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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Φεβρουάριος, 2021 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση φέρει 25 μονάδες.   

 

Να απαντηθεί υποχρεωτικά η Ερώτηση 1 και οποιεσδήποτε τρεις από τις Ερωτήσεις 

2, 3, 4, 5 και 6. Οι απαντήσεις να είναι συνοπτικές χωρίς αχρείαστους πλατειασμούς. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 

(1) Την 04.09.2020 καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας η Αγωγή Αρ. 

ΑΒ12345/2020. Ο Ενάγων στην Αγωγή είναι ο Δημήτρης Αθανασίου και Εναγόμενος ο 

Ανδρέας Παναγιώτου. Το αντικείμενο της Αγωγής αφορά απαίτηση ύψους Ευρώ 

100.000,00 πλέον τόκο 2% ετησίως, δυνάμει Γραμματίου Συνήθους Τύπου, το οποίο 

δεν έχει εξοφληθεί από τον Εναγόμενο κατά το συμφωνηθέντα χρόνο. Το Ειδικώς 

Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα επιδόθηκε στον Εναγόμενο στις 13.12.2020. 

Στις 21.12.2020, ο Εναγόμενος καταχώρησε Σημείωμα Εμφάνισης μέσω δικηγόρου.  

 

(2) Μέχρι σήμερα, ο Εναγόμενος δεν έχει καταχωρήσει Έκθεση Υπεράσπισης, παρά το 

γεγονός ότι έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από τους Θεσμούς προθεσμία. 

 

Συντάξετε Αίτηση εκ μέρους του Ενάγοντα, δυνάμει της οποίας θα αιτείστε την έκδοση 

απόφασης (ως αποτέλεσμα της πιο πάνω παράλειψης του Εναγόμενου), χωρίς τη χρήση 

ένορκης δήλωσης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

Στη βάση των Γεγονότων που περιγράφονται στην παράγραφο (1) της Ερώτησης 1 

ανωτέρω, παρακαλώ απαντήστε κατά πόσο είναι δυνατή στην προκειμένη περίπτωση η 

καταχώρηση αίτησης για έκδοση συνοπτικής απόφασης (summary judgment), 

κάνοντας αναφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, για να επιτύχει 

μία τέτοια αίτηση. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 

Την 04.04.2020, καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή Αρ. 

ΑΒ6789/2020 εκ μέρους του Ανδρέα Παντελή εναντίον της Κατερίνας Πασχαλίδου. 

Από τις μέχρι σήμερα ενέργειες, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της Εναγόμενης 

προς το σκοπό επίδοσης του Κλητηρίου Εντάλματος, ούτε και υπάρχει άλλος γνωστός 

τρόπος, με τον οποίο η Εναγόμενη να λάβει γνώση της ύπαρξης της Αγωγής. Έχετε 

πληροφορηθεί ότι ο λόγος μη εντοπισμού της Εναγόμενης, είναι η προσωρινή 
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παραμονή της σε ιατρικό κέντρο του εξωτερικού και θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 21 

Απριλίου του 2021. 

 

Εν όψει των πιο πάνω, τι δικονομικές ενέργειες μπορείτε να λάβετε, ούτως ώστε να 

είστε σε θέση να επιδώσετε το Κλητήριο Ένταλμα όταν η Εναγόμενη επιστρέψει στην 

Κύπρο τα τέλη Απριλίου 2021; 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 

Στις 19.01.2021, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε τελική απόφαση 

κατόπιν ακροάσεως, υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του Εναγόμενου για ποσό Ευρώ 

1.000.000,00 πλέον νόμιμο τόκο από της καταχώρησης της Αγωγής, πλέον έξοδα.  

 

Ο Εναγόμενος αμφισβητεί την ορθότητα της εν λόγω πρωτόδικης Απόφασης, και 

ταυτόχρονα ανησυχεί ότι ο Ενάγων θα λάβει μέτρα εκτέλεσής της κατά του μόνου 

περιουσιακού του στοιχείου, το οποίο είναι ένα εμπορικό ακίνητο στη Λευκωσία. 

 

Τι ενέργειες και εντός ποιου χρονικού διαστήματος μπορεί ο Εναγόμενος να λάβει 

προς αμφισβήτηση της πρωτόδικης Απόφασης, και περαιτέρω τι διαβήματα μπορεί να 

λάβει (εάν υπάρχουν) προς αποτροπή του ενδεχομένου εκτέλεσης της εν λόγω 

Απόφασης; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 

Διαπιστώνετε βάσει των γνώσεων που διαθέτετε επί ουσιαστικού δικαίου, ότι οι 

δικογραφημένες θέσεις που προβάλλονται από Ενάγοντα μέσω του Ειδικώς 

Οπισθογραφημένου Κλητηρίου Εντάλματός του, δεν αποκαλύπτουν λογική αιτία 

αγωγής (no reasonable cause of action) σε σχέση με τον Εναγόμενο πελάτη σας.  

 

Τι δικονομικά διαβήματα μπορείτε να λάβετε, και ποιες επιπτώσεις δυνατό να έχει, σε 

σχέση με την Αγωγή, τυχόν επιτυχής κατάληξη των διαβημάτων σας; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 

Ο Εναγόμενος (πελάτης σας), σας ενημερώνει ότι ο Ενάγων κατέχει σημαντικά για την 

υπόθεση έγγραφα. Ανησυχείτε μήπως τυχόν παρουσίαση τους στη ακρόαση της 

Αγωγής, θα σας καταλάβει εξαπίνης, και τούτο διότι ο πελάτης σας δε διαθέτει 

αντίγραφα αυτών των εγγράφων.  

 

Ποια διαδικαστικά διαβήματα μπορείτε να λάβετε προκειμένου να μπορέσετε να 

μάθετε ποια είναι αυτά τα έγγραφα και τι περιέχουν; 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


