ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2001
ΘΕΜΑΤΑ
Κώδικας Δικαζηικών Επιμεληηών και Κώδικας Πολιηικής Δικονομίας
1) Επίδνζε κε ζπξνθόιιεζε. (Σε πνηεο πεξηπηώζεηο θαη κε πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη)
2) Επηβνιή ζπληεξεηηθήο θαηαζρέζεωο απαηηήζεωλ ή θηλεηώλ ζηα ρέξηα νθεηιέηε ή
ηξίηνπ.
3)Εμνπζίεο ηνπ δηθαζηηθνύ Επηκειεηή ωο νξγάλνπ ηεο εθηειέζεωο, θαηά ηνλ Κώδηθα
Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο θαη ηνλ Κώδηθα Δηθαζηηθώλ Επηκειεηώλ.
4)Η εθηέιεζε απνθάζεωο πνπ δηαηάζεη πξνζωπηθή θξάηεζε, θαηά ηνλ Κώδηθα
Δηθαζηηθώλ Επηκειεηώλ.
5)Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ηωλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θαη πεηζαξρηθέο πνηλέο
επηβαιιόκελεο ζε βάξνο ηνπο.
Ποινικός Κώδικας – Ποινική Δικονομία
1)Πωο δηαηξνύληαη νη αμηόπνηλεο πξάμεηο.
2)Πόηε παξαγξάθνληαη ηα εγθιήκαηα
3) Πωο ηειείηαη ην έγθιεκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο
4)Τη είλαη έθζεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο
5) Πόηε παύεη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο
Αζηικό και Εμπορικό Δίκαιο
1)Η πξνζεζκία. Από πόηε αξρίδεη (έλαξμε) θαη πόηε ιήγεη (ιήμε)
2) Πόηε ν νθεηιέηεο έρεη ην δηθαίωκα λα πξνβεί ζε δεκνζία θαηάζεζε θαη πνηα ηα
απνηειέζκαηα απηήο.
3)Πνηα ππνρξέωζε έρεη όπνηνο βξήθε ρακέλν πξάγκα θαη ζε πνηα πεξίπηωζε δελ έρεη
ππνρξέωζε λα εηδνπνηήζεη.
4)Πνηνη έρνπλ δηθαίωκα λόκηκεο κνίξαο ζηελ θιεξνλνκηά θαη πνην είλαη ην πνζνζηό
ηεο
5) Τη πξέπεη λα πεξηέρεη ε ζπλαιιαγκαηηθή.
Απανηήζεις
Κώδικα Δικαζηικών Επιμεληηών και Κώδικα Πολιηικής Δικονομίας
1)Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθωλα κε ηα άξζξα 128 παξ. 4, 129,130 Κ.Πνι.Δ.
2)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 711,712,715 παξ.2.4, 716 Κ.Πνι.Δ.
3)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 929 Κ.Πνι.Δ. θαη 23-25 ηνπ λ. 2318/1995
(Κώδηθα Δηθαζηηθώλ Επηκειεηώλ)
4)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 2318/1995
5)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 53-55 ηνπ Ν. 2318/1995
Ποινικού Κώδικα και Ποινικής Δικονομίας
1)Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθωλα κε ην άξζξν 18 Π.Κ.
2)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 111 Π.Κ.
3)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 259 Π.Κ.
4)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 118Κ.Πνι.Δηθ.
5)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 567 Κ.Πνι.Δηθ

Αζηικού και Εμπορικού Δικαίοσ
1) Η πξνζεζκία αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο όπνπ έγηλε ην γεγνλόο πνπ απνηειεί
ηελ αθεηεξία ηεο θαη ιήγεη όηαλ πεξάζεη νιόθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη αλ είλαη
θαηά λόκν ενξηάζηκε όηαλ πεξάζεη νιόθιεξε ε επόκελε εξγάζηκε (άξζξα 241 θαη
242 Α.Κ.)
2)Ο νθεηιέηεο έρεη ην δηθαίωκα ζε πεξίπηωζε ππεξεκεξίαο ηνπ δαλεηζηνύ λα πξνβεί
ζε δεκόζηα θαηάζεζε ηνπ νθεηινκέλνπ αλ απηό ζπλίζηαηαη ζε ρξήκαηα ή άιια
πξάγκαηα δεθηηθά θαηάζεζεο θαηά ην λόκν. Η δεκόζηα θαηάζεζε επηθέξεη απόζβεζε
ηεο ελνρήο ζαλ λα είρε γίλεη θαηά ην ρξόλν ηεο θαηάζεζεο θαηαβνιή από ηνλ
νθεηιέηε (άξζξα 427 θαη 431 Α.Κ.)
3) Όπνηνο βξήθε ρακέλν πξάγκα έρεη ππνρξέωζε λα εηδνπνηήζεη ρωξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε εθείλνλ πνπ ην έραζε ή ηνλ θύξην ή θάζε άιιν δηθαηνύρν. Αλ είλαη
δύζθνιε ηέηνηα εηδνπνίεζε έρεη ππνρξέωζε λα εηδνπνηήζεη ηελ αζηπλνκηθή αξρή θαη
λα αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ γλωξίδεη εθόζνλ ζπληεινύλ ζηελ αλεύξεζε ηνπ
δηθαηνύρνπ. Ο επξέηεο δελ έρεη ππνρξέωζε λα εηδνπνηήζεη αλ ε αμία ηνπ
αληηθεηκέλνπ δελ μεπεξλά ηηο εθαηό δξαρκέο (άξζξν 1081 Α.Κ)
4) Οη θαηηόληεο θαη νη γνλείο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ, θαζώο θαη ν ζύδπγνο πνπ επηδεί,
νη νπνίνη ζα είραλ θιεζεί ωο εμ αδηαζέηνπ θιεξνλόκνη έρνπλ δηθαίωκα λόκηκεο
κνίξαο ζηελ θιεξνλνκηά. Η λόκηκε κνίξα είλαη ην κηζό ηεο εμ αδηαζέηνπ κεξίδαο
(άξζξν 1825 Α.Κ)
5) Η ζπλαιιαγκαηηθή πεξηέρεη: α) ηελ νλνκαζία «ζπλαιιαγκαηηθή» πνπ
θαηαρωξίδεηαη ζην θείκελν ηνπ ηίηινπ θαη εθθξάδεηαη ζηε γιώζζα πνπ ζπληάζζεηαη
ν ηίηινο απηόο β) ηελ απιή θαη θαζαξή εληνιή γηα ηελ πιεξωκή νξηζκέλνπ πνζνύ γ)
ην όλνκα εθείλνπ πνπ νθείιεη λα πιεξώζεη (πιεξωηήο) δ) ηε ζεκείωζε ηεο ιήμεωο
ε)ηε ζεκείωζε ηνπ ηόπνπ πιεξωκήο ζη) Τν όλνκα εθείλνπ ζηνλ νπνίν ή ζε δηαηαγή
ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε πιεξωκή, δ) ηε ζεκείωζε ηεο ρξνλνινγίαο θαη ηνπ ηόπνπ ηεο
εθδόζεωο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ε) ηελ ππνγξαθή απηνύ πνπ εθδίδεη ηε
ζπλαιιαγκαηηθή (εθδόηεο) (άξζξν 1Ν. πεξί ζπλαιιαγκαηηθώλ)

