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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 20 γραμμές). 

 

Κατά ή περί την 01.01.2013 ο Β πώλησε και παρέδωσε στον Α ένα τραπέζι και 6 

καρέκλες τραπεζαρίας έναντι ποσού €1.000, πληρωτέου από τον Α στον Β μέχρι 

15.01.2013 το αργότερο. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου ο Α πλήρωσε 

στον Β μόνο €300. Ο Β σας επισκέπτεται σήμερα και σας ζητεί να εγείρετε αγωγή 

κατα του Α. Συντάξετε ειδική οπισθογράφηση κλητηρίου εντάλματος σε αγωγή του Β 

εναντίον του Α.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Πρόκειται να εγείρετε αγωγή εναντίον του Α, ο οποίος κατοικεί στην Αυστραλία και 

είναι υπήκοος Η.Π.Α. Ποιον συγκεκριμένο διαδικαστικό διάβημα πρέπει να κάμετε 

προτού καταχωρήσετε την αγωγή;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 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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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Πότε μπορεί να διακοπεί μία αγωγή χωρίς άδεια του Δικαστηρίου και χωρίς 

συγκατάθεση του Εναγόμενου και χωρίς να δημιουργηθεί δεδικασμένο;  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Η αγωγή Χ είναι ορισμένη σήμερα για ακρόαση. Υπάρχει ανταπαίτηση. Ούτε ο 

Ενάγων ούτε ο δικηγόρος του παρουσιάζονται. Ο Εναγόμενος και εσείς που είσθε ο 

δικηγόρος του είσθε παρόντες. Τι θα κάμετε ως δικηγόρος του Εναγομένου;    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 10 γραμμές) 

 

Σε περίπτωση επιδόσεως κλητηρίου εντάλματος εκτός δικαιοδοσίας, πότε επιδίδεται 

το ίδιο το κλητήριο και πότε ειδοποίηση περί του κλητηρίου εντάλματος; Γιατί γίνεται η 

διάκριση αυτή;  Ποια ήταν η πηγή της εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την 

οποία το τελευταίο στα πλαίσια δικαστικής απόφασης προσάρμοσε τους σχετικούς 

με το θέμα αυτό δικονομικούς κανόνες; 

 

 


