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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Φεβρουάριος, 2018 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις από τις 6 ερωτήσεις. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (25 Μονάδες) 

 

Την 11.12.2017 καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, η Αγωγή υπ’ 

αρ. 12345/2017. Το Ειδικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα επιδόθηκε 

προσωπικά στον Εναγόμενο στις 21.12.2017 και σχετική ένορκη δήλωση του επιδότη 

καταχωρήθηκε στο φάκελο της Αγωγής. Μέχρι σήμερα, δηλαδή την 01.02.2018, ο 

Εναγόμενος δεν έχει καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης.  

 

Ποια από τις ακόλουθες δικονομικές ενέργειες είναι ορθή; Απαιτείται η υπόδειξη 

ΜΟΝΟ της ορθής απάντησης. 

 

(α) Να αποστείλετε επιστολή προσωπικά στον Εναγόμενο ζητώντας του να καταχωρήσει 

Σημείωμα Εμφάνισης. 

 

(β) Να καταχωρήσετε αίτηση δια κλήσεως, η οποία να μη συνοδεύεται από ένορκη 

δήλωση, ζητώντας από το Δικαστήριο την έκδοση απόφασης εναντίον του Εναγόμενου, 

λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(γ) Να καταχωρήσετε αίτηση δια κλήσεως, η οποία να συνοδεύεται από ένορκη 

δήλωση, ζητώντας την έκδοση απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω μη 

καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(δ) Να εμφανιστείτε άνευ αιτήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου μετά την πάροδο των 10 

ημερών από της επίδοσης του Κλητηρίου Εντάλματος και να ζητήσετε την έκδοση 

απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(ε) Να καταχωρήσετε μονομερή αίτηση, ζητώντας από το Δικαστήριο την έκδοση 

απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(στ) Να εγείρετε νέα αγωγή εναντίον του Εναγόμενου και να επιχειρήσετε εκ νέου την 

επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος στον Εναγόμενο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

 

Κλητήριο ένταλμα καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 

03.04.2017. Στις 01.02.2018 διαπιστώνετε ότι το Κλητήριο Ένταλμα δεν έχει ακόμη 

επιδοθεί στον Εναγόμενο, παρά τις εύλογες προσπάθειες που έχουν γίνει προς το 

σκοπό αυτό. 

 

Ποιες θα είναι οι δικονομικές συνέπειες εάν το Κλητήριο Ένταλμα δεν επιδοθεί στον 

Εναγόμενο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του και ποια δικονομικά 

διαβήματα μπορείτε να λάβετε προς αποτροπή των συνεπειών αυτών; 

(25 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:  

 

Ποια είναι η σημασία της Διάταξης 27, Θεσμός 3;  

 

Εκθέσετε ένα πρακτικό παράδειγμα της χρήσης της. 

(25 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: (25 Μονάδες) 

 

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην Ερώτηση 4. Κάθε ορθή 

απάντηση λαμβάνει 5 μονάδες. 

 

(α) Εντός πόσων ημερών από της επίδοσης μίας αγωγής, ο Εναγόμενος δικαιούται να 

καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης; 

 

(β) Εντός πόσων ημερών ο Ενάγων υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση 

Απαίτησής του, ακολούθως της καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης από τον 

Εναγόμενο;  

 

(γ) Εντός πόσων ημερών ο Εναγόμενος υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση 

Υπεράσπισής του, ακολούθως της καταχώρησης της Εκθέσεως Απαιτήσεως; 

 

(δ) Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου καταχώρησης των υπό (α) έως και (γ) 

ανωτέρω δικογράφων, και εάν ναι, βάσει ποιας δικονομικής διάταξης; 

 

(ε) Εντός πόσων εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης μίας τελικής απόφασης 

μπορεί να καταχωρηθεί έφεση κατά της εν λόγω απόφασης, για να μη θεωρείται 

εκπρόθεσμη; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5:  

 

Η αγωγή, στην οποία εμφανίζεστε για όλους τους Εναγόμενους, εκ των οποίων ο πρώτος 

έχει καταχωρήσει ανταπαίτηση κατά του μοναδικού ενάγοντα, είναι ορισμένη σήμερα 

για ακρόαση. Ούτε ο Ενάγων, ούτε ο δικηγόρος του παρουσιάζονται. Όλοι οι 

εναγόμενοι και εσείς παρουσιάζεστε δεόντως στο Δικαστήριο στην καθορισμένη ώρα.  

 

Τι μπορείτε να ζητήσετε από το Δικαστήριο και τι μπορεί να πράξει το Δικαστήριο εν 

όψει του αιτήματός σας; 

(25 Μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:  

 

Πότε θεωρείται δυνάμει της Διάταξης 26, Θεσμός 11 ότι τα δικόγραφα ότι έχουν κλείσει 

και ποια είναι η σημασία αυτού του χρονικού παράγοντα σε σχέση με την εφαρμογή 

των προνοιών της Διάταξης 30, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα; 

(25 Μονάδες) 

 

 

 

 ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


