ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΤΩΝ 2006
ΘΔΜΑΤΑ
Α. Αζηικό και Δμπορικό Γίκαιο
1. Πόηε αξρίδεη θαη πόηε ιήγεη ε πξνζεζκία γεληθώο θαηά ηνλ ΑΚ θαη
πόηε ιήγεη ε πξνζεζκία πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζε εβδνκάδεο, κήλα, ρξόλν
θαη κηζό ρξόλν;
2. α) Τη είλαη ην ελέρπξν θαη πσο ζπληζηάηαη; Β) Τη γλσξίδεηαη γηα ην
θαη’ άξζξ. 604 Α.Κ. ελέρπξν ηνπ εθκηζζσηή αθηλήηνπ ζηα εηζθνκηζζέληα
ζην κίζζην αθίλεην θηλεηά πξάγκαηα;
3.α) Πνία ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηέρεη ε ζπλαιιαγκαηηθή γηα λα είλαη
έγθπξε; β) Τη είλαη ε νπηζζνγξάθεζε ζπλαιιαγκαηηθήο, πσο γίλεηαη θαη
πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα απηήο;
4.α) Πνηεο πξάμεηο κεηαγξάθνληαη ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ; β) Πνίνη
είλαη νη ηίηινη πνπ ρνξεγνύλ δηθαίσκα πξνο απόθηεζε ππνζήθεο;
5.Πσο θεξύζζεηαη ζε πηώρεπζε ν έκπνξνο;
Β. Πολιηική Γικονομία και Κώδικας Γικαζηικών Δπιμεληηών
1) Πεηζαξρηθή δίσμε ησλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ
2) Πσο γίλεηαη θαηά ηνλ ΚΠνιΓ ε επίδνζε ζε πξόζσπα άγλσζηεο
δηακνλήο
3) Πσο ραξαθηεξίδεηαη ε έθζεζε επηδόζεσο από πιεπξάο δηθαίνπ ηεο
απνδείμεσο θαη πνηα ε απνδεηθηηθή ηεο δύλακε;
4) Οη εμνπζίεο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο.
5) Σύληαμε, πεξηερόκελν θαη επηδόζεηο ηεο θαηαζρεηήξηαο εθζέζεσο επί
θαηαζρέζεσο αθηλήησλ. Πνηα είλαη ε ζπλέπεηα ζθαικάησλ θαηά ηε
ζύληαμε ηεο θαηαζρεηήξηαο εθζέζεσο ζην θύξνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ;
Ποινικό Γίκαιο και Ποινική Γικονομία
1) Αλ από ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο έσο ηελ ακεηάθιεηε εθδίθαζε ηεο
ίζρπζαλ δύν ή πεξηζζόηεξνη λόκνη, πνηνο από απηνύο εθαξκόδεηαη;
2)Τη είλαη έγθιεκα θαη πσο ηειείηαη ην έγθιεκα ηεο ππεμαγσγήο
εγγξάθσλ;
3) Πσο ηηκσξνύληαη ν εζηθόο απηνπξγόο θαη ν άκεζνο ζπλεξγόο;
4) Πνην έγγξαθν νλνκάδεηαη έθζεζε θαη πνηεο ειιείςεηο θαζηζηνύλ ηελ
έθζεζε άθπξε;
5) Πόηε ε δηθαζηηθή απόθαζε είλαη ακεηάθιεηε θαη πόηε παύεη ε
εθηέιεζε ηεο πνηλήο;

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ
Α. Αζηικό και Δμπορικό Γίκαιο
1. Άξζξ. 241,242, 243 Α.Κ.
2. α) 1209 Α.Κ, Β) 604 Α.Κ.
3. α) άξζξ. 1 ηνπ Ν. 5325/1932 πεξί ζπλαιιαγκαηηθήο, β) άξζξ. 11-14
ηνπ λ. 5325/1932.
4. α) άξζξ. 1192,1193 ΑΚ., β) άξζξ. 1261 ΑΚ.
5. Η πηώρεπζε θεξύζζεηαη κε απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηόπηλ αα)
δειώζεσο ηνπ εκπόξνπ πεξί αλαζηνιήο ησλ πιεξσκώλ ηνπ, ββ)
αηηήζεσο θάπνηνπ πηζησηνύ απηνύ, θαη γγ) εμ επαγγέικαηνο από ην
δηθαζηήξην.
Β. Πολιηικής δικονομίας και Κώδικα Γικ. Δπιμεληηών
1. Καηά ηα άξζξα 53-76 λ. 2318/1995.
2. Καηά ην άξζξν 135 Κ.Πνι.Γ.
3. Καηά ηα άξζξα 438, 440 – 442 ΚΠνιΓ
4. Καηά ηα άξζξα 928-930 Κ.Πνι.Γ.
5. Καηά ην άξζξν 999 Κ.Πνι.Γ.
Γ. Ποινικό Γίκαιο και ηην Ποινική Γικονομία
1. Σην 1ν ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Π.Κ.
2. Σην 2ν ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 14 παξ. 1 θαη 2….. ηνπ
ΠΚ., αληηζηνίρσο.
3. Σην 3ν ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ην άξζξν 46 παξ. 1 ηνπ Π.Κ.
4. Σην 4ν ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 148 θαη 1… ηνπ ΚΠΓ,
αληηζηνίρσο.
5. Σην 5ν ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 546 παξ. 2 θαη 567 ηνπ
ΚΠΓ, αληηζηνίρσο.

