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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος, 2017 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

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

οποιεσδήποτε τρεις από τις Ερωτήσεις 2, 3, 4, 5 και 6. Οι απαντήσεις 2, 3 και 4 να μην 

υπερβαίνουν τις 15 γραμμές. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 

Ο Ανδρέας Ανδρέου εκ Λευκωσίας, δυνάμει γραπτής συμφωνίας που υπέγραψε την 

01.12.2014 με τον Γιώργο Γεωργίου, επίσης εκ Λευκωσίας, συμφώνησε να δανείσει και 

δάνεισε στο Γιώργο Γεωργίου Ευρώ 10.000,00 με τόκο 2% ετησίως μέχρι εξοφλήσεως.  

 

Η συμφωνία υπεγράφη στη Λεμεσό και προέβλεπε ότι το ποσό του δανείου πλέον οι τόκοι 

θα εξοφλούντο εφάπαξ από τον Γιώργο Γεωργίου εντός 24 μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της συμφωνίας.  

 

Ο Ανδρέας Ανδρέου σας αναφέρει σήμερα ότι ο Γιώργος Γεωργίου ουδέν ποσό του κατέβαλε 

ως η υποχρέωσή του δυνάμει της πιο πάνω συμφωνίας και σας ζητά να εγείρετε αγωγή για 

ανάκτηση των οφειλομένων. Συντάξετε την Έκθεση Απαιτήσεως. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

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

αγωγή. Ο προτιθέμενος εναγόμενος δεν είναι Κύπριος υπήκοος και κατοικεί στις Η.Π.Α.. 

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

στον εναγόμενο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Περιγράψατε την διαδικασία κατά την ακρόαση αγωγής, όπου ο Ενάγων και ο Εναγόμενος 

είναι παρόντες, δεν υπάρχει ανταπαίτηση και δηλώνεται από τους διαδίκους ότι θα 

προσφέρουν μαρτυρία.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Πότε απαιτείται να προηγηθεί άδεια του Δικαστηρίου για τη διακοπή αγωγής, έτσι ώστε να 

μη δημιουργηθεί δεδικασμένο; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Περιγράψετε το χρόνο: 

 

1. εντός του οποίου ο Εναγόμενος δικαιούται να καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης σε 

μία αγωγή. 

 

2. εντός του οποίου o Ενάγων υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση Απαίτησής του, 

ακολούθως της καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης από τον Εναγόμενο.  

 

3. εντός του οποίου ο Εναγόμενος υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση 

Υπεράσπισής του, ακολούθως της καταχώρησης της Εκθέσεως Απαιτήσεως από τον 

Ενάγοντα. 

 

4. εντός του οποίου ο Ενάγων υποχρεούται να εκδώσει Κλήση για Οδηγίες. 

 

5. κατά τον οποίο τα δικόγραφα θεωρούνται συμπληρωμένα. 

 

6. εντός του οποίου ένας διάδικος δύναται να καταχωρήσει έφεση κατά τελικής 

απόφασης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; (Σωστό / Λάθος) 

 

1. Η καταχώρηση Έφεσης ενεργεί ανασταλτικά για την εκτέλεση της εφεσιβαλλόμενης 

απόφασης. 

 

2. Ένα Κλητήριο Ένταλμα εκπνέει μετά την πάροδο 2 ετών από την ημερομηνία 

καταχώρησής του. 

 

3. Όταν ο πελάτης / ενάγων διαμένει στο εξωτερικό δεν απαιτείται η καταχώρηση 

διοριστήριου εγγράφου (retainer). 

 

4. Δυνάμει των προνοιών της Δ.25, ως έχει τροποποιηθεί και υφίσταται σήμερα, ο ενάγων 

δύναται, χωρίς να λάβει προηγούμενη άδεια του Δικαστηρίου, να τροποποιήσει το 

κλητήριο ένταλμά του οποτεδήποτε μετά την καταχώρηση του και πριν την επίδοση 

του. 

 

5. Αγωγή, η βάση της οποίας αφορά λίβελο (libel), αρχίζει πάντα με Ειδικώς 

Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα. 
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6. Ένορκη παραδοχή που γίνεται από διάδικο στα πλαίσια μία αγωγής δύναται να 

χρησιμοποιηθεί εναντίον του εν λόγω διαδίκου στα πλαίσια άλλης διαδικασίας / 

αγωγής.   

 

 ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


