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

Ιούνιος, 2009 

 

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 
 
Ο Α είναι οδηγ ός και ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου με αρ. εγγραφής ΕΑΚ758. 

Την 02.04.2009 και ώρα 9πμ ο Α οδηγούσε το εν λόγω αυτοκίνητό του στη 

Λεωφόρο Μακαρίου Γ στη Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λεμεσό. Σε 

κάποιο σημείο του δρόμου ένας πεζός, ο Γ, που περπατούσε στο πεζοδρόμιο 

στα αριστερά της πορείας του Α, απότομα άρχισε να τρέχει για να 

διασταυρώσει τον δρόμο, σε σημείο που δεν υπήρχε διάβαση πεζών.  Ο Α, με 

λίγη καθυστέρηση, προσπάθησε, εφαρμόζοντας την τροχοπέδη του 

αυτοκινήτου του,  να αποφύγει να κτυπήσει τον πεζό. Δεν το κατόρθωσε, με 

αποτέλεσμα να κτυπήσει τον Γ, ο οποίος, ως αποτέλεσμα, τραυματίζεται 

σοβαρά.  

 

Τα τραύματα, που υπέστη ο Γ ήσαν: Σοβαρό κάταγμα της δεξιάς κνήμης, 

σοβαρή εγκεφαλική διάσειση, και πολλαπλές εκδορές. Ο Γ αρνείται να 

νοσηλευθεί σε κρατικό νοσοκομείο, όπου είχε δικαίωμα δωρεάν περίθαλψης, 

και προτιμά ιδιωτική κλινική. Ο Γ παραμένει στη κλινική προς ανάρρωση για 

διάστημα 45 ημερών, ενώ μετά την έξοδό του από την κλινική και σύμφωνα με 

ιατρική συμβουλή ο Γ ακολουθεί φυσιοθεραπευτική αγωγή για διάστημα 6 

μηνών, κατά το οποίο πρέπει να επισκέπτεται το φυσιοθεραπευτήριο 2 φορές 

την εβδομάδα, κάτι που του κόστιζε για μεταφορικά €9 κάθε φορά.  

 

Ακόμα και μετά την περάτωση της πιο πάνω φυσιοθεραπευτικής αγωγής η 

ανάρρωση του Γ δεν ήταν πλήρης, γιατί κατά το υπόλοιπο του βίου του ο Γ θα 

αισθάνεται περιοδικά πόνους στη κνήμη, ιδιαίτερα κατά τις αλλαγές του 

καιρού. μηνών.  
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Ο Γ υφίσταται απώλεια μισθών ποσού €4.500,00. Τα ιατρικά έξοδα, που 

καλείται να πληρώσει ανέρχονται σε €12.000.  

 

Ο Γ σας επισκέπτεται και ζητά να εγείρετε αγωγή για αποζημιώσεις. Συντάξετε 

την Έκθεση Απαιτήσεως στην αγωγή.  
(Η Έκθεση Απαιτήσεως να μην υπερβαίνει την 1.5 σελίδα)  
 

  
ΕΡΩΤΗΣΗ  2 

 
Σε ποίες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 

«Ειδοποιήσεως Τριτοδιάδικου» και ποια είναι η σχετική διαδικασία, 

προκειμένου η «Ειδοποίηση Τριτοδιάδικου» να είναι έγκυρη; 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει την 20 γραμμές).  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 
Περιγράψετε σε γενικές γραμμές τη διαδικασία, που πρέπει να 

ακολουθηθεί βάσει της Διατάξεως 33 των Περί Πολιτικής Δικονομίας 

Θεσμών κατά την ακρόαση αγωγής, όπου υπάρχει ανταπαίτηση και οι 

διάδικοι δηλώνουν ότι δεν θα καλέσουν μάρτυρες. 

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές). 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 
Ποίες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχούς Αίτησης για έκδοση Συνοπτικής 

απόφασης;  

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές). 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Υπάρχει δυνατότητα τροποποιήσεως του δικογράφου της Απάντησης σε 

Υπεράσπιση και, εάν ναι, υπό ποίες προϋποθέσεις;  

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 
Ποίες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχούς Αίτησης για συνένωση 2 αγωγών; 

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αγωγών, που μπορούν να 

συνενωθούν;  

(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές). 
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