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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Οκτώβριος, 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. Κάθε ερώτηση 

φέρει 25 μονάδες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 

Την 01.02.2017 καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή 

Αρ. ΑΒΓΔΕ/2017, δια Γενικώς Οπισθογραφημένου Κλητηρίου Εντάλματος. Ο 

Ενάγων στην Αγωγή είναι o Γιώργος Γεωργίου και Εναγόμενος ο Ανδρέας Ανδρέου. 

Το Γενικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα επιδόθηκε στον Εναγόμενο στις 

07.02.2017. Στις 15.02.2017, ο Εναγόμενος καταχώρησε Σημείωμα Εμφάνισης. 

Μέχρι σήμερα, ο Ενάγων δεν έχει καταχωρήσει την Έκθεση Απαιτήσεώς του. 

 

Συντάξετε Αίτηση εκ μέρους του Εναγόμενου, σύμφωνα με την Φόρμα 46 των περί 

Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών και χωρίς χρήση ένορκης δήλωσης, για απόρριψη 

της Αγωγής του Ενάγοντα, λόγω παράλειψης προώθησής της. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Πότε και γιατί ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Τι είδους αποφάσεις μπορεί το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει επιλαμβανόμενο 

μίας έφεσης κατά τελικής απόφασης ενός πρωτόδικου Δικαστηρίου; Η απάντηση να 

δοθεί υπό μορφή επιγραμματικών αναφορών. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Περιγράψετε τη διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί δυνάμει των προνοιών 

της Διατάξεως 33 κατά την ακρόαση αγωγής, όπου υπάρχει ανταπαίτηση και οι 

διάδικοι δηλώνουν ότι δεν θα καλέσουν μάρτυρες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Πελάτης σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί εναντίον του ερήμην απόφαση σε αγωγή. 

Σας αναφέρει ότι δεν του επιδόθηκε η αγωγή, ότι έχει βάσιμη υπεράσπιση στην 

ουσία της αγωγής και σας δίδει οδηγίες για λήψη μέτρων για παραμερισμό της 

απόφασης. 

 

Τί είδους αίτηση πρέπει να καταχωρήσετε και ποιες είναι οι αρχές του διέπουν την 

άσκηση της εξουσίας του Δικαστηρίου για παραμερισμό της ερήμην απόφασης; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; (Μονολεκτικά: Συμφωνώ / Διαφωνώ) 

 

Α.  Τα δικόγραφα συνιστούν μέσο προσφοράς μαρτυρίας ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

Β. Η καταχώρηση σημειώματος εμφάνισης συνιστά νομική υποχρέωση. 

 

Γ.  Μία αγωγή μπορεί να διακοπεί μετά τον ορισμό της για ακρόαση, χωρίς άδεια 

του Δικαστηρίου. 

 

Δ.  Σκόπιμη μη συμμόρφωση του ενάγοντα με διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων 

συνιστά λόγο για απόρριψη της αγωγής. 

 

Ε.  Όταν ο ενάγων διαμένει στο εξωτερικό, απαιτείται η καταχώρηση διοριστήριου 

(retainer). 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


