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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 2018 
 

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

 

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. 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. 
 

 

 Ο Ανδρέας θα απουσίαζε από την Κύπρο για 3 μήνες και ως εκ τούτου έδωσε στον 

φίλο του Γιάννη πληρεξούσιο για να πληρώνει ο Γιάννης εκ μέρους του Ανδρέα τους 

λογαριασμούς κοινής ωφελείας όπως τηλέφωνο , ρεύμα κλπ. 

 Δυστυχώς, το πληρεξούσιο το οποίο δόθηκε ήταν γενικό και ο Γιάννης ο οποίος 

φαίνεται δεν ήταν και τόσο φίλος του Ανδρέα χρησιμοποίησε το πληρεξούσιο για να 

μεταβιβάσει επ’ ονόματι του ένα ακίνητο του Ανδρέα το οποίο ο Γιάννης πάντα 

ήθελε, προφασιζόμενος ότι ο Ανδρέας του χρωστούσε χρήματα. 

 Σας επισκέπτεται ο Ανδρέας ο οποίος θα κινηθεί νομικά εναντίον του Γιάννη για 

επανάκτηση του ακινήτου. Ανάμεσα σ’ άλλα σας αναφέρει ότι έχει πληροφορίες ότι ο 

Γιάννης προτίθεται να πουλήσει το ακίνητο σε κάποιο τρίτο πρόσωπο και επομένως 

να το αποξενώσει. 

 

 Ποιά είναι τα  μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την διαφύλαξη του ακινήτου 

μέχρι την έκβαση της αγωγής του Ανδρέα; 

 Στην απάντηση σας παρακαλώ να σκιαγραφήσετε την διαδικασία με παράθεση 

νομολογίας. 

 (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 
 

Ποιά είναι η κατά τόπο πολιτική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου; 

 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3. 
 

(α) Ποιά είναι η καθ’ ύλη ποινική δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου; 

 

 (10 μονάδες) 

 

(β) Ποιός ο ορισμός του “ασκείν την δικηγορία” στο άρθρο 2 του Περί 

Δικηγόρων Νόμου; 

(15 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 
 

Τι γνωρίζετε για το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων και την ενώπιον αυτού 

διαδικασία; 

(25 μονάδες) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. 
 

Καταφρόνηση  του Δικαστηρίου και Άρθρο 44 του Περί Δικαστηρίων Νόμου ως έχει 

μέχρι σήμερα τροποποιηθεί. 

Παρακαλώ αναπτύξτε τί γνωρίζετε για το θέμα. 

(25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. 

 
Παρακαλώ αναπτύξτε 3 δεοντολογικούς Κανονισμούς των Δικηγόρων. 

 

(25 μονάδες) 

 


