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

 
ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2009 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
(Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις. Να απαντηθεί οπωσδήποτε η 

ερώτηση 1 και οποιεσδήποτε τρεις από τις ρωτήσεις 2,3,4,5 και 6) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Ο Α είναι οδηγός και ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Χ. Ο Β είναι οδηγός και 
ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Ψ. Ο Α οδηγεί το εν λόγω αυτοκίνητο 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 δεξιά του αυτοκινήτου του Α απότομα αρχίζει να τρέχει για να 
διασταυρώσει τον δρόμο, σε σημείο που υπήρχε διάβαση πεζών. Για να 
αποφύγει να κτυπήσει τον Γ, ο Α φρενάρει απότομα. Ο Β, που ακολουθούσε 
το αυτοκίνητο του Α, δεν προλαμβάνει να σταματήσει έγκαιρα, με 
αποτέλεσμα το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του Β να προσκρούσει βίαια 
επί του οπισθίου μέρους του αυτοκινήτου του Α. 
Ως αποτέλεσμα ο Α τραυματίζεται σοβαρά, ενώ το αυτοκίνητο του υφίσταται 
ζημιά ΛΚ 2,000. 
 
Τα τραύματα, που υπέστη ο Αφήσαν: Κάταγμα σπονδυλικής στήλης και 
σοβαρή εγκεφαλική διάσειση. Ο Α αρνείται να νοσηλευθεί σε κρατικό 
νοσοκομείο, όπου είχε δικαίωμα δωρεάν περίθαλψης, και προτιμά ιδιωτική 
κλινική. Ο Α παραμένει στη κλινική προς ανάρρωση για διάστημα 2 μηνών. 
Ο Α υφίσταται απώλεια μισθών εκ ποσού € 4,000,00. Τα ιατρικά έξοδα, που 
καλείται να πληρώσει ανέρχονται σε €7,000. 
 
Συντάξετε την Έκθεση Απαιτήσεως σε αγωγή του Α εναντίον του Β. 
(Η Έκθεση Απαιτήσεως να μην υπερβαίνει τις 2 σελίδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Ποια είναι τα 3 κυριότερα κατά τη γνώμη σας θέματα, που  πρέπει ένας 
δικηγόρος να εξετάσει, προτού καταχωρήσει αγωγή;  
(H απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Πότε μπορεί μια αγωγή να διακοπεί με βάση τη Διάταξη 15 των Θεσμών, 
χωρίς να δημιουργηθεί δεδικασμένο;  
(H απάντηση να μην υπερβαίνει τις 10 γραμμές) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, προκειμένου το 
Δικαστήριο να αποδεχθεί Αίτηση για έκδοση συνοπτικής απόφασης; Είναι 
δυνατό να εφεσιβληθεί η οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου σε σχέση με 
Αίτηση για λήψη συνοπτικής απόφασης;  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Ποια η σημασία της Διατάξεως 48 των Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών; 
Εκθέσατε σε γενικές γραμμές με πρακτικά παραδείγματα τη χρήση και 
χρησιμότητα της. 
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Πότε και γιατί ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει περαιτέρω ή καλύτερες 
λεπτομέρειες σε σχέση με δικόγραφο του αντιδίκου του;  
(Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 12 γραμμές) 
 
 
 
 
 
 
 


