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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 είναι οδηγός και ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Χ. Ο Β είναι οδηγός και 
ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Ψ. Ο Α οδηγεί το εν λόγω αυτοκίνητο του στον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας -Λεμεσού με κατεύθυνση τη Λεμεσό. Ο Β οδηγεί το 
εν λόγω αυτοκίνητο του στον ίδιο αυτοκινητόδρομο, αλλά με κατεύθυνση τη 
Λευκωσία και με ταχύτητα κατά 65 χιλιόμετρα πέραν της επιτρεπομένης. Ήταν 
3πμ και ο Β επέστρεφε από διασκέδαση, κατά την οποία είχε καταναλώσει 
κάποια ποσότητα ουίσκι. Σε κάποιο σημείο του αυτοκινητοδρόμου το 
αυτοκίνητο του Β εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται 
μετωπικά με το αυτοκίνητο του Α. Τα δύο αυτοκίνητα καταστρέφονται 
ολοσχερώς. Το αυτοκίνητο του Α ήταν καινούργιο. Ο Α το αγόρασε μόλις μίαν 
εβδομάδα πριν την σύγκρουση έναντι €18.000. Ο Α τραυματίσθηκε. 
Συγκεκριμένα υπέστη κάταγμα στη κνήμη, σοβαρή εγκεφαλική διάσειση, 
παραμόρφωση προσώπου, πολλαπλές εκδορές και απώλεια 4 δοντιών. Ο Α 
αρνείται να νοσηλευθεί σε κρατικό νοσοκομείο, όπου είχε δικαίωμα δωρεάν 
περίθαλψης, και προτιμά ιδιωτική κλινική. Το κόστος της θεραπείας στη κλινική 
ανήλθε στις ΛΚ3.875,00. Ο Α παραμένει στη κλινική προς ανάρρωση για 
διάστημα 30 ημερών, υφίσταται δε απώλεια μισθών ποσού ΛΚ2.650,00. Μετά την 
έξοδο του από τη κλινική ο Α παραγγέλλει νέο αυτοκίνητο έναντι ΛΚ15.000,00. 
Το αυτοκίνητο δεν ήταν ετοιμοπαράδοτο. Παραδίδεται στον Α δύο μήνες 
αργότερα. Κατά το διάστημα αυτό ο Α μισθώνει αυτοκίνητο, πράγμα που του 
στοίχισε ΛΚ800. 
 
Συντάξετε Έκθεση Απαιτήσεως σε αγωγή του Α εναντίον του Β σε σχέση με 
την πιο πάνω οδική σύγκρουση. 
 
 
 
 



 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 
 
Ο πελάτης σας (Εναγόμενος) σας πληροφορεί ότι ο Ενάγων κατέχει σημαντικά 
για την υπόθεση έγγραφα. Ανησυχείτε μήπως τυχόν παρουσίαση τους στη δίκη 
σας αιφνιδιάσει. Ποία διαδικαστικά διαβήματα μπορείτε να προβείτε 
προκειμένου να μπορέσετε να μάθετε ποία είναι ακριβώς και τι περιέχουν τα εν 
λόγω έγγραφα; 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 γραμμές) 
 
Μπορεί, και εάν υπό ποίες προϋποθέσεις ο Ενάγων να διακόψει την αγωγή του 
χωρίς άδεια του Δικαστηρίου, χωρίς συγκατάθεση του Εναγομένου και χωρίς να 
δημιουργηθεί δεδικασμένο; 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 γραμμές) 
 
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. 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 
 
Ποια η σημασία της Διατάξεως 48 των Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών; 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 8 γραμμές) 
 
Είναι υποχρεωτικό για τον Ενάγοντα να καταχωρήσει απάντηση στην 
Υπεράσπιση; Αν παραλείψει να το κάμει, ποίες οι συνέπειες. 


