ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ηης 29/05/2009
ΘΕΜΑΤΑ
I.Αζηικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.α) Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηεο επηθαξπίαο
β) Πσο ζπληζηάηαη απηή
2.Πνηέο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηάξξεμεο ηεο δηθαηνπξαμίαο ζε πεξίπησζε
θαηαδνιίεπζεο δαλεηζηώλ
3. Πνηνο επζύλεηαη γηα ηα ρξέε ησλ νκόξξπζκσλ εκπνξηθώλ εηαηξηώλ
4. Πνηά είλαη ηα ζηνηρεία ηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο
5. Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο αλαβιεηηθήο αίξεζεο θαη πνηα ε ελέξγεηά ηεο
II.Πολιηική Δικονομία και Κώδικας Δικαζηικών Επιμεληηών
1) α. Δπίδνζε ζε πξόζσπν πνπ θξαηείηαη ζηε θπιαθή
β. ηνηρεία έθζεζεο επίδνζεο θαη από πνίνπο ππνγξάθεηαη
2) α. Πνίνη νη εθηειεζηνί ηίηινη
β. Κηλεηά πξάγκαηα πνπ εμαηξνύληαη γεληθώο ηεο θαηαζρέζεσο
3) Σξόπνο θαηάζρεζεο θηλεηώλ. ηνηρεία έθζεζεο θαηάζρεζεο θαη πξόζσπα πνπ
ηελ ππνγξάθνπλ
4) Πσο ελεξγεί ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ
θαη πνηα ηδηόηεηα πξνζιακβάλεη ζηελ πεξίπησζε απηή
Β. ε πνηά πξόζσπα ππνρξενύηαη ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο λα ρνξεγεί
αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπληάζζεη ε ηεξεί
5) Πόηε θαη ππό πνίεο πξνϋπνζέζεηο ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο δηθαηνύηαη λα
πξνβεί ζε επίζρεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. Σξόπνο άξζεο ηεο
επίζρεζεο
III. Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
1.) Πνηεο είλαη νη ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο
2.) Πώο ηεινύληαη ηα πνηληθά αδηθήκαηα ηεο πθαξπαγήο ςεπδνύο βεβαίσζεο θαη
ππεμαγσγήο εγγξάθσλ
3.) Πνηα είλαη ε έλλνηα ηεο απιήο ζπλέξγεηαο θαη πσο ηηκσξείηαη
4.) Πόηε ε δηθαζηηθή απόθαζε είλαη ακεηάθιεηε θαη πόηε εμαιείθεηαη ε πνηλή
5.) Πσο ππνινγίδνληαη νη πξνζεζκίεο θαηά ηνλ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Αζηικό – Εμπορικό Δίκαιο
1) α. Πεξηερόκελν ηεο επηθαξπίαο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ε θάξπσζε ηνπ
πξάγκαηνο (1142 Α.Κ). Χξεζηκνπνίεζε είλαη ε ιήςε ησλ πξαγκαηηθώλ σθειεηώλ
πνπ παξέρεη ε θαηνρή ηνπ πξάγκαηνο. Κάξπσζε είλαη ε ιήςε ησλ θαξπώλ θπζηθώλ ή
πνιηηηθώλ. Δπηηξέπεηαη λα απνθιεηζζεί ε ρξεζηκνπνίεζε ή ε θάξπσζε σο πξνο
νξηζκέλεο ζρέζεηο.
Β. Η επηθαξπία ζπληζηάηαη κε δηθαηνπξαμία ελ δσή (1143 Α.Κ.). Οη δηαηάμεηο γηα ηε
κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο θηλεηώλ ή αθηλήησλ εθαξκόδνληαη αλαιόγσο. Η αίηηα
ζαλάηνπ δηθαηνπξαμία γίλεηαη κε δηαζήθε. Η επηθαξπία ζπληζηάηαη θαη κε
ρξεζηθηεζία. Η ηειεπηαία κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή ή έθηαθηε.
2) Πξνϋπνζέζεηο ηεο δηάξξεμεο θαηά ηα άξζξα 939 επ. Α.Κ. είλαη:
α) Γηάζεζε ή εθπνίεζε δηθαηώκαηνο κε δηθαηνπξαμία ή άιιε ελέξγεηα.
β) ε απαιινηξίσζε πξέπεη λα γίλεη από ηνλ ίδην νθεηιέηε.
γ)ζε δηάξξεμε ππόθεηληαη κόλν νη απαιινηξηώζεηο πνπ γίλνληαη από ηνλ νθεηιέηε
«πξνο βιάβε» ησλ δαλεηζηώλ, ε νπνία ζεσξείηαη όηη ππάξρεη, όηαλ ν νθεηιέηεο
γλσξίδεη, όηη κε ηελ απαιινηξίσζε ηνπ πεξηνπζηαθνύ ηνπ ζηνηρείνπ ζα πεξηέιζεη ζε
ηέηνηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ώζηε ε πεξηνπζία πνπ ηνπ απνκέλεη λα κελ επαξθεί γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δαλεηζηώλ.
δ) ν ηξίηνο πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απαιινηξίσζε πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ πξόζεζε
βιάβεο ηνπ νθεηιέηε θαη
ε) νη δαλεηζηέο έρνπλ αμίσζε δηαξξήμεσο απαιινηξηώζεσο ηνπ νθεηιέηε θαη’ άξζξν
939 Α.Κ., κόλν εάλ ε ππνιεηπόκελε πεξηνπζία ηνπ δελ επαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζή
ηνπο.
3) Η νκόξξπζκε εηαηξεία νθείιεη σο απηνηειέο ππνθείκελν δηθαίνπ λα εθπιεξώζεη
ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε δξάζε ηνπ δηαρεηξηζηή.
ύκθσλα, όκσο κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 Δκπνξηθνύ Νόκνπ παξάιιεια πξνο ηελ
εηαηξεία, επζύλεηαη θάζε εηαίξνο κε ηελ αηνκηθή ηνπ πεξηνπζία γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ εηαηξηθώλ ππνρξεώζεσλ. Καζηεξώλεηαη δειαδή απεξηόξηζηε θαη εηο νιόθιεξνλ
επζύλε θάζε νκόξξπζκνπ εηαίξνπ γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο, είηε απηέο
πεγάδνπλ από ζύκβαζε, είηε από αδίθεκα. Σόζν απέλαληη ζε ηδηώηεο, όζν απέλαληη
ζηηο Αξρέο (Ι.Κ.Α., Δθνξία θ.ι.π). Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 Δκπ. Ν. απνηειεί
αλαγθαζηηθό δίθαην.
4)Άξζξν 1λ 5960 ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 1933
5)Άξζξν 201 Α.Κ.
Πολιηική Δικονομία και Κώδικας Δικαζηικών Επιμεληηών
1) α. άξζξν 131 Κ.Πνι.Γ.
β. άξζξν 139 παξ.1 θαη 2 Κ.ΠνιΓ.
2) α. άξζξν 904 παξ. 2 Κ.ΠνιΓ.
β. άξζξν 953 παξ. 3 Κ.Πνι.Γ
3) α. άξζξν 954 παξ. 1,2 θαη 3 Κ.Πνι.Γ.
4) α. άξζξν 25 παξ. 1 Κώδηθα Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ
β. άξζξν 36 Κώδηθα Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ
5) α. άξζξν 52 Κώδηθα Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ

Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία
1)
2)
3)
4)
5)

Άξζξν 51 παξ. 1 Π.Κ.
Άξζξν 220 παξ. 1 θαη 222 Π.Κ.
Άξζξν 47 παξ. 1 Π.Κ.
Άξζξν 546 παξ. 2, 568 Κ. Π.Γ
Άξζξν 168 Κ.Π.Γ.)
Αζήλα, 29-5-2009
Η ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

