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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

____________________________________________________ 

 

Να απαντηθούν συνολικά 4 από τις 6 ερωτήσεις 

Η κάθε απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (25 Μονάδες) 

 

Πρόκειται να εγείρετε αγωγή εναντίον του Α, ο οποίος θα είναι ο μόνος εναγόμενος στην 

Αγωγή. Η βάση της Αγωγής αφορά σύμβαση, η οποία υπεγράφη στην Κύπρο και αφορά 

την αγορά ακινήτου στη Λάρνακα. Ο προτιθέμενος εναγόμενος δεν είναι Κύπριος 

υπήκοος και κατοικεί στην Αυστραλία.  

 

Περιγράψατε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε μέχρις ότου η Αγωγή επιδοθεί 

στον εναγόμενο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 Μονάδες) 

 

Πότε και γιατί ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, 

ποια είναι η χρησιμότητα της διαδικασίας και ποιες είναι οι συνέπειες που δύναται να 

υποστεί διάδικος, ο οποίος εσκεμμένα δεν συμμορφώνεται με σχετικό διάταγμα;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 Μονάδες) 

 

Έχετε καταχωρήσει Αγωγή εκ μέρους πελάτη σας, προς το σκοπό ανάκτησης 

χρηματικής οφειλής δυνάμει τιμολογίου, το οποίο [τιμολόγιο] ο ενάγων/πελάτης σας 

εξέδωσε επ’ ονόματι του εναγόμενου, ταυτόχρονα με την πώληση αγαθών στον 

εναγόμενο, τα οποία [αγαθά] ο εναγόμενος απεδέχθη αλλά αναίτια αρνείται να 

εξοφλήσει.  

 

Κατά τη διαδικασία μελέτης της Έκθεσης Υπεράσπισης που καταχωρήθηκε (δεν υπάρχει 

Ανταπαίτηση), παρατηρείτε ότι σε αυτή εγείρονται ισχυρισμοί για δυσφήμιση του 

εναγόμενου από τον ενάγοντα και για πρόκληση ζημιάς στον εναγόμενο από τον 

ενάγοντα, αμφότεροι ισχυρισμοί απορρέοντες από άσχετα (με τα επίδικα στην Αγωγή) 

συμβάντα.  

 

Υπάρχει δικονομικά διαθέσιμος τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων ισχυρισμών, ως αμέσως 

πιο πάνω, και εάν ναι, βάσει ποιας δικονομικής διάταξης και διαδικασίας; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 (25 Μονάδες) 

 

Εκθέσατε τους κανόνες, που διέπουν την Αίτηση για έκδοση συνοπτικής απόφασης.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 (25 Μονάδες) 

 

Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να επιδοθεί ένα Κλητήριο Ένταλμα; Πότε εκπνέει; Υπάρχει 

δυνατότητα παράτασης της ισχύος του και εάν ναι, περιγράψετε τον τρόπο. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 (25 Μονάδες) 

 

Είστε ο δικηγόρος του Ενάγοντα σε Αγωγή, η οποία καταχωρήθηκε το 2019. Κατά τη 

μελέτη της υπόθεσης στα πλαίσια προπαρασκευής σας για την ακρόαση της Αγωγής, 

διαπιστώνετε ανάγκη τροποποιήσεως της Εκθέσεως Απαιτήσεως, λόγω απουσίας 

συγκεκριμένων αναγκαίων ισχυρισμών, τους οποίους, ο Ενάγων/πελάτης σας, ενώ 

γνώριζε, παρέλειψε να σας αναφέρει κατά το στάδιο της σύνταξης του συγκεκριμένου 

δικόγραφου. 

 

Είναι δυνατή η τροποποίηση;  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 


