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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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 
 

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

 

 

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. Α. Το Δικαστήριο σε πολιτική διαδικασία δύναται και αυτεπάγγελτα να καλέσει 

οποιοδήποτε πρόσωπο να προσέλθει δια να δώσει μαρτυρία. 

Β. Η απόφαση οποιουδήποτε Δικαστηρίου, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει 

διαφορετικά, είναι αμέσως δεσμευτική με την έκδοση της. 

Γ. Το Δικαστήριο σε ποινική διαδικασία δύναται και αυτεπάγγελτα να καλέσει 

οποιοδήποτε πρόσωπο να προσέλθει δια να δώσει μαρτυρία 

Δ. Η απόφαση οποιουδήποτε Δικαστηρίου, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει 

διαφορετικά, είναι αμέσως δεσμευτική με την έκδοση της, εκτός αν έχει 

καταχωρηθεί έφεση κατ’ αυτής οπόταν και η δεσμευτικότητα της με την 

καταχώρηση της έφεσης αναστέλλεται. 

Ε. Το Δικαστήριο έχει την δυνατότητα να αναστείλει την εκτέλεση μιας 

απόφασης. 

Στ. Το Δικαστήριο δεν έχει την δυνατότητα να αναστείλει την εκτέλεση μιας 

απόφασης αν έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί διάταγμα εκτέλεσης της απόφασης 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά; 

(α) Α, Β και Ε μόνο 

(β) Α, Β, Γ και Ε μόνο 
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(γ) Α, Β, Γ και Δ μόνο 

(δ) Β, Δ, Ε και Στ μόνο 

(ε) Β, Δ και Ε μόνο 

 

 
1.Β. Εντός του εφαρμοζόμενου δικαίου το οποίο εφαρμόζεται στα Κυπριακά 

Δικαστήρια είναι και τ’ ακόλουθα: 

 

Α. το Σύνταγμα της Δημοκρατίας. 

Β. τους νόμους που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 188 του 

Συντάγματος με τους εκεί προβλεπόμενους όρους και που δεν έχει γίνει 

οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη από άλλο νόμο. 

Γ. οι αρχές της Επιείκιας (equity). 

Δ. τους εκάστοτε νόμους του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας, 

Ε. το Κοινοδίκαιο (common law). 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό(ά); 

(α) Α, Γ και Ε μόνο 

(β) Α, Β και Ε μόνο 

(γ) Β, Γ, Δ και Ε 

(δ) Α, Β, Γ και Ε μόνο 

(ε) Α, Β, Δ και Ε μόνο 

 

 
1.Γ. Α. Γενικώς, έκαστο Κακουργιοδικείο απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο Επαρχιακού 

Δικαστηρίου και δύο Ανώτερους Επαρχιακούς Δικαστές ή Επαρχιακούς 

Δικαστών (σύνολο 3). 

Β. Σύμφωνα με τον Περί Δικαστηρίων Νόμο έκαστο Κακουργιοδικείο έχει 

δικαιοδοσία να δικάζει όλα τα αδικήματα τα οποία τιμωρούνται από τον Ποινικό 

Κώδικα οπουδήποτε και αν διαπράχθηκαν (είτε εντός είτε εκτός της Κύπρου) 

από οποιονδήποτε και υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις. 

Γ. Επιπροσθέτως οποιασδήποτε άλλης ποινής, το Κακουργιοδικείο δύναται να 

διατάξει όπως καταδικασθείς καταβάλει στο βλαβεν πρόσωπο αποζημίωση μέχρι 

€20.000 

Δ. Το Κακουργιοδικείο έχει δικαιοδοσία να δικάζει και αδικήματα τα οποία 

τιμωρούνται όχι μόνο από τον Ποινικό Κώδικα αλλά ενδεχομένως και από 

οποιοδήποτε άλλο νόμο. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό/ά αναφορικά με το Κακουργιοδικείο; 

(α) Β και Δ μόνο 

(β) Α, Γ και Δ μόνο 

(γ) Α μόνο 

(δ) Α και Δ μόνο 

(ε) Β, Γ  και Δ 
 

 

1.Δ.  Το Επαρχιακό Δικαστήριο σε συνοπτική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης δύναται 

επιπρόσθετα με άλλη ποινή να διατάξει οποιοδήποτε καταδικασθέν πρόσωπο να 

καταβάλει στο πρόσωπο το οποίο έχει βλαφθεί αποζημίωση μη υπερβαίνουσα 

τα: 
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 α. €3.000 

 β. €5.000 

 γ. €6.000 

 δ. €7.000 

 ε. €10.000 

 

 
1.Ε.  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 

 
1.Στ. Ποιο από τα πιο κάτω είναι λανθασμένο; 

Κανονικώς κληθέν πρόσωπο το οποίο δεν προσέρχεται για να δώσει μαρτυρία, 

δυνατόν να: 

(α) υπόκειται σε φυλάκιση 3 μηνών και €1.500 πρόστιμο. 

(β) διαταχθεί να πληρώσει όλα τα έξοδα τα προκληθέντα λόγω του 

εξαναγκασμού του να παρουσιαστεί. 

(γ) υπόκειται σε φυλάκιση. 

(δ) εκδοθεί εναντίον του ένταλμα το οποίο να τον εξαναγκάζει να παρουσιαστεί. 

(ε) υπόκειται σε φυλάκιση και πρόστιμο 
 

1.Ζ. Α. Η σοβαρότητα της υπόθεσης και το κατεπείγον του θέματος πιθανόν να 

επηρεάσει τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου. 

Β. Επιτρέπεται στον δικηγόρο να καταβάλλει από την αμοιβή του μέρος, σε 

πρόσωπο που δεν είναι δικηγόρος. 

Γ. Σε περίπτωση που δικηγόρος κατέχει χρηματικά ποσά για λογαριασμό πελάτη 

του, αυτά πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμα σε ζήτηση του πελάτη. 

Δ. Η οποιαδήποτε συζήτηση μιας δικαστηριακής υπόθεσης με τον δικαστή 

πρέπει πάντοτε να γίνεται τη παρουσία του αντιδίκου δικηγόρου εκτός αν 

πρόκειται για κάποιο διαδικαστικό θέμα το οποίο αφορά την υπόθεση. 

Ε. Οι Δεοντολογικοί Κανονισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται στις σχέσεις του 

δικηγόρου με τον δικαστή, έχει εφαρμογή και στις σχέσεις του δικηγόρου με τον 

διαιτητή που έχει κληθεί να βοηθήσει τον δικαστή. 

Στ. Οι Δεοντολογικοί Κανονισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται στις σχέσεις του 

δικηγόρου με τον δικαστή, έχει εφαρμογή και στις σχέσεις του δικηγόρου με ένα 

πραγματογνώμονα που έχει κληθεί να βοηθήσει τον δικαστή. 

 

Ποιο ή ποιά από τα παραπάνω είναι ορθό/α; 
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(α) Α, Γ και Ε μόνο 

(β) Α, Γ, Ε, και Στ μόνο 

(γ) Α, Β, Γ, και Ε μόνο 

(δ) Β, Γ, Δ και Ε μόνο 

(ε) Όλα τα πιο πάνω 

 

1.Η. Όταν διάδικος ο οποίος εκπροσωπείται από δικηγόρο σε διαδικασία στο 

δικαστήριο διατάσσεται να πληρώσει τα έξοδα της διαδικασίας και παραλείπει να 

το κάνει, το δικαστήριο δύναται να διατάξει τον δικηγόρο του διάδικου αυτού να 

καταβάλει τα έξοδα: 

Α. σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση είχε 

περισσότερες πιθανότητες αποτυχίας παρά επιτυχίας. 

Β. όταν το δικαστήριο κρίνει ότι η διαδικασία άρχισε χωρίς εύλογη ή πιθανή 

αιτία 

Γ. όταν το δικαστήριο κρίνει ότι η διαδικασία άρχισε κακόβουλα 

Δ. όταν το δικαστήριο κρίνει ότι η διαδικασία άρχισε λόγω εξώθησης του πελάτη 

με απάτη του δικηγόρου του. 

 

Ποιό ή ποιά από τα παραπάνω είναι ορθό; 

(α) Β, Γ και Δ μόνο 

(β) Α, Β, Γ και Δ 

(γ) Γ μόνο 

(δ) Δ μόνο 

(ε) Κανένα από αυτά 
 

 

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. Α. Κάθε δικηγόρος είναι λειτουργός της δικαιοσύνης και υπέχει πειθαρχική 

ευθύνη. 

Β. Απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται σε έφεση στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας 

Γ. η ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται όσο το δυνατόν με τον ίδιο τρόπο 

όπως και ακρόαση ποινικής υπόθεσης εκδικαζομένης συνοπτικά 

Δ. σε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε περίπτωση ισοψηφίας ο 

Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο 

Ε. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο εγκαλούμενος δικηγόρος μπορεί να 

αντιπροσωπεύεται από δικηγόρο της επιλογής του.  

 

Ποιο ή ποιά από τα παραπάνω είναι λανθασμένο/α; 

(α) Β, Δ και Ε μόνο 

(β) Β και Δ μόνο 

(γ) Β, Γ και Δ μόνο 

(δ) Δ μόνο 

(ε) Α και Β μόνο 

 

 

2.Β.  Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Περί Δικαστηρίων Νόμου, ένα δικαστήριο στην 

πολιτική του δικαιοδοσία δύναται να 
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Α. εκδίδει παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα. 

Β. εκδίδει διηνεκές απαγορευτικό διάταγμα. 

Γ. διορίζει παραλήπτη 

Δ. εκδίδει προστακτικό διάταγμα. 

 

Ποιο από τα πιο πάνω είναι ορθό(ά) 

(α) Α, Β και Δ  

(β) Α, Β, Γ και Δ 

(γ) Α, και Β 

(δ) Α μόνο 

(ε) Β και Δ μόνο 

 

 

2.Γ.  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 

(β)  Β μόνο 

(γ)  Γ μόνο 

(δ)  Α και Γ μόνο 

 (ε)   όλα 

 

 

2.Δ. 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. 

 

(α) Β και Γ μόνο 

(β) Α, Γ και Δ μόνο 

(γ) Α μόνο 

(δ) Σε όλες 

(ε) Α και Γ μόνο 

 

2.Ε.  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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2.Στ.  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. 

 

 

2.Ζ.  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 

(ε)  Γ και Δ μόνο 

 

 

2.Η.  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 3 
 

Η εταιρεία Α Λτδ (Εταιρεία) θα εγείρει αγωγή εναντίον πρώην συνεργάτη της, του 

Γάλλου Vincent, για απάτη εναντίον της Εταιρείας που κόστισε στην εταιρεία 

€250.000 ζημιά. 
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Ο Vincent, παρόλο που για 15 χρόνια ζει στην Κύπρο, λόγω γάμου με Κύπρια, έχει 

στενή σύνδεση με την Γαλλία αφού η οικογένεια του ζει εκεί, δηλαδή οι γονείς του, 

ενώ με την σύζυγο του, βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου. 

Τα στελέχη της εταιρείας υποψιάζονται ότι ο Vincent κατά πάσα πιθανότητα θα 

εγκαταλείψει την Κύπρο και θα μεταβεί στην Γαλλία. 

Γνωρίζουν επίσης ότι το μόνο ουσιαστικό στοιχείο του Vincent είναι ένα διαμέρισμα 

αξίας περί των €300.000 για το οποίο μάλιστα έχουν πρόσφατα πληροφορηθεί από 

ένα κτηματομεσίτη ότι ο Vincent ενδιαφέρεται να το πουλήσει. 

Η Εταιρεία θέλει την άποψη σας ως προς τα καλύτερα μέτρα που θα μπορούσαν να 

ληφθούν για την προστασία των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της. 

Ποια θα είναι η αιτιολογημένη γραπτή σας γνώμη;  

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 

(α) Η Μαρία κατοικεί στην Λευκωσία. Ο Πέτρος κατοικεί στην Λάρνακα. Η 

Μαρία παράβηκε την σύμβαση την οποία είχε με τον Πέτρο να του 

μεταβιβάσει το εξοχικό της στην Λεμεσό. Ο Πέτρος θα κινηθεί νομικά για την 

εν λόγω παράβαση της Μαρίας, απαιτώντας ειδική εκτέλεση της συμφωνίας 

τους δηλαδή απαιτώντας όπως η Μαρία μεταβιβάσει στον Πέτρο τον τίτλο 

ιδιοκτησίας του εν λόγω εξοχικού σπιτιού. 

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

(15 μονάδες) 

 

(β) Ο εξ’ αποφάσεως πιστωτής Νίκος, έχει εγγράψει δικαστική απόφαση για 

€69.000 εναντίον του εξ’ αποφάσεως χρεώστη Άδωνη στο αρμόδιο 

Κτηματολογικό Γραφείο (Memo) δυνάμει των προνοιών του Περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου, Κεφ.6, ως έχει τροποποιηθεί, επιβαρύνοντας την ακίνητη 

περιουσία του Άδωνη η οποία είναι αξίας €600.000.  

 Η ισχύς της εν λόγω εγγραφής λήγει σε 3 μήνες και ο Νίκος έχει καταχωρήσει 

αίτηση παράτασης εγγραφής. 

 Ποιός δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου έχει καθ’ ύλη δικαιοδοσία να 

επιληφθεί της αίτησης παράτασης της εγγραφής και γιατί; 

(10 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Τι γνωρίζετε για τους δεοντολογικούς Κανονισμούς των Δικηγόρων αναφορικά με το  

“ασυμβίβαστο” και την “άγρα πελατών”; 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 

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) 


