ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΤΩΝ 2005
ΘΔΜΑΤΑ
Α. Αζηικό και Δμπορικό Γίκαιο
1. α) Πφηε αξρίδεη ε παξαγξαθή κηαο αμίσζεο;
β) Με πνηνπο ηξφπνπο δηαθφπηεηαη ε παξαγξαθή;
2.α)Πνηα ε έλλνηα ηεο δσξεάο;
β) Πφηε ν δσξεηήο ή ν θιεξνλφκνο έρνπλ δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπλ
ηελ δσξεά;
γ) Πσο γίλεηαη ε αλάθιεζε ηεο δσξεάο θαη πνηα ε έλλνκε ζπλέπεηα ηεο
αλάθιεζεο απηήο;
δ) Πφηε απνθιείεηαη ε αλάθιεζε ηεο δσξεάο;
3. α) Τη είλαη ζπζηαηηθφ κέξνο πξάγκαηνο θαη ηη παξάξηεκα;
β) Πνηα ζεσξνχληαη ζπζηαηηθά ηνπ αθηλήηνπ;
γ) Θεσξνχληαη ζπζηαηηθά ηνπ αθηλήηνπ ηα πξάγκαηα πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλα κεηά ηνπ εδάθνπο πξνο παξνδηθφ κφλν ζθνπφ;
δ) Η ηδηφηεηά ηνπ παξαξηήκαηνο αίξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
πξφζθαηξνπ απνρσξηζκνχ ηνπ απφ ην θχξην πξάγκα;
4. α) Πνηα είδε εηαηξηψλ γλσξίδεη ν λφκνο;
β) Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο ππέρνπλ επζχλε
γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πην πάλσ εηαηξείαο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη
ππνρξεψζεηο απηέο είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ έλα κφλν ησλ ζπλεηαίξσλ
ππφ ηελ εηαηξηθή φκσο επσλπκία;
γ) Σηελ εηαηξηθή επσλπκία ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο αλαγξάθεηαη
θαη ην φλνκα ηνπ εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ;
δ) Δίλαη επηηξεπηή ε αλάκημε ηνπ εηεξφξξπζκνπ κνπ εηαίξνπ ζε
πξάμεηο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο;
5.α) Αλ ζηε ζπλαιιαγκαηηθή δελ ζεκεηψλνληαη: 1) ε ιήμε, 2) ν ηφπνο
πιεξσκήο απηήο θαη 3) ν ηφπνο έθδνζεο απηήο, πφηε ζεσξείηαη πιεξσηέα
απηή ζηελ πξψηε πεξίπησζε πνηνο ζεσξείηαη ηφπνο πιεξσκήο ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε θαη πνπ ζεσξείηαη σο εθδνζείζα ε ζπλαιιαγκαηηθή
ζηελ ηξίηε πεξίπησζε;
β) Αλ ν Α ππέγξαςε ζπλαιιαγκαηηθή σο αληηπξφζσπνο ηνπ Β ρσξίο ε
αληηπξνζσπεπηηθή εμνπζία πνπ ηνπ δφζεθε λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ
ππνγξαθή ζπλαιιαγκαηηθψλ, πνηνο ππνρξενχηαη απφ ηε ζπλαιιαγκαηηθή
ν Α (Αληηπξφζσπνο) ή ν Β (αληηπξνζσπεπφκελνο);
γ) Όηαλ δελ ζεκεηψλεηαη ζηε ζπλαιιαγκαηηθή γηα ινγαξηαζκφ ηίλνο
δίλεηαη ε ηξηηεγγχεζε, ππέξ πνηνπ ζεσξείηαη φηη δίλεηαη απηή;

Γ) Πφηε ν θνκηζηήο ζπλαιιαγκαηηθήο πιεξσηέαο ζε ξεηή εκέξα
ππνρξενχηαη λα εκθαλίζεη απηή γηα πιεξσκή θαη πνηα ε ζπλέπεηα
παξάιείςεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο;
Β. Ποινικό Γίκαιο – Ποινική Γικονομία
1) Πνηεο είλαη νη πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο θαη πφηε ε θαηαδίθε
ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ;
2) Πσο εμαιείθεηαη ην αμηφπνηλν ησλ εγθιεκάησλ θαη πνηνο είλαη ν
ρξφλνο παξαγξαθήο απηψλ (θαθνπξγεκάησλ, πιεκκειεκάησλ θαη
πηαηζκάησλ);
3) Πσο εθηεινχληαη ηα εγθιήκαηα ηεο παξάιεηςεο βεβαίσζεο
ηαπηφηεηαο θαη ηεο θαηαπίεζεο;
4) Πσο γίλεηαη ε επίδνζε αλ ν ελδηαθεξφκελνο θξαηείηαη ζηε θπιαθή θαη
ηη πξέπεη λα πεξηέρεη, κε πνηλή αθπξφηεηαο ηεο επίδνζεο, ην απνδεηθηηθφ
ηεο επίδνζεο.
5)Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ θιεηήξηνπ ζεζπίζκαηνο θαη ηεο θιήζεο;
Κώδικας Γικαζηικών Δπιμεληηών – Πολιηική Γικονομία
1) Πνην πξέπεη λα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο εθζέζεσο επηδφζεσο θαη απφ
πνηα πξφζσπα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη; Πσο πξέπεη λα δίδεηαη ζηνλ
δηθαζηηθφ επηκειεηή ε παξαγγειία πξνο επίδνζεο;
2)Πσο γίλεηαη θαηά ηνλ Κ.Πνι.Γ. ε επίδνζε ζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη
ζηελ αιινδαπή;
3) Αλ ν επηζπεχδσλ δψζεη ζηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή εληνιή λα πξνβεί
ζε απνβνιή ηνπ θαζ’ νπ ε εθηέιεζε – νθεηιέηε απφ αθίλεην δηάθνξν
εθείλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ εθηειεζηφ ηίηιν, δηθαηνχηαη ν δηθαζηηθφο
επηκειεηήο λα αξλεζεί λα πξνβεί ζε απνβνιή;
4) Πσο ζπληειείηαη ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
απαηηήζεσο πξνο παξάδνζε ή απφδνζε αθηλήηνπ; Πνηα ε δηαδηθαζία πνπ
πξέπεη λα ηεξεζεί απφ ηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή, αλ ζην αθίλεην
ππάξρνπλ θηλεηά πξάγκαηα;
5) Πνηεο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ, νη
πξνυπνζέζεηο: α) απηνδίθαηεο εθπηψζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή απφ
ηελ ππεξεζία ηνπ, β) δπλεηηθήο θαη ππνρξεσηηθήο απνιχζεψο ηνπ θαη γ)
απνρσξήζεσο ηνπ απφ ηελ ππεξεζία; Πνηα ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα
ηεξείηαη ζε θαζεκία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο;

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ
Α. Αζηικό και Δμπορικό Γίκαιο
1)Σχκθσλα κε ηα άξζξα 251,260,261 θαη 264 ηνπ Α.Κ.
α) Η παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηφηε πνπ γελλήζεθε ε αμίσζε θαη είλαη
δπλαηή ε αμίσζε θαη είλαη δπλαηή ε δηθαζηηθή επηδίσμή ηεο.
β) Γηαθφπηεηαη φηαλ ν ππφρξενο αλαγλσξίζεη ηελ αμίσζε κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν. Τελ παξαγξαθή δηαθφπηεη ε έγεξζε ηεο αγσγήο. Η παξαγξαθή
πνπ δηαθφπεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ αξρίδεη θαη πάιη απφ ηελ ηειεπηαία
δηαδηθαζηηθή πξάμε ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ. Τελ παξαγξαθή
δηαθφπηνπλ επίζεο: 1. Η επίδνζε επηηαγήο πιεξσκήο θάησ απφ
εθηειεζηφ δηθφγξαθν. 2. Η αλαγγειία γηα επαιήζεπζε ζε πηψρεπζε, 3. Η
αλαγγειία γηα θαηάηαμε ζε πιεηζηεξηαζκφ. 4. Η ππνβνιή έλζηαζεο
ζπκςεθηζκνχ ηεο αμίσζεο.
2)Σχκθσλα κε ηα άξζξα 496,505, 506, 507, 509 θαη 510 ηνπ Α.Κ.
α) Η παξνρή ζε θάπνηνλ ελφο πεξηνπζηαθνχ αληηθεηκέλνπ απνηειεί
δσξεά, αλ γίλεηαη θαηά ηελ ζπκθσλία ησλ κεξψλ ρσξίο αληάιιαγκα.
β) Ο δσξεηήο έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ δσξεά αλ ν δσξενδφρνο
θάλεθε κε βαξχ ηνπ παξάπησκα αράξηζηνο απέλαληη ζηνλ δσξεηή ή ζηνλ
ζχδπγν ή ζε ζηελφ ζπγγελή ηνπ θαη ηδίσο αλ αζέηεζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ
λα δηαηξέθεη ην δσξεηή. Ο θιεξνλφκνο ηνπ δσξεηή έρεη δηθαίσκα λα
αλαθαιέζεη ηελ δσξεά αλ ν δσξενδφρνο ελεξγψληαο κε πξφζεζε,
ζαλάησζε ηνλ δσξεηή ή ηνλ εκπφδηζε λα αλαθαιέζεη ηελ δσξεά. Ο
δσξεηήο ή ν θιεξνλφκνο ηνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη ηελ δσξεά αλ
ν δσξενδφρνο παξαιείπεη ππαίηηα λα εθηειέζεη ηνλ ηξφπν ππφ ηνλ νπνίν
έγηλε ε δσξεά.
γ) Η αλάθιεζε ηεο δσξεάο γίλεηαη κε δήισζε πξνο ηνλ δσξενδφρν.
Αθνχ γίλεηαη ε αλάθιεζε απνζβήλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ δσξεηή γηα
παξνρή θαη αλαδεηείηαη ε παξνρή πνπ εθπιεξψζεθε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο γηα ηνλ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ.
δ) Η αλάθιεζε απνθιείεηαη αλ ν δσξεηήο έδσζε ζπγλψκε ζην
δσξενδφρν ή αλ πέξαζε έλα έηνο αθφηνπ ν δσξεηήο έρνληαο δηθαίσκα λα
αλαθαιέζεη πιεξνθνξήζεθε ηνλ ιφγν ηεο αλάθιεζεο.
3) Σχκθσλα κε ηα άξζξα 953, 954 παξ. 1, 955 εδάθην α΄, 956, 957 παξ. 2
ηνπ Α.Κ.
α) Σπζηαηηθφ κέξνο πξάγκαηνο, πνπ δελ κπνξεί λα απνρσξηζηεί απφ ην
θχξην πξάγκα ρσξίο βιάβε απηνχ ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θπξίνπ πξάγκαηνο ή
ρσξίο αιινίσζε ηεο νπζίαο ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη
ρσξηζηά αληηθείκελν θπξηφηεηαο ή άιινπ εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο.
Παξάξηεκα είλαη ην θηλεηφ πξάγκα πνπ ρσξίο λα είλαη ζπζηαηηθφ ηνπ
θπξίνπ πξάγκαηνο έρεη πξννξηζηεί λα εμππεξεηεί δηαξθψο ηνλ

νηθνλνκηθφ ηνπ ζθνπφ θαη έρεη ηεζεί ήδε ζε ηνπηθή ζρέζε πξνο ην θχξην
πξάγκα, αληίζηνηρε πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ.
β) Σπζηαηηθά ηνπ αθηλήηνπ κε ηελ έλλνηα απηή είλαη:1. Τα πξάγκαηα πνπ
έρνπλ ζπλδεζεί ζηαζεξά κε ην έδαθνο, ηδίσο ηα νηθνδνκήκαηα. 2. Τα
πξντφληα ηνπ αθηλήηνπ εθφζνλ ζπλέρνληαη κε ην έδαθνο. 3. Τν λεξφ
θάησ απφ ην έδαθνο θαη ε πεγή. 4. Οη ζπφξνη κφιηο ζπαξζνχλ θαη ηα
θπηά κφιηο θπηεπζνχλ.
γ) Πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην έδαθνο γηα παξνδηθφ κφλν ζθνπφ
δελ ζεσξνχληαη ζπζηαηηθά ηνπ αθηλήηνπ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα
νηθνδνκήκαηα ή θηίζκαηα γεληθψο πνπ αλεγέξζεθαλ ζε μέλν αθίλεην απφ
απηφλ πνπ έρεη εκπξάγκαην δηθαίσκα πάλσ ζ’ απηφ γηα ηελ άζθεζε
απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ.
δ) Πξφζθαηξνο απνρσξηζκφο ηνπ παξαξηήκαηνο απφ ην θχξην πξάγκα
δελ αίξεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή.
4.Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 19,22,25 θαη 27 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ
α) Ο λφκνο γλσξίδεη ηξία είδε εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ: ηελ νκφξξπζκε, ηελ
εηεξφξξπζκε θαη ηελ αλψλπκε.
β) Οη νκφξξπζκνη εηαίξνη, νη αλαθεξφκελνη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο
εηαηξείαο ππφθεηληαη αιιειεγγχσο ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο
αλ θαη απηέο είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ έλα κφλν ησλ ζπλεηαίξσλ ππφ
ηελ εηαηξηθή φκσο επσλπκία.
γ) Τν φλνκα θάπνηνπ απφ ηνπο εηεξφξξπζκνπο εηαίξνπο δελ δχλαηαη
εηζέιζεη ζηελ εηαηξηθή επσλπκία.
δ) Ο εηεξξφξπζκνο εηαίξνο δελ κπνξεί λα θάλεη θακία πξάμε δηαρείξηζεο,
νχηε λα εξγαζζεί ζε ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο νχηε θαη’ επηηξνπή.
5 Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 2,8,31 παξ. 4, 38 παξ. 1 θαη 53 παξ. 1 ηνπ Ν.
5325/1932 «Πεξί ζπλαιιαγκαηηθήο θαη γξακκαηίνπ ζε δηαηαγήλ».
Α) Η ζπλαιιαγκαηηθή ηεο νπνίαο δελ ζεκεηψλεηαη ε ιήμε ζεσξείηαη
πιεξσηέα ελ φςεη.
Η ζπλαιιαγκαηηθή ηεο νπνίαο δελ ζεκεηψλεηαη ν ηφπνο πιεξσκήο
απηήο, ζεσξείηαη σο ηφπνο πιεξσκήο ν παξά ην φλνκα ηνπ πιεξσηνχ
ζεκεηνχκελνο ηφπνο θαη ζπγρξφλσο σο ηφπνο ηεο θαηνηθίαο ηνπ
πιεξσηνχ. Η ζπλαιιαγκαηηθή ηεο νπνίαο δελ ζεκεηψλεηαη ν ηφπνο ηεο
εθδφζεσο ηεο, ζεσξείηαη εθδνζείζα ζηνλ ηφπν πνπ ζεκεηψλεηαη
παξάπιεπξα ηνπ νλφκαηνο ηνπ εθδφηε.
β) Η ζπλαιιαγκαηηθή ππνρξενχηαη ν (Α) δηφηη φπνηνο ζέζεη ηελ
ππνγξαθή ηνπ επί ζπλαιιαγκαηηθήο σο αληηπξφζσπνο πξνζψπνπ δηα ην
νπνίν δελ είρε ηελ εμνπζία λα ελεξγήζεη, ππνρξενχηαη απηφο ν ίδηνο εθ
ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο θαη αλ πιήξσζε έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα ηα νπνία
ζα είρε ν θεξφκελνο σο εθπξνζσπεζείο. Τν ίδην ηζρχεη επί αληηπξνζψπνπ
πνπ ππεξβεί ηελ εμνπζία ηνπ.

γ) Όηαλ δελ ζεκεηψλεηαη ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή γηα ινγαξηαζκφ ηίλνο
δίλεηαη ε ηξηηεγγχεζε απηή ζεσξείηαη φηη δίλεηαη ππέξ ηνπ εθδφηε.
δ) Ο θνκηζηήο ζπλαιιαγκαηηθήο πιεξσηέαο ζε ξεηή εκέξα ππνρξενχηαη
λα εκθαλίζεη απηή γηα πιεξσκή είηε θαηά ηελ εκέξα πνπ απηή είλαη
πιεξσηέα είηε κίαλ ησλ δχν επνκέλσλ απηήο εξγαζίκσλ εκεξψλ. Ο
θνκηζηήο ζπλαιιαγκαηηθήο εθπίπηεη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηά ησλ
νπηζζνγξάθσλ θαη θαηά ησλ άιισλ ππφρξεσλ κε εμαίξεζε ηνλ απνδέθηε
κεηά ηελ έθπλεπζε ησλ πξνζεζκηψλ ησλ ηεηαγκέλσλ γηα ηελ εκθάληζε
ηεο ελ φςεη ή κεηά πξνζεζκία απφ ηεο φςεσο ζπλαιιαγκαηηθή, δηα ηελ
ζχληαμε ηνπ δηακαξηπξηθνχ επί κε απνδνρή ή επί κε πιεξσκή, δηα ηελ
εκθάληζε πξνο πιεξσκή ζε πεξίπησζε ηεο ξήηξαο «αλέμνδνο
επηζηξνθή».
Ποινικό Γίκαιο – Ποινική Γικονομία
1. Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 51 θαη 59 ηνπ Π.Κ.
Πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο είλαη ε θάζεηξμε, θπιάθηθε,
πεξηνξηζκφο ζε εηδηθφ θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ, πεξηνξηζκφο ζε
ςπρηαηξηθφ θαηάζηεκα θαη ε θξάηεζε.
Γηα ηηο πξφζθαηξεο πνηλέο ηεο ειεπζεξίαο, ε εκέξα ππνινγίδεηαη ζε 24
ψξεο, ε εβδνκάδα ζε επηά εκέξεο, ν κήλαο θαη ην έηνο ζχκθσλα κε ην
εκεξνιφγην πνπ ηζρχεη. Ο ρξφλνο ηεο πνηλήο επηκεηξάηαη πάληνηε ζε
πιήξεηο εκέξεο, εβδνκάδεο, κήλεο θαη έηε.
Η θαηαδίθε ζε ζαλαηηθή πνηλή ή ηζφβηα θάζεηξμε ζπλεπάγεηαη
απηνδηθαίσο ηελ δηαξθή απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ
θαηαδηθαζκέλνπ. Η θαηαδίθε ζε θάζεηξμε αφξηζηεο δηάξθεηαο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 90 ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο κε δεθαεηή απνζηέξεζε ησλ
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ.
2.Απάληεζε
Σχκθσλα κε ην άξζξν 111 παξ. 1,2,3 θαη 4.
Τν αμηφπνηλν εμαιείθεηαη κε ηελ παξαγξαθή. Τα θαθνπξγήκαηα
παξαγξάθνληαη:α) κεηά απφ είθνζη έηε αλ ν λφκνο πξνβιέπεη γη’ απηά
ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο, β) κεηά δεθαπέληε έηε,
ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Τα πιεκκειήκαηα παξαγξάθνληαη κεηά απφ
πέληε έηε. Τα πηαίζκαηα κεηά απφ έλα έηνο.
3. Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 243 θαη 244.
Υπάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληα ηνπ αλάγεηαη ε έθδνζε ή ε ζχληαμε
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, αλ θαηά ηελ έθδνζε ή ηελ ζχληαμε ηνπο παξαιείπεη
λα βεβαησζεί γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην
έγγξαθν φηαλ θαη φπσο απαηηεί ν λφκνο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη

ηξηψλ κελψλ. Υπάιιεινο πνπ ελ γλψζεη ηνπ εηζπξάηηεη θφξνπο,
δαζκνχο, ηέιε ή άιια θνξνινγήκαηα, δηθαζηηθά έμνδα ή νπνηαδήπνηε
δηθαηψκαηα πνπ δελ νθείινληαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ κελψλ.
4. Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 155 παξ. 3 θαη 161 παξ. 1 εδαθ. α θαη β ηνπ
Κ.Πνηλ.Γ. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο θξαηείηαη ζηε θπιαθή ή ζε άιινλ
θαζνξηζκέλν γηα ηελ θξάηεζε ηφπν, ε επίδνζε γίλεηαη ζηνλ ηφπν απηφλ
κε θάπνηνλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαηαζηήκαηνο θξάηεζεο. Σε απηή
ηελ πεξίπησζε σο ζχλνηθνη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηά ηελ έλλνηα απηνχ
ηνπ άξζξνπ ζεσξνχληαη ν δηεπζπληήο ηεο θπιαθήο ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ή
ν αλαπιεξσηήο ηνπ.
Γηα ηελ επίδνζε πνπ ελεξγείηαη κε ηα άξζξα 155-158, εθείλνο πνπ
ελεξγεί ηελ επίδνζε νθείιεη λα ζπληάμεη απνδεηθηηθφ ζηνλ ηφπν πνπ
απηή γίλεηαη. Σην απνδεηθηηθφ, κε πνηλή
αθπξφηεηαο ηεο επίδνζεο,
ζεκεηψλεηαη ν ηφπνο, ην έηνο ν κήλαο, ε εκέξα θαη αλ πξφθεηηαη γηα
θιεηήξην ζέζπηζκα ή θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ν αξηζκφο απηψλ, ν
θαιψλ εηζαγγειέαο, ν δεκφζηνο θαηήγνξνο ή ν πηαηζκαηνδίθεο, σο θαη
ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν παξαδφζεθε ην έγγξαθν,
ππνγξάθεηαη δε ην απνδεηθηηθφ απφ ην πξφζσπν απηφ θαη απφ εθείλνλ
πνπ ελεξγεί ηελ επίδνζε. Αλ ην πξφζσπν απηφ δειψζεη φηη δελ μέξεη ή
δελ κπνξεί λα ππνγξάςεη ή αλ αξλεζεί ή αλ ην έγγξαθν πνπ επηδίδεηαη
ηνηρνθνιιεζεί θαηά ην άξζξν 155 παξ. 2 ηα γεγνλφηα απηά, θαζψο θαη ην
νλνκαηεπψλπκν εθείλνπ πνπ αξλήζεθε λα ην παξαιάβεη θαηά ην άξζξ.
155 παξ. 2 αλαγξάθνληαη ζην απνδεηθηηθφ. Πξνζιακβάλεηαη επίζεο απφ
φπνηνλ ελεξγεί ηελ επίδνζε έλαο κάξηπξαο, ηνπ νπνίνπ ην
νλνκαηεπψλπκν, ε θαηνηθία θαη ην επάγγεικα αλαγξάθνληαη ζην
απνδεηθηηθφ φπνπ ην ππνγξάθεη θαη απηφο αλ μέξεη γξάκκαηα.
5.Απάληεζε
Σχκθσλα κε άξζξν 321 παξ. 1,2.
Τν θιεηήξην ζέζπηζκα πξέπεη λα πεξηέρεη:
α. Τν νλνκαηεπψλπκν θαη αλ ππάξρεη αλάγθε θαη άιια ζηνηρεία πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαηεγνξνχκελνπ.
β. Τνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν θαιείηαη.
γ. Τελ ρξνλνινγία, ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη ηελ ψξα πνπ πξέπεη λα
εκθαληζηεί.
δ. Τνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία θαηεγνξείηαη θαη
κλεία ηνπ άξζξνπ ηνπ πνηληθνχ λφκνπ πνπ ηελ πξνβιέπεη.
ε. Τνλ αξηζκφ ηνπ, ηελ επίζεκε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ
εηζαγγειέα, ηνπ δεκφζηνπ θαηήγνξνπ ή ηνπ πηαηζκαηνδίθε.

Τα ίδηα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ην θιεηήξην ζέζπηζκα πνπ
επηδίδεηαη ζηνλ αζηηθψο ππεχζπλν.
Η θιήζε γηα εκθάληζε σο πξνο ηελ αμηφπνηλε πξάμε πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ζην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα. Καηά ηα ινηπά πξέπεη επίζεο
λα πεξηέρεη φζα θαη ην θιεηήξην ζέζπηζκα.
Κώδικας Γικαζηικών Δπιμεληηών – Πολιηική Γικονομία
1. Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 139 θαη 123 ηνπ Κψδηθα Πνι. Γηθνλνκίαο.
Όπνηνο ελεξγεί ηελ επίδνζε ζπληάζζεη έθζεζε ε νπνία εθηφο απφ φζα
απαηηεί ην άξζξν 117 πξέπεη λα πεξηέρεη: α) ηελ παξαγγειία γηα επίδνζε,
β) ζαθή θαζνξηζκνχ ηνπ εγγξάθνπ πνπ επηδφζεθε θαη ησλ πξνζψπσλ
πνπ αθνξά, γ) κλεία ηεο εκέξαο θαη ηεο ψξαο ηεο επίδνζεο, δ) κλεία ηνπ
πξνζψπνπ ζην νπνίν παξαδφζεθε ην έγγξαθν θαη ηνλ ηξφπν πνπ
επηδφζεθε ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή άξλεζεο ηνπ παξαιήπηε ή ησλ
πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 128 έσο 135 θαη 138. Η έθζεζε
ππνγξάθεηαη απφ εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ επίδνζε, θαζψο θαη απφ
εθείλνλ πνπ παξαιακβάλεη ην έγγξαθν θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή
αδπλακίαο ηνπ, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ κάξηπξα πνπ έρεη πξνζιεθζεί
γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Όπνηνο ελεξγεί ηελ επίδνζε ζεκεηψλεη πάλσ ζην
επηδηδφκελν έγγξαθν ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο επίδνζεο θαη ππνγξαθεί. Η
ζεκείσζε απηή απνηειεί απφδεημε ππέξ εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε
επίδνζε. Αλ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ έθζεζε επίδνζεο θαη ζηελ
ζεκείσζε ππεξηζρχεη ε έθζεζε. Η επίδνζε γίλεηαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ
δηαδίθνπ χζηεξα απφ ηελ παξαγγειία πνπ δίλεηαη είηε απφ ηνλ ίδην ή ηνλ
πιεξεμνχζηφ ηνπ είηε κε αίηεζή ηνπο απφ ηνλ αξκφδην δηθαζηή θαη
πξνθεηκέλνπ γηα πνιπκειή δηθαζηήξηα απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπο. Η
παξαγγειία γηα επίδνζε δίλεηαη εγγξάθσο θάησ απφ ην έγγξαθν πνπ
επηδίδεηαη.
2.Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 134 ηνπ Κψδηθα Πνι. Γηθνλνκίαο.
Αλ ην πξφζσπν ζην νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε δηακέλεη ή έρεη ηελ έδξα ηνπ
ζην εμσηεξηθφ, ε επίδνζε γίλεηαη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην
νπνίν εθθξεκεί ή πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ε δίθε ή ζε απηφ πνπ εμέδσζε
ηελ επηδηδφκελε απφθαζε θαη γηα δίθεο ζην εηξελνδηθείν, ζηνλ
εηζαγγειέα ηνπ πξσηνδηθείνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην
εηξελνδηθείν. Γηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε, ε επίδνζε γίλεηαη
ζην εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε
εθηέιεζε θαη γηα εμψδηθεο πξάμεηο, ζηνλ εηζαγγειέα ηεο ηειεπηαίαο ζην
εζσηεξηθφ θαηνηθίαο ή γλσζηήο δηακνλήο ηνπ παξαιήπηε ηεο επίδνζεο

θαη αλ δελ ππάξρεη θαηνηθία ή γλσζηή δηακνλή ζην εζσηεξηθφ, ε επίδνζε
γίλεηαη ζηνλ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ηεο πξσηεχνπζαο.
Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 1 ε παξαγγειία γηα επίδνζε, πξέπεη λα πεξηέρεη
κε αθξίβεηα ηνλ ηφπν θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε ηεο επίδνζεο. Ο
εηζαγγειέαο, φηαλ παξαιάβεη ην έγγξαθν, νθείιεη λα ην απνζηείιεη ρσξίο
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηνλ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ, ν νπνίνο έρεη
ππνρξέσζε λα ην δηαβηβάζεη ζε εθείλνλ πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
επίδνζε.
3. Απάληεζε
Σχκθσλα κε ην άξζξν 904 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 915 ηνπ Κψδηθα
Πνι. Γηθνλνκίαο.
Η απνξξένπζα απφ ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν αμίσζε ηνπ δαλεηζηή θαηά ηεο
πνιηηείαο λα ηνπ παξάζρεη, δηα ησλ νξγάλσλ ηεο, ηε ζπλδξνκή ηεο γηα
αλαγθαζηηθή
εθηέιεζε αθνξά απνθιεηζηηθψο ηεο απαίηεζε πνπ
πηζηνπνηείηαη κε ηνλ εθηειεζηφ ηίηιν. Δπνκέλσο ν δηθαζηηθφο νθείιεη λα
απέρεη απφ ηελ δηελέξγεηα πξάμεσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζεο απαηηήζεσο δηάθνξεο απφ εθείλε πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνλ
εθηειεζηφ ηίηιν.
4.Απάληεζε
Σχκθσλα κε ην άξζξν 943 ηνπ Κψδηθα Πνι. Γηθνλνκίαο.
Αλ ππάξρεη ππνρξέσζε λα παξαδνζεί ή λα απνδνζεί αθίλεην ν
δηθαζηηθφο επηκειεηήο απνβάιιεη εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε
εθηέιεζε θαη εγθαζηζηά εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε. Τα
θηλεηά πνπ βξίζθνληαη ζην αθίλεην θαη δελ είλαη αληηθείκελν ηεο
εθηέιεζεο ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο ηα παξαδίδεη κε απφδεημε ζε εθείλνλ
θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε. Αλ απηφο απνπζηάδεη ή αξλείηαη λα
ηα παξαιάβεη ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο ηα παξαδίδεη είηε ζε πξφζσπν πνπ
αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε είηε
ζε πξνζψπνπ έρεη εμνπζία λα ηα παξαιάβεη. Αλ δελ ππάξρνπλ ηα
πξφζσπα ηεο παξ. 2 ή αλ αξλνχληαη λα παξαιάβνπλ ηα θηλεηά πξάγκαηα,
ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο ηα παξαδίδεη ζε κεζεγγπνχρν ηνλ νπνίν
δηνξίδεη ν ίδηνο θαη χζηεξα απφ άδεηα ηνπ εηξελνδίθε ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
ηφπνπ ηεο εθηέιεζεο πνπ δηθάδεη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 686
εθπιεηζηεξηάδεη ηα θηλεηά πξάγκαηα. Ο εηξελνδίθεο πνπ δίλεη ηελ άδεηα
νξίδεη ζπλάκα ηνλ ηφπν ηνλ ππάιιειν ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ. Ο πιεηζηεξηαζκφο δελ κπνξεί λα νξηζηεί πξηλ πεξάζνπλ
δέθα εκέξεο αθφηνπ πξνζθιεζεί εγγξάθσο εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ
ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε λα παξαιάβεη ηα πξάγκαηα. Τξεηο εκέξεο πξηλ ηελ
εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ γίλεηαη δεκφζηα θήξπμε ζηνλ ηφπν ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ θαη ηεξνχληαη ζπλάκα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 963. Τν
πιεηζηεξίαζκα θαηαηίζεηαη δεκφζηα αθνχ αθαηξεζνχλ ηα έμνδα. Αλ

εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε δελ ήηαλ παξψλ ε έθζεζε
ηεο εθηέιεζεο ηνπ θνηλνπνηείηαη κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο.
5. Απάληεζε
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 79,80,81,82,83 θαη 84 ηνπ Κψδηθα Γηθ.
Δπηκειεηψλ.
α) Ο Γηθαζηηθφο επηκειεηήο εθπίπηεη απηνδίθαηα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ,
αλ θαηαδηθάζηεθε ακεηάθιεηα: 1) ζε πνηλή θαζείξμεσο, 2) ζε πνηλή
θπιαθίζεσο κεγαιχηεξε ησλ έμη κελψλ γηα αδίθεκα πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. Δθπίπηεη απηνδίθαηα
επίζεο ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο εάλ, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,
έρεη ηεζεί ζε λφκηκε ή δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε.
Οη γξακκαηείο ησλ δηθαζηεξίσλ έρνπλ ππνρξέσζε λα ζηέιλνπλ ακέζσο
ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, ηελ
νκνζπνλδία θαη ηνλ νηθείν ζχιινγν δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ αληίγξαθα
ησλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πνηληθψλ απνθάζεσλ.
Με θξνληίδα ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ν δηθαζηηθφο
επηκειεηήο, πνπ εμέπεζε απηνδίθαηα, δηαγξάθεηαη απφ ηα κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ηελ εηζαγγειία πξσηνδηθψλ θαη
ηνλ νηθείν ζχιινγν δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ.
Γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο έθπησζε,
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ
Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, πνπ πεξηέρεη θαη πεξίιεςε ηεο δηθαζηηθήο
απνθάζεσο. Η θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο έθπησζε αίξεηαη κε ηελ
απνλνκή ράξηηνο φρη φκσο κε ηελ αλαζηνιή εθηειέζεσο ηεο πνηλήο. Γηα
ηελ άξζε ηεο εθπηψζεσο θαη γηα ηελ επαλαθνξά ζηελ ππεξεζία
εθαξκφδεηαη αλάινγα ε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Σε
πεξίπησζε κε ππάξμεσο θελήο νξγαληθήο ζέζεο ν επαλεξρφκελνο ζηελ
ππεξεζία δηθαζηηθφο επηκειεηήο παξακέλεη σο ππεξάξηζκνο θαη
θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε νξγαληθή ζέζε πνπ έρεη θελσζεί.
β) Τν πξσηνβάζκην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ
απφιπζε δηθαζηηθνχ επηκειεηή απφ ηελ ππεξεζία ηνπ: 1) Δάλ εληφο
ηεηξαεηίαο θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα ζε ηξεηο πεηζαξρηθέο πνηλέο, απφ ηηο
νπνίεο νη δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλήο παχζεσο θαη ε ηξίηε ηνπιάρηζηνλ
πξνζηίκνπ, 2) γηα ιφγνπο πγείαο θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 28 ηνπ παξφληνο. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ επηηξέπεηαη ε
άζθεζε εθέζεσο.
Οη αξκφδηνη εηζαγγειείο πξσηνδηθψλ θαη νη νηθείνη ζχιινγνη δηθαζηηθψλ
επηκειεηψλ έρνπλ ππνρξέσζε, φηαλ ζπληξέμεη ιφγνο δπλεηηθήο
απνιχζεσο, λα πξνθαιέζνπλ απφθαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ. Τελ απφθαζε απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ν Υπνπξγφο
Γηθαηνζχλεο.

Ο δηθαζηηθφο επηκειεηήο απνιχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπ,
λα επηβιεζεί ηειεζίδηθα ζε απηφλ απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην
ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεσο.
Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηεο 1 ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ παξφληνο απαγνξεχεηαη ζηνλ απνιπζέληα ή εθπέζνληα
αληίζηνηρα δηθαζηηθφ επηκειεηή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζχκπξαμε ζηα
έξγα ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή. Ο δηθαζηηθφο επηκειεηήο απνρσξεί
ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ζην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο,
θαηά ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ην εμεθνζηφ πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ , ε
νπνία απνδεηθλχεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Η απνρψξεζε δηαπηζηψλεηαη
κε ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Γ) Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ παξφληνο ε απφιπζε απφ
ηελ ππεξεζία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη επηδίδεηαη ζηνλ
απνιπφκελν κε θξνληίδα ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, ηζρχεη
δε απφ ηελ επίδνζε ηεο. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 77, 80 θαη 81 ηνπ
παξφληνο. Αλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
παξέιζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα εκεξψλ, ε επίδνζε
ζεσξείηαη φηη έγηλε ηελ ηξηαθνζηή εκέξα απφ απηή.
Γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή απφ ηελ ππεξεζία γίλεηαη,
κε θξνληίδα ηνπ Υπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, αλαθνίλσζε ζηελ νκνζπνλδία
θαη ηνλ νηθείν ζχιινγν δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ. Γηαγξάθεηαη απφ ηα
κεηξψα ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο πνπ απέβαιε ηελ ηδηφηεηα ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Οη απνβηψζαληεο δηαγξάθνληαη απφ ηα κεηξψα κε βάζε ηελ νηθεία
ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.

