ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 28/05/2010
Ι. Αζηικό και Εμπορικό Δίκαιο
1) Να αλαθέξεηε ηνπο ιόγνπο (λνκηθά γεγνλόηα) γηα ηνπο νπνίνπο επέξρεηαη
απόζβεζε ησλ ελνρώλ
2)α)Έλλνηα ηεο θνηλσλίαο δηθαηώκαηνο
β)Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ θνηλσλνύ;
Γ)Πσο επέξρεηαη ε ιύζε ηεο θνηλσλίαο;
3) Πνηεο πξάμεηο κεηαγξάθνληαη θαη πνπ γίλεηαη ε κεηαγξαθή;
4) Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ εηεξόξξπζκν εηαίξν, ν νπνίνο θάλεη πξάμεηο
δηαρεηξίζεσο ή εξγάδεηαη ζε ππνζέζεηο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο;
5)α) Πνηνη έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλόηεηα;
β) Πνηα πξόζσπα θαη γηα πνηνπο ιόγνπο δεηνύλ ηελ θήξπμε εκπόξνπ ζε πηώρεπζε;

ΙΙ. Πολιηική Δικονομία και Κώδικας Δικαζηικών Επιμεληηών
1) Ο δηθαζηηθόο επηκειεηήο Α δελ βξήθε ζηελ θαηνηθία ηνπ ηνλ παξαιήπηε Β
εγγξάθνπ πνπ αθνξνύζε θιήζε πξνο ζπδήηεζε. Παξέδσζε ην έγγξαθν ζηε Γ
πνπ δήισζε ζύλνηθνο ηνπ Β. Τα γεγνλόηα απηά βεβαηώλνληαη ζηελ έθζεζε
επηδόζεσο πνπ ζπληάρζεθε γηα ηελ επίδνζε. Σην πιαίζην δίθεο ν Β
ακθηζβήηεζε ην θύξνο ηεο επηδόζεσο. Ιζρπξίζηεθε όηη ν Α δελ πξνζήιζε
ζηελ θαηνηθία ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε Γ δελ ήηαλ ζύλνηθόο ηνπ. Με
πνηεο πξνϋπνζέζεηο ζα έρνπλ επηηπρία νη ηζρπξηζκνί ηνπ Β;
2) α) Μπνξεί ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο λα επηδώζεη έλα έγγξαθν ζε δηαθνξεηηθή
δηεύζπλζε από απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξαγγειία πξνο επίδνζε;
β) Απαηηείηαη ε παξαγγειία πξνο επίδνζε λα πξνέξρεηαη (ππνγξάθεηαη) από
πιεξεμνύζην δηθεγόξν;
3) α) Δπηηξέπεηαη ε επηβνιή αλαγθαζηηθήο θαηαζρέζεσο ζε πξάγκα πνπ είλαη
ήδε ζπληεξεηηθά θαηαζρεκέλν θαζώο θαη ε επηβνιή ζπληεξεηηθήο
θαηαζρέζεσο ζε πξάγκα πνπ είλαη ήδε αλαγθαζηηθώο
απάληεζε λα είλαη αηηηνινγεκέλε.

θαηαζρεκέλν; Η

Β) Πνηνη είλαη νη ηίηινη γηα εγγξαθή πξνζεκεηώζεσο ππνζήθεο;
4) α) Πσο θαζίζηαηαη ηειεζίδηθε κηα νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ;
Β) Έρεη ζεκαζία

γηα ηελ απάληεζε

ηνπ εξσηήκαηνο (4α) αλ ε απόθαζε ηνπ

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ είρε εθδνζεί εξήκελ ελόο ησλ δηαδίθσλ;
5) Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ. Αλαθέξαηε ραξαθηεξηζηηθέο
πεξηπηώζεηο

ΙΙΙ. Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
1)Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηνλ Πνηληθό Κώδηθα θαη πνηα
αδηθήκαηα ηνπ Π.Κ. γλσξίδεηε, πνπ ε ηέιεζε ηνπο απαηηεί γεληθή ππαιιειηθή
ηδηόηεηα;
2) Πνηεο κνξθέο ζπκκεηνρήο ζε έγθιεκα γλσξίδεηε;
3) Πόηε ε ςεπδήο βεβαίσζε ή λόζεπζε

εγγξάθνπ ηηκσξείηαη ζε βαζκό

πιεκκειήκαηνο θαη πόηε ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο;
4) Πσο γίλεηαη ε επίδνζε θαηά ηελ Πνηληθή Γηθνλνκία ζε πξόζσπν πνπ
απνπζηάδεη από ην ηόπν δηακνλήο ή θαηνηθίαο ηνπ; Πσο γίλεηαη εάλ ν ελδηαθεξόκελνο
αξλείηαη λα παξαιάβεη ην έγγξαθν;
5) Πόηε ε έθζεζε επίδνζεο είλαη άθπξε; Πνηα ε απνδεηθηηθή δύλακε ηεο έθζεζεο
επίδνζεο όηαλ είλαη ζύλλνκε θαη πνηα όηαλ πεξηέρεη θάπνην ςεπδέο ζηνηρείν;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ι. Αζηικό και Εμπορικό Δίκαιο
1) α) Η πιήξσζε δηαιπηηθήο αηξέζεσο ή πξνζεζκίαο (άξζξα 202 θαη 210 Α.Κ)
β) H θαηαβνιή (416 Α.Κ.)
γ) Αλ ν δαλεηζηήο δερζεί αληί θαηαβνιήο άιιε παξνρή (δόζε αληί θαηαβνιήο, 419
Α.Κ.)
δ) Η ππόζρεζε αληί θαηαβνιήο, ε νπνία όκσο πξέπεη λα πξνθύπηεη ζαθώο από ηελ
βνύιεζε ησλ κεξώλ, όηη δειαδή κε ηελ παξνρή ηεο ππνζρέζεσο επέξρεηαη απόζβεζε
ηεο αξρηθήο ελνρήο (421 Α.Κ)
ε) Η δεκόζηα θαηάζεζε (427 Α.Κ.)
ζη) Η αλαλέσζε (436 Α.Κ.)
δ) Ο ζπκςεθηζκόο (440 Α.Κ.)
ε) Η ζύγρπζε, όηαλ δειαδή νη ηδηόηεηεο δαλεηζηνύ θαη νθεηιέηνπ ελσζνύλ ζην ίδην
πξόζσπν (453 ΑΚ)
ζ) Η άθεζε ρξένπο (454 Α.Κ.)
η) Η αλάθιεζε ηεο δειώζεσο εθείλνπ ν νπνίνο πξνέβε ζε δηθαηνπξαθηηθή δήισζε
βνπιήζεσο (π.ρ. αλάθιεζε ηεο δσξεάο 505 Α.Κ.)
ηα) Η θαηαγγειία δηαξθνύο ελνρηθήο ζρέζεσο ανξίζηνπ ρξόλνπ (π.ρ. i. θαηαγγειία γηα
κε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ, άξζξν 585 Α.Κ. & ii. Καηαγγειία γηα ηε
ιήμε ηεο κηζζώζεσο πξάγκαηνο αόξηζηεο δηάξθεηαο ή κηζζώζεσο ζπλνκνινγεζείζεο
γηα ρξόλν καθξόηεξν ησλ 30 εηώλ ή γηα όιε ηε δσή ηνπ κηζζσηνύ ή ηνπ εθκηζζσηνύ,
άξζξα 609, 610 Α.Κ.)
2)α) Αλ έλα δηθαίσκα αλήθεη ζε πεξηζζόηεξνπο από θνηλνύ, εθόζνλ ν λόκνο δελ
νξίδεη δηαθνξεηηθά, ππάξρεη αλάκεζά ηνπο θνηλσλία θαη’ ηδαληθά κέξε (άξζξν 785
ΑΚ).
β)η. Κάζε θνηλσλόο έρεη αλάινγε κεξίδα ζηνπο θαξπνύο ηνπ θνηλνύ αληηθείκελνπ
(786 Α.Κ.)
ηη. Κάζε θνηλσλόο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηνπ θνηλνύ αληηθείκελνπ, εθόζνλ
απηή δελ εκπνδίδεη ηε ζύγρξεζε ησλ ινηπώλ (787 Α.Κ.)
γ) Η ιύζε ηεο θνηλσλίαο επέξρεηαη κε δηαλνκή:
η. εμώδηθε (εθνύζηα) αλ ζπκθσλνύλ γηα ηελ δηαλνκή όινη νη θνηλσλνί ή
ΙΙ. Αλ δελ ζπκθσλνύλ γηα ηελ δηαλνκή όινη νη θνηλσλνί, θάζε θνηλσλόο κπνξεί λα
απαηηήζεη δηθαζηηθή δηαλνκή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηε Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (798, 799
Α.Κ.)

3)Οη απαληήζεηο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 1192 θαη 1193 Α.Κ.
4) Υπόθεηηαη αιιειεγγύσο κε ηνπο νκνξξύζκνπο εηαίξνπο ζε όια ηα ρξέε θαη ζε όιεο
ηηο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο (άξζξν 28 Β. Γ/ηνο ηεο 19-4/1-5-1835 «Πεξί ηνπ
Δκπνξηθνύ Νόκνπ»)
5)α) Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθόο
(Ν. 3588/2007)
β) Η απάληεζε ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1,2 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν
3 παξ. 1,2 ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθνο.
ΙΙ. Πολιηική Δικονομία και Κώδικας Δικαζηικών Επιμεληηών
1)Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 438 θαη 440 Κ.Πνι.Γ. ζε
ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 139. Δηδηθόηεξα γηα ην ζέκα ηεο πξνζειεύζεσο ηνπ
δηθαζηηθνύ επηκειεηή ζηελ θαηνηθία ηνπ β ε έθζεζε επηδόζεσο σο δεκόζην έγγξαθν
απνηειεί πιήξε απόδεημε. Πξόθεηηαη γηα γεγνλόο πνπ έγηλε από ηνλ ίδην ηνλ
δηθαζηηθό επηκειεηή. Γηα λα έρεη επηηπρία ν ηζρπξηζκόο ηνπ Β ζα πξέπεη ε έθζεζε
επηδόζεσο λα πξνζβιεζεί σο πιαζηή. (άξζξν 438). Ωο πξνο ην ζέκα ηεο ζπλνίθνπ ε
έθζεζε επηδόζεσο σο δεκόζην έγγξαθν απνηειεί πιήξε απόδεημε γηα ηελ ζρεηηθή
δηαπίζησζε. Πξόθεηηαη γηα γεγνλόο ηελ αιήζεηα ηνπ νπνίνπ όθεηιε λα εμεηάζεη ν
δηθαζηηθόο επηκειεηήο. Γηα λα έρεη επηηπρία ν ηζρπξηζκόο ηνπ Β ζα πξέπεη λα
απνδεηρζεί πιήξσο ε αλαιήζεηα ηνπ γεγνλόηνο. Θα πξέπεη δειαδή λα απνδεηρζεί
πιήξσο κε ηα πξνβιεπόκελα απνδεηθηηθά κέζα όηη ε Γ δελ ήηαλ ζύλνηθνο ηνπ Β
(άξζξν 440).
2) α) ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο δελ δεζκεύεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε από ηελ
δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξαγγειία πξνο επίδνζε σο ηόπνο επηδόζεσο γηα
ηνλ παξαιήπηε. Μπνξεί λα επηδώζεη ην έγγξαθν θαη ζε άιιν ηόπν ζηνλ νπνίν θαηά
ηνλ Κ.Πνι.Γ. κπνξεί λα γίλεη εγθύξσο επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνλ παξαιήπηε (π.ρ.
θαηνηθία ηνπ, ηόπν εξγαζίαο).
Β)Η παξαγγειία πξνο επίδνζε ζε ζρέζε κε εθθξεκή δίθε απνηειεί δηαδηθαζηηθή
πξάμε. Αλ πξόθεηηαη γηα δίθε γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ππνρξεσηηθή ζύκπξαμε
δηθεγόξνπ (Μνλνκειέο ή Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν, Δθεηείν, Άξεηνο Πάγνο) ε
παξαγγειία πξνο επίδνζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν. Αλ
αληηζέησο πξόθεηηαη γηα εμώδηθν έγγξαθν ή γηα δίθε ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ δελ

απαηηείηαη ε παξαγγειία πξνο επίδνζε λα πξνέξρεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν.
Σρεηηθή δηάηαμε είλαη ηνπ άξζξνπ 123 Κ.Πνι.Γ.
3)α) Δίλαη δπλαηή ε επηβνιή αλαγθαζηηθήο θαηαζρέζεσο ζε πξάγκα πνπ είλαη ήδε
ζπληεξεηηθά θαηαζρεκέλν (άξζξν 721 Κ.Πνι.Γ.). Πεξαηηέξσ είλαη δπλαηή θαη ε
επηβνιή ζπληεξεηηθήο θαηαζρέζεσο ζε πξάγκα πνπ είλαη ήδε αλαγθαζηηθά
θαηαζρεκέλν. Ωο πξνο ηελ πξώηε πεξίπησζε ε ύπαξμε ζπληεξεηηθήο θαηαζρέζεσο
δελ κπνξεί λα εκπνδίδεη άιιν δαλεηζηή πνπ έρεη εθηειεζηό ηίηιν θαη επηζπκεί λα
επηβάιεη αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε. Ο ζπληεξεηηθώο θαηαζρώλ δελ βιάπηεηαη από
ηελ αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε θαη κπνξεί λα αλαγγειζεί ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Από
ηελ άιιε πιεπξά επηηξέπεηαη ζπλεηεηηθή θαηάζρεζε θαίηνη ην πξάγκα είλαη
αλαγθαζηηθά θαηαζρεκέλν γηαηη δελ απνθιείεηαη λα παξαηηεζεί ν αλαγθαζηηθώο
θαηαζρώλ (ιόγσ ηθαλνπνηήζεώο ηνπ) από ηελ αλαγθαζηηθή

θαηάζρεζε. Αλ δελ

ππάξρεη ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ν νθεηιέηεο ζα κπνξεί λα δηαζέζεη ειεύζεξα ην
πξάγκα.
Β) Τίηινο γηα εγγξαθή πξνζεκεηώζεσο ππνζήθεο είλαη ε δηθαζηηθή απόθαζε πνπ
εθδίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (706 Κ.Πνι.Γ.) . Η
πξνζεκείσζε κπνξεί λα είλαη θαη’ αληηδηθία ή ζπλαηλεηηθή. Πεξαηηέξσ ηίηινο γηα
εγγξαθή πξνζεκεηώζεσο ππνζήθεο είλαη θαη ε δηαηαγή πιεξσκήο (άξζξν 724
Κ.Πνι.Γ. )
4)α) η. Με έγθπξε επίδνζε ηεο νξηζηηθήο απνθάζεσο θαη κε άζθεζε εθέζεσο εληόο
30 εκεξώλ
ηη. Με ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο (518
παξ. 2 Κ.Πνι.Γ) αλ δελ ιάβεη ρώξα επίδνζε.
η.η.η.) Με άζθεζε εθέζεσο θαη απόξξηςε απηήο
i.v Με άζθεζε εθέζεσο, απνδνρή απηήο θαη έθδνζε νξηζηηθήο απνθάζεσο από ην
δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην.
Β) Βεβαίσο θαη έρεη ζεκαζία αλ ε απόθαζε είλαη εξήκελ. Γελ πξνζθέξεηαη ηόηε ε
δπλαηόηεηα ππό 4αηη. Η εξήκελ απόθαζε ππόθεηηαη ζε αλαθνπή εξεκνδηθίαο πνπ
είλαη ην κνλαδηθό έλδηθν κέζν πνπ δελ γλσξίδεη πξνζεζκία κε αθεηεξία ηε
δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο. Με ηε ζπκπιήξσζε ηξηεηίαο από ηε δεκνζίεπζε ε
απόθαζε δελ ππόθεηηαη ζε έθεζε, ππόθεηηαη όκσο πάληα ζε αλαθνπή εξεκνδηθίαο
θαη επνκέλσο δελ είλαη ηειεζίδηθε. Τειεζίδηθεο είλαη νη απνθάζεηο πνπ δελ
πξνζβάιινληαη κε αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη έθεζε. Δπίζεο, ε άζθεζε εθέζεσο θαηά

απνθάζεσο πνπ εθδόζεθε εξήκελ δελ απνζηεξεί ηνλ δηάδηθν από ηε δπλαηόηεηα
αζθήζεσο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο.
5) Η απάληεζε εκπεξηέρεηαη ζην άξζξν 53 ηνπ Κώδηθα Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ.
ΙΙΙ. Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
1)Η απάληεζε εκπεξηέρεηαη ζηα άξζξα 13α, 235, 241, 242, 243, 244, 246, 251, 252,
255, 258 & 259 Π.Κ.
2) Η απάληεζε εκπεξηέρεηαη ζηα άξζξα 45,46 & 47 Π.Κ.
3) Η απάληεζε εκπεξηέρεηαη ζην άξζξν 242 ηνπ Π.Κ.
4) Η απάληεζε εκπεξηέρεηαη ζην άξζξν 155 Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο
5) Η απάληεζε εκπεξηέρεηαη ζηα άξζξα 161,162 & 163 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο
Γηθνλνκίαο.

