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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 
Ιούνιος, 2016 

 
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: 
 

 
Την 01.02.2016 καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή 
Αρ. ΑΒ123ΓΔ/2016. Ενάγων στην Αγωγή είναι o Μιχάλης Μιχαήλ και Εναγόμενος 
ο Αντώνης Αντωνίου, αμφότεροι εκ Λευκωσίας. Το Ειδικώς Οπισθογραφημένο 
Κλητήριο Ένταλμα, βάσει του οποίου ο Ενάγων διεκδικεί από τον Εναγόμενο 
οφειλόμενα ποσά, επιδόθηκε στον Εναγόμενο στις 02.02.2016. Στις 04.02.2016, 
ο Εναγόμενος καταχώρησε Σημείωμα Εμφάνισης μέσω δικηγόρου. Μέχρι 
σήμερα, ο Εναγόμενος δεν έχει καταχωρήσει Έκθεση Υπερασπίσεως, κατά 
παράβαση των προνοιών της Διάταξης 21, Θεσμού 1(1).  
 
Συντάξετε Αίτηση εκ μέρους του Ενάγοντα, σύμφωνα με την Φόρμα 46 των περί 
Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών και χωρίς χρήση ένορκης δήλωσης, για έκδοση 
απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω παράλειψης καταχώρησης Εκθέσεως 
Υπερασπίσεως. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 
 
Έχετε λάβει οδηγίες να εγείρετε αγωγή εναντίον του Α, ο οποίος κατοικεί στην 
Ρωσία και δεν είναι υπήκοος της Κύπρου. Περιγράψατε τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσετε, ούτως ώστε η αγωγή να επιδοθεί ορθά στον 
εναγόμενο. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 
 
Δυνάμει των προνοιών της Διάταξης 30, ως έχει τροποποιηθεί, εντός πόσων 
ημερών, αφού συμπληρωθούν τα δικόγραφα, ο Ενάγων στην Αγωγή πρέπει να 
εκδώσει Κλήση για Οδηγίες; Εάν ο Ενάγων αμελήσει ή παραλείψει να εκδώσει 
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την Κλήση για Οδηγίες και ο Εναγόμενος δεν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια 
εις αντίδραση, ποιες είναι οι συνέπειες σε σχέση με την Αγωγή; 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 
 
 
Ποια είναι η χρησιμότητα της «Αποκάλυψης και Επιθεώρησης Εγγράφων» και 
ποιες είναι οι συνέπειες που δύναται να υποστεί διάδικος ο οποίος εσκεμμένα 
δεν συμμορφώνεται με σχετικό διάταγμα;  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 
 
Σε ποιες περιπτώσεις μία αγωγή μπορεί να διακοπεί χωρίς να δημιουργηθεί 
δεδικασμένο; Περιγράψετε τα διαδικαστικά βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; 
(Κάθε απάντηση να δοθεί μονολεκτικά – Σωστό/Λάθος) 
 
α. Η καταχώρηση Έφεσης ενεργεί ανασταλτικά ως προς την εκτέλεση της 
εφεσιβαλλόμενης απόφασης. 
 
β. Ένα Κλητήριο Ένταλμα 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 7 εβδομάδες από της εκδόσεως της εφεσιβαλλόμενης απόφασης. 
 
ε. Αγωγή, η βάση της οποίας αφορά δόλο/απάτη (fraud) αρχίζει πάντα με 
Ειδικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα.   
 
στ. Τα δικόγραφα θεωρούνται συμπληρωμένα (the pleadings shall be deemed to 
be closed) με την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της 
απάντησης στην υπεράσπιση ή εάν δεν καταχωρηθεί απάντηση, τότε μετά την 
παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της υπεράσπισης. 
 


