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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 01.09.2015 καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή Αρ. 

ΑΒ123ΓΔ/2015. Ενάγων στην Αγωγή είναι o Ανδρέας Ανδρέου και Εναγόμενος ο 

Γιώργος Γεωργίου. Το Ειδικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα επιδόθηκε 

προσωπικά στον Εναγόμενο στις 02.09.2015. Μέχρι σήμερα, δηλαδή την 

28.09.2015, ο Εναγόμενος δεν έχει καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης. 

 

Συντάξετε Αίτηση εκ μέρους του Ενάγοντα, σύμφωνα με την Φόρμα 45 των περί 

Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών και χωρίς χρήση ένορκης δήλωσης, για απόφαση 

εναντίον του Εναγόμενου λόγω μη καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 

 

Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να επιδοθεί ένα Κλητήριο Ένταλμα; Υπάρχει 

δυνατότητα παρατάσεως της ισχύος του και εάν ναι, πώς επιτυγχάνεται κάτι 

τέτοιο; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Περιγράψετε τους κανόνες που διέπουν την διακοπή αγωγών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 

 

Η αγωγή, στην οποία εμφανίζεσθε για τον Ενάγοντα, είναι ορισμένη σήμερα για 

ακρόαση. Ο Εναγόμενος έχει καταχωρήσει Υπεράσπιση και Ανταπαίτηση στην 

Αγωγή. Ούτε ο Εναγόμενος, ούτε ο δικηγόρος του παρουσιάζονται. Εσείς 

παρουσιάζεσθε στην καθορισμένη ώρα. Τι θα ζητήσετε από το Δικαστήριο να 

πράξει και ποιες εξουσίες έχει το Δικαστήριο για να χειριστεί αυτό το ζήτημα; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

(Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην Ερώτηση 5) 

 

Α. Περιγράψετε το χρονικό πλαίσιο, εντός του οποίου: 

 

i. Ο Εναγόμενος δικαιούται να καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης σε μία αγωγή, 

 

ii. Ο Ενάγων υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση Απαίτησης, ακολούθως 

της καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης από τον Εναγόμενο,  

 

iii. O Εναγόμενος υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση Υπεράσπισής του, 

ακολούθως της καταχώρησης της Εκθέσεως Απαιτήσεως από τον Ενάγοντα. 

 

B. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου καταχώρησης των υπό ii. και iii. 

ανωτέρω δικογράφων, και εάν ναι, βάσει ποιας διαδικασίας δύναται να γίνει κάτι 

τέτοιο;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Υπάρχει δυνατότητα ένας διάδικος να προβεί σε αλλαγή του δικηγόρου του σε μία 

εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο 

γίνεται κάτι τέτοιο.  


