ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ 2008
ΘΕΜΑΣΑ

Ι) ΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.α) Έλλνηα θαη ηύρε ηνπ αξξαβώλα πνπ δόζεθε θαηά ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο
β) Τη είλαη πνηληθή ξήηξα
2.α) Έλλνηα θαη ρξόλνο απόδνζεο ηνπ δαλείνπ
β) Έλλνηα θαη ιήμε ηνπ ρξεζηδαλείνπ
3α) Έλλνηα λνκηθνύ πξνζώπνπ θαηά ηνλ Αζηηθό Κώδηθα
β) Οξηζκόο αλώλπκεο Εηαηξείαο. Μπνξεί λα ηδξπζεί αλώλπκε εηαηξεία από έλα
πξόζσπν;
γ) Επζύλνληαη νη κέηνρνη γηα ηα ρξέε ηε αλώλπκεο εηαηξείαο
4. Σπλέπεηεο ηεο πηώρεπζεο σο πξνο ηνλ νθεηιέηε
ΙΙ) ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ
1) Πνην είλαη ην έξγν θαη πνηεο νη αξκνδηόηεηεο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή. Ο
Δηθαζηηθόο Επηκειεηήο είλαη έκκηζζνο ή άκηζζνο δεκόζηνο ιεηηνπξγόο.
2)Τη πξέπεη λα πεξηέρεη ε θαηαζρεηήξηα έθζεζε;
3) Πόηε απαγνξεύεηαη λα γίλεη επίδνζε εγγξάθνπ
4) Αλ ην πξόζσπν πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε αξλείηαη λα παξαιάβεη ην
έγγξαθν ηη πξέπεη λα πξάμεη ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο πνπ επηδίδεη απηό.
5)Πνηα ηα πξνλόκηα ησλ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ. Από πνηα έγγξαθα κπνξεί ν
δηθαζηηθόο επηκειεηήο λα εθδίδεη θαη λα επηθπξώλεη αληίγξαθα. Σε πνηα δεκόζηα
βηβιία κπνξεί λα ελεξγεί έξεπλεο θαη πνηώλ εγγξάθσλ δηθαηνύηαη λα ιακβάλεη γλώζε.
ΙΙΙ) ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1) Τη είλαη έγθιεκα. Πνηνο Θεσξείηαη α) εζηθόο απηνπξγόο, β) άκεζνο ζπλεξγόο
θαη γ) απιόο ζπλεξγόο ελόο εγθιήκαηνο
2) Πνηνο ζεσξείηαη ππάιιεινο θαηά ηνλ Πνηληθό Κώδηθα θαη πόηε ν ππάιιεινο
ηειεί ην έγθιεκα ηεο ςεπδνύο βεβαηώζεσο;
3) Πνηνο είλαη ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ εγθιεκάησλ (θαθνπξγεκάησλ,
πιεκκειεκάησλ, πηαηζκάησλ) θαη πόηε αξρίδεη απηόο.
4) Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ θιεηεξίνπ Θεζπίζκαηνο θαη πόηε ε επίδνζή ηνπ
γίλεηαη κε ζπξνθόιιεζε.
5) Πνην έγγξαθν νλνκάδεηαη «έθζεζε» ζηνλ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο θαη
πόηε απηή είλαη άθπξε;

ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΑΣΙΚΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1) α)Απάληεζε κε βάζε ηηο ΑΚ 402,403
β)Απάληεζε κε βάζε ηελ ΑΚ 404
2. α)Απάληεζε κε βάζε ηηο ΑΚ 806, 807
β) Απάληεζε κε βάζε ηηο ΑΚ 810, 816 -818
3. α)Απάληεζε κε βάζε ηελ ΑΚ 61
β)Απάληεζε κε βάζε ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη 2 θ.λ.2190/1920, όπσο ηζρύεη
κεηά ην λ. 3604/2007
γ)Απάληεζε κε βάζε ην άξζξν 1 παξ. 3 θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη κεηά
ην λ. 3604/2007
4. Απάληεζε κε βάζε ηα άξζξα 15-17 ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα (λ.
3588/2007.
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ

ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΑ

ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ

1) Απάληεζε κε βάζε ην άξζξν 1 παξ. 1 θαη 2 α,β,γ εδ. ηνπ λ. 2318/1995
(Κώδηθαο Δηθαζηηθώλ Επηκειεηώλ)
2) Απάληεζε κε βάζε ηα άξζξα 954 παξ. 2&3, 993 παξ. 2 θαη 1011 ΚΠνιΔ
3) Απάληεζε κε βάζε ην άξζξν 125 Κ.ΠνιΔ.
4) Απάληεζε κε βάζε ην άξζξν 130 Κ.Πνι.Δ
5) Απάληεζε κε βάζε ην άξζξν 22 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 2318/1995 (Κώδηθα
Δηθαζηηθώλ Επηκειεηώλ)
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1) Σην πξώην ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 14 θαη 46 παξ. 1
εδάθηα α΄θαη β΄ θαη 47 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα
2) Σην δεύηεξν ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 13 εδάθην α΄ θαη
242 παξάγξαθνο 1 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα
3) Σην ηξίην ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 111 παξάγξαθνη 2,3
θαη 4 θαη (άξζξν) 112 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα
4) Σην ηέηαξην ζέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 321 παξάγξαθνο 1
θαη 155 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο
5) Σην πέκπην Θέκα ε απάληεζε δίδεηαη θαηά ηα άξζξα 148 θαη 153 ηνπ
Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο

