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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Ιούνιος, 2021 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις από τις 6 ερωτήσεις. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (25 Μονάδες) 

 

Την 11.03.2021, καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή υπ’ 

αρ. 123/2021. Το Ειδικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα επιδόθηκε 

προσωπικά στον Εναγόμενο στις 19.04.2021 και σχετική ένορκη δήλωση του επιδότη 

καταχωρήθηκε στο φάκελο της Αγωγής. Μέχρι σήμερα, ο Εναγόμενος δεν έχει 

καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης.  

 

Ποια από τις ακόλουθες δικονομικές ενέργειες είναι ορθή; Απαιτείται η 

υπόδειξη ΜΟΝΟ της ορθής απάντησης. 

 

(α) Να αποστείλετε επιστολή προσωπικά στον Εναγόμενο ζητώντας του να καταχωρήσει 

Σημείωμα Εμφάνισης. 

 

(β) Να καταχωρήσετε αίτηση δια κλήσεως, η οποία να μη συνοδεύεται από ένορκη 

δήλωση, ζητώντας από το Δικαστήριο την έκδοση απόφασης εναντίον του Εναγόμενου, 

λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(γ) Να καταχωρήσετε αίτηση δια κλήσεως, η οποία να συνοδεύεται από ένορκη 

δήλωση, ζητώντας την έκδοση απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω μη 

καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(ε) Να εμφανιστείτε άνευ αιτήσεως ενώπιον του Δικαστηρίου μετά την πάροδο των 10 

ημερών από της επίδοσης του Κλητηρίου Εντάλματος και να ζητήσετε την έκδοση 

απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(στ) Να καταχωρήσετε μονομερή αίτηση, ζητώντας από το Δικαστήριο την έκδοση 

απόφασης εναντίον του Εναγόμενου λόγω μη καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης. 

 

(ζ) Να εγείρετε νέα αγωγή εναντίον του Εναγόμενου και να επιχειρήσετε εκ νέου την 

επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος στον Εναγόμενο. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 Μονάδες) 

 

Κλητήριο ένταλμα καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 

03.06.2020. Στις 03.04.2021 διαπιστώνετε ότι το Κλητήριο Ένταλμα δεν έχει ακόμη 

επιδοθεί στον Εναγόμενο, παρά τις εύλογες προσπάθειες που έχουν γίνει προς το 

σκοπό αυτό. 

 

Ποιες θα είναι οι δικονομικές συνέπειες εάν το Κλητήριο Ένταλμα δεν επιδοθεί στον 

Εναγόμενο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του και ποια δικονομικά 

διαβήματα μπορείτε να λάβετε προς αποτροπή των συνεπειών αυτών; 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: (25 Μονάδες) 

 

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην Ερώτηση 3. Κάθε 

ορθή απάντηση λαμβάνει 5 μονάδες. 

 

Ποιο είναι το ορθό δικονομικό διάβημα που δύναται να ακολουθήσει διάδικος στις 

εξής περιπτώσεις; Υποδείξετε ποιο από τα (α), (β) ή (γ) είναι ορθό. 

 

1. Παρουσιάζεται αδυναμία επίδοσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής σε 

Εναγόμενο που διαμένει στην Κύπρο, παρά τις εύλογες προσπάθειες που έχουν γίνει 

προς το σκοπό αυτό. Ο Ενάγων δύναται να: 

 

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

 

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

 

(γ)  αποστείλει αντίγραφο του Κλητηρίου Εντάλματος στον Εναγόμενο μέσω 

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

 

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. 

 

(β) καταχωρήσει αίτηση για παραμερισμό (set aside) της απόφασης. 
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(γ) καταχωρήσει σημείωμα εμφάνισης στην αγωγή και ταυτόχρονα αίτηση για να του 

δοθεί άδεια να καταχωρήσει Έκθεση Υπεράσπισης. 

 

3. Ο Εναγόμενος παραλαμβάνει την Έκθεση Απαίτησης σε αγωγή που καταχωρήθηκε 

εναντίον του και λαμβάνει νομική συμβουλή ότι σε αυτή δεν αποκαλύπτεται εύλογη 

αιτία αγωγής. Ο Εναγόμενος δύναται να: 

 

(α)  καταχωρήσει αίτηση για διαγραφή (strike out) της Έκθεσης Απαίτησης. 

 

(β) καταχωρήσει αίτηση για απόρριψη της αγωγής λόγω μη προώθησης της. 

 

(γ) καταχωρήσει ειδοποίηση στο Πρωτοκολλητείο για διακοπή της αγωγής εναντίον 

του. 

 

4. Ένας εκ των Εναγόμενων σε αγωγή διαμένει στο εξωτερικό. Οι υπόλοιπο 

Εναγόμενοι είναι κάτοικοι Κύπρου. Προκειμένου να επιδοθεί το Κλητήριο Ένταλμα της 

αγωγής στον Εναγόμενο που διαμένει στο εξωτερικό, ο Ενάγων οφείλει προηγουμένως 

να: 

 

(α) επιδώσει την Αγωγή στους Εναγόμενους που διαμένουν στην Κύπρο. 

 

(β) εξασφαλίσει διάταγμα του Δικαστηρίου, το οποίο να επιτρέπει την επίδοση του 

Κλητηρίου Εντάλματος εκτός δικαιοδοσίας. 

 

(γ) ενεργήσει πρώτα βάσει του 4(α) και ακολούθως του 4(β) ανωτέρω. 

 

5. Ο Εναγόμενος παραλείπει να καταχωρήσει Έκθεση Υπεράσπισης στην αγωγή. Ο 

Ενάγων, προκειμένου να εξασφαλίσει απόφαση υπέρ του, δύναται να: 

 

(α) καταχωρήσει μονομερή αίτηση, χωρίς ένορκη δήλωση, ζητώντας από το Δικαστήριο 

έκδοση απόφασης λόγω μη καταχώρησης Έκθεσης Υπεράσπισης. 

 

(β) καταχωρήσει δια κλήσεως αίτηση, χωρίς ένορκη δήλωση, ζητώντας από το 

Δικαστήριο έκδοση απόφασης λόγω μη καταχώρησης Έκθεσης Υπεράσπισης. 

 

(γ)  καταχωρήσει γραπτή ειδοποίηση στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου, με την οποία να ζητά την έκδοση απόφασης λόγω μη καταχώρησης 

Έκθεσης Υπεράσπισης. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: (25 Μονάδες) 

 

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην Ερώτηση 4. Κάθε 

ορθή απάντηση λαμβάνει 5 μονάδες. 

 

(α) Εντός πόσων ημερών από της επίδοσης μίας αγωγής, ο Εναγόμενος δικαιούται να 

καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης; 

 

 

(β) Εντός πόσων ημερών ο Ενάγων υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση 

Απαίτησής του, ακολούθως της καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης από τον 

Εναγόμενο;  

 

(γ) Εντός πόσων ημερών ο Εναγόμενος υποχρεούται να καταχωρήσει την Έκθεση 

Υπεράσπισής του, ακολούθως της καταχώρησης της Εκθέσεως Απαιτήσεως; 

 

(δ) Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου καταχώρησης των υπό (α) έως και (γ) 

ανωτέρω δικογράφων, και εάν ναι, βάσει ποιας δικονομικής διάταξης; 

 

(ε) Εντός πόσων εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης μίας τελικής απόφασης 

μπορεί να καταχωρηθεί έφεση κατά της εν λόγω απόφασης, για να μη θεωρείται 

εκπρόθεσμη; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: (25 Μονάδες) 

 

Ποιες εξουσίες έχει το Ανώτατο Δικαστήριο, ως δευτεροβάθμιο δικαστικό όργανο, όταν 

επιλαμβάνεται μίας έφεσης; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: (25 Μονάδες) 

 

Πότε θεωρείται δυνάμει της Διάταξης 26, Θεσμός 11 ότι τα δικόγραφα έχουν κλείσει 

και ποια είναι η σημασία αυτού του χρονικού παράγοντα σε σχέση με την εφαρμογή 

των προνοιών της Διάταξης 30, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα; 

  

 

 

 

 ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


