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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος, 2020 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
 

Να απαντηθούν συνολικά 4 από τις 6 ερωτήσεις.  

Κάθε ερώτηση φέρει 25 μονάδες.   

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 

Μπορεί ο Ενάγων να διακόψει μέρος της αγωγής του χωρίς άδεια του Δικαστηρίου, 

χωρίς συγκατάθεση του Εναγομένου και χωρίς να δημιουργηθεί δεδικασμένο;  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Συνεπεία της μη καταχώρησης από τον Εναγόμενο σημειώματος εμφάνισης σε αγωγή 

που καταχωρήθηκε εναντίον του και επιδόθηκε δεόντως σε ενήλικο μέλος της 

οικογένειάς του, το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον του απόφαση, κατόπιν σχετικής 

αίτησης του Ενάγοντα. Ο Εναγόμενος σας ενημερώνει για αυτό το γεγονός και σας δίδει 

οδηγίες να λάβετε μέτρα.  

 

Περιγράψετε το είδος των δικονομικών μέτρων που μπορείτε να λάβετε και τους 

παράγοντες που το Δικαστήριο θα αξιολογήσει προκειμένου να ασκήσει ή όχι την 

διακριτική του εξουσία υπέρ του Εναγόμενου. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Πότε η δικογραφία σε μία αγωγή θεωρείται κλειστή; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Εντός πόσων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης μίας τελικής Απόφασης, μπορεί να 

καταχωρηθεί έφεση κατά της εν λόγω τελικής Απόφασης, και πως επηρεάζεται η 

δυνατότητα εκτέλεσης αυτής της τελικής Απόφασης, όταν καταχωρηθεί Έφεση εναντίον 

αυτής από το διάδικο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε αυτή η τελική Απόφαση;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

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

ακρόαση. Δεν υπάρχει ανταπαίτηση. Τόσο ο Ενάγων, όσο και ο Εναγόμενος είναι 

παρόντες με τους δικηγόρους τους και αμφότεροι εκφράζουν τη θέση ότι δε θα 

προσφέρουν μαρτυρία. Περιγράψετε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Έχετε λάβει οδηγίες να εγείρετε αγωγή εναντίον του Α και του Β, σε σχέση με αστικό 

αδίκημα που κατ’ ισχυρισμό διεπράχθη στην Κύπρο από τους Α και Β.  

 

Η Εναγόμενη Α είναι κυπριακή εταιρεία, η οποία έχει το εγγεγραμμένο της γραφείο 

στη Λευκωσία. Ο Εναγόμενος Β είναι φυσικό πρόσωπο, αλλοδαπός, ο οποίος διαμένει 

μόνιμα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Περιγράψατε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε μέχρις ότου η αγωγή 

επιδοθεί και στους δύο Εναγόμενους. 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 

 

 


