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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

Φεβρουαρίου, 2022 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις. Να απαντηθεί υποχρεωτικά η Ερώτηση 1 

και οποιεσδήποτε τρεις από τις Ερωτήσεις 2, 3, 4, 5 και 6. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (25 Μονάδες) 

 

Την 01.11.2021 καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η Αγωγή Αρ. 

ΑΒΓΔ/2021. Ενάγων στην Αγωγή είναι o Θεόδωρος Παναγιώτου και Εναγόμενοι οι 

Σωκράτης Ονουφρίου (εναγόμενος 1) και ο Φίλιππος Πασχαλίδης (εναγόμενος 2). Το 

Γενικώς Οπισθογραφημένο Κλητήριο Ένταλμα επιδόθηκε στον Εναγόμενο 1 στις 

10.11.2021 και στον Εναγόμενο 2 στις 12.11.2021. Αμφότεροι, καταχώρησαν 

σημείωμα εμφάνισης μέσω του ίδιου δικηγόρου στις 16.11.2021. Μέχρι σήμερα, ο 

Ενάγων δεν έχει καταχωρήσει την Έκθεση Απαιτήσεώς του. 

 

Συντάξετε Αίτηση εκ μέρους των Εναγόμενων, κατ’ επίκληση των προνοιών της 

Διάταξης 26, Θεσμός 1.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 Μονάδες) 

 

Ποιες είναι οι κυριότερες αρχές, που διέπουν την ακύρωση / παραμερισμό 

αποφάσεων, που λήφθηκαν λόγω δικονομικών παραλείψεων διαδίκου;  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 Μονάδες) 

 

Εκθέσατε τους κανόνες, οι οποίοι διέπουν μία αίτηση για έκδοση συνοπτικής 

απόφασης.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 (25 Μονάδες) 

 

Περιγράψατε τη διαδικασία κατά την ακρόαση αγωγής, όπου υπάρχει ανταπαίτηση 

και τόσο ο Ενάγων όσο και ο Εναγόμενος είναι παρόντες μέσω των δικηγόρων τους 

και αμφότεροι δηλώνουν ότι δε θα προσφέρουν μαρτυρία.   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 (25 Μονάδες) 

 

Πότε τα δικόγραφα σε μία αγωγή θεωρούνται κλειστά και ποια η χρησιμότητα της 

γνώσης αυτού του δεδομένου; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 (25 Μονάδες, η κάθε ορθή απάντηση παίρνει 5 Μονάδες) 

 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα ακόλουθα; (Μονολεκτικά: Συμφωνώ / Διαφωνώ) 

 

1. Στην Έκθεση Απαίτησης πρέπει να καταγράφεται η νομική βάση (με παραπομπή 

σε νομοθεσία ή νομοθεσίες) στην οποία στηρίζεται η αξίωση του Ενάγοντα. 

 

2. Αίτηση για διαγραφή (strike out) μέρους δικογράφου δυνάμει της Διαταγής 19, 

Θεσμός 26 συνοδεύεται υποχρεωτικά από ένορκη δήλωση. 

 

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

Εναγόμενο καταχωρείται μονομερώς. 

 

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

δικογράφηση λεπτομερειών στην Έκθεση Απαίτησης. 

 

5. Αίτηση για ανανέωση της ισχύος Κλητηρίου Εντάλματος αγωγής που έχει 

εκπνεύσει, υποβάλλεται δια κλήσεως. 

 

 

 ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 


