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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος, 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. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 

Ο Ανδρέας Ανδρέου είναι οδηγός του αυτοκινήτου με αριθμό εγγραφής ΥΥΥ10. Στις 

20.02.2017, ο Ανδρέας Ανδρέου, ο οποίος μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο καθώς 

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

συγκρουστεί μετωπικά με το φορτηγό όχημα με αριθμούς εγγραφής ΧΧΧ20, το οποίο 

οδηγούσε ο Βασίλης Βασιλείου. Ο Βασίλης Βασιλείου είναι και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, 

το οποίο χρησιμοποιεί καθημερινά για επαγγελματικούς σκοπούς. Ούτε ο Ανδρέας 

Ανδρέου, ούτε ο Βασίλης Βασιλείου τραυματίστηκαν. Συνεπεία της σύγκρουσης, το 

φορτηγό υπέστη εκτεταμένες ζημίες. Για την επιδιόρθωση των ζημιών αυτών, χρειάστηκαν 

15 ημέρες και ποσό Ευρώ 10.000,00. Το φορτηγό απέφερε στον Βασίλη Βασιλείου καθαρό 

ημερήσιο εισόδημα Ευρώ 200,00. Ο Βασίλης Βασιλείου σας δίδει οδηγίες να εγείρετε 

αγωγή εναντίον Ανδρέα Ανδρέου. Συντάξετε την Έκθεση Απαιτήσεως. 

(Βαθμοί 25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Δυνάμει των προνοιών της Διάταξης 30, ως έχει τροποποιηθεί:  

 

(α) Εντός πόσων ημερών, αφού συμπληρωθούν τα δικόγραφα, ο Ενάγων πρέπει να εκδώσει 

Κλήση για Οδηγίες; Η απάντηση να δοθεί μονολεκτικά. 

(Βαθμοί 5) 

 

(β) Εάν ο Ενάγων αμελήσει ή παραλείψει να εκδώσει την Κλήση για Οδηγίες και ο 

Εναγόμενος δεν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εις αντίδραση, ποιες είναι οι συνέπειες σε 

σχέση με την Αγωγή; Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 7 γραμμές. 

(Βαθμοί 20) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Ενεργείτε για τον Εναγόμενο σε Αγωγή η οποία καταχωρήθηκε το 2017. Ο Εναγόμενος σας 

ενημερώνει ότι ο Ενάγων πιθανόν να έχει στην κατοχή του σημαντικά έγγραφα που 

σχετίζονται με την ουσία της Αγωγής, τα οποία ο ίδιος δεν κατέχει. Ανησυχείτε μήπως κατά 

την ακρόαση της Αγωγής αυτά εμφανιστούν, χωρίς να έχετε προηγούμενη γνώση του 

περιεχομένου των εν λόγω εγγράφων. Πως μπορείτε να λάβετε γνώση των εγγράφων που ο 
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Ενάγων έχει στην κατοχή του και τι περιέχουν αυτά; Η απάντηση που θα δοθεί, να 

λαμβάνει υπόψιν τις πρόνοιες τις Διάταξης 28, όπως αυτή διαβάζεται υπό το πρίσμα 

Διαταγής 30. 

(Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Είστε ο δικηγόρος του Ενάγοντα σε Αγωγή, η οποία καταχωρήθηκε το 2014. Κατά τη 

μελέτη της υπόθεσης στα πλαίσια προπαρασκευής της για την ακρόαση της Αγωγής, 

διαπιστώνετε ανάγκη τροποποιήσεως της Εκθέσεως Απαιτήσεως.  

 

Είναι δυνατή μία τέτοια τροποποίηση; Εάν ναι, περιγράψετε υπό μορφή επιγραμματικών 

αναφορών της αρχές που διέπουν την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου. 

(Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου ο ενάγων να επιτύχει την 

έκδοση συνοπτικής αποφάσεως (summary judgment);  

 

Η απάντηση να καταγράφει επιγραμματικά τις προϋποθέσεις υπό μορφή επιγραμματικών 

αναφορών. 

(Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

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

 

1. Ένα Κλητήριο Ένταλμα εκπνέει μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία 

καταχώρησής του. 

(Βαθμοί 5) 

 

2. Ο Ενάγων υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση Απαίτησής του εντός 14 ημερών, 

ακολούθως της καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης από τον Εναγόμενο.  

(Βαθμοί 5) 

 

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

εγγράφου (retainer). 

(Βαθμοί 5) 

 

4. Ένας διάδικος δεν δικαιούται να προβεί σε αλλαγή δικηγόρου μετά την έναρξη της 

ακρόασης της Αγωγής. 

(Βαθμοί 5) 
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5. Αγωγή, η βάση της οποίας εμπεριέχει το στοιχείο του δόλου / απάτης, αρχίζει πάντα 

με Ειδικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα. 

(Βαθμοί 5) 

 

 

 ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


