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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 2020 

___________________________________________________________________________________ 

 

Να απαντηθούν συνολικά 4 από τις 6 ερωτήσεις 

Δεν υπάρχει υποχρεωτική ερώτηση 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (25 Μονάδες) 

 

Την 02.04.2020, καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή Αρ. 

ΑΒ123A1/2020. Ενάγων στην Αγωγή είναι ο ΑΒ και Εναγόμενος ο ΓΔ. Το αντικείμενο 

της Αγωγής αφορά απαίτηση ύψους Ευρώ 100.000,00, δυνάμει Γραμματίου Συνήθους 

Τύπου, το οποίο δεν πληρώθηκε κατά το χρόνο που αυτό προβλέπει. Το Ειδικώς 

Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα επιδόθηκε προσωπικά στον ΓΔ στις 06.04.2019.  

 

Μέχρι σήμερα, ο Εναγόμενος δεν έχει καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης.  

 

Συντάξετε Αίτηση εκ μέρους του Ενάγοντα, χωρίς τη χρήση ένορκης δήλωσης, για 

απόφαση εναντίον του Εναγόμενου, λόγω μη καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 Μονάδες) 

 

Δυνάμει των προνοιών της Διάταξης 30, ως έχει τροποποιηθεί:  

 

(α) Εντός πόσων ημερών, αφού συμπληρωθούν τα δικόγραφα, ο Ενάγων πρέπει να 

εκδώσει Κλήση για Οδηγίες; Η απάντηση να δοθεί μονολεκτικά. 

 

(β) 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; Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 7 γραμμές. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

 

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην Ερώτηση 3. 

 

Η υποερώτηση Α. βαθμολογείται με 15 Μονάδες και η Β. με 10 Μονάδες.  

 

Α. Περιγράψετε (χωρίς πλατειασμούς) το χρονικό πλαίσιο, εντός του οποίου: 

 

i. Ο Εναγόμενος δικαιούται να καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης σε μία αγωγή, 
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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 4 (25 Μονάδες) 

 

Ποιο είναι το ορθό δικονομικό διάβημα που δύναται να ακολουθήσει διάδικος 

στις εξής περιπτώσεις.  

 

Η κάθε υποερώτηση βαθμολογείται με 5 Μονάδες.  

 

Υποδείξετε ποια από τις επιλογές είναι ορθή. 

 

1. Παρουσιάζεται αδυναμία επίδοσης του Κλητηρίου Εντάλματος σε Εναγόμενο που 

διαμένει στην Κύπρο, λόγω του ότι ο Εναγόμενος επιμελώς αποφεύγει τον επιδότη, 

αρνούμενος να ανοίξει σε αυτόν την πόρτα της κατοικίας που αποδεδειγμένα διαμένει. Ο 

Ενάγων δύναται να: 

 

(α)  καταχωρήσει αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(β)  καταχωρήσει αίτηση για υποκατάστατη επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος. 

 

(γ) καταχωρήσει αίτηση για παρακοή διατάγματος. 

 

(δ) αποστείλει αντίγραφο του Κλητηρίου Εντάλματος στον Εναγόμενο μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), χωρίς προηγούμενη άδεια του Δικαστηρίου. 

 

(ε) να επιχειρήσει την εξάντληση όλων των λογικών προσπαθειών προσωπικής επίδοσης, 

προτού λάβει μέτρα υποκατάστατης επίδοσης. 

 

2. Εναγόμενος σε αγωγή ενημερώνεται ότι έχει εκδοθεί ερήμην απόφαση εναντίον του. 

Ισχυρίζεται ότι δεν του επιδόθηκε η αγωγή και πιστεύει ότι έχει βάσιμη υπεράσπιση 

στην ουσία της αγωγής. Προκειμένου να ανατρέψει την εναντίον του απόφαση, ο 

Εναγόμενος δύναται να: 

 

(α)  καταχωρήσει έφεση εναντίον της απόφασης εντός 42 ημερών. 
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(β)  καταχωρήσει αίτηση για παραμερισμό (set aside) της απόφασης. 

 

(γ) καταχωρήσει σημείωμα εμφάνισης στην αγωγή και ταυτόχρονα αίτηση για να του 

δοθεί άδεια να καταχωρήσει Έκθεση Υπεράσπισης. 

 

3. Ο Ενάγων παραλαμβάνει την Έκθεση Υπεράσπισης του Εναγόμενου στα πλαίσια 

αγωγής που καταχώρησε για ανάκτηση αποζημιώσεων συνεπεία παράβασης σύμβασης 

από τον Εναγόμενο. Ο Ενάγων λαμβάνει νομική συμβουλή ότι η Υπεράσπιση του 

Εναγόμενου περιλαμβάνει ξεκάθαρες και άνευ λογικής αμφισβήτησης παραδοχές, οι 

οποίες σχετίζονται άμεσα με την αξίωση στην Αγωγή, ενώ οι υπερασπίσεις που εγείρονται 

είναι άνευ ουσίας. Ο Ενάγων δύναται να: 

 

(α) καταχωρήσει αίτηση για διαγραφή (strike out) των συγκεκριμένων παραδοχών της 

Έκθεσης Υπεράσπισης. 

 

(β) καταχωρήσει αίτηση για έκδοση απόφασης εναντίον του Εναγόμενου, στη βάση των 

παραδοχών δυνάμει της Διάταξης 24, Θεσμός 6. 

 

(γ) καταχωρήσει αίτηση για συνοπτική απόφαση εναντίον του Εναγόμενου στη βάσει των 

παραδοχών δυνάμει της Διάταξης 18. 

 

4. Ο μοναδικός Εναγόμενος σε αγωγή που επίκειται να εγερθεί, είναι αλλοδαπός που 

διαμένει στο εξωτερικό. Προκειμένου να εκδοθεί και επιδοθεί η αγωγή στον εν λόγω 

Εναγόμενο, ο Ενάγων οφείλει να: 

 

(α)  εξασφαλίσει διάταγμα του Δικαστηρίου στα πλαίσια της αγωγής, το οποίο να 

επιτρέπει την επίδοση της ειδοποίησης του Κλητηρίου Εντάλματος εκτός δικαιοδοσίας. 

 

(β)  εξασφαλίσει διάταγμα του Δικαστηρίου για σφράγιση της ειδοποίησης του Κλητηρίου 

Εντάλματος.  

 

(γ) επιδώσει το κλητήριο ένταλμα σε συγγενικό πρόσωπο του Εναγόμενου που διαμένει 

στην Κύπρο, χωρίς να πράξει οτιδήποτε από τα (α) και (β) ανωτέρω. 

 

(δ) ενεργήσει βάσει των 4(α) και 4(β) ανωτέρω. 

 

5. Ο Ενάγων δεν έχει καταχωρήσει εντός της προβλεπόμενης από τους Θεσμούς 

προθεσμίας την Έκθεση Απαίτησής του, ακολούθως της καταχώρησης Σημειώματος 

Εμφάνισης από τον Εναγόμενο. Ο Εναγόμενος δύναται να: 

 

(α) καταχωρήσει μονομερή αίτηση ζητώντας από το Δικαστήριο έκδοση απόφασης λόγω 

μη καταχώρησης Έκθεσης Απαίτησης. 
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(β) καταχωρήσει αίτηση δια κλήσεως, χωρίς ένορκη δήλωση, ζητώντας από το 

Δικαστήριο απόρριψη της αγωγής λόγω μη προώθησής της. 

 

(γ) καταχωρήσει γραπτή ειδοποίηση στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου, 

με την οποία να ζητά την απόρριψη της αγωγής. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5  

 

Η κάθε υποερώτηση βαθμολογείται με 5 Μονάδες.  

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; 

 

(Κάθε απάντηση να δοθεί μονολεκτικά – Σωστό / Λάθος) 

 

1. Στα Δικόγραφα, πρέπει να καταγράφεται η νομική βάση (με παραπομπή σε 

νομοθεσία ή νομοθεσίες), στην οποία στηρίζονται οι ισχυρισμοί των διαδίκων. 

 

2. Αίτηση για διαγραφή (strike out) δικογράφου δυνάμει της Διαταγής 27, Θεσμός 3 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από ένορκη δήλωση. 

 

3. Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης από τον 

Εναγόμενο καταχωρείται δια κλήσεως. 

 

4. Σε αγωγή, η βάση της οποίας αφορά δόλο / απάτη (fraud), απαιτείται δικογράφηση 

λεπτομερειών στην Έκθεση Απαίτησης. 

 

5. Κατά την ακρόαση αγωγής, είναι επιτρεπτή η προσφορά μαρτυρίας, στην οποία 

περιλαμβάνονται διαζευκτικές θέσεις επί γεγονότων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; 

 

Η κάθε υποερώτηση βαθμολογείται με 5 Μονάδες.  

 

(Κάθε απάντηση να δοθεί μονολεκτικά – Σωστό / Λάθος) 

 

1. Η καταχώρηση Έφεσης δεν ενεργεί ανασταλτικά ως προς την εκτέλεση της 

εφεσιβαλλόμενης απόφασης. 
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2. Όταν η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση και δεν υπάρχει ανταπαίτηση και σε αυτή 

προσφέρει μαρτυρία μόνο ο Ενάγων, ενώ ο Εναγόμενος δεν προσφέρει μαρτυρία, τότε 

αγορεύει πρώτος ο Εναγόμενος. 

 

3. Όταν ο εναγόμενος διαμένει εντός Κύπρου, αλλά δεν είναι Κύπριος υπήκοος, δεν 

απαιτείται η καταχώρηση, μαζί με το σημείωμα εμφάνισης, διοριστήριου εγγράφου 

(retainer). 

 

4. Η προθεσμία καταχώρησης Έφεσης κατά ενδιάμεσης απόφασης σε αγωγή είναι επτά 

(7) εβδομάδες από της εκδόσεως της εφεσιβαλλόμενης απόφασης. 

 

5. Αγωγή, η οποία αφορά δυστύχημα αρχίζει πάντα με Ειδικώς Οπισθογραφημένο 

Κλητήριο Ένταλμα.  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 


