
 Σελίδα 1 από 8 

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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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.) 

 

 

 

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

του επαγγελματικού απορρήτου; 

 

(α)  Το καθήκον τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου περιλαμβάνει τα 

εμπιστευθέντα από άλλο συνάδελφο του δικηγόρου. 

(β)  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. 

(γ)  Ο δικηγόρος είναι θεματοφύλακας των εμπιστευτικών στοιχείων του 

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

πελάτη. 

(δ)  Ο δικηγόρος είναι θεματοφύλακας των εμπιστευτικών στοιχείων του 

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

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

απόρρητο αυτό.  
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1.Β. Α. Κάθε δικαστήριο σε πολιτική δικαιοδοσία δύναται να εκδίδει δεσμευτικές 

αναγνωρίσεις δικαιώματος (Declaratory Judgements) μόνο όταν ζητείται και 

οποιαδήποτε παρεπόμενη θεραπεία. 

Β. Κάθε δικαστήριο σε πολιτική δικαιοδοσία δύναται να εκδίδει δεσμευτικές 

αναγνωρίσεις δικαιώματος (Declaratory Judgements) ανεξαρτήτως αν ζητείται 

και οποιαδήποτε παρεπόμενη θεραπεία. 

Γ. Κάθε δικαστήριο σε ποινική δικαιοδοσία δύναται να εκδίδει δεσμευτικές 

αναγνωρίσεις δικαιώματος (Declaratory Judgements). 

Δ. Ουδέν δικαστήριο σε πολιτική δικαιοδοσία δύναται να εκδίδει δεσμευτικές 

αναγνωρίσεις δικαιώματος (Declaratory Judgements).  

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό(ά); 

(α) Δ μόνο 

(β) Α μόνο 

(γ) Α, και Γ μόνο 

(δ) Β μόνο 

(ε) Β και Γ μόνο 

 

 

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

Περί Δικηγόρων Νόμο; 

 

(α) Η παρασκευή έκθεσης απαιτήσεως στο δικαστήριο. 

(β) Η εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου. 

(γ) Η εγγραφή εμπορικών σημάτων. 

(δ) Η νηολόγηση πλοίων. 

(ε) Η παρασκευή έκθεσης εμπειρογνώμονα. 

 

 

1.Δ.  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 

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 

 

 

1.Ε.  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. 
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(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. 

 

 

1.ΣΤ.  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. 

 

 

1.Ζ.  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. 

 

 

1.Η.  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 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
(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.) 

 

 

 

2.Α. Ποιο από τα πιο κάτω δεν είναι ορθό; 

(α) Έκαστη απόφαση αναφορικά με το εξ’ απαιτήσεως χρέος, ελλείψει άλλης 

πρόβλεψης, φέρει τον εκάστοτε προβλεπόμενο νόμιμο τόκο. 

(β) Έκαστη απόφαση αναφορικά με τα δικηγορικά έξοδα, ελλείψει άλλης 

πρόβλεψης, φέρει τον εκάστοτε προβλεπόμενο νόμιμο τόκο. 

(γ) σε περίπτωση δόλου εκ μέρους του Εναγόμενου, ο τόκος αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ημερομηνία δημιουργίας του αγώγιμου δικαιώματος. 

(δ) το δικαστήριο δεν έχει ευχέρεια, κάποτε, να επιδικάσει τόκο σε μέρος  μόνο 

του επιδικαζόμενου με την απόφαση ποσού. 

(ε) Δεν παρέχεται εξουσία για παροχή τόκου επί τόκου. 

 

 

2.Β.  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 

 

 

2.Γ. Σε περίπτωση ασέβειας και καταφρόνησης του Επαρχιακού Δικαστηρίου η οποία 

στρέφεται προσωπικά κατά του Δικαστή του εν λόγω Δικαστηρίου, 

Α. το εν λόγω δικαστήριο δεν θα επιληφθεί το ίδιο της εκδίκασης του αδικήματος 

της καταφρόνησης. 

Β. το εν λόγω δικαστήριο δύναται να αποταθεί στον Διοικητικό Πρόεδρο του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου, για να ορίσει αυτός άλλο δικαστήριο για να επιληφθεί 

της υπόθεσης και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου δυνατόν να 

παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων. 

Γ. το εν λόγω δικαστήριο δύναται να αποταθεί στον Πρόεδρο του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου για να ορίσει αυτός άλλο δικαστήριο για να επιληφθεί της υπόθεσης 

Δ. σε τέτοιες υποθέσεις το δικαστήριο εναντίον του οποίου εκδηλώθηκε η 

ασέβεια οφείλει να δώσει την ευκαιρία στον πταίστη να απολογηθεί. 
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Ε. το εν λόγω δικαστήριο θα επιληφθεί το ίδιο της εκδίκασης του εν λόγω 

αδικήματος 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 

 

(α) Α και Γ μόνο 

(β) Α, Β και Δ μόνο 

(γ) Α, Γ και Δ 

(δ) Α και Β μόνο 

(ε) Ε μόνο 

 

 

2.Δ. Κληθείς μάρτυρας να παρουσιαστεί στο επαρχιακό δικαστήριο δεν 

παρουσιάζεται ούτε δίδει ικανοποιητική εξήγηση για την μη παρουσία του. 

Ποιό από τα πιο κάτω δεν είναι ορθό; 

 

(α) δυνατόν να εκδοθεί ένταλμα το οποίο να εξαναγκάζει αυτόν να 

παρουσιαστεί. 

(β) πιθανόν να κληθεί να πληρώσει τα προκληθέντα λόγω του εξαναγκασμού 

του να προσέλθει έξοδα. 

(γ) υπόκειται σε φυλάκιση 6 μηνών. 

(δ) υπόκειται σε πρόστιμο. 

(ε) υπόκειται σε φυλάκιση και/ή πρόστιμο. 

 

 
2.Ε. Έφεση εναντίον απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί 

εντός: 

(α) 2 μηνών 

(β) 1 μηνός 

(γ) 3 μηνών 

(δ) 14 ημερών 

(ε) 42 ημερών 

 

 
2.ΣΤ.  Οι ποινές τις οποίες δύναται να επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο των 

Δικηγόρων είναι οι ακόλουθες: 

 

Α. Διαγραφή του ονόματος του δικηγόρου από το μητρώο των δικηγόρων. 

Β. Την φυλάκιση του δικηγόρου για περίοδο μη υπερβαίνουσα τους 6 μήνες. 

Γ. την αναστολή της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος για κάποιο 

χρονικό διάστημα. 

Δ. πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €50.000. 

Ε. επίπληξη 

 

Ποιο από τα πιο πάνω Α μέχρι Ε είναι ορθό/ά; 

(α) Α και Γ μόνο 

(β)  Γ, Δ και Ε μόνο 

(γ) Α, Β, Γ και Ε μόνο 

(δ) Α, Γ και Ε μόνο 

(ε) Β, Γ, Δ και Ε μόνο 
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2.Ζ. Α. Ο δικηγόρος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μεσίτη προς τον σκοπό 

ανάθεσης στο γραφείο του οποιασδήποτε υπόθεσης. 

Β. Λόγω της εξέλιξης του επαγγέλματος και των σημερινών τάσεων, η με 

οποιοδήποτε τρόπο και έκταση και χωρίς έλεγχο διαφήμιση και δημοσιότητα 

είναι πλέον επιτρεπτή. 

Γ. Η μη προκλητική άγρα πελατών είναι επιτρεπτή. 

Δ. Η άσκηση επαγγέλματος που είναι ασυμβίβαστο με το επάγγελμα του 

δικηγόρου απαγορεύεται. 

Ε. Η άσκηση έστω προσωρινής δραστηριότητας που είναι ασυμβίβαστη με το 

επάγγελμα του δικηγόρου απαγορεύεται. 

 

Ποιο ή ποιά από τα παραπάνω είναι ορθό/α; 

(α) Α, Δ και Ε μόνο 

(β) Α, Β, Δ, και Ε μόνο 

(γ) Γ, Δ και Ε μόνο 

(δ) Β, Γ και Δ μόνο 

(ε) Όλα τα παραπάνω 

 

 

2.Η. Ο ασκούμενος δικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο 

ασκούμενων δύναται: 

Α. να εμφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου με την έναρξη της 

άσκησης του σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας. 

Β. με την πάροδο 4 μηνών άσκησης του σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο 

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να δηλώσει συμβιβασμό σε αγωγή 

ενώπιον επαρχιακού δικαστή. 

Γ. να εμφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου και μετά την πάροδο 2 ετών από την 

έναρξη της άσκησης του σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Δ. Με την πάροδο 4 μηνών άσκησης του σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο 

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να παρουσιαστεί ενώπιον 

επαρχιακού δικαστηρίου, σε αίτηση, και να λάβει απόφαση λόγω παράλειψης 

καταχώρησης κάποιου δικογράφου. 

Ε. Με την πάροδο 4 μηνών άσκησης του σε δικηγορικό γραφείο ή στο γραφείο 

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, να παρουσιαστεί ενώπιον 

επαρχιακού δικαστηρίου, σε ποινική διαδικασία, και να παραδεχτεί την 

κατηγορία όταν το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση 3 μηνών. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω Α μέχρι Ε είναι ορθό/ά; 

(α) Α, Β, Γ, Δ και Ε 

(β)  Α, Δ και Ε μόνο 

(γ) Δ και Ε μόνο 

(δ) Β, Δ και Ε μόνο 

(ε) Γ, Δ και Ε μόνο 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 

 

Ο Δεοντολογικός Κανονισμός για την “Άγρα Πελατών” των Περί Δεοντολογίας των 

Δικηγόρων Κανονισμών (ΚΔΠ 237/2002) περιέχει λεπτομερείς πρόνοιες για τα 

καθήκοντα του δικηγόρου σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. 

Ποιες είναι αυτές οι πρόνοιες; 

(25 μονάδες) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 

Ο δικηγόρος Άδωνης ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Λευκωσία, παρευρέθηκε 

τις προάλλες σε νομικό συνέδριο στην Πάφο, όταν εντελώς αναίτια και 

αδικαιολόγητα στα πλαίσια του συνεδρίου, δυσφήμισε αισχρά τον επίσης 

συμμετέχοντα στο συνέδριο συνάδελφο του Νίκο αποκαλώντας τον, μεταξύ άλλων, 

κλέφτη. 

 Ο Νίκος, ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Λάρνακα, θα κινηθεί με αγωγή 

εναντίον του Άδωνη. 

 

(α) Σε ποιό Δικαστήριο θα εγείρει ο Νίκος την αγωγή του και γιατί;   

 (10 μονάδες) 

 

(β) Έχει ο Άδωνης, ενδεχομένως, οποιαδήποτε πειθαρχική ευθύνη, και αν ναι 

παρακαλώ εξηγείστε.  

(15 μονάδες) 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

O Α κατηγορείται για το αδίκημα της κλοπής υπό διευθυντού, κατά παράβαση των 

άρθρων 255 και 269 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο φέρετε να διέπραξε στη Λεμεσό. 

Η προβλεπόμενη στο νόμο ποινή για το συγκεκριμένο αδίκημα είναι η ποινή της 

φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) ετών. 

 

(α) Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο να εκδικάσει τη υπόθεση; 

(10 μονάδες) 

 

(β) Ποιες προϋποθέσεις, με βάση τον νόμο, θα πρέπει προηγουμένως να 

ικανοποιηθούν δια να τεθεί για εκδίκαση ενώπιoν Επαρχιακού Δικαστή και ποια 

ποινή μπορεί να επιβάλει Επαρχιακός Δικαστής για το αδίκημα; 

(15 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 



 Σελίδα 8 από 8 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 

(α) Υπό ποιές 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) Η Παυλίνα από την Λευκωσία αθέτησε την υπόσχεση της να μεταβιβάσει το 

εξοχικό της στην Λεμεσό στον Πέτρο ο οποίος θα κινηθεί νομικά για την εν 

λόγω αθέτηση απαιτώντας ειδική εκτέλεση της συμφωνίας τους δηλαδή 

απαιτώντας όπως η Παυλίνα μεταβιβάσει στον Πέτρο το εξοχικό σπίτι. 

Σε ποιό Δικαστήριο θα εγείρει την αγωγή του ο Πέτρος και γιατί; 

 

 (15 μονάδες) 

 


