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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση φέρει 25 μονάδες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 

Ποιες είναι οι συνέπειες της μη επίδοσης του Κλητηρίου Εντάλματος σε ένα εκ των 

εναγόμενων που αναφέρονται στον τίτλο της Αγωγής, εντός της περιόδου των 12 μηνών 

που προβλέπει η Διάταξη 4, Θεσμός 1 των περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Ποια δικονομικά διαβήματα μπορεί να λάβει διάδικος, στον οποίο έχει επιδοθεί Κλητήριο 

Ένταλμα και ο οποίος αμφισβητεί τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Οι ερωτήσεις υπό (α) και (β) φέρουν 12.5 μονάδες η κάθε μία.  

 

(α) Τι αίτηση μπορεί να καταχωρήσει ο Ενάγων, όταν ο Εναγόμενος στον οποίον έχει 

δεόντως επιδοθεί το Κλητήριο Ένταλμα δεν έχει καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης; 

 

(β) Τι αίτηση μπορεί να καταχωρήσει ο Εναγόμενος, ο οποίος έχει καταχωρήσει 

Σημείωμα Εμφάνισης σε Γενικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα και ο Ενάγων δεν 

έχει καταχωρήσει Έκθεση Απαίτησης;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Η εταιρεία ΑΒ έλαβε δάνειο ύψους €100.000 από την εταιρεία ΓΔ. Οι υποχρεώσεις της 

εταιρείας ΑΒ δεν εξασφαλίζονται από προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις των διευθυντών και 

μετόχων της.  

 

Η εταιρεία ΑΒ έχει παραβεί τους όρους της συμφωνίας δανείου και η εταιρεία ΓΔ 

καταχώρησε αγωγή εναντίον της δανειολήπτριας εταιρείας ΑΒ, των διευθυντών και των 

μετόχων της, διεκδικώντας από τους εναγόμενους, από κοινού και χωριστά, το 

οφειλόμενο ποσό δυνάμει του δανείου, πλέον τόκους και έξοδα. 
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Στην Αγωγή ενεργείτε για τους διευθυντές και μετόχους της εταιρείας ΑΒ, οι οποίοι 

αμφισβητούν οποιαδήποτε ευθύνη τους έναντι της εταιρείας ΓΔ και ύπαρξη αγώγιμου 

δικαιώματος εναντίον τους.  

 

Ποιο δικονομικό διάβημα έχετε στη διάθεσή σας, προς αντιμετώπιση της συγκεκριμένης 

αγωγής εναντίον των πελατών σας;   

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Οι ερωτήσεις υπό (α) και (β) φέρουν 12.5 μονάδες η κάθε μία.  

 

(α) Ποιο δικονομικό διάβημα μπορεί να λάβει διάδικος, ο οποίος επιθυμεί να πάρει 

αντίγραφο εγγράφου, το οποίο αναφέρεται σε δικόγραφο ή ένορκη δήλωση αντιδίκου; 

 

(β) Ποιες είναι οι συνέπειες για διάδικο, ο οποίος ηθελημένα δε συμμορφώνεται με 

Διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Οι ερωτήσεις υπό (α) και (β) φέρουν 5 μονάδες η κάθε μία.  

Η ερώτηση υπό (γ) φέρει 15 μονάδες. 

 

(α) Ποιες είναι οι συνέπειες της απόρριψης από το Ανώτατο Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια 

Δικαιοδοσία) μίας έφεσης, η οποία καταχωρήθηκε κατά πρωτόδικης τελικής Απόφασης; 

 

(β) Εντός πόσων ημερών από την ημερομηνία που μία τελική Απόφαση καθίσταται 

δεσμευτική στον προτιθέμενο εφεσείοντα, μπορεί να καταχωρηθεί έφεση κατά της εν λόγω 

τελικής Απόφασης; 

 

(γ) Πως επηρεάζεται η δυνατότητα εκτέλεσης μίας πρωτόδικης τελικής Απόφασης, όταν 

καταχωρηθεί Έφεση εναντίον αυτής της τελικής Απόφασης;  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 


