ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013

Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία
Θέμα 1ο
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GALAXY Α.Ε. με έδρα την Κόρινθο
άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αγωγή κατά του Χ,
κατοίκου Θεσσαλονίκης και ζήτησε να αναγνωρισθεί η κυριότητά της επί
ακινήτου ευρισκομένου στην Πάτρα. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η ενάγουσα
και ο εναγόμενος καταθέτουν εμπρόθεσμα προτάσεις. Ο Χ ισχυρίζεται μόνον
ότι αυτός είναι κύριος του ακινήτου, βάσει έκτακτης χρησικτησίας. Το
δικαστήριο με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 10.1.2013 απέρριψε την
αγωγή ως αόριστη.
Στις 25.1.2013 ο Χ επιδίδει στην GALAXY Α.Ε. αντίγραφο της αποφάσεως του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο (αντίγραφο) παραδίδεται στον Σ,
συνεργάτη του απουσιάζοντος νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας,
ο οποίος (Σ) βρίσκεται στο ατομικό γραφείο του τελευταίου.
Στις 24.2.2013 η GALAXY Α.Ε. καταθέτει στη γραμματεία του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δικόγραφο εφέσεως κατά της πρωτοβάθμιας
αποφάσεως ως προς την απόρριψη της αγωγής της, ισχυριζόμενη ότι αυτή
ήταν επαρκώς ορισμένη.
Στη συνέχεια, μετά τον προσδιορισμό δικασίμου για την έφεση από το Εφετείο
Θεσσαλονίκης, η υπόθεση ήχθη προς συζήτηση από την GALAXY Α.Ε., με
κλήση κάτω από το αντίγραφο του κατατεθέντος δικογράφου εφέσεως, η οποία
(κλήση) επιδόθηκε στις 20.3.2013 στον Δ, πληρεξούσιο δικηγόρο που
εκπροσώπησε τον Χ στην πρωτοβάθμια δίκη.
Ερωτάται:
1.Είναι κατά τόπο αρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης;
2.Είναι έγκυρη η επίδοση της αποφάσεως στην GALAXY Α.Ε; Τί πρέπει να
αναφερθεί στην έκθεση επιδόσεως;
3.Ασκήθηκε εμπρόθεσμα η έφεση της GALAXY A.E.;
4.Είναι νόμιμη η επίδοση του αντιγράφου του δικογράφου της εφέσεως μαζί
με την κλήση στον Δ;
Θέμα 2ο
Δικαιώματα του δικαστικού επιμελητή κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτελέσεως.
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ΙΙ. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
1.Τι είναι πλαστογραφία.
2.Τι είναι παραβίαση οικιακού ασύλου.
3.Τι είναι ενεργητική και τι παθητική δωροδοκία.
4.Πώς υπολογίζονται οι προθεσμίες κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
5.Ποιος φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.

IIΙ.Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.α)Τι είναι νομικό πρόσωπο;
β)Τι είναι σωματείο και ποιος ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός των ιδρυτικών
μελών του;
γ)Τι είναι ίδρυμα και πώς ιδρύεται;
2.α)Τι είναι πράγμα κατά την έννοια του νόμου; Η ηλεκτρική ενέργεια είναι
πράγμα;
β)Τι είναι συστατικά; (να αναφέρετε και ένα παράδειγμα).
γ)Τι είναι παραρτήματα; (να αναφέρετε και ένα παράδειγμα).
δ)Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα;
ε)Ποια είναι τα είδη των δουλειών και τι σημαίνει το καθένα από αυτά;
3.α)Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της τραπεζικής επιταγής;
β)Ποια είναι τα πρόσωπα, που μπορεί να εμπλέκονται σε μία
συναλλαγματική και ποια τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις αυτών;
4.α)Ο Δήμος Α βρίσκεται από πενταμήνου σε γενική και μόνιμη αδυναμία
εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του. Μπορεί να
κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως;
β)Ποιοι ονομάζονται πτωχευτικοί πιστωτές και ποιες κατηγορίες πτωχευτικών
πιστωτών υπάρχουν;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία
Θέμα 1ο
1.Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν είναι κατά τόπον αρμόδιο.
Αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδιο κατά το άρθρο 29 ΚΠολΔ είναι το Πρωτοδικείο
Πάτρας. Κατά το άρθρο 42 § 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ η σιωπηρή συμφωνία παρεκτάσεως, η
οποία προκύπτει από την παράλειψη του εναγομένου Χ να προβάλει την κατά τόπον
αναρμοδιότητα, δεν ισχύει επί αποκλειστικών δωσιδικιών.
2.Η επίδοση στην GALAXY AE είναι έγκυρη κατά 126 § 1 σημ. δ), 124 § 2 και 129 § 1
ΚΠολΔ. Στην έκθεση επιδόσεως θα πρέπει να αναγραφεί ότι αναζητήθηκε και δεν
ανευρέθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της GALAXY AE.
3.Η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα εντός της τριακονθήμερης προθεσμίας του άρθρου
518 § 1 ΚΠολΔ, η οποία αρχίζει από την επίδοση της πρωτόδικης αποφάσεως στον
νόμιμο εκπρόσωπο της GALAXY AE.
4.Η επίδοση του αντιγράφου του δικογράφου της εφέσεως μαζί με την κλήση στον Δ,
πληρεξούσιο δικηγόρο του Χ στην πρωτοβάθμια δίκη, δεν είναι νόμιμη, διότι αυτός δεν
έχει την ιδιότητα του αντικλήτου προς επίδοση δικογράφων ενδίκων μέσων (άρθρο 143
§ 1 ΚΠολΔ).
Θέμα 2ο
Άρθρα 22 § 2, 23, 24, 25, 26 Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.

ΙΙ. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
1)Η απάντηση πρέπει να δοθεί με βάση το περιεχόμενο του άρθρου 216 Π.Κ.
2)Η απάντηση πρέπει να δοθεί με βάση το περιεχόμενο του άρθρου 241 Π.Κ.
3)Η απάντηση πρέπει να δοθεί με βάση το περιεχόμενο των άρθρων 235 και 236 Π.Κ.
4)Η απάντηση πρέπει να δοθεί με βάση το περιεχόμενο του άρθρου 168 ΚΠΔ
5)Η απάντηση πρέπει να δοθεί με βάση το περιεχόμενο του άρθρου 549 ΚΠΔ
IIΙ.Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
1.α)Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού,
καθώς επίσης σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου
σκοπού, που σ’ αμφότερες τις περιπτώσεις έχουν αποκτήσει αυτοτελή (κατά πλάσμα
δικαίου) προσωπικότητα με τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο όρων και
διατυπώσεων (άρθρο 61 Α.Κ.).
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β)Σωματείο είναι ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό και έχει
αποκτήσει αυτοτελή (νομική) προσωπικότητα με τήρηση των προβλεπόμενων από το
νόμο όρων και διατυπώσεων. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι
τουλάχιστον πρόσωπα (άρθρο 78 Α.Κ.).
γ)Ίδρυμα είναι σύνολο περιουσίας, που ορίσθηκε από κάποιον (ιδρυτή) για να
εξυπηρετηθεί ορισμένος σκοπός. Ιδρύεται είτε με δικαιοπραξία εν ζωή, που
περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε με διάταξη τελευταίας
βούλησης (διαθήκη) του ιδρυτή και με την εν συνεχεία έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος που εγκρίνει τη σύστασή του και του προσδίδει αυτοτελή (νομική)
προσωπικότητα (άρθρα 108, 109 Α.Κ.).
2.α)Πράγμα κατά την έννοια του νόμου είναι κάθε ενσώματο, αυθύπαρκτο, απρόσωπο
και δεκτικό εξουσιάσεως αντικείμενο. Επίσης, οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες, ιδίως το
ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα, εφ’ όσον, περιοριζόμενες εντός ορισμένου χώρου,
υπόκεινται σε εξουσίαση (άρθρο 947 Α.Κ.).
β)Συστατικά είναι τα μέρη του (κύριου) πράγματος, τα οποία, έχοντας συνδεθεί μετ’
αυτού όχι παροδικά αλλά κατά τρόπο σταθερό και διαρκή, δεν μπορούν να
αποχωριστούν από το κύριο πράγμα χωρίς βλάβη αυτών των ίδιων ή του κύριου
πράγματος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού τους και έτσι δεν μπορούν
κατά νόμο να αποτελέσουν χωριστά αντικείμενα κυριότητας ή άλλου εμπράγματου
δικαιώματος (άρθρα 953 και 955 Α.Κ.). Παράδειγμα: Η οικοδομή ως προς το έδαφος, ή
ο πολύτιμος λίθος ως προς το δαχτυλίδι.
γ)Παράρτημα είναι το κινητό πράγμα, το οποίο, χωρίς να είναι συστατικό του κύριου
πράγματος, έχει προοριστεί, είτε από το νόμο είτε από τη βούληση των ιδιωτών, να
εξυπηρετεί διαρκώς τον οικονομικό του σκοπό και έχει τεθεί ήδη σε τοπική σχέση προς
το κύριο πράγμα αντίστοιχη προς το σκοπό αυτό (άρθρο 956 Α.Κ.). Παράδειγμα: Η
φιάλη ως προς τον οίνο ή άλλο ποτό που περιέχει και διατίθεται προς πώληση ή τα
εργαλεία (άροτρα κλπ) που εξυπηρετούν την καλλιέργεια αγροκτήματος.
δ)Τα εμπράγματα δικαιώματα, δηλαδή αυτά που παρέχουν εξουσία άμεση και
εναντίον όλων πάνω στο πράγμα, είναι η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο και η
υποθήκη (άρθρο 973 Α.Κ.).
ε)Δύο είναι τα είδη των δουλειών: οι πραγματικές και οι προσωπικές. Πραγματική
δουλεία είναι το εμπράγματο δικαίωμα που έχει συσταθεί υπέρ του εκάστοτε κυρίου
ορισμένου ακινήτου, σε βάρος αλλότριου ακινήτου, παρέχει δε σ’ αυτόν κάποια
ωφέλεια, όπως λ.χ. δικαίωμα διόδου, διοχέτευσης ή άντλησης νερού κλπ (άρθρα 1118,
1119 και 1120 Α.Κ.). Προσωπική δουλεία είναι το εμπράγματο δικαίωμα που έχει
συσταθεί υπέρ ορισμένου προσώπου, σε βάρος αλλότριου ακινήτου, παρέχει δε σ’
αυτό (δικαιούχο πρόσωπο) συγκεκριμένη χρησιμότητα, που μπορεί να είναι πλήρης,
όπως στην περίπτωση της επικαρπίας και της οίκησης ή περιορισμένη, με
περιεχόμενο ανάλογο προς αυτό των πραγματικών δουλειών (άρθρα 1142, 1183 και
1188 Α.Κ.).
3.α)Τα τυπικά στοιχεία της τραπεζικής επιταγής είναι: i)η ονομασία «επιταγή», που
καταχωρίζεται στο κείμενο του τίτλου και εκφράζεται στη γλώσσα που έχει αυτός
(τίτλος) συνταχθεί, ii)η απλή και καθαρή εντολή περί πληρωμής ορισμένου ποσού,
iii)το όνομα εκείνου, ο οποίος οφείλει να πληρώσει (πληρωτής), iv)η σημείωση του
τόπου της πληρωμής, v)η σημείωση της χρονολογίας και του τόπου εκδόσεως της
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επιταγής και vi) η υπογραφή του εκδίδοντος την επιταγή (εκδότη) – άρθρο 1 Ν.
5960/1933 -.
β)Τα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται σε μία συναλλαγματική είναι: i)Ο
εκδότης. Η υπ’ αυτού έκδοση της συναλλαγματικής συνεπάγεται διπλή ευθύνη, ήτοι
τόσο για την αποδοχή της συναλλαγματικής όσο και για την πληρωμή της (άρθρο 9 § 1
Ν. 5325/1932). Τούτο σημαίνει ότι, εάν ο πληρωτής, προς τον οποίο απευθύνεται η
εντολή, δεν αποδεχθεί τη συναλλαγματική ή την αποδεχθεί αλλ’ αρνηθεί να την
πληρώσει κατά τη λήξη της, τότε ο λήπτης ή άλλος κομιστής μπορεί να στραφεί κατά
του εκδότη. ii)Ο πληρωτής, καλούμενος και αποδέκτης. Η υπ’ αυτού αποδοχή της
συναλλαγματικής συνεπάγεται την υποχρέωσή του να πληρώσει στον κομιστή το ποσό
της ονομαστικής της αξίας κατά τη λήξη της (άρθρο 28 Ν. 5325/1932). iii)Ο λήπτης ή
δικαιούχος της συναλλαγματικής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο ή σε διαταγή του
οποίου πρέπει να πληρωθεί το ποσό της συναλλαγματικής. Παρέχεται, δηλαδή, στο
πρόσωπο αυτό το δικαίωμα να ζητήσει από τα υπόχρεα πρόσωπα την πληρωμή του
ποσού της συναλλαγματικής κατά τη λήξη της. Περαιτέρω, στον λήπτη της
συναλλαγματικής παρέχεται το δικαίωμα να τη μεταβιβάσει με οπισθογράφηση. iv)Ο
τριτεγγυητής. Είναι το πρόσωπο το οποίο, διά της υπογραφής του, μπορεί να αναλάβει
εγγυητική ευθύνη πληρωμής ολόκληρου ή μέρους του ποσού της συναλλαγματικής
υπέρ οιουδήποτε εκ των υπογραφέων της, όπως του εκδότη, του αποδέκτη, κάποιου
οπισθογράφου ή ακόμη και υπέρ ετέρου τριτεγγυητή. Ευθύνεται έναντι του προσώπου,
υπέρ του οποίου παρέσχε την τριτεγγύηση, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και το τελευταίο
αυτό πρόσωπο. Πληρώνοντας τη συναλλαγματική, αποκτά τα εξ αυτής δικαιώματα
εναντίον του προσώπου υπέρ του οποίου εγγυήθηκε και εναντίον εκείνων, οι οποίοι
ενέχονται έναντι του τελευταίου δυνάμει της συναλλαγματικής (άρθρα 30 και 32 Ν.
5325/1932). v) Ο οπισθογράφος. Είναι το πρόσωπο το οποίο, ως δικαιούχος (νόμιμος
κομιστής) της συναλλαγματικής, μεταβιβάζει το εξ αυτής δικαίωμά του διά της
ενυπόγραφης εντολής προς τον πληρωτή να πληρώσει το ποσό της ονομαστικής της
αξίας σε άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο (τακτική οπισθογράφηση) ή στον μη ειδικά
κατονομαζόμενο κομιστή (οπισθογράφηση εν λευκώ) και διά της ταυτόχρονης (σ’
αμφότερες τις περιπτώσεις) παραδόσεως του σώματος της συναλλαγματικής στον εξ
οπισθογραφήσεως. νέο δικαιούχο (άρθρα 11 επ. Ν. 5325/1932). vi) Ο κάτοχος της
συναλλαγματικής. Είναι το πρόσωπο που έχει στη φυσική κατοχή του τη
συναλλαγματική και θεωρείται νόμιμος κομιστής αυτής, αν στηρίζει το δικαίωμά του
σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, έστω και αν η τελευταία εξ αυτών είναι εν
λευκώ, δικαιούμενος να απαιτήσει την πληρωμή της ονομαστικής της αξίας παρ’
οιουδήποτε υπογραφέως αυτής (άρθρο 16 Ν. 5325/1932).- Οποιοδήποτε από τα
υπόχρεα πρόσωπα ήθελε τυχόν πληρώσει τη συναλλαγματική, έχει δικαίωμα να
απαιτήσει την υλική παράδοσή της εξοφλημένης από τον κομιστή, ο τελευταίος δε,
εισπράττοντας το ποσό της ονομαστικής της αξίας, έχει αντίστοιχη υποχρέωση
αποδόσεώς της εξοφλημένης (άρθρο 39 Ν. 5325/1932).
4.α)Ο Δήμος Α, αν και βρίσκεται από πενταμήνου σε γενική και μόνιμη αδυναμία
εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του, δεν μπορεί να
κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, διότι, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εξαιρείται ρητά από αυτή τη δυνατότητα (άρθρο 2 § 2 Ν. 3588/2007).
β)Πτωχευτικοί πιστωτές είναι εκείνοι που κατά την κήρυξη της πτώχευσης έχουν
κατά του οφειλέτη γεννημένη και δικαστικώς επιδιώξιμη χρηματική ενοχική απαίτηση.5

Οι πτωχευτικοί πιστωτές χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της
απαιτήσεώς τους. Έτσι, υπάρχουν: i)οι ανέγγυοι πιστωτές, δηλαδή εκείνοι που η
απαίτησή τους δεν διασφαλίζεται με προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια, ii)οι γενικοί
προνομιούχοι πιστωτές, δηλαδή εκείνοι που η απαίτησή τους ικανοποιείται
προνομιακά από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας, iii)οι ενέγγυοι πιστωτές,
δηλαδή εκείνοι που η απαίτησή τους εξασφαλίζεται με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη
ασφάλεια επί συγκεκριμένου αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας και iv)οι
πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης, δηλαδή εκείνοι που η απαίτησή τους ικανοποιείται
από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών
(άρθρο 21 § 1 Ν. 3588/2007).
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