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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Οκτώβριος, 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 01.09.2016 καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή Αρ. 

ΑΒ123ΓΔ/2016. Ενάγων στην Αγωγή είναι o Ανδρέας Γεωργίου και Εναγόμενος ο 

Παντελής Νικολάου, αμφότεροι εκ Λευκωσίας. Το Ειδικώς Οπισθογραφημένο 

Κλητήριο Ένταλμα, βάσει του οποίου ο Ενάγων διεκδικεί από τον Εναγόμενο 

οφειλόμενα ποσά, επιδόθηκε στον Εναγόμενο στις 02.09.2016. Μέχρι σήμερα 

(28.09.2016), 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 έκδοση 

απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω παράλειψης καταχώρησης Σημειώματος 

Εμφάνισης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 

 

Εκθέσετε τους κανόνες που διέπουν την Αίτηση για έκδοση συνοπτικής απόφασης 

(summary judgment). 

 

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 την 

Κλήση για Οδηγίες και ο Εναγόμενος δεν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εις 

αντίδραση, ποιες είναι οι συνέπειες σε σχέση με την Αγωγή; 

 



2 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 

 

Η αγωγή στην οποία εμφανίζεστε για τον Εναγόμενο είναι ορισμένη σήμερα για 

ακρόαση. Υπάρχει ανταπαίτηση. Ούτε ο Ενάγων, ούτε ο δικηγόρος του 

εμφανίζονται. Εσείς και ο πελάτης σας είστε παρόντες. Περιγράψετε τη διαδικασία 

που θα ακολουθήσετε, καθώς επίσης τι δύναται να πράξει το Δικαστήριο σε τέτοιες 

περιπτώσεις. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Γιατί ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει περαιτέρω ή καλύτερες λεπτομέρειες σε 

σχέση με δικόγραφο του αντιδίκου του; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Παρά τις προσπάθειές σας, περνούν 11 μήνες από την ημέρα από την οποία είχατε 

καταχωρήσει Κλητήριο Ένταλμα εκ μέρους του Ενάγοντα πελάτη σας, χωρίς, 

ωστόσο, να έχει γίνει κατορθωτή η επίδοσή του στον Εναγόμενο. Τι πρέπει να 

κάμετε για να προστατεύσετε τα συμφέροντα του πελάτη σας;  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

 


