ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ ΣΗ 27.05.2011
I. ΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1) α) Πνηνη είλαη θαηά ηνλ Α.Κ. νη απνζβεζηηθνί ιόγνη ηεο ελνρήο;
β) Δάλ νθείινληαη θεθάιαην, ηόθνη θαη έμνδα θαη ε παξνρή δελ επαξθή γηα ηελ εμόθιεζε
όισλ, πώο γίλεηαη ν θαηαινγηζκόο;
2) Ο Α ζέιεη λα πάξεη δάλεην από ηνλ Β. Ο Β όκσο γηα λα ηνπ ην δώζεη δεηάεη λα εγγπεζεί
θάπνην θεξέγγπν πξόζσπν ηελ εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ. Ο Α απεπζύλεηαη ζηνλ μάδειθό ηνπ Γ,
ν νπνίνο ζπλαληά ηνλ Β θαη ηνπ ιέεη όηη εγγπάηαη απηόο ηελ εμόθιεζε ηνπ δαλεηζζέληνο
πνζνύ. Σπλνκνινγήζεθε έγθπξα ζύκβαζε εγγύεζεο; (λα αηηηνινγεζεί ε απάληεζε)
3) α) Πνηα πξάγκαηα είλαη εθηόο ζπλαιιαγήο;
β) Πνηα πξάγκαηα είλαη θνηλόρξεζηα θαη ζε πνηόλ αλήθνπλ απηά;
4) α) ηη πεξηιακβάλεη ε πησρεπηηθή πεξηνπζία;
β) Τα εκπνξηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε πνπ αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε ηνπ,
αλήθνπλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία;
γ) ε πεξηνπζία πνπ απνθηά ν νθεηιέηεο κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο πεξηιακβάλεηαη
ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία; (αλαθέξαηε ηπρόλ εμαηξέζεηο)
5) Ο εθδόηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο κπνξεί κε ζρεηηθή ξήηξα λα απαιιαγεί ηεο επζύλεο ηνπ
πξνο πιεξσκή ηεο επηηαγήο;

II. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ
Ο Α αζθεί αγσγή θαηά ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο Δ κε αίηεκα ηελ θαηαδίθε ηεο ζηελ
θαηαβνιή πνζνύ 100.00 επξώ, νθεηιόκελνπ από ζύκβαζε πσιήζεσο. Ο δηθεγόξνο ηνπ Α
παξαγγέιιεη ηε επίδνζε αληηγξάθνπ ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο ζηελ Δ. Γηθάζηκνο νξίδεηαη
ε 1.12. Ο δηθαζηηθόο επηκειεηήο Γ κεηαβαίλεη ζηηο 5.9 ζηελ ηδησηηθή θαηνηθία ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηεο Δ θαη επεηδή δελ αλεπξίζθεη νύηε ηνλ ίδην, νύηε θάπνην άιιν πξόζσπν,
πξνβαίλεη ζε ζπξνθόιιεζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο. Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ
Α ε ελαγόκελε εηαηξεία Δ δελ παξίζηαηαη ζην δηθαζηήξην. Σηελ ζπλέρεηα ην δηθαζηήξην
θάλεη δεθηή ηελ αγσγή ηνπ Α θαη θαηαδηθάδεη ηελ Δ ζηελ θαηαβνιή ηνπ αηηνύκελνπ πνζνύ.
Η απόθαζε θεξύζζεηαη πξνζσξηλά εθηειεζηή. Ο Α επηζπεύδεη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά
ηεο Δ κε ηελ επίδνζε επηηαγήο πξνο εθηέιεζε ζηηο 5.4., εκέξα Γεπηέξα, ζηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο. Πεξαηηέξσ, ζηηο 8.4., εκέξα Πέκπηε, ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο Γ πξνβαίλεη, θαη’
εληνιήλ ηνπ Α, ζε θαηάζρεζε αθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο ηεο Δ.
Δξσηάηαη:
1) Δίλαη έγθπξε ε επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο;
2) Μπνξεί ε Δ λα πξνζβάιεη ηελ ελαληίνλ ηεο εθδνζείζα απόθαζε; Με πνηνλ ηξόπν;
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πξαθηηθνύ πθίζηαληαη βάζηκνη ιόγνη πξνζβνιήο;
3) Δίλαη έγθπξε ε επηβιεζείζα θαηάζρεζε ; Δάλ ε θαηάζρεζε ζα ήηαλ άθπξε , κε πνηόλ
ηξόπν ε Δ ζα επηθαιεζζεί ηελ αθπξόηεηά ηεο;
4) Πώο κπνξεί ε Δ λα παξεκπνδίζεη ηελ πεξαηηέξσ πξόνδν ηεο δηαδηθαζίαο
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο;
5) Οη ηξόπνη παύζεσο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή.

III. ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1) Έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ ν απζηεξόηεξν πνηληθόο λόκνο;
2) Πνην έγθιεκα δηαπξάηηεη ν ππάιιεινο πνπ εηζπξάηηεη ελ γλώζεη ηνπ δηθαζηηθά έμνδα πνπ
δελ νθείινληαη;
3) Πνην έγθιεκα δηαπξάηηεη ν δηθαζηηθόο επηκειεηήο, ν νπνίνο αλνίγεη θαη δηαβάδεη δίρσο
δηθαίσκα κηα επηζηνιή, ηελ νπνία ηνπ παξέδσζε έλαο δηθεγόξνο κε ηελ εληνιή λα ηελ
επηδώζεη θιεηζηή ζε ηξίην πξόζσπν;
4) Πόηε είλαη άθπξε κηα έθζεζε;
5) Αλαθέξεηε πνηα είλαη ηα έλδηθα κέζα θαηά πνηληθώλ απνθάζεσλ, δίρσο λα ηα
πεξηγξάςεηε.

ΑΠΑΝΣΗΕΙ
I. ΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1) α ) Απνζβεζηηθνί Λόγν ηεο ελνρήο θαηά ηνλ Α.Κ. είλαη : ε θαηαβνιή ( άξζξν 416
Α.Κ), ε δόζε αληί θαηαβνιήο ( 419 Α.Κ), ε δεκόζηα θαηάζεζε ( άξζξν 427 Α.Κ ) ε
αλαλέσζεο (άξζξν 436) ε ζπκςεθηζκόο (άξζξν 440 ΑΚ) ε ζύγρπζε (άξζξν 453)
θαη ε άθεζε ρξένπο άξζξν 454 ΑΚ),
β) ε παξνρή θαηαινγίδεηαη πξώηα ζηα έμνδα, έπεηηα ζηνπο ηόθνπο θαη κεηά ζην θεθάιαην
(άξζξν 423 Α.Κ),
2) Η ζύκβαζε δελ είλαη έγθπξε, δηόηη ε εγγύεζε είλαη άθπξε αλ δελ δεισζεί εγγξάθσο
(άξζξν 849 Α.Κ.)
3) α) Πξάγκαηα εθηόο ζπλαιιαγήο είλαη ηα θνηλά ζε όινπο, ηα θνηλόρξεζηα θαη ηα
πξννξηζκέλα γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίσλ, δεκνηηθώλ, θνηλνηηθώλ ή ζξεζθεπηηθώλ
ζθνπώλ (άξζξν 966 ΑΚ)
β) Πξάγκαηα θνηλόρξεζηα είλαη ηδίσο ηα λεξά κε ειεύζεξε θαη αέλαε ξνή , νη δξόκνη νη
πιαηείεο , νη γηαινί, ηα ιηκάληα θαη νη όξκνη, νη όρζεο ησλ πιεύζηκσλ πνηακώλ, νη κεγάιεο
ιίκλεο θαη νη όρζεο ηνπο (άξζξν 967 ΑΚ). Τα θνηλόρξεζηα πξάγκαηα, εθόζνλ δελ αλήθνπλ ζε
Γήκν ή Κνηλόηεηα ν λόκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, αλήθνπλ ζην Γεκόζην (άξζξν 968 ΑΚ).
4α) Η πησρεπηηθή πεξηνπζία πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζηνλ
νθεηιέηε θαηά ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο, νπνπδήπνηε θαη λα βξίζθεηαη ( άξζξν 16 παξ. 1)
ηνπ λ. 3588/2007).
β) Σηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία αλήθνπλ ηα εκπνξηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε πνπ
αθνξνύλ ηελ επηρείξεζε ηνπ (άξζξν 16 παξ.3 ηνπ λ.3588/2007).
γ) Σηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία δελ πεξηιακβάλεηαη ε πεξηνπζία πνπ απνθηά ν νθεηιέηεο
κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο. Καη΄εμαίξεζε, ηόθνη θαη άιιεο πεξηνδηθέο παξνρέο, θαζώο
θαη παξεπόκελεο αμηώζεηο ή δηθαηώκαηα θαη αλ αθόκε γελλώληαη ή αλαπηύζζνληαη κεηά ηελ
θήξπμε ηεο πηώρεπζεο αλήθνπλ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία, εθόζνλ πξνέξρνληαη από ελνρή
ή θύξην δηθαίσκα πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο (άξζξν 16 παξ.5 ηνπ λ.
3588/2007).
5) Ο εθδόηεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο δελ κπνξεί λα απαιιαγεί ηεο επζύλεο ηνπ, δηόηη πάζα
ξήηξα δηα ηεο νπνίαο ν εθδόηεο απαιιάζζεηαη ηεο επζύλεο ηνπ πξνο πιεξσκή ηεο επηηαγήο
ζεσξείηαη σο κε γεγξακέλε (άξζξν 12 ηνπ λ. 5160/1933)

II. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ
1) Η επίδνζε δηελεξγείηαη έγθπξα κε ζπξνθόιιεζε ζηελ ηδησηηθή θαηνηθία ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηεο Η ( ΚΠνιΓ 126 παξ.1γ, 128 παξ.4)
2) Πξόθεηηαη γηα εξήκελ απόθαζε, ε νπνία ππόθεηηαη ζε αλαθνπή εξεκνδηθίαο θαη
έθεζε (ΚΠνιΓ 501,513,παξ.1β). Ωζηόζν, αθνύ ε επίδνζε ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο
αγσγήο δηελεξγήζεθε λνκόηππα θαη έγθαηξα (ΚΠνιΓ 228), δελ ζπληξέρεη βάζηκνο
ιόγνο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο. Από ηελ άιιε πιεπξά ε έθεζε θαηά εξήκελ
απνθάζεσλ δελ είλαη απαξαίηεην λα ζηεξίδεηαη ζε πξνβνιή ιόγσλ θαη επίθιεζε
ζθαικάησλ ηεο εθθαινύκελεο απνθάζεσο (ΚΠνιΓ 528).
3) Η θαηάζρεζε είλαη άθπξε, δηόηη δελ ηεξήζεθε ε πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 926 παξ.1
ΚΠνιΓ Η Δ ζα πξέπεη λα αζθήζεη αλαθνπή θαηά ην άξζξν 933 ΚΠνιΓ κε αίηεκα
ηελ αθύξσζε ηεο θαηαζρέζεσο.
4) Η Δ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο
εθηειέζεσο θαηά ην άξζξν 938 ΚΠνιΓ, επίζεο δε, εάλ αζθήζεη έθεζε ή αλαθνπή
εξεκνδηθίαο θαηά ηεο εθηειεζηόηεηαο ηεο ηειεπηαίαο θαηά ην άξζξν 912 ΚΠνιΓ.
5) Άξζξα 77-85 Κώδηθαο Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ.
III. ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1) Άξζξν 2 παξ.1ΠΚ
2) Άξζξν 244 ΠΚ
3) Άξζξν 370 παξ 1 ΠΚ
Διευκρινιστική Απάντηση: Δπηζεκαίλεηαη όηη ν Γηθαζηηθόο Δπηκειεηήο δελ
επηηξέπεηαη λα παξαιάβεη πξνο επίδνζε έγγξαθν ην νπνίν πεξηέρεηαη ζε θιεηζηό θάθειν,
δηόηη κε ηνλ ηξόπν απηόλ θαζίζηαηαη αδύλαηνο ν θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 139 παξ.
1β ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ζαθήο θαζνξηζκόο ηνπ εγγξάθνπ ζηελ έθζεζε
επηδόζεσο.
Δάλ όκσο παξαιάβεη θιεηζηό θάθειν θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ παξαβηάζεη δηαπξάηηεη ην
πνηληθό αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 370 παξ. 1 ΠΚ.
4) Άξζξν 153 ΚΠΓ
5) Άξζξα 486 θαη 504 ΚΠΓ

