ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΩΝ 2004
ΘΔΜΑΣΑ
Α. Αζηικό Γίκαιο
Ο Α δεη κε ηνπο γνλείο ηνπ ζηελ Αζήλα. ε ειηθία 14 εηώλ νη
γνλείο ηνπ ρσξίδνπλ θαη εγθαζίζηαηαη κε ηελ κεηέξα ηνπ ζηελ Πάηξα.
Όηαλ ν Α γίλεηαη 15 εηώλ ν ζείνο ηνπ Θ πνπ δελ έρεη δηθά ηνπ παηδηά
ζέιεη λα ηνπ δσξίζεη έλα δηακέξηζκα, αιιά νη γνλείο ηνπ δελ ζπκθσλνύλ.
Ο Α θαη ν Θ θαηαξηίδνπλ ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ην ζρεηηθό
ζπκβόιαην δσξεάο ην νπνίν θαη κεηαγξάθεηαη. ε ειηθία 16 εηώλ ν Α
πηάλεη δνπιεηά ζε θαηάζηεκα θσηνγξαθηθώλ εηδώλ κε ηε ζπλαίλεζε ησλ
γνλέσλ ηνπ. πληάζζεη επίζεο ηδηόγξαθε δηαζήθε κε ηελ νπνία αθήλεη ην
δηακέξηζκα ζην θίιν ηνπ Φ. Όηαλ ν Α γίλεηαη 20 εηώλ ππεξεηεί ηε
ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζηε Θεζζαινλίθε. Όηαλ απνιύεηαη από ην
ζηξαηό λπκθεύεηαη ηε Β θαη εγθαζίζηαηαη ζην ζπίηη ηεο ζηα Χαληά, όπνπ
θαη εξγάδεηαη ζε θαηάζηεκα θσηνγξαθηθώλ εηδώλ.
Δξσηάηαη:
1. Πνηα θαηνηθία έρεη ν Α ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ;
2. Δίλαη έγθπξε ε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ από ην Θ ζηνλ Α;
3. Δίλαη έγθπξε ε ζύκβαζε εξγαζίαο;
4. Δίλαη έγθπξε ε δηαζήθε ηνπ Α;
5. Έρεη δηθαίσκα ν Α λα δώζεη ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο πνπ
θπθινθνξνύλ ζηα Χαληά ηε θσηνγξαθία ηνπ γάκνπ ηεο Κ;
Β. Δμπορικό Γίκαιο
1. Δπί ηξαπεδηθήο επηηαγήο, αλ ην πνζό απηήο γξάθεθε ζπγρξόλσο
αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο, ππάξρεη δε δηαθνξά σο πξνο ην ύςνο ηνπ
πνζνύ, γηα πνην πνζό ηζρύεη ε επηηαγή;
2. Αλ ην πνζό ηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο γξάθεθε αξηζκεηηθώο πνιιέο
θνξέο, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο σο πξνο ην ύςνο απηνύ, γηα πνην πνζό
ηζρύεη ε επηηαγή;
3. Αλ θάπνηνο έζεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ επί ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο σο
αληηπξόζσπνο ηνπ εθδόηε, γηα ηνλ νπνίνλ όκσο δελ είρε ηελ εμνπζία
αληηπξνζώπεπζεο, ππνρξενύηαη ν ςεπδναληηπξόζσπνο λα πιεξώζεη ζην
λόκηκν θνκηζηή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ην πνζό ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο; ε
πεξίπησζε δε πνπ ν ςεπδναληηπξόζσπνο πιεξώζεη ην πνζόλ ηεο
ζπλαιιαγκαηηθήο, από πνηνπο δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη ην πνζό πνπ
πιήξσζε;
4. Πσο επζύλεηαη ην ηξηηεγγπεζείο ηελ πιεξσκή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο;

Γ. Κώδικας Γικαζηικών Δπιμεληηών (ν. 2318/1995)
1.Πνην είλαη ην έξγν ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή;
2.Πνηα ππνρξέσζε έρεη ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο, όηαλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ ε ηέιεζε
αμηόπνηλεο πξάμεσο;
3. Πνηα αληίγξαθα εθδίδεη θαη επηθπξώλεη ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο θαη
ζε πνηνπο έρεη ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη απηά;
4. Πόηε απαγνξεύεηαη ζηνλ δηθαζηηθό επηκειεηή θαηά ηε δηελέξγεηα
πιεηζηεξηαζκνύ λα πιεηνδνηεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή ηξίην ή λα απνδέρεηαη
θαηαθύξσζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή ηξίην;
Γ. Κώδικας Πολιηικής Γικονομίας
Ζ εδξεύνπζα ζηελ Αζήλα νκόξξπζκε εκπνξηθή εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «Γ. Γεσξγηάδεο – Β. Βαζηιεηάδεο θαη ία Ο.Δ.», πνπ είρε σο
αληηθείκελν ηελ επί θέξδεη αλέγεξζε πνιπόξνθσλ νηθνδνκώλ, ύζηεξα
από ζύκβαζε πνπ θαηαξηίζηεθε, κεηαμύ απηήο αθελόο, δηα ησλ Α θαη Β,
νκνξξύζκσλ εηαίξσλ ηεο, νη νπνίνη ηελ εθπξνζσπνύζαλ από θνηλνύ,
ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο θαη ηνπ Ε αθεηέξνπ, ηδηνθηήηε κεγάινπ
νηθνπέδνπ, θεηκέλνπ ζηελ Αζήλα, αλέιαβε έλαληη ζπκθσλεζείζαο
ακνηβήο ηελ ππνρξέσζε, λα θαηαζθεπάζεη επί ηνπ ελ ιόγσ νηθνπέδνπ
πνιπόξνθε νηθνδνκήλ θαη λα παξαδώζεη απηήλ απνπεξαησκέλελ ζηνλ Ε,
ην αξγόηεξν, κέζα ζε έλα έηνο από ηελ θαηάξηηζε ηεο εξγνιαβηθήο
ζπκβάζεσο. Με ηελ ίδηα πην πάλσ εξγνιαβηθή ζύκβαζε ζπκθσλήζεθε
λα πιεξώζεη ε νκόξξπζκε εηαηξεία ζηνλ Ε, γηα πνηληθή ξήηξα, ην πνζό
ησλ 100 επξσ εκεξεζίσο ζε πεξίπησζε πνπ απηή θαζπζηεξνύζε
ππαηηίσο λα παξαδώζεη ζηνλ Ε ηελ νηθνδνκή απνπεξαησκέλελ. Ζ ελ
ιόγσ εηαηξεία θαζπζηέξεζε ππαηηίσο επί 100 εκέξεο λα παξαδώζεη ηελ
νηθνδνκήλ απνπεξαησκέλελ ζηνλ Ε, ν νπνίνο, γηα ηνλ ιόγν απηόλ,
άζθεζε αγσγή θαηά ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο θαη επηιεθηηθώο, θαηά
ησλ νκνξξύζκσλ εηαίξσλ ηεο Α,Β,Γ,Γ θαη Δ ( ππήξραλ θαη άιινη
νκόξξπζκνη εηαίξνη), κε ηελ νπνία δεηνύζε, λα ππνρξεσζνύλ νη
ελαγόκελνη, εηο νιόθιεξνλ ν θαζέλαο ηνπο, λα ηνπ θαηαβάινπλ ην πνζό
ησλ 10.000 επξώ ζπλνιηθά, ιόγσ ηεο θαηαπεζνύζαο ζε βάξνο ηεο
νκόξξπζκεο εηαηξείαο πνηληθήο ξήηξαο. Καηόπηλ παξαγγειίαο, πνπ έδσζε
ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ ελάγνληνο (Ε) ζηνλ δηθαζηηθό επηκειεηή,
πνπ ήηαλ δηνξηζκέλνο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ,
Γεκήηξην Γεκεηξηάδε, πξνο επίδνζε ηεο αγσγήο ζηνπο ελαγόκελνπο, ν
δηθαζηηθόο επηκειεηήο επέδσζε ην δηθόγξαθν απηήο:
1) Γηα ηελ νκόξξπζκε εηαηξεία, κόλνλ ζηνλ Α, αλ θαη απηόο, ζύκθσλα κε
ην θαηαζηαηηθό ηεο, όπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ εθπξνζσπνύζε από
θνηλνύ κε ηνλ Β,

2)Γηα ηνλ Α αηνκηθώο, επεηδή απηόο αξλήζεθε λα παξαιάβεη ην
δηθόγξαθν ηεο αγσγήο επέδσζε απηό ζηνλ Ζ, ν νπνίνο ήηαλ ζύλνηθνο
αδεξθόο ηνπ,
3) Γηα ηνλ Β αηνκηθώο, επεηδή απηόο δελ βξέζεθε ζηελ θαηνηθία ηνπ,
επέδσζε ην δηθόγξαθν ηεο αγσγήο ζηελ Θ, ε νπνία ήηαλ ζύλνηθνο
ζύδπγόο ηνπ (Β) θαη αληίδηθνο ηνπ ζε δίθε δηαηξνθήο, πνπ είρε αλνηρζεί
θαηόπηλ αζθήζεσο θαη΄ απηνύ αγσγήο δηαηξνθήο εθ κέξνπο ηεο ζπδύγνπ
ηνπ,
4) Γηα ηνλ Γ, επεηδή θαη απηόο δελ βξέζεθε ζηελ θαηνηθία ηνπ, επέδσζε
ην δηθόγξαθν ηεο αγσγήο ζηε ζύλνηθν ηνπ θαη εξσκέλε ηνπ ,Κ, ε νπνία
ήηαλ ζύδπγνο ηνπ ελάγνληνο (Ε), ν νπνίνο είρε αζθήζεη θαη’ απηήο
αγσγή δηαδπγίνπ,
5) Γηα ηνλ Γ, επεηδή απηόο δελ βξέζεθε ζην δηακέξηζκα πνπ θαηνηθνύζε,
επέδσζε ην δηθόγξαθν ηεο αγσγήο ζην ζπξσξό ηεο πνιπθαηνηθίαο, ρσξίο
όκσο ν επηδόζαο δηθαζηηθόο επηκειεηήο λα αλαθέξεη ζηε ζπληαρζείζα
έθζεζε επηδόζεσο, όηη ζην ελ ιόγσ δηακέξηζκα αλαδεηήζεθαλ θαη δελ
βξέζεθαλ ζπγγελείο ή ππεξέηεο, ζπλνηθνύληεο κε απηόλ ή άιινη ζύλνηθνη
θαη
6) Γηα ηνλ Δ, επεηδή απηόο απνπζίαδε από ηελ θαηνηθία ηνπ θαη δελ
βξέζεθε ζε απηήλ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο επίδνζεο άιινο, πνπ λα ζπλνηθεί
κε απηόλ, επηθόιιεζε ην δηθόγξαθν ηεο αγσγήο ζηελ πόξηα ηεο
θαηνηθίαο ηνπ, παξνπζία ηνπ αλαγξαθέληνο ζηελ έθζεζε επηδόζεσο θαη
ππνγξάςαληνο ζηελ έθζεζε επηδόζεσο κάξηπξα, ελώ παξάιιεια,
αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο παξέδσζε ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ
αξκόδηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο ηελ επνκέλε ηεο ζπξνθνιιήζεσο
εξγάζηκε εκέξα, θαηά δε ηελ επνκέλε από ηελ παξάδνζε ηνπ
δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο,
εξγάζηκε εκέξα, δειαδή ηε κεζεπνκέλε εξγάζηκε από ηελ ζπξνθόιιεζε
εκέξα, ηαρπδξόκεζε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ απνδέθηε ηεο επίδνζεο,
δειαδή ζηνλ Δ, ζηελ νπνίαλ αλαθέξνληαλ όια ηα απαηηνύκελα θαηά
λόκνλ ζηνηρεία.
Δξσηήκαηα: Δίλαη έγθπξεο νη επηδόζεηο ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο, πνπ
έγηλαλ :1) ζηνλ Α, γηα ην λνκηθό πξόζσπν ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο « Γ.
Γεσξγηάδεο – Β. Βαζηιεηάδεο θαη ΗΑ Ο.Δ.» 2) ζηνπο Α θαη Β αηνκηθώο,
θαζώο επίζεο θαη ζηνπο Γ, Γ θαη Δ;
E. Ποινικό Γίκαιο – Ποινική Γικονομία
6. Από πνηόλ θαη πσο ηειείηαη ην έγθιεκα ηεο παξαβίαζεο νηθηαθνύ
αζύινπ;

1. Γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο πνηα
ηδηόηεηα πξέπεη λα έρεη ν δξάζηεο; Πσο θαη κε πνην ζθνπό ηειείηαη ην
έγθιεκα απηό;
2. Πσο ηειείηαη ην έγθιεκα ηεο παξάλνκεο βίαο – Με πνηα ζεκαζία
ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «νηθείνη» ζηνλ πνηληθό θώδηθα;
3. Γηα ηελ επίδνζε πνπ ελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 155-158
Κ.Πνηλ.Γ., πνηνο είλαη ν ηόπνο ζπληάμεσο ηνπ απνδεηθηηθνύ επηδόζεσο
θαη ην πεξηερόκελν απηνύ (ζεκεηώζεηο – αλαγξαθέο). Ση νθείιεη απηόο
πνπ επηδίδεη ην έγγξαθν α) λα αλαθνηλώζεη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη β) λα
ζεκεηώζεη ζην επηδηδόκελν έγγξαθν;
4. Πνηα δηθαζηήξηα αζθνύλ πνηληθή δηθαηνδνζία;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ
Α. Αζηικό Γίκαιο
1) Καηνηθία είλαη ν ζηαζεξόο λνκηθόο δεζκόο ηνπ πξνζώπνπ κε ηνλ ηόπν
ηεο θύξηαο θαη κόληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπ (ΑΚ 51). Ζ θαηνηθία
δηαθξίλεηαη ζε εθνύζηα πνπ επηιέγεηαη κε ηε βνύιεζε ηνπ πξόζσπνπ θαη
ζηε λόκηκε πνπ απνθηάηαη βάζεη δηαηάμεσο ηνπ λόκνπ (π.ρ. ΑΚ 56
παξ.1). Ζ ξύζκηζε ηεο θαηνηθίαο θαηά ηνλ ΑΚ δηέπεηαη από ηηο αξρέο ηεο
απνθιεηζηηθόηεηαο (ΑΚ 51 εδ.β) θαη ηεο αλαγθαηόηεηαο (ΑΚ 52).
Ο Α κέρξη θαη ηελ ειηθία 14 εηώλ, νπόηε θαη ρώξηζαλ νη γνλείο ηνπ, είρε
σο λόκηκε θαηνηθία ηελ θαηνηθία ησλ γνλέσλ ηνπ ζηελ Αζήλα (ΑΚ 56
παξ. 1 εδ. α θαη 1510). Μεηά ην δηαδύγην ησλ γνλέσλ ηνπ θαη αθνύ ε
γνληθή κέξηκλα αζθείηαη θαη από ηνπο δύν γνλείο, ν Α έρεη σο λόκηκε
θαηνηθία ηελ θαηνηθία ηεο κεηέξαο ηνπ ζηελ Πάηξα, γηαηί δηακέλεη κε
απηή (ΑΚ 56 παξ. 1 εδ β). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο
ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ν Α δελ κεηέβαιε εθνπζίσο ηελ ηειεπηαία
θαηνηθία ηνπ γηαηί δελ εγθαηαζηάζεθε ζηε Θεζζαινλίθε κε πξόζεζε λα
θαηαζηήζεη ην κέξνο απηό θέληξν ησλ βηνηηθώλ ηνπ ζρέζεσλ αιιά κόλν
γηα πξνζσξηλό δηάζηεκα κέρξη ηελ απόιπζε ηνπ από ην ζηξαηό ή ηελ
ελδερόκελε κεηάζεζή ηνπ. Γελ απνθηά επίζεο λόκηκε θαηνηθία (ΑΚ. 54)
αθνύ είλαη απιόο ζηξαηηώηεο πνπ ππεξεηεί ηε ζεηεία ηνπ. Καηά ζπλέπεηα
ν Α θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δελ απέθηεζε άιιε θαηνηθία, αιιά

εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη όηη κέλεη ζηελ Πάηξα (ΑΚ 52). Μεηά ην γάκν
ηνπ, θαηνηθία ηνπ είλαη ηα Χαληά (ΑΚ 51).
2) Ο αλήιηθνο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην δέθαην έηνο ηεο ειηθίαο είλαη
ηθαλόο γηα δηθαηνπξαμία από ηελ νπνία απνθηά θαη κόλν έλλνκν όθεινο
(ΑΚ 134). Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δηθαηνπξαμίαο πνπ εκπίπηεη ζε
απηή ηε δηάηαμε είλαη ε δσξεά. (ΑΚ 496), όηαλ ν δσξενδόρνο είλαη
αλήιηθνο. Ζ εκπξάγκαηε όκσο ζύκβαζε πεξί κεηαβηβάζεσο θπξηόηεηαο
(ΑΚ 1033) κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θαη βάξε γηα ηνλ αλήιηθν (ππνζήθε,
θόξνη) .Γίλεηαη όκσο δεθηό όηη ηέηνηνπ είδνπο ππνρξεώζεηο δελ
πξνθύπηνπλ ακέζσο από ηε ζύκβαζε θαη άξα δελ ηελ θαζηζηνύλ λνκηθά
δπζκελή γηα ηνλ αλήιηθν. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν αλήιηθνο
εγθύξσο απνδέρηεθε απηνπξνζώπσο ηε δσξεά (έλλνκν όθεινο) αιιά θαη
ε ζύκβαζε πεξί κεηαβηβάζεσο ηνπ αθηλήηνπ πξέπεη λα ζεσξεζεί ηζρπξή
θαζώο πξνζπνξίδεη ζηνλ αλήιηθν έλλνκν όθεινο, ζύκθσλα κε ηα
παξαπάλσ.
3) Ζ ζύκβαζε εξγαζίαο είλαη έγθπξε (ΑΚ 136)
4)Οη αλήιηθνη ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αλίθαλα λα ζπληάζζνπλ δηαζήθε. Ακθηζβεηείηαη σζηόζν αλ ν
απνθιεηζκόο απηόο πξέπεη λα δηέπεη θαη ηνπο αλήιηθνπο πνπ έρνπλ
ζπκπιεξώζεη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ
ειεύζεξα θάζε ηη πνπ θεξδίδνπλ από ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία ή πνπ
ηνπο δόζεθε γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ή λα ην δηαζέζνπλ ειεύζεξα. Αλ
γίλεη δεθηή ε άπνςε απηή ε ΑΚ 135 ππεξηζρύεη ηεο ΑΚ 719 θαη ν
δεθαεμάρξνλνο αλήιηθνο κπνξεί εγθύξσο λα δηαζέηεη ηα αληηθείκελα ηεο
ΑΚ 135 κε δηεζήθε. Ζ δηαζήθε ηνπ Α είλαη έγθπξε ζην βαζκό βέβαηα
πνπ δελ ζίγεη ηε λόκηκε κνίξα.
5) Πξνζβνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ πξνζσπηθόηεηα (ΑΚ 57)
Β. ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ
1) Ζ απάληεζε ζην εξώηεκα 1 ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην 9 παξ. 1 ηνπ Ν.
5960/1993
2) Ζ απάληεζε ζην εξώηεκα 2 ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2
ηνπ Ν. 5960/1993
3) Ζ απάληεζε ζην εξώηεκα 3α θαη 3β ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 8
παξ. α΄ ηνπ Ν. 5325/1932. Γειαδή ν ςεπδναληηπξόζσπνο ππνρξενύηαη
λα πιεξώζεη ην πνζόλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζην λόκηκν θνκηζηή απηήο
θαζόζνλ θαη απηόο ( ςεπδναληηπξόζσπνο) επζύλεηαη, όπσο ν θεξόκελνο
σο εθπξνζσπεζείο, αλ δε απηόο (ςεπδναληηπξόζσπνο) πιεξώζεη,
δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη ην πνζό πνπ θαηέβαιε από ηνλ απνδέθηε θαη ηνλ
ηπρόλ ηξηηεγγπεηή ηνπ απνδέθηνπ, θαηά ηνπ νπνίνπ είρε δηθαίσκα λα
ζηξαθεί ν θεξόκελνο σο εθπξνζσπεζείο, ζε πεξίπησζε πιεξσκήο από
απηόλ ηνπ πνζνύ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο.

4. Ζ απάληεζε ζην εξώηεκα 4 ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 1
ηνπ Ν. 5325/1932.
Γ. ΚΩΓΗΚΑ ΓΗΚΑΣΗΚΩΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΩΝ (Ν. 2318/1995)
1. Ζ απάληεζε ζα δνζεί κε βάζεη ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 2318/1995.
2) Ζ απάληεζε ζα δνζεί κε βάζεη ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 2318/1995.
3) Ζ απάληεζε ζα δνζεί κε βάζεη ηα άξζξα 22 παξ. 1α θαη 36 παξ. α’ θαη
β’ ηνπ Ν. 2318/1995.
4) Ζ απάληεζε πξέπεη λα δνζεί κε βάζεη ην άξζξν 38 ηνπ Ν. 2318/1995.
Γ. ΚΩΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ.
1) Ζ επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο, πνπ έγηλε γηα ην λνκηθό
πξόζσπν ηεο νκόξξπζκεο
εηαηξείαο «Γ. ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ –
Β.ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ», κόλν ζηνλ Α, αλ θαη απηόο
εθπξνζσπνύζε από θνηλνύ κε ηνλ Β ηελ νκόξξπζκε εηαηξεία, είλαη
έγθπξε, δεδνκέλνπ όηη, αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη λνκηθνί
εθπξόζσπνη, αλεμάξηεηα αλ, θαηά ηνλ λόκν ή ην θαηαζηαηηθό ηνπ
λνκηθνύ πξνζώπνπ, ελεξγνύλ από θνηλνύ ή ρσξηζηά ν θαζέλαο
ηνπο, αξθεί ε επίδνζε λα γίλεη ζε έλαλ από απηνύο, θαη’ επηινγήλ
ηνπ επηζπεύδνληνο ηελ επίδνζε ( άξζξν 126 παξ. 2 Κ.Πνι.Γ).
2) Ζ επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο, πνπ έγηλε γηα ηνλ Α
αηνκηθώο, επεηδή απηόο αξλήζεθε λα παξαιάβεη ην δηθόγξαθν ηεο
αγσγήο, ζηνλ Ζ, ν νπνίνο, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο επίδνζεο, ήηαλ
ζύλνηθνο θαη ν αδεξθόο ηνπ, είλαη άθπξε, δεδνκέλνπ όηη ν
απνδέθηεο ηνπ επηδηδόκελνπ εγγξάθνπ παξεβξίζθεην ζηελ
θαηνηθία ηνπ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο επίδνζεο θαη απηόο αξλήζεθε λα
παξαιάβεη. Ζ επίδνζε ζηελ πεξίπησζε απηή γηα λα είλαη ζύλλνκε,
έπξεπε λα γίλεη ζπξνθόιιεζε παξνπζία κάξηπξα θαη όρη ζε
πξόζσπν ηεο έκκεζεο επίδνζεο ( άξζξν 130 παξ.1 Κ.Πνι.Γ.).
3) Ζ επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο, πνπ έγηλε γηα ηνλ Β’
αηνκηθώο, επεηδή απηόο, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο επίδνζεο δελ βξέζεθε
ζηελ θαηνηθία ηνπ, ζηελ Θ, ε νπνία ήηαλ ζύλνηθνο θαη ζύδπγνο
ηνπ θαη είρε αζθήζεη θαη’ απηνύ αγσγή δηαηξνθήο, είλαη έγθπξε,
γηαηί απηή δελ ζπκκεηείρε ζηε δίθε πνπ αλνίρζεθε κε ηελ αγσγή
γηα θαηαβνιή ηεο θαηαπεζνύζαο πνηληθήο ξήηξαο, σο αληίδηθνο
ηνπ επηζπεύδνληνο ηελ επίδνζε ελάγνληνο, κε έρνληαο θακία
λνκηθή ζεκαζία ηνπ γεγνλόηνο, όηη απηή ηεινύζε ζε ζρέζε
αληηδηθίαο κε ηνλ ελαγόκελν ζύδπγό ηεο ( άξζξν 128 παξ. 1
Κ.Πνι.Γ).
4) Ζ επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο, πνπ έγηλε γηα ηνλ Γ,
επεηδή απηόο δελ βξέζεθε ζηελ θαηνηθία ηνπ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο
επίδνζεο, ζηελ Κ, κε ηελ νπνία ήηαλ ζύλνηθνο θαη ζπδνύζε θαη ε

νπνία ήηαλ ζύδπγνο ηνπ ελάγνληνο (Ε), θαηά ηεο νπνίαο ν
ηειεπηαίνο είρε αζθήζεη αγσγή δηαδπγίνπ, είλαη έγθπξε, θαζόζνλ
απηή δελ ζπκκεηείρε ζηελ σο άλσ κε ηελ αγσγή γηα ηελ
θαηαπεζνύζα πνηληθή ξήηξα αλνηγείζα δίθε, σο αληίδηθνο ηνπ
επηζπεύδνληνο ηελ επίδνζε, ελάγνληνο ζπδύγνπ ηεο (άξζξν 128
παξ. 1 Κ.Πνι.Γ.).
5) Ζ επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ, πνπ έγηλε γηα ηνλ Γ, επεηδή απηόο δελ
βξέζεθε ζην δηακέξηζκα πνπ θαηνηθνύζε, ζηνλ ζπξσξό ηεο
πνιπθαηνηθίαο, ρσξίο ν ελεξγήζαο ηελ επίδνζε δηθαζηηθόο
επηκειεηήο λα θάκεη κλεία ζηελ ζπληαρζείζα από απηόλ έθζεζε
επίδνζεο, όηη ζην ελ ιόγσ δηακέξηζκα αλαδεηήζεθαλ
πξνεγνπκέλσο, θαη δελ αλεβξέζεθαλ ζπγγελείο ή ππεξέηεο ηνπ Γ,
ζπλνηθνύληεο κε απηόλ ή άιινη ζύλνηθνη, είλαη άθπξε (άξζξν 139
παξ. 1γ Κ.Πνι.Γ.).
6) Ζ επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο πνπ έγηλε γηα ηνλ Δ, επεηδή
απηόο δελ βξέζεθε ζηελ θαηνηθία ηνπ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο
επίδνζεο, αιιά νύηε θαη άιιν πξόζσπν ηεο έκκεζεο επίδνζεο (
ζπγγελείο ζύλνηθνη, ππεξέηεο ζύλνηθνη, ππόινηπνη ζύλνηθνη), κε
ζπξνθόιιεζε, παξνπζία κάξηπξα, ζηε ζπλέρεηα δε, αληίγξαθν ηνπ
δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο παξέδσζε ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο ζηνλ
πξντζηάκελν ηνπ αξκόδηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο, ηελ επνκέλε
ηεο ζπξνθόιιεζεο εξγάζηκε εκέξα θαη αθνινύζσο, εληόο ηεο
επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ παξάδνζε ζηνλ πξντζηάκελν
ηνπ αξκόδηνπ αζηπλνκηθνύ ηκήκαηνο, ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο
ηαρπδξόκεζε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ απνδέθηε ηεο επίδνζεο,
ζηελ νπνία αλαθέξνληαλ όια ηα θαηά λόκνλ απαηηνύκελα
ζηνηρεία, είλαη έγθπξε ( άξζξν 128 παξ. 1 θαη 4 Κ.Πνι.Γ.).
Δ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ
1) Σν έγθιεκα απηό ηειείηαη από ηνλ ππάιιειν πνπ ρξεζηκνπνηώληαο
ηελ ππαιιειηθή ηνπ ηδηόηεηα, εηζέξρεηαη ζηελ θαηνηθία άιινπ
ρσξίο ν άιινο λα ην ζέιεη, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ην
πξνβιέπεη ν λόκνο ρσξίο ηηο λόκηκεο δηαηππώζεηο ( άξζξν 241
Πνηλ.Κώδ.).
2) Πξέπεη λα είλαη ππάιιεινο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 13α Π.Κ.
Σειείηαη όηαλ ν ππάιιεινο κε πξόζεζε παξαβαίλεη ηα θαζήθνληα
ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε
άιινλ παξάλνκν όθεινο ή λα βιάςεη ην θξάηνο ή θάπνηνλ άιιν (
άξζξν 259 Π.Κ.).
3) Σειείηαη από δξάζηε πνπ ρξεζηκνπνηώληαο ζσκαηηθή βία ή
απεηιή ζσκαηηθήο βίαο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςε
εμαλαγθάδεη άιινλ ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή γηα ηηο νπνίεο ν

παζώλ δελ έρεη ππνρξέσζε, αλεμάξηεηα αλ ην απεηινύκελν θαθό
ζηξέθεηαη ελαληίνλ εθείλνπ πνπ απεηιείηαη ή θάπνηνπ από ηνπο
νηθείνπο ηνπ ( άξζξν 330 Π.Κ.).
Οηθείνη είλαη νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ζε επζεία
γξακκή, νη ζεηνί γνλείο θαη ηα ζεηά ηέθλα, νη ζύδπγνη, νη
κλεζηεπκέλνη, νη αδεξθνί θαη νη ζύδπγνη θαη νη κλεζηήξεο ησλ
αδειθώλ, θαζώο θαη νη επίηξνπνη ή επηκειεηέο ηνπ ππαηηίνπ θαη
όζνη βξίζθνληαη ππό ηελ επηηξνπεία ή επηκέιεηα ηνπ ππαηηίνπ (
άξζξν 13β Π.Κ.).
4) Σόπνο ζπληάμεσο ηνπ απνδεηθηηθνύ επηδόζεσο είλαη ν ηόπνο όπνπ
γίλεηαη ε επίδνζε. ην απνδεηθηηθό, κε πνηλή αθπξόηεηαο ηεο
επίδνζεο, ζεκεηώλεηαη ν ηόπνο, ην έηνο, ν κήλαο, ε εκέξα θαη, αλ
πξόθεηηαη γηα θιεηήξην ζέζπηζκα ή θιήζε ηνπ θαηεγνξνύκελνπ, ν
αξηζκόο απηώλ, ν θαιώλ εηζαγγειέαο, δεκόζηνο θαηήγνξνο ή
πηαηζκαηνδίθεο, σο θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πξνζώπνπ ζην
νπνίν παξαδόζεθε ην έγγξαθν, ππνγξάθεηαη δε ην απνδεηθηηθό
από ην πξόζσπν απηό θαη εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ επίδνζε. Αλ ην
πξόζσπν απηό δειώζεη όηη δελ μέξεη ή δελ κπνξεί λα ππνγξάςεη, ή
αλ αξλεζεί ή αλ ην έγγξαθν πνπ επηδίδεηαη ηνηρνθνιιεζεί θαηά ην
άξζξν 155 παξ. 2 Κ.Πνηλ.Γ., ηα γεγνλόηα απηά, θαζώο θαη ην
νλνκαηεπώλπκν εθείλνπ πνπ αξλήζεθε λα ην παξαιάβεη θαηά ην
άξζξν 155 παξ. 2, αλαγξάθνληαη ζην απνδεηθηηθό –
πξνζιακβάλεηαη επίζεο από όπνηνλ ελεξγεί ηελ επίδνζε έλαο
κάξηπξαο, ηνπ νπνίνπ ην νλνκαηεπώλπκν, ε θαηνηθία θαη ην
επάγγεικα αλαγξάθνληαη ζην απνδεηθηηθό, πνπ ην ππνγξάθεη θαη
απηόο αλ μέξεη γξάκκαηα. ( άξζξν 161 παξ. 1 Κ.Πνηλ.Γ.). Όπνηνο
επηδίδεη έγγξαθν νθείιεη λα αλαθνηλώλεη ην πεξηερόκελν ηνπ
εγγξάθνπ ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη λα αλαγξάθεη ην γεγνλόο ζην
επηδνηήξην ( άξζξν 160 παξ. 2 Κ.Πνηλ.Γ.). Απηόο πνπ επηδίδεη
νθείιεη επίζεο ζε θάζε πεξίπησζε λα ζεκεηώζεη ζην έγγξαθν ηε
ρξνλνινγία θαη ηνλ ηόπν ηεο επίδνζεο, θαζώο θαη ην πξόζσπν ζην
νπνίν παξαδόζεθε θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζεκείσζε ( άξζξν
161 παξ. 2 Κ.Πνηλ.Γ.).
5) Πνηληθή δηθαηνδνζία αζθνύλ: α) Σα Πηαηζκαηνδηθεία, β) ηα
Πιεκκειεηνδηθεία, γ) ηα Γηθαζηήξηα Αλειίθσλ, δ) ηα
Καθνπξγηνδηθεία, ε) ηα Δθεηεία, ζη) ν Άξεηνο Πάγνο σο
αθπξσηηθό.

