ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ 25/5/2007
I. Αζηικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.α) Έλλνηα ηεο κηζζώζεσο πξάγκαηνο.
β) Γηθαηώκαηα κηζζσηή ιόγσ ππάξμεσο πξαγκαηηθνύ ειαηηώκαηνο ηνπ κηζζίνπ.
γ) Δπζύλε ηνπ κηζζσηή γηα δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην κίζζην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.
2.α) Πσο γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο αθηλήηνπ;
β) Πνηεο πξνϋπνζέζεηο απαηηνύληαη γηα ηελ απόθηεζε αθηλήηνπ κε ηαθηηθή θαη πνηεο κε
έθηαθηε ρξεζηθηεζία;
Γ) Τη είλαη ππνζήθε θαη πσο ζπληζηάηαη;
3. α) Καηαδνιίεπζε δαλεηζηώλ: α) Κάησ από πνηεο πξνϋπνζέζεηο επηηξέπεηαη ε δηάξξεμε
απαιινηξίσζεο;
β) Πνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάξξεμεο;
γ) Πνηνο ν ρξόλνο παξαγξαθήο ηεο ζρεηηθήο αγσγήο;
4.α) Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηέρεη ε ηξαπεδηθή επηηαγή γηα λα είλαη έγθπξε;
β) Γηα πνην πνζό ηζρύεη ε επηηαγή ζηελ πεξίπησζε δηαθνξάο ηνπ πνζνύ πνπ αλαθέξεηαη ζε
απηήλ αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο;
γ)Ρήηξα πεξί απαιιαγήο ηνπ εθδόηε επηηαγήο θαη απνηειέζκαηα απηήο.
5. α) Πσο επζύλνληαη έλαληη ησλ δαλεηζηώλ ηεο εηαηξείαο: 1. Οη νκόξξπζκνη Δηαίξνη, 2. Οη
εηεξόξξπζκνη εηαίξνη θαη 3) νη κέηνρνη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο.
β) Κάησ από πνηεο πξνϋπνζέζεηο πησρεύεη έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν θαη πσο θεξύζζεηαη
ε πηώρεπζε;
ΙΙ. Πολιηική Δικονομία και Κώδικας Δικαζηικών Επιμεληηών
1.
2.
3.
4.
5.

Η απνδεηθηηθή δύλακε ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ.
Γηθαηώκαηα δηθαζηηθνύ επηκειεηή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.
Γηαηαγή πιεξσκήο ( πξνϋπνζέζεηο εθδόζεσο – άκπλα ηνπ νθεηιέηε θαηά απηήο).
Η επίδνζε ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο.
α) Βηβιία θαη αξρείν πνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο.
β) Καηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίηνπ (πσο επηρεηξείηαη θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο ηεο θαηαζρέζεσο).

ΙΙΙ. Ποινικό δίκαιο και Ποινική Δικονομία
1. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ όξσλ «Υπάιιεινο» θαη «Έγγξαθν» πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ
Πνηληθό Κώδηθα;
2. Πσο ηεινύληαη ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο παζεηηθήο δσξνδνθίαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο
δσξνδνθίαο;
3. Πσο ηεινύληαη ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο πιαζηνγξαθίαο θαη ηεο ςεπδνύο βεβαίσζεο;
4. Πσο απνθηά θάπνηνο ηελ ηδηόηεηά ηνπ θαηεγνξνύκελνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία;
5. Πνηα είλαη ηα έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ησλ
βνπιεπκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ θαη πνηνο ηα αζθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΪΟΥ 2007
Αζηικό και Εμπορικό Δίκαιο
1) Οη απαληήζεηο ζην 1ν ζέκα ζα δνζνύλ κε βάζε ηα άξζξα 574, 576, 577, 578 θαη 592 ηνπ
Α.Κ.
2) Οη απαληήζεηο ζην 2ν ζέκα ζα δνζνύλ κε βάζε ηα άξζξα 1033,1041,1045,1257 θαη 1260
ηνπ Α.Κ.
3) Οη απαληήζεηο ζην 3ν ζέκα ζα δνζνύλ κε βάζε ηα άξζξα 939, 941, 943 θαη 946 ηνπ Α.Κ.
4) Οη απαληήζεηο ζην 4ν ζέκα ζα δνζνύλ κε βάζε ηα άξζξα 1 9 θαη 12 ηνπ λ. 5960/1933 «Πεξί
ηξαπεδηθήο επηηαγήο».
5) Οη απαληήζεηο ζην 5ν ζέκα ζα δνζνύλ κε βάζε ηα άξζξα 22,26,33,525 θαη 528 ηνπ
Δκπνξηθνύ Νόκνπ. (Οκόξξπζκνο εηαίξνο επζύλεηαη εμ νινθιήξνπ κε ηελ εηαηξεία, ν
εηεξόξξπζκνο εηαίξνο κόλν κε ηελ εηαηξηθή κεξίδα, ελώ ν κέηνρνο αλώλπκεο εηαηξείαο δελ
επζύλεηαη γηα ηηο δεκηέο ηεο εηαηξείαο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία. Πξνϋπνζέζεηο γηα
ηελ πηώρεπζε αλ είλαη έκπνξνο θαη λα έρεη παύζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ. Η πηώρεπζε
θεξύζζεηαη κε απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ, είηε κεηά ηελ δήισζε ηνπ εκπόξνπ, είηε κεηά
από αίηεζε θάπνηνπ πηζησηή, είηε απηεπαγγέιησο.)
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Πολιηική Δικονομία και Κώδικας Δικαζηικών Επιμεληηών
Η απάληεζε ζην 1ν ζέκα ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 433-442 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο.
Η Απάληεζε ζην 2ν Θέκα ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 92-26 ηνπ Κώδηθα Γηθαζηηθώλ
Δπηκειεηώλ.
Οη απαληήζεηο ζην 3ν ζέκα ζα δνζνύλ κε βάζε ηα άξζξα 623 624,632,633 θαη 933 ηνπ
Κώδηθνο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Η απάληεζε ζην 4ν ζέκα ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 124 παξ. 2, 128, 129 θαη 130 ηνπ
Κώδηθνο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
Οη απαληήζεηο ζην 5ν ζέκα ζα δνζνύλ κε βάζε ηα άξζξα 34-36 ηνπ Κώδηθνο Γηθαζηηθώλ
Δπηκειεηώλ θαη 983-989 ηνπ Κώδηθνο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.

Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
1. Η απάληεζε ζην 1ν ζέκα ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 13 α΄, γ ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα.
2. Η απάληεζε ζην 2ν ζέκα ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 235 θαη 236 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα.
3. Η απάληεζε ζην 3ν ζέκα ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 216 παξ. 1 θαη 242 παξ. 1 ηνπ
Πνηληθνύ Κώδηθα.
4. Η απάληεζε ζην 4ν ζέκα ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 72 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
5. Η απάληεζε ζην 5ν ζέκα ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 462 θαη 463 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο.

