ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΩΝ 2002
ΘΔΜΑΣΑ
Α. ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΩΓΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε γηα ηελ παξάδνζε ή απόδνζε αθηλήηνπ. Τξόπνο
πξαγκαηώζεσο. Τύρε θηλεηώλ πξαγκάησλ επξηζθόκελσλ ζην αθίλεην.
2.Δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνύ θνηλνύ πξάγκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε δηαλνκή δηαηάρζεθε κε
δηθαζηηθή απόθαζε.
3. Σηνηρεία εθζέζεσο αλαγθαζηηθήο θαηαζρέζεσο θηλεηώλ θαη αθηλήησλ. Πνηα ε
ζπλέπεηα ηεο ειιείςεσο ηνπο.
4.Έρεη ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο εμνπζία ειέγρνπ ηεο βαζηκόηεηαο ηνπ ηζρπξηζκνύ ηνπ
νθεηιέηε, όηη ην θηλεηό πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ηνπ νπνίνπ απεηιείηαη ε
αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε, δελ ηνπ αλήθεη θαηά θπξηόηεηα;
5.α) Λόγνη απηνδίθαηεο έθπησζεο από ηελ ππεξεζία – Δηαδηθαζία.
β) Αζπκβίβαζηα – Αλαζηνιή ιεηηνπξγήκαηνο. Καηά ηνλ Κώδηθα Δηθαζηηθώλ
Επηκειεηώλ.
Β. ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ ππαιιήινπ θαη πνηα ησλ νηθείσλ θαηά ην Πνηληθό Κώδηθα;
2.Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο απείζεηαο θαη κε πνηα πνηλή ηηκσξείηαη;
3.Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο ππεμαγσγήο εγγξάθσλ;
4.Πνηα είλαη ηα έλδηθα κέζα θαηά πνηληθώλ απνθάζεσλ θαη βνπιεπκάησλ θαη πνηνο ηα
αζθεί;
5.Καηά πνίσλ βνπιεπκάησλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ πιεκκειεηνδηθώλ επηηξέπεηαη ην
έλδηθν κέζν ηεο έθεζεο ζηνλ θαηεγνξνύκελν;
Γ. ΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ
1.α) Αλαβιεηηθή αίξεζε, β) Δηαιπηηθή αίξεζε. Έλλνηα απηώλ. Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ
ηεο αλαβιεηηθήο θαη δηαιπηηθήο αίξεζεο θαη ηεο αλαβιεηηθήο θαη δηαιπηηθήο
πξνζεζκίαο αληίζηνηρα;
2.Τη απαηηείηαη γηα λα κεηαβηβαζηεί κε ζύκβαζε ε θπξηόηεηα α) αθηλήηνπ, β) θηλεηνύ
πξάγκαηνο;
3.Αλ επηζπεύδεηαη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο νθεηιέηε, πνπ είλαη έγγακνο θαη
ζπκβηώλεη κε ηελ ζύδπγν ηνπ, είλαη δπλαηόλ λα θαηαζρεζνύλ θηλεηά πξάγκαηα πνπ
βξίζθνληαη ζηε λνκή ή θαηνρή α) θαη ησλ δύν ζπδύγσλ, β) κόλν ηεο ζπδύγνπ ηνπ
νθεηιέηε;
4.Πνηα δηθαηώκαηα έρεη ν αγνξαζηήο θαηά ηνπ πσιεηή όηαλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
αγνξαζζέληνο θηλεηνύ πξάγκαηνο δηαπηζηώζεη όηη απηό έρεη πξαγκαηηθά ειαηηώκαηα ή
δελ έρεη ζπκθσλεκέλεο ηδηόηεηεο;
5.Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηέρεη κηα ηξαπεδηθή επηηαγή;
ΑΠΑΝΣΗΔΙ
Α. ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 943 Κ.Πνι.Δ.

2.Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 484 Κ.Πνι.Δ. ζε ζπλδπαζκό κε ην
άξζξν 1021 Κ.Πνι.Δ.
3.Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 117, 954 θαη 993 Κ.Πνι.Δ.
4.Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 953 Κ.Πνι.Δ.
5.α)Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 2318/1995
β) Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ λ. 2318/1995
Β. ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.Η απάληεζε ζην πξώην εξώηεκα ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 εδαθ. α’ θαη β’
ηνπ Π.Κ.
2.Η απάληεζε ζην δεύηεξν εξώηεκα ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ Π.Κ.
3.Η απάληεζε ζην ηξίην εξώηεκα ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 222 ηνπ Π.Κ.
4.Η απάληεζε ζην ηέηαξην εξώηεκα ζα δνζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 462 θαη 463 ηνπ
Κ.Π.Δ.
5.Η απάληεζε ζην πέκπην εξώηεκα ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 478 παξ. 1 ηνπ
Κ.Π.Δ
Γ. ΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ
1.Η απάληεζε ζα δνζεί βάζεη ησλ άξζξσλ 201, 202 θαη 210 Α.Κ.
Αλαβιεηηθή αίξεζε είλαη κηα πξνζζήθε, ηελ νπνία ζέηνπλ ηα κέξε ζε κηα δηθαηνπξαμία
θαη εμαξηνύλ ην αλ ζα επέιζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθαηνπξαμίαο από ην αλ ζα
ζπκβεί θάπνην γεγνλόο κειινληηθό θαη αβέβαην.
Δηαιπηηθή αίξεζε είλαη κηα πξνζζήθε, ηελ νπνία ζέηνπλ ηα κέξε ζε κηα δηθαηνπξαμία
θαη εμαξηνύλ ην αλ ζα αλαηξαπνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθαηνπξαμίαο από ην αλ ζα
ζπκβεί θάπνην γεγνλόο κειινληηθό θαη αβέβαην.
Η δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζην όηη ζηηο αηξέζεηο (αλαβιεηηθέο θαη δηαιπηηθέο) ην γεγνλόο
από ην νπνίν εμαξηήζεθε ε επέιεπζε ή ε αλαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δηθαηνπξαμίαο είλαη αληηθεηκεληθά αβέβαην πόηε θαη αλ ζα ζπκβεί, ελώ ζηηο πξνζεζκίαο
( αλαβιεηηθέο θαη δηαιπηηθέο) ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθαηνπξαμίαο ζα αξρίζνπλ ή ζα
παύζνπλ από θάπνην κειινληηθό ρξνληθό ζεκείν, πνπ είλαη αληηθεηκεληθά βέβαην όηη ζα
ζπκβεί.
2. Η απάληεζε ζα δνζεί βάζεη ησλ άξζξσλ 1033, 1034 θαη 1035 Α.Κ.
3. Η απάληεζε ζα δνζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 1398 Α.Κ.
Τα θηλεηά πνπ βξίζθνληαη ζηε λνκή ή ζηελ θαηνρή θαη ησλ δύν ζπδύγσλ ή θαη κόλν
ηεο ζπδύγνπ πνπ δελ είλαη νθεηιέηξηα κπνξνύλ λα θαηαζρεζνύλ από δαλεηζηή ηνπ
ζπδύγνπ, δηόηη ν δαλεηζηήο απηόο έρεη ππέξ απηνύ ηεθκήξην όηη ηα πξάγκαηα απηά
αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα ζηνλ νθεηιέηε ηνπ. Τν ηεθκήξην απηό είλαη καρεηό, δειαδή ε
ζύδπγνο κπνξεί λα δεηήζεη λα αθπξσζεί ε θαηάζρεζε απνδεηθλύνληαο όηη ηα
θαηαζρεζέληα θηλεηά αλήθνπλ θαηά θπξηόηεηα ζηελ ίδηα.
4. Η απάληεζε ζα δνζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 540 Α.Κ.
Ο αγνξαζηήο δηθαηνύηαη δηαδεπηηθά ή ηελ αλαζηξνθή ηεο πώιεζεο ή ηε κείσζε ηνπ
ηκήκαηνο.
5. Η απάληεζε ζα δνζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 Ν.5960/1993 « πεξί ηξαπεδηθήο επηηαγήο».

