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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

Να απαντηθούν συνολικά 4 ερωτήσεις. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 20 γραμμές). 

 
Απαριθμήσατε ένα προς ένα τα λάθη που περιέχει η πιο κάτω Έκθεση Απαιτήσεως.  
 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ 

1. Ο ενάγων, που είναι ιατρός εργαζόμενος με λαμπρή σταδιοδρομία στη 

Δημόσια Υπηρεσία, πληροφορήθηκε μέσω της γραμματέας του στις τρεις 

Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες ότι ο φίλος του Α.Β. τον ζητούσε γιατί είχε 

άμεση ανάγκη χρημάτων, προκειμένου να διευθετήσει ταξίδι της συζύγου του 

Γ.Δ. στο εξωτερικό για θεραπεία, που δεν μπορούσε να γίνει στη Κύπρο. 

 

2. Μόλις πληροφορήθηκε τα πιο πάνω ο Ενάγων ζήτησε από τη γραμματέα του 

να του διευθετήσει συνάντηση με τον Εναγόμενο. 

 

3. Η γραμματέας του Ενάγοντα διευθέτησε πράγματι τη συνάντηση.  Στην 

παρουσία της και αφού ο Ενάγων συζήτησε με τον Εναγόμενο φίλο του τα 

περιστατικά της υπόθεσης, ο Ενάγων αποφάσισε να δανείσει στον Εναγόμενο 

το ποσό των δύο χιλιάδων λ ιρών, με συμφωνία ότι ο Εναγόμενος θα του 

αποπλήρωνε το χρέος μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα που θα επέστρεφε 

από το εξωτερικό, όπου επρόκειτο να πάει για να συνοδεύσει τη σύζυγό του. 

 

Και ο Ενάγων αξιοί: 

 

Α.   Ποσό χιλίων λιρών με τόκο προς 7% ετησίως από την ημέρα της πιο πάνω 

συνάντησης μέχρι αποπληρωμής. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ  2 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 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 3 
 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 γραμμές) 
 

 
Τα δικόγ ραφα σε μια αγ ωγ ή έχουν κ λ είσει. Ο Ενάγ ων κ αταχώρησε Αίτηση για 

Οδηγίες και το Δικαστήριο εξέδωσε Οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων και από τους 

2 διαδίκους. Η Αποκάλυψη έγινε κανονικά. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση. Την ημέρα 

της ακρόασης ο δικηγόρος του Ενάγοντος ζήτησε αναβολή λόγω απασχολήσεώς του 

σε άλλη υπόθεση. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα. Αμέσως μετά ο Ενάγων 

καταχωρει μονομερώς Ειδοποίηση περί διακοπής της αγωγής και προς τούτο 

επικαλείται την Διαταγή 15 των Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών. Ένα περίπου 

μήνα αργότερα ο Ενάγων στην διακοπείσα αγωγή καταχωρεί νέα αγωγή, με Ειδική 

Οπισθογράφηση. Η οπισθογραφημένη Έκθεση Απαιτήσεως είναι αντιγραφή της 

Εκθέσεως Απαιτήσεως στη διακοπείσα αγωγή. Είσθε δικηγόρος του Εναγομένου. 

Ποία βασική Υπεράσπιση θα προβάλετε;  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 7 γραμμές) 
 
Στην Υπεράσπισή 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 

50%. 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.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 
 
Μπορεί μια αγωγή να εγερθεί διαζευκτικά είτε εναντίον του Α είτε εναντίον του Β; Αν 

ναι, αναφέρατε σχετικό παράδειγμα, όπου κάτι τέτοιο δικαιολογείται. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 8 γραμμές) 
 

Παρά τις προσπάθειές σας περνούν 11 μήνες από την ημέρα, που είχατε 

καταχωρήσει για τον Ενάγοντα πελάτη σας Κλητήριο Ένταλμα, χωρίς να γίνει 

κατορθωτή η επίδοσή του στον Εναγόμενο. Τι πρέπει να κάμετε για να 

προστατεύσετε τα συμφέροντα του πελάτη σας;  
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