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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.A. Για την έκδοση παρεμπίπτοντος απαγορευτικού διατάγματος ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ 

είναι απαραίτητο; 

 

Α. να κριθεί από το δικαστήριο κατά πόσο δικαιολογείται η έκδοση του εν λόγω 

διατάγματος. 

Β. να κριθεί από το δικαστήριο κατά πόσο υφίσταται σοβαρό ζήτημα προς εκδίκαση 

Γ. η σχετική αγωγή να έχει καταχωρηθεί. 

Δ. Να έχει καταχωρηθεί η έκθεση απαίτησης. 

 

(α) Α και Β μόνο 

(β) Δ μόνο 

(γ) Γ και Δ 

(δ) Α μόνο 

(ε) Β και Δ 
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1.Β. Ο Πέτρος διαμένει στην Λευκωσία. Εργάζεται στην Λεμεσό. Ένα βράδυ στην Λάρνακα ο 

Πέτρος απρόσεκτα προκάλεσε δυστύχημα στο οποίο ο συνεπιβάτης του Ανδρέας, ο οποίος 

εργάζεται και διαμένει στην Πάφο, τραυματίστηκε. Ο Ανδρέας επιθυμεί να απαιτήσει από 

τον Πέτρο αποζημιώσεις μέσω αγωγής δικαστηρίου. 

 Σε ποιό Επαρχιακό Δικαστήριο θα μπορεί να εγείρει την αγωγή του ο Ανδρέας;  

(α)  της Λευκωσίας ή της Πάφου μόνο 

(β)  της Λεμεσού μόνο 

(γ)  της Λευκωσίας και Λεμεσού μόνο 

(δ)  της Λάρνακας μόνο 

(ε)  της Λευκωσίας ή της Λεμεσού ή της Λάρνακας 

 

 
1.Γ. Α. Έφεση εναντίον απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί από τον 

καταδικασθέντα δικηγόρο 

 Β. Έφεση εναντίον απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας δικηγορεί ο δικηγόρος. 

Γ. Έφεση εναντίον απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί από τον 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

Δ. Έφεση εναντίον απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί στο 

Ανώτατο Δικαστήριο. 

 Ε. Έφεση εναντίον απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί από τον 

παραπονούμενο 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό(ά); 

(α) Α και Δ μόνο 

(β) Α, Β, Γ και Δ μόνο 

(γ) Δ και Ε μόνο 

(δ) Α, Β, Γ και Ε μόνο 

(ε) Α, Γ, Δ και Ε μόνο 

 

 
1.Δ. Σε περίπτωση ασέβειας και καταφρόνησης του Επαρχιακού Δικαστηρίου η οποία στρέφεται 

προσωπικά κατά του Δικαστή του εν λόγω Δικαστηρίου, 

Α. το εν λόγω δικαστήριο 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. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 
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(α) Α και Γ μόνο 

(β) Α, Β και Δ 

(γ) Α μόνο 

(δ) Β μόνο 

(ε) Γ και Δ 

 
 

1.Ε.  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 

 

 

1.Στ.  Ποιό από τα παρακάτω αποτελεί “ασκείν την δικηγορίαν” σύμφωνα με τον Περί 

Δικηγόρων Νόμο; 

Α. Η παρασκευή Υπεράσπισης στο δικαστήριο. 

Β. Η γνωμάτευση σε κάθε νομικό θέμα 

Γ. Η κατάθεση μάρτυρα που περιέχει έκθεση γεγονότων 

Δ. Η παρασκευή έκθεσης εμπειρογνώμονα. 

 

  (α) Α, Β και Γ 

  (β) Α, Β και Δ 

  (γ) Α, και Β 

  (δ) Α μόνο 

(ε) Β και Γ μόνο 

 

 

1.Ζ. Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις, 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. 

Α. Ο Εναγόμενος παραλείπει να καταχωρήσει εμφάνιση. 

Β. Σε αίτηση για συνοπτική απόφαση. 

Γ. Ο Εναγόμενος παραλείπει να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της αγωγής. 

Δ. Ο Ενάγοντας παραλείπει να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της αγωγής. 
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(α) Β και Γ μόνο 

(β) Α, Γ και Δ μόνο 

(γ) Α μόνο 

(δ) Σε όλες 

(ε) Α και Γ μόνο 

 

 

1.H.  Σύμφωνα με τον Περί Δικαστηρίων Νόμο, ποιό από τα παρακάτω είναι το ορθό ως προς το 

ποιά απόφαση ή ποιό διάταγμα Δικαστηρίου πολιτικής δικαιοδοσίας υπόκειται σε έφεση; 

(α)  διάταγμα διορισμού παραλήπτη 

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

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

(δ)  οποιαδήποτε ενδιάμεση απόφαση. 

(ε)  ενδιάμεση απόφαση η οποία δεν είναι καθοριστική ως προς το αποτέλεσμα της για τα 

δικαιώματα των διαδίκων. 

 

 

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.) 

 

 

2Α. Α. Όταν δικηγόροι ασκούν δικηγορία υπό μορφή δικηγορικού οίκου, οι δεοντολογικοί 

κανονισμοί εφαρμόζονται μόνο στο σύνολο του οίκου και όχι στα ξεχωριστά μέλη. 

Β. Ο δικηγόρος οφείλει, με την ανάληψη μιας υπόθεσης να διαβεβαιώνει τον πελάτη του ότι 

η υπόθεση του θα επιτύχει. 

Γ. Αν ο δικηγόρος πιστεύει ότι ένας συμβιβασμό είναι δίκαιος και εύλογος, οφείλει να 

συμβουλεύσει τον πελάτη του να συμβιβάσει την υπόθεση. 

Δ. Απαγορεύεται στον δικηγόρο να καταβάλει από την αμοιβή του μέρος αυτής σε πρόσωπο 

που δεν είναι δικηγόρος. 

 

Ποιο/α από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 

(α) Α και Β μόνο 

(β) Γ και Δ μόνο 

(γ) όλα 

(δ) Κανένα 

(ε) Β, Γ και Δ 

 

 

2Β. Ο αριθμός των Δεοντολογικών Κανονισμών των δικηγόρων (ΚΔΠ 237/2002) είναι 

κοντύτερα στους: 

(α) 20 

(β) 30 

(γ) 40 

(δ) 50 
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(ε) 60 

 

 

2Γ.  Πρόσωπο το οποίο: 

 

 Α. Παρεμποδίζει την δικαστική διαδικασία 

 Β. Δημοσιεύει έκθεση της ληφθείσας μαρτυρίας όταν μόνο οι διάδικοι και οι δικηγόροι 

τους επιτρέπεται να είναι παρόντες 

 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 

 Ε. Με την έκδοση της δικαστικής απόφασης διαφωνεί με την απόφαση και εκφωνεί  σε 

ραδιοφωνική εκπομπή κριτική εναντίον της 

 

 είναι ένοχο του αδικήματος της καταφρόνησης δικαστηρίου. 

 

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

(α) Α, Γ και Δ μόνο 

(β) Α, Β, Γ και Δ μόνο 

(γ) Α και Δ μόνο  

(δ) Α, Β και Δ μόνο 

(ε) Όλα από αυτά. 

 

 

2Δ. Α. Σε περίπτωση κατά την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων ήθελε διορίσει 

πρόσωπο ως ερευνών πρόσωπο για να διεξάγει έρευνα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να 

ακολουθήσει την οποιαδήποτε εισήγηση του εν λόγω προσώπου για την παραπομπή ή μη 

του υπό διερεύνηση δικηγόρου σε δίκη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Β. Σε περίπτωση καταγγελίας δικηγόρου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το 

Συμβούλιο θέτει υπόψη του δικηγόρου τους προβληθέντες ισχυρισμούς και ζητά τις απόψεις 

του δικηγόρου εντός καθορισμένης προθεσμίας. 

Γ. Η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου διεξάγεται όπως 

διεξάγεται μια υπόθεση πολιτικής διαδικασίας στο Επαρχιακό Δικαστήριο. 

Δ. Η κλήση εκδίκασης υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιδίδεται στον εγκαλούμενο 

δικηγόρο. 

Ε. Κατά την ακρόαση της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητη η 

τήρηση πρακτικών της διαδικασίας. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 

(α) Α, Β και Δ μόνο 

(β) Α, και Γ μόνο 

(γ) Β, Γ και Δ μόνο 

(δ) Β και Ε μόνο 

(ε) Β και Δ μόνο 
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2Ε. Α. Έφεση κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας διεξάγει το επάγγελμα του ο εν λόγω 

δικηγόρος. 

Β. Η ενεργός συμμετοχή του δικηγόρου στην διεξαγωγή εμπορικής επιχείρησης είναι 

ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του δικηγόρου και απαγορεύεται 

Γ. Η ερμηνεία στον Περί Δικαστηρίων Νόμο “Βάση της αγωγής” είναι ένα από τα στοιχεία 

τα οποία δυνατόν να καθορίσουν την κατά τόπο αρμοδιότητα των Επαρχιακών Δικαστηρίων 

τόσο σε πολιτική όσο και σε ποινική διαδικασία. 

Δ. Πάσα απόφαση δικαστηρίου σε ποινική διαδικασία υπόκειται σε έφεση στο Ανώτατο 

Δικαστήριο για οποιοδήποτε λόγο, τηρουμένων των διατάξεων του Περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου. 

Ε. Αναφορικά με τα έξοδα οποιασδήποτε πολιτικής διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε 

δικαστηρίου, αυτά πάντοτε επιδικάζονται υπέρ του επιτυχόντος διαδίκου. 

 

 Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 

 (α) Α, Β, Γ, Δ και Ε 

 (β) Β, Δ και Ε μόνο 

 (γ) Α, Β και Γ μόνο 

 (δ) Δ μόνο 

 (ε) Β και Δ και μόνο 

 

 

2Στ. Α. Η ασφάλεια για επαγγελματική ευθύνη δεν είναι υποχρεωτική. 

 Β. Τα κεφάλαια πελατών πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμα σε ζήτηση του πελάτη. 

 Γ. Όταν ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από το ευεργέτημα της Νομικής Αρωγής, ο 

δικηγόρος οφείλει να τον πληροφορήσει σχετικά. 

 Δ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε συμφωνία για καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου. 

 

Ποιο/α από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 

 

(α) Α, Β και Γ μόνο 

(β) Β, Γ και Δ μόνο 

(γ) Β και Δ μόνο 

(δ) Β και Γ μόνο 

(ε) όλα 

 

 

2Ζ.  Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί “ασκείν την δικηγορίαν” σύμφωνα με τον Περί 

Δικηγόρων Νόμο; 

(α) Η εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου. 

(β) Η εγγραφή εμπορικών σημάτων. 

(γ) Η νηολόγηση πλοίων. 

(δ) Η παρασκευή έκθεσης εμπειρογνώμονα. 

(ε) Η παρασκευή έκθεσης απαιτήσεως στο δικαστήριο. 
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2Η. Α. Ο Εναγόμενος παραλείπει να καταχωρήσει εμφάνιση. 

Β. Σε αίτηση για συνοπτική απόφαση. 

Γ. Ο Ενάγοντας παραλείπει να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της αγωγής. 

Δ. Ο Εναγόμενος παραλείπει να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της αγωγής. 

Ε. Στην έκδοση διατάγματος το οποίο διαγιγνώσκει την ουσία της αγωγής 

 

Σε ποιες από τις πιο πάνω περιπτώσεις, 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. 

(α) Σε όλες 

(β) Β και Γ μόνο 

(γ) Α, Γ και Δ μόνο 

(δ) Α, Β, Γ και Δ μόνο 

(ε) Α και Γ μόνο 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
(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.) 

 

3Α.  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 μόνο 

(β)  Γ και Δ μόνο 

(γ)  Α, Γ και Δ μόνο 

(δ)  Β και Δ μόνο 

(ε)  Μόνο το Δ 

 

 

3Β. Ο ρόλος και η αποστολή του δικηγόρου του δημιουργεί καθήκοντα και υποχρεώσεις 

απέναντι: 

Α. στον τοπικό δικηγορικό σύλλογο του 

Β. στον πελάτη του 

Γ. στα δικαστήρια 

Δ. στον αντίδικο συνάδελφο του 

Ε. στο κοινό 
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Στ. στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στα πλαίσια εμφάνισης του για υπόθεση του 

πελάτη του.\ 

 

Ποιο ή ποιά από τα παραπάνω είναι ορθό/α; 

(α) Α, Β, Γ, Δ και Ε μόνο 

(β) Γ, Δ, Ε και Στ μόνο 

(γ) Β, Γ και Δ μόνο 

(δ) Β, Γ, Δ και Ε μόνο 

(ε) Όλα τα πιο πάνω 

 

 

3Γ. 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) παρεμπίπτοντα απαγορευτικά διατάγματα. 

(β) οποιαδήποτε διαταγή (τελική ή ενδιάμεση) του δικαστηρίου που ασκεί πολιτική 

δικαιοδοσία. 

(γ) οποιαδήποτε ενδιάμεση απόφαση είτε είναι καθοριστική ως προς το αποτέλεσμα της για 

τα δικαιώματα των διαδίκων είτε όχι 

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

δικαιώματα των διαδίκων. 

(ε) οποιαδήποτε απόφαση (τελική ή ενδιάμεση) του δικαστηρίου που ασκεί πολιτική 

δικαιοδοσία. 

 

 

3Δ.  Α. Ένα δικαστήριο στην πολιτική του δικαιοδοσία, στα πλαίσια του άρθρου 32 του Περί 

Δικαστηρίων Νόμου, δύναται να εκδίδει Παρεμπίπτον και Διηνεκές απαγορευτικό 

διάταγμα. 

Β.  Ένα δικαστήριο στην πολιτική του δικαιοδοσία, στα πλαίσια του άρθρου 32 του Περί 

Δικαστηρίων Νόμου, δύναται να εκδίδει μόνο Παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα. 

Γ. Ένα δικαστήριο στην πολιτική του δικαιοδοσία, στα πλαίσια του άρθρου 32 του Περί 

Δικαστηρίων Νόμου, δύναται να εκδίδει Προστακτικό απαγορευτικό διάταγμα. 

Δ. Ένα δικαστήριο στην πολιτική του δικαιοδοσία, στα πλαίσια του άρθρου 32 του Περί 

Δικαστηρίων Νόμου, δύναται να διορίζει παραλήπτη σε περίπτωση κατά την οποία το 

δικαστήριο το ήθελε θεωρήσει δίκαιο. 

Ε. Για να δύναται το δικαστήριο να εκδώσει απαγορευτικά διατάγματα, στα πλαίσια του 

άρθρου 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου, η αξίωση στην αγωγή πρέπει να 

περιλαμβάνει και αξίωση για αποζημιώσεις. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό(ά); 

(α) Α, Γ και Ε μόνο 

(β) Β, Γ, Δ και Ε 

(γ) Α, Γ, Δ και Ε μόνο 

(δ) Α, Γ και Δ μόνο 

(ε) Α και Δ μόνο 
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3Ε. Α. Έφεση κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να ασκηθεί εντός 42 

ημερών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης. 

Β. Κάθε Κακουργιοδικείο έχει δικαιοδοσία να δικάζει όλα τα αδικήματα τα τιμωρούμενα 

από τον Ποινικό Κώδικα τα οποία διαπράχθηκαν επί πλοίου ή αεροπλάνου εγγεγραμμένου 

σε οποιοδήποτε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Γ. Οι πειθαρχικές διατάξεις του Περί Δικηγόρων Νόμου που εφαρμόζονται σε δικηγόρο δεν 

εφαρμόζονται σε ασκούμενο δικηγόρο 

Δ. “Αγωγή” σύμφωνα με τον Περί Δικαστηρίων Νόμο σημαίνει πολιτική διαδικασία 

αρχομένη με κλητήριο ένταλμα ή ποινική διαδικασία αρχομένη με κατηγορητήριο. 

Ε. Με την συναίνεση όλων των διαδίκων οποιοδήποτε ζήτημα σε πολιτική διαδικασία 

δυνατόν να παραπεμφθεί από το Δικαστήριο σε ειδικό διαιτητή για έρευνα και έκθεση. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 

(α) Α, Β, Γ, Δ και Ε 

(β) Β και Ε μόνο 

(γ) Ε μόνο 

(δ) Δ μόνο 

(ε) Α μόνο 

 

 

3Στ. Α. Αγωγές από την Δημοκρατία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου εγείρονται επ ονόματι 

του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας. 

Β. Αγωγές από οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον της Δημοκρατίας εγείρονται εναντίον του 

Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας. 

Γ. Αγωγές από ή εναντίον της Δημοκρατίας με διάδικο για την Δημοκρατία τον Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκδικάζονται ως εκδικάζονται οι αγωγές μεταξύ ιδιωτών 

διαδίκων. 

Δ. Αγωγές από ή εναντίον της Δημοκρατίας με διάδικο για την Δημοκρατία τον Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκδικάζονται ως εκδικάζονται οι αγωγές μεταξύ ιδιωτών 

διαδίκων αλλά εκδικάζονται στο Διοικητικό Δικαστήριο αντί στο Επαρχιακό Δικαστήριο. 

 

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

(α) Δ μόνο 

(β) Γ και Δ μόνο 

(γ) Α και Β μόνο  

(δ) Α, Β, Γ και Δ 

(ε) Α, Β και Γ μόνο 

 

 

3Ζ. Με ποιο από τους πιο κάτω τρόπους δεν δύναται ν’ αρχίσει διαδικασία για επιβολή 

οποιασδήποτε από τις ποινές από το Πειθαρχικό Συμβούλιο? 

(α) κατόπιν καταγγελίας από οποιαδήποτε Επιτροπή Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου. 

(β) κατόπιν καταγγελίας από οποιοδήποτε δικαστήριο 

(γ) από το Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα. 

(δ) από οποιοδήποτε πελάτη του δικηγόρου άνευ αδείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
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(ε) από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

 

 

3Η.  Το Κακουργιοδικείο δύναται επιπρόσθετα με άλλη ποινή να διατάξει οποιοδήποτε 

καταδικασθέν πρόσωπο να καταβάλει στο πρόσωπο το οποίο έχει βλαφθεί αποζημίωση μη 

υπερβαίνουσα τα: 

 α. €5.000 

 β. €7.000 

 γ. €10.000 

 δ. €15.000 

 ε. €20.000 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
(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.) 

 

4Α.  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. 

 

 

4Β.  Α. Το Δικαστήριο δύναται, με την συναίνεση όλων των διαδίκων, να παραπέμψει 

οποιαδήποτε διαφορά σε διαιτησία. 

 Β. Ο Διαιτητής σε υπόθεση η οποία έχει παραπεμφθεί προς αυτόν θεωρείται ότι είναι 

λειτουργός του Δικαστηρίου. 

 Γ. Η πληρωτέα αμοιβή διαιτητή στον οποίο παραπέμπεται υπόθεση από το δικαστήριο θα 

καθορίζεται από το Δικαστήριο. 

 

 Ποιο/ά από τα παραπάνω είναι ορθό/α; 

 

(α)  Α μόνο 
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(β)  Β μόνο 

(γ)  Γ μόνο 

(δ)  Α και Γ μόνο 

 (ε)   όλα 

 

 

4Γ.  Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων είναι δια: 

    (α) 1 έτος  

 (β) 2 έτη 

 (γ) 3 έτη 

 (δ) 4 έτη 

 (ε) 5 έτη 

 

 

4Δ.  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 

 

 

4Ε.  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. 

 

 

4Στ.  Κάθε Κακουργιοδικείο έχει δικαιοδοσία να δικάζει: 

 Α. Όλα τα αδικήματα τα τιμωρούμενα από τον Ποινικό Κώδικα. 

 Β. Μόνο τα αδικήματα τα τιμωρούμενα από τον Ποινικό Κώδικα τα οποία τιμωρούνται με 

ποινή φυλάκισης πέραν των 5 ετών. 

 Γ. όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σε ξένη χώρα. 

 Δ. όλα τα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν επί πλοίου εγγεγραμμένου στην Δημοκρατία. 

 

 Ποιο/ά από τα παραπάνω είναι ορθό/α; 

 

(α)  Α μόνο 

(β)  Β μόνο 

(γ)  Δ μόνο 

(δ)  Α και Δ μόνο 
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(ε)  Γ και Δ μόνο 

 

 

4Ζ.  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 

 

 

4Η.  Καθ’ ύλη αρμοδιότητα για συνοπτική ποινική δίκη στο Επαρχιακό Δικαστήριο έχουν οι 

ακόλουθοι: 

 (α) Επαρχιακός Δικαστής και Ανώτερος Δικαστής μόνο. 

 (β) Ανώτερος Δικαστής και Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου μόνο. 

 (γ) Ανώτερος Δικαστής μόνο. 

 (δ) Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου μόνο. 

 (ε) Επαρχιακός Δικαστής, Ανώτερος Δικαστής και Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου 

μόνο 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

Ο Αντώνης ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Λευκωσία, παρευρέθηκε τις προάλλες σε 

συνέδριο στην Πάφο, όταν εντελώς αναίτια και αδικαιολόγητα στα πλαίσια του συνεδρίου, 

δυσφήμισε αισχρά τον επίσης συμμετέχοντα στο συνέδριο συνάδελφο του Κώστα αποκαλώντας 

τον, μεταξύ άλλων, κλέφτη. 

 Ο Κώστας, ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Λάρνακα, θα κινηθεί με αγωγή εναντίον του 

Αντώνη. 

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

Ποιες θεραπείες, νομίζετε, μπορεί να αιτηθεί στην αγωγή του ο Κώστας; 

 (25 μονάδες) 
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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) Υπάρχει δικηγορική ασυλία για επαγγελματική αμέλεια; 

 Παρακαλώ την αναλυτική σας απάντηση. 

(15 μονάδες) 

 


