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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2019 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις. Να απαντηθεί οπωσδήποτε η Ερώτηση 1 και 

οποιεσδήποτε τρεις από τις Ερωτήσεις 2, 3, 4, 5 και 6. Κάθε ερώτηση φέρει 25 

μονάδες. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 25 γραμμές) 

 

Ο Α είναι οδηγός του αυτοκινήτου με αριθμό εγγραφής ΥΥΥ10. Ιδιοκτήτης του εν λόγω 

αυτοκινήτου είναι ο Β. Ο Α, ο οποίος μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο καθώς οδηγούσε, 

οδήγησε το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί 

μετωπικά με φορτηγό όχημα, το οποίο οδηγούσε ο Γ. Ούτε ο Α, ούτε ο Γ τραυματίστηκαν. 

Ωστόσο, τα οχήματα που συγκρούστηκαν υπέστησαν εκτεταμένες ζημίες. Για την 

επιδιόρθωση του φορτηγού χρειάστηκαν 15 ημέρες. Ιδιοκτήτρια του φορτηγού είναι η 

εταιρεία «ΑΒΓΔΕ ΛΤΔ», η οποία, για την επιδιόρθωση των ζημιών που υπέστη το φορτηγό, 

κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 10.000,00. Το φορτηγό απέφερε στην ιδιοκτήτριά του 

καθαρό ημερήσιο εισόδημα Ευρώ 100,00. Ο διευθυντής της ιδιοκτήτριας εταιρείας του 

φορτηγού σας δίδει οδηγίες να εγείρετε αγωγή εναντίον παντός υπευθύνου.  

 

Συντάξετε την Έκθεση Απαιτήσεως. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές) 

 

Πρόκειται να εγείρετε αγωγή εναντίον του Α, ο οποίος θα είναι ο μόνος εναγόμενος στην 

αγωγή. Η βάση της αγωγής αφορά παράβαση σύμβασης, η οποία υπεγράφη στην Κύπρο 

και αφορά την αγορά ακινήτου στη Λάρνακα.  

 

Ο προτιθέμενος εναγόμενος δεν είναι Κύπριος υπήκοος και κατοικεί στην Αυστραλία. 

Περιγράψατε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε μέχρις ότου η αγωγή επιδοθεί 

στον εναγόμενο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; (Μονολεκτικά: Συμφωνώ/Διαφωνώ) 

 

Α.  Τα δικόγραφα δε συνιστούν μέσο προσφοράς μαρτυρίας ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

Β. Η καταχώρηση σημειώματος εμφάνισης συνιστά νομική υποχρέωση. 

 

Γ.  Μία αγωγή μπορεί να διακοπεί από τον Ενάγοντα μετά τον ορισμό της για 

ακρόαση, χωρίς άδεια του Δικαστηρίου. 

 

Δ.  Σκόπιμη μη συμμόρφωση του ενάγοντα με διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων 

συνιστά λόγο για απόρριψη της αγωγής. 

 

Ε.  Όταν ο ενάγων διαμένει στο εξωτερικό, δεν απαιτείται η καταχώρηση διοριστήριου 

(retainer). 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 

 

Υπάρχει δυνατότητα τροποποιήσεως της Εκθέσεως Απαιτήσεως βάσει της Διάταξης 25, ως 

έχει τροποποιηθεί και εφαρμόζεται σήμερα και εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; (Μονολεκτικά: Συμφωνώ/Διαφωνώ) 

 

Α. Στην Έκθεση Απαίτησης δεν πρέπει να καταγράφεται η νομική βάση της Αγωγής 

(με παραπομπή σε νομοθεσία) στην οποία στηρίζεται η αξίωση του Ενάγοντα. 

 

Β. Αίτηση για διαγραφή μέρους δικογράφου γίνεται δυνάμει της Διαταγής 27, Θεσμός 

3. 

 

Γ. Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης από τον 

Εναγόμενο καταχωρείται δια κλήσεως. 
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Δ. Σε αγωγή, η βάση της οποίας αφορά δόλο/απάτη (fraud), απαιτείται δικογράφηση 

λεπτομερειών στην Έκθεση Απαίτησης. 

 

Ε. Αίτηση για ανανέωση της ισχύος Κλητηρίου Εντάλματος αγωγής που έχει 

εκπνεύσει, μπορεί να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από την εκπνοή του. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; (Μονολεκτικά: Συμφωνώ/Διαφωνώ) 

 

Α. Η καταχώρηση Έφεσης ενεργεί ανασταλτικά ως προς την εκτέλεση της 

εφεσιβαλλόμενης απόφασης. 

 

Β. Ένα Κλητήριο Ένταλμα, το οποίο δεν έχει επιδοθεί στον Εναγόμενο, εκπνέει μετά 

την πάροδο 2 ετών από την ημερομηνία καταχώρησής του. 

 

Γ. Όταν ο πελάτης/εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό, δεν απαιτείται η καταχώρηση, 

μαζί με το σημείωμα εμφάνισης, διοριστήριου εγγράφου (retainer). 

 

Δ. Η προθεσμία καταχώρησης Έφεσης κατά τελικής (final) απόφασης σε Αγωγή είναι 

2 εβδομάδες από της εκδόσεως της εφεσιβαλλόμενης απόφασης. 

 

Ε. Αγωγή, η βάση της οποίας αφορά δόλο/απάτη (fraud) αρχίζει πάντα με Ειδικώς 

Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα.   

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 


