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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). 

 

Την 1.8.2012 ο Α δάνεισε τον Β €10.000, με ρητό όρο όπως ο Β αποπληρώσει το 

δάνειο με τόκο προς 5% ετησίως μέχρι την 30.06.2013 το αργότερο. Την 30.11.2012 

ο Β πληρώνει στον Α έναντι του δανείου €2.500. Την 1.07.2008 ο Α σας 

επισκέπτεται και σας λέγει τα πιο πάνω γεγονότα, προσθέτοντας ότι, εκτός από την 

πιο πάνω πληρωμή έναντι, ο Β ουδέν άλλο ποσό πλήρωσε.  

 

Συντάξετε Έκθεση Απαιτήσεως σε αγωγή του Α εναντίον του Β.  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 γραμμές) 

 

Είσθε δικηγόρος του Ενάγοντος σε αγωγή όπου τα δικόγραφα έχουν κλείσει και η 

αγωγή ορίσθηκε για ακρόαση, μετά από δική σας αίτηση. Την παραμονή της 

ακρόασης διαπιστώνετε σοβαρή παράλειψη αναφοράς στην Έκθεση Απαιτήσεως 

σημαντικού για την υπόθεση γεγονότος. Ποια είναι κατά την γνώμη σας η εκ μέρους 

σας ενδεδειγμένη ενέργεια;  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 15 γραμμές) 

 

Μέσα σε πόσο χρόνο πρέπει να επιδοθεί ένα κλητήριο Ένταλμα; Πότε εκπνέει; 

Υπάρχει δυνατότητα παρατάσεως της ισχύος του; Πως θα εργασθείτε, προκειμένου 

να εξακριβώσετε τον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να αποταθείτε στο Δικαστήριο για 

να επιτύχετε παράταση; Πότε χάνεται η δυνατότητα παράτασης; 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 12 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 5 

(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 6 

(Η απάντηση να μην υπερβεί τις 8 γραμμές) 

 

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

συγκατάθεση του Εναγόμενου και χωρίς να δημιουργηθεί δεδικασμένο;  


