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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
(Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις. Να απαντηθεί οπωσδήποτε η
Ερώτηση 1 και οποιεσδήποτε τρεις από τις Ερωτήσεις 2, 3, 4, 5 και 6.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 2 σελίδες).
Ο Α, που ήταν επιβάτης σε αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο αδελφός του,
τραυματίζεται συνεπεία σύγκρουσης με αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο Γ. Η
σύγκρουση έγινε στο μέσο διασταύρωσης, που ελέγχεται από φώτα τροχαίας. Η
κατεύθυνση του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο αδελφός του Α ήταν από Βορρά
προς Νότο, ενώ η κατεύθυνση του αυτοκινήτου του Γ ήταν από Δύση προς
Ανατολή. Δεν υπάρχουν μάρτυρες. Η Αστυνομία τοποθέτησε το σημείο
συγκρούσεως στο μέσο ακριβώς, της. διασταύρωσης. Ο Α ισχυρίζεται ότι ο Γ
εισήλθε στην διασταύρωση παραβιάζοντας τα φώτα τροχαίας. Ο Γ ισχυρίζεται
ότι ο ίδιος εισήλθε στη διασταύρωση με πράσινο φως.
Ο Α τραυματίστηκε. Συγκεκριμένα υπέστη κάταγμα στη δεξιά κνήμη, σοβαρή
εγκεφαλική διασείσει και πολλαπλές εκδορές. Ο Α πλήρωσε ποσό ΛΚ2.000,00 για
ιατρική θεραπεία. Ο Α, που είναι ιδιωτικός υπάλληλος, απώλεσε 15 ημερών
μισθούς, ανερχόμενους συνολικά σε ΛΚ325.
Συντάξετε Έκθεση Απαιτήσεως σε αγωγή του Α εναντίον του Γ.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές)
Η αγωγή Χ ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου είναι ορισμένη για ακρόαση. Την
παραμονή της ακροάσεως και μελετώντας για τελευταία φορά την υπόθεση
διαπιστώνετε ότι η Έκθεση Απαιτήσεως, που έχετε καταχωρήσει για τον
Ενάγοντα πελάτη σας είναι ανεπαρκής και χρειάζεται τροποποίηση. Υπάρχει
δυνατότητα στο προχωρημένο αυτό στάδιο για τροποποίηση; Αν ναι, και
δεδομένου ότι η υπόθεση είναι την επαύριο για ακρόαση, μπορείτε, να
υποβάλετε προφορικό αίτημα για τροποποίηση; Αν όχι, πως θα υποβληθεί η
Αίτηση; Μπορείτε, ενόψει της πρόθεσης σας για καταχώρηση τέτοιας Αίτησης για
τροποποίηση να ζητήσετε προφορικά την αναβολή της ακρόασης;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 γραμμές)
Πότε η διακοπή μιας αγωγής με βάση τη Διάταξη 15 των Θεσμών δημιουργεί
δεδικασμένο;
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές)
Την ημέρα ακροάσεως αγωγής, στην οποία υπάρχει ανταπαίτηση, εμφανίζεται
ενώπιον του Δικαστηρίου μόνον ο Ενάγων. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο
Εναγόμενος είχε γνώση της ημέρας ακροάσεως. Το βάρος απόδειξης σε σχέση με
την Απαίτηση στην Αγωγή το έχει στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Ενάγων και
το βάρος απόδειξης της Ανταπάντησης ο Εναγόμενος. Με βάση τη Διάταξη 33,
περιγράψετε σε γενικές γραμμές τη διαδικασία, που πρέπει να επακολουθήσει.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
(Η απάντηση να μην υπερβεί της 10 γραμμές)
Ποια η σημασία της Διατάξεως 48 των Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών;
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 8 γραμμές)
Στην Υπεράσπιση του σε αγωγή αποζημιώσεων για τραύματα, που ο Ενάγων
υπέστη συνεπεία αμέλειας του Εναγόμενου, ο Εναγόμενος παραδέχεται ότι ήταν
αμελής, αλλά ισχυρίζεται ότι ο Ενάγων ήταν ένοχος συντρέχουσας αμέλειας
κατά 20%. Ο Ενάγων δεν καταχώρησε Απάντηση στην Υπεράσπιση. Στην
ακρόαση ο δικηγόρος του Εναγόμενου υποστηρίζει την θέση ότι, εφόσον δεν
καταχωρήθηκε Απάντηση, πρέπει να εκληφθεί ότι ο Ενάγων παραδέχθηκε τον εν
λόγω ισχυρισμό για συντρέχουσα αμέλεια. Σχολιάστε την θέση αυτή.

