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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Ιούνιος, 2018 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις από τις 6 ερωτήσεις.  

Κάθε απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (25 Μονάδες) 

 

Το Δικαστήριο, στο στάδιο των οδηγιών, εξέδωσε διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εντός 

60 ημερών. Ο Ενάγων στην Αγωγή σκόπιμα παρέλειψε να συμμορφωθεί με το διάταγμα 

του Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων. Εσείς εκπροσωπείτε τον Εναγόμενο.  

 

Ποια δικονομικά διαβήματα μπορείτε να λάβετε και ποιες συνέπειες πιθανό να 

αντιμετωπίσει ο Ενάγων λόγω της πιο πάνω αναφερόμενης συμπεριφοράς του; 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 Μονάδες) 

 

Διαπιστώνετε βάσει των γνώσεων που διαθέτετε επί ουσιαστικού δικαίου, ότι η αγωγή 

που καταχωρήθηκε εναντίον του πελάτη σας, δεν αποκαλύπτει λογική αιτία αγωγής.  

 

Τι δικονομικά διαβήματα μπορείτε να λάβετε και βάσει ποιας δικονομικής διάταξης; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: (25 Μονάδες) 

 

Σύμφωνα με τη Διάταξη 2, Θεσμός 1, με ποιο εναρκτήριο μέσο αρχίζει μία αγωγή 

ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: (25 Μονάδες) 

 

Έχετε καταχωρήσει αγωγή εκ μέρους πελάτη σας εναντίον του ΑΒ για οφειλές δυνάμει 

τιμολογίων. Σύμφωνα με τον πελάτη σας, ο ΑΒ διέμενε σε συγκεκριμένη διεύθυνση στη 

Λευκωσία. Ωστόσο, όλες οι προσπάθειες του ιδιώτη επιδότη να επιδώσει το κλητήριο 

ένταλμα προσωπικά στον ΑΒ στην οικία του ή σε μέλος της οικογένειάς του απέτυχαν. 

Ο ΑΒ παραιτήθηκε από την εργασία του πριν την καταχώρηση της αγωγής και δεν 

γνωρίζεται που εργάζεται και που διαμένει σήμερα.  

 

Ποια δικονομικά διαβήματα μπορείτε να λάβετε, ούτως ώστε να μπορέσετε να φέρετε 

σε γνώση του ΑΒ την ύπαρξη της αγωγής;   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: (25 Μονάδες) 

 

Εντός πόσων ημερών από την έκδοση μίας τελικής πρωτόδικης απόφασης πρέπει να 

καταχωρηθεί μία έφεση και ποιες εξουσίες έχει το Ανώτατο Δικαστήριο, ως 

δευτεροβάθμιο δικαστικό όργανο, όταν επιλαμβάνεται μίας έφεσης; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: (25 Μονάδες) 

 

Έχετε λάβει οδηγίες να εγείρετε αγωγή εναντίον του Α, ο οποίος κατοικεί στις ΗΠΑ και 

δεν είναι υπήκοος της Κύπρου.  

 

Περιγράψατε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, ούτως ώστε η αγωγή να 

επιδοθεί ορθά στον εναγόμενο. 

 

 

 

 ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


