόνο το Γ 

(ε)  Μόνο το Δ 

 

 

1Ε.  Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί “ασκείν την δικηγορίαν” σύμφωνα με τον 

Περί Δικηγόρων Νόμο; 

 

(α)  η εγγραφή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

(β)  η εγγραφή εμπορικών σημάτων 

(γ)  η εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου 

(δ)  η σύνταξη οποιασδήποτε γραπτής συμφωνίας 

(ε)  η παρασκευή δικογράφων 
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1Στ.  Σύμφωνα με τον Περί Δικαστηρίων Νόμο, ποιό από τα παρακάτω είναι το ορθό 

ως προς το ποιά απόφαση ή ποιό διάταγμα υπόκειται σε έφεση; 

 

(α)  οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου που ασκεί πολιτική δικαιοδοσία. 

(β)  οποιαδήποτε διαταγή του δικαστηρίου που ασκεί πολιτική δικαιοδοσία. 

(γ)   οποιαδήποτε ενδιάμεση απόφαση. 

(δ)  ενδιάμεση απόφαση η οποία δεν είναι καθοριστική ως προς το αποτέλεσμα 

της για τα δικαιώματα των διαδίκων. 

(ε)  παρεμπίπτοντα απαγορευτικά διατάγματα. 

 

 

1Ζ.  Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου, ένα δικαστήριο στην 

πολιτική του δικαιοδοσία δύναται να εκδίδει 

 

(α)  Μόνο παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα. 

(β)  Μόνο διηνεκές απαγορευτικό διάταγμα. 

(γ)  Μόνο προστακτικό απαγορευτικό διάταγμα. 

(δ)  Κανένα διάταγμα. 

(ε)  Είτε παρεμπίπτον είτε διηνεκές είτε προστακτικό απαγορευτικό διάταγμα. 

 

 

1Η.  Πρόσωπο το οποίο 

 

 Α. προκαλεί ανησυχία κατά την διάρκεια δικαστικής διαδικασίας 

 Β. παρεμποδίζει την δικαστική διαδικασία 

 Γ. επικρίνει υπάλληλο διότι έχει δώσει μαρτυρία σε δικαστική διαδικασία 

 Δ. εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, κατά την διάρκεια δίκης, δεικνύει 

έλλειψη σεβασμού με λόγια και συμπεριφορά 

 

είναι ένοχο του αδικήματος της καταφρόνησης δικαστηρίου. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω Α μέχρι Δ είναι ορθό; 

(α)  Α, Β και Γ. 

(β)   Α, Β και Δ. 

(γ)  Β, Γ και Δ 

(δ)  Κανένα από αυτά  

(ε)  Όλα από αυτά. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Ο Μάριος είναι υψηλόβαθμος υπάλληλος στην Χρηματιστηριακή εταιρεία, “Η 

Επένδυση Λτδ” για πέραν των 10 ετών. 

Τελευταίως, η εταιρεία ανακάλυψε έλλειμα σε 2 τραπεζικούς της λογαριασμούς, 

σύνολο 50.000, περίπου 25.000 από κάθε λογαριασμό. 

Άρχισε έρευνα υπό ύψιστη μυστικότητα και όλες οι ενδείξεις τείνουν προς 

κατάχρηση από τον Μάριο, ο οποίος προ 3 ημερών παραιτήθηκε από την εργοδότηση 

του. 

Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας γνωρίζουν ότι ο Μάριος έχει στενή σύνδεση με 

την Αγγλία αφού οι γονείς του διαμένουν εκεί. Πρόσφατα δε στην Αγγλία έχει 

μεταβεί και η θυγατέρα, μοναχοπαίδι, του Μάριου για σπουδές. 
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Τα εν λόγω στελέχη υποψιάζονται ότι ο Μάριος κατά πάσα πιθανότητα θα 

εγκαταλείψει την Κύπρο και θα μεταβεί στην Αγγλία, παρόλο που σε ανύποπτο χρόνο 

προ διετίας περίπου σε ένα πάρτι της εταιρείας ο Μάριος έντονα έλεγε ότι δεν θα 

μπορούσε ποτέ να ζήσει στην Αγγλία λόγω του κλίματος και λόγω του ότι η σύζυγός 

του δεν θα εγκατέλειπε ποτέ την Κύπρο. 

Στην Κύπρο ο Μάριος για διαμονή ενοικίαζε ένα διαμέρισμα. Δια μεταφορικό μέσο 

χρησιμοποιούσε όχημα της εταιρείας. 

Τα εν λόγω στελέχη επίσης γνωρίζουν τον λογαριασμό τράπεζας του Μάριου στην 

Κύπρο αφού σε αυτόν τον λογαριασμό έμβαζαν κάθε μήνα τον μισθό του Μάριου. 

Σας έχει επισκεφθεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και σας ζητά την γνώμη 

σας ως προς τα καλύτερα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για την προστασία των 

οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της εταιρείας. 

Ποια θα είναι η αιτιολογημένη γραπτή σας γνώμη προς αυτόν;  

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  
 

Ποιά είναι η ποινική καθ’ ύλη και κατά τόπο δικαιοδοσία του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου; 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Τί γνωρίζετε για την καταφρόνηση του Δικαστηρίου, ποιές είναι οι περιπτώσεις 

καταφρόνησης σύμφωνα με το άρθρο 44 του Περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/1960, 

ως έχει τροποποιηθεί και ποια σχετική νομολογία γνωρίζετε; 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

Πότε ένας δικηγόρος δυνατόν να κριθεί ένοχος πειθαρχικού παραπτώματος; 

Ποιές ποινές δυνατόν να επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο των δικηγόρων; 

(Σημείωση: Παρακαλώ ΜΗΝ αναφερθείτε στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου) 

 (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

(α) Τί προνοεί το άρθρο 49 του Περί Δικαστηρίων Νόμου όταν μάρτυρας σε 

πολιτική διαδικασία ο οποίος κλήθηκε να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο αυτός 

αρνείται να παρουσιαστεί χωρίς να δίδει ικανοποιητική εξήγηση για τούτο. 

(10 μονάδες) 

 

(β) Πότε ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και ο Επαρχιακός Δικαστής δύνανται 

να εκδίδουν απόφαση παρά το γεγονός ότι το αμφισβητούμενο ποσό ή η αξία 

της επίδικης διαφοράς υπερβαίνει την δικαιοδοσία τους; 

(15 μονάδες) 

 


