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Α.      ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

α. Ναι είναι κατά τόπον αρμόδιο το Πρωτοδικείο Αθηνών. Δωσιδικία του 

ακινήτου και άρθρο 37 παρ. 2 ΚΠολΔ. Η αγωγή για τα δύο ακίνητα μπορεί να 

εισαχθεί σε ένα από τα αρμόδια δικαστήρια.  

β. Η έκθεση επίδοσης παράγει πλήρη απόδειξη ως προς το χρόνο επίδοσης. 

Άρθρο 438 ΚΠολΔ. Ο εναγόμενος Β μπορεί μόνο να προσβάλλει το έγγραφο 

ως πλαστό και φέρει το βάρος απόδειξης. Θα απορριφθεί ο ισχυρισμός. 

  γ. Η έκθεση επίδοσης παράγει πλήρη απόδειξη ως προς την προσέλευση 

του δικαστικού επιμελητή στον τόπο της επίδοσης. Άρθρο 438 ΚΠολΔ. Ο 

εναγόμενος Β μπορεί μόνο να προσβάλλει το έγγραφο ως πλαστό και φέρει 

το βάρος απόδειξης. Θα απορριφθεί ο ισχυρισμός. 

  δ. Άρθρο 457 ΚΠολΔ. Εφόσον αμφισβητείται η γνησιότητα, ο διάδικος που 

το επικαλείται και το προσάγει. Εν προκειμένω, ο εναγόμενος Β.  

 ε. Ναι μπορεί. Το απαράδεκτο και το νόμω αβάσιμο της αγωγής είναι εκτός 

522 ΚΠολΔ. 

Α.   ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  

1)  Άρθρο 53 του νόμου 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» 

«1. Πειθαρχικό αδίκημα του δικαστικού επιμελητή αποτελεί κάθε υπαίτια 

παράβαση των καθηκόντων του, που μπορεί να του καταλογιστεί. 

2. Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων περιλαμβάνονται ιδίως: α) η έλλειψη 

πίστεως στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, β)η αδικαιολόγητη 

άρνηση ή αποφυγή εκτελέσεως την ανατιθέμενη σε αυτόν εντολής, καθώς και 

η πλημμελής εκτέλεση αυτής, γ) η παράβαση της επιβαλλόμενης εχεμύθειας 

για γεγονότα και πληροφορίες, των οποίων έχει λάβει γνώση κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, δ) η χρησιμοποίηση πληροφοριών που έχει 

από την εκτέλεση των καθηκόντων του, προκειμένου να αποκομίσει αυτό ή 

άλλο παράνομο όφελος, ε) κάθε πράξη ή παράλειψη του έγινε από δόλο ή 

βαρειά αμέλεια και προκάλεσε ακυρότητα, στ) η μη τήρηση των βιβλίων και 

του αρχείου, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τις σχετικές 

υπουργικές αποφάσεις, ζ) η μη εμπρόθεσμη υποβολή της προβλεπόμενης το 

άρθρο 29 του παρόντος δηλώσεως ή η υποβολή ψευδούς δηλώσεως, "η) ο 

αθέμιτος επαγγελματικός ανταγωνισμός που επιδιώκεται με την είσπραξη 

αμοιβών μικρότερων από τις οριζόμενες με τις αντίστοιχες υπουργικές 

αποφάσεις. Το αυτό εφαρμόζεται και σε όλα τα μέλη της αστικής εταιρίας 
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δικαστικών επιμελητών, αν ένα μέλος της υποπίπτει σε αυτό το πειθαρχικό 

αδίκημα", θ) η μη καταβολή ή η αδικαιολόγητα καθυστερημένη καταβολή των 

πάσης φύσεως εισφορών και οφειλών προς το σύλλογό του και την 

ομοσπονδία, καθώς και των εισφορών του προς το ταμείο Πρόνοιας 

δικαστικών επιμελητών, ι) η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 41 του παρόντος, ια) η αναξιοπρεπής διαγωγή στην υπηρεσία και 

εκτός αυτής και ιβ) κάθε άλλο σχετικό με το λειτούργημά του παράπτωμα που 

τελέσθηκε από πρόθεση και κατά τον ποινικό νόμο συνιστά τουλάχιστον 

πλημμέλημα. 

***Η εντός " " περ. η αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 108 παρ. 2 του Ν. 

4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012 και ισχύει από 2.4.2012 

3. Ως ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρείται η χρήση βίας, δόλου, 

απάτης ή άλλης παράνομης πράξεως για την επίτευξη του διορισμού του 

δικαστικού επιμελητή. 

4. […]». 

2) Άρθρο 54 παρ. 1 του νόμου 2318/1995. 

«Πειθαρχικές ποινές κατά σειρά βαρύτητας είναι α) η έγγραφη επίπληξη, β) το 

πρόστιμο, που, το ποσό του δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο 

της αμοιβής δέκα επιδόσεων κατά το χρόνο επιβολής της ποινής, ούτε 

μεγαλύτερο του αντίστοιχου εκατό επιδόσεων, γ) η προσωρινή παύση στο 

δεκαπέντε ημέρες μέχρι πέντε μήνες και δ) η οριστική παύση». 

3) Άρθρο 22 παρ. 1 και παρ. 2 εδ. α του νόμου 2318/1995. 

«1. Ο δικαστικός επιμελητής εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα από τα 

πρωτότυπα έγγραφα που ο ίδιος συντάσσει ή τηρεί. Τα αντίγραφα αυτά έχουν 

την ίδια ισχύ με τα πρωτότυπα. Επίσης, δικαιούται να εκδίδει και επικυρώνει 

αντίγραφα των εγγράφων και τίτλων, που βρίσκονται στα χέρια του με 

ανάθεση εντολής, τα οποία έχουν την ίδια ισχύ με τα έγγραφα αυτά. 

2. Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση 

περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να 

διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, να ενεργεί έρευνες στα 

δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, 

νηολόγια, ναυτικό υποθηκολόγια, Μητρώα αεροσκαφών και διευθύνσεις 

συγκοινωνιών. […]». 

4) Άρθρο 34 του νόμου 2318/1995. 
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«1. Ο δικαστικός επιμελητής τηρεί βιβλία επιδόσεων, ατελών επιδόσεων και 

εκτελέσεων, αριθμημένα μονογραφημένα και ανά φύλλο από τον αρμόδιο 

πρόεδρο πρωτοδικών, στα οποία καταχωρίζονται οι αντίστοιχες πράξεις, που 

καταρτίζονται από αυτόν, κατά χρονολογική σειρά και με ιδιαίτερο αριθμό η 

καθεμία. 

2. Στα βιβλίο αυτά και στο αρχείο του δικαστικού επιμελητή γίνεται μια φορά 

το χρόνο επιθεώρηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών ή τον 

οριζόμενο από αυτόν ειρηνοδίκη. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών μπορεί κατά την 

κρίση του να ενεργεί οποτεδήποτε και έκτακτο έλεγχο. Η έκθεση 

επιθεωρήσεως αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον οικείο 

σύλλογο δικαστικών επιμελητών, για να τεθεί στο φάκελο του 

επιθεωρουμένου». 

 

Β.  ΠΟΙΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1η  Απάντηση: Για το έγκυρο της θυροκόλλησης πρέπει να βεβαιώνεται στο 

αποδεικτικό ότι δεν βρέθηκε στην κατοικία κάποιο από τα εκ του νόμου 

απαιτούμενα πρόσωπα, όπως ο ενδιαφερόμενος ή οι τυχόν σύνοικοι,  ή ότι 

υπήρχαν τέτοια πρόσωπα, αλλ’ αυτά αρνήθηκαν την παραλαβή. 

2η  Απάντηση: α) Ως σύνοικος νοείται κάθε πρόσωπο, το οποίο μένει μαζί με 

τον προς όν η επίδοση, ανεξάρτητα από την μεταξύ τους σχέση. β) Επομένως 

ο ένοικος άλλου διαμερίσματος έστω και γειτονικού δεν δύναται να θεωρηθεί 

σύνοικος, αφού δεν υφίσταται το στοιχείο της κοινής διαμονής στον ίδιο χώρο.

  

3η Απάντηση: Ως κατοικία νοείται το οίκημα, όπου κατά κανόνα διημερεύει και 

διανυκτερεύει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, έστω και χωρίς πρόθεση μόνιμης 

εγκατάστασης, ενώ ως διαμονή, ο τόπος όπου αυτό διαμένει  προσωρινά 

έστω και για βραχύτατο χρονικό διάστημα ( ως λ.χ ξενοδοχείο, οικία όπου 

φιλοξενείται, νοσοκομείο ).   

4η  Απάντηση: α) Δεδομένου ότι ο δικαστικός επιμελητής είναι υπάλληλος 

κατά την έννοια του αρ. 13α ΠΚ και το προαναφερόμενο γεγονός που εν 

γνώσει της αναληθείας του βεβαίωσε δύναται να έχει έννομες συνέπειες ( 

πραγματοποίηση νομίμου επιδόσεως που παράγει έννομα αποτελέσματα ), 

αυτός διαπράττει το έγκλημα της ψευδούς βεβαίωσης ( αρ. 242 παρ. 1 ΚΠΔ). 

β) Ομοίως ο παραπάνω «μάρτυρας» τελεί το αδίκημα της συνέργειας σε 

ψευδή βεβαίωση ( αρ. 47, 242 παρ. 1 ΠΚ ). 
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5η Απάντηση: α) Για να είναι νόμιμη η άμυνα, δηλ. η αναγκαία προσβολή του 

επιτιθεμένου, πρέπει η πράξη αυτή να τελείται προς υπεράσπιση του ίδιου 

του αμυνόμενου ή άλλου από άδικη και παρούσα επίθεση. Ως επίθεση νοείται 

η ανθρώπινη ενέργεια, με την οποία εκτίθενται σε κίνδυνο τα έννομα αγαθά 

ορισμένου προσώπου. Η επίθεση είναι παρούσα όταν έχει αρχίσει να 

πραγματοποιείται και εξακολουθεί ή όταν δεν άρχισε μεν ακόμα, αλλά αμέσως 

και ασφαλώς αναμένεται η πραγμάτωσή της. Άδικη είναι η επίθεση όταν 

αντικειμενικά αντιφάσκει με τις επιταγές της εννόμου τάξεως. β) Αν η 

υπέρβαση έγινε με πρόθεση, τότε τιμωρείται με ελαττωμένη ποινή, κατά το 

άρθρο 83 ΠΚ,, ενώ αν έγινε από αμέλεια, τότε το έγκλημα που προέκυψε από 

την υπέρβαση τιμωρείται ως εξ αμελείας τελεσθέν, εφ’ όσον βέβαια τιμωρείται 

και εξ αμελείας. Τέλος αν η υπέρβαση οφείλεται στον φόβο ή στην ταραχή του 

δράστη από την εκδηλωθείσα επίθεση, τότε αυτός μένει ατιμώρητος. 

  

Γ) ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Αστικό δίκαιο 

1) α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρα 166, 369 και 1033 του ΑΚ), β) μη 

περιβολή τύπου (άρθρα 158, 217 παρ. 2, 574 επ. του ΑΚ), γ) 

συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 498 του ΑΚ), σε περίπτωση δε μη 

σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, ισχυροποίηση της δωρεάς αφότου ο 

δωρητής παραδώσει το πράγμα στον δωρεοδόχο. 

2) Η απάντηση να δοθεί με βάση τα άρθρα 241, 242, 243 και 244 του Αστικού 

Κώδικα. 

3) Η απάντηση να δοθεί με βάση α) τα άρθρα 806 – 807 του Αστικού Κώδικα 

και β) τα άρθρα 810, 816 – 818 του Αστικού Κώδικα. 

4) Η απάντηση να δοθεί με βάση α) το άρθρο 1033 του Αστικού Κώδικα και β) 

τα άρθρα 1034 – 1035 του Αστικού Κώδικα. 

5) Η απάντηση να δοθεί με βάση το άρθρο 1825 του Αστικού Κώδικα. 

  

Εμπορικό δίκαιο 

1) Η απάντηση να δοθεί με βάση το άρθρο 1 του νόμου 5960/1933. 

2) Η απάντηση να δοθεί με βάση το άρθρο 16 του νόμου 5960/1933. 

3) Η απάντηση να δοθεί με βάση το άρθρο 1 του νόμου 5325/1932. 

4) Η απάντηση να δοθεί με βάση το άρθρο 2 εδ. α και εδ. β – δ του νόμου 

5325/1932. 


