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 Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Ο Α άσκησε αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Β, κατοίκου 

Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, ζητώντας να του αναγνωρισθεί η κυριότητα επί 

δύο ακινήτων, ενός στο Μοναστηράκι Αθηνών και ενός στη Χαλκίδα Ευβοίας, 

που είχε αγοράσει με συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Γ. Η αγωγή του Α 

επιδόθηκε στον εναγόμενο Β νόμιμα με θυροκόλληση, κατ’ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 128 ΚΠολΔ. Με τις προτάσεις του που κατέθεσε νόμιμα 

και  εμπρόθεσμα ο Β αμφισβήτησε κατ’ αρχήν τη νομιμότητα της επίδοσης, 

συγκεκριμένα το χρόνο που αναφέρεται ότι προσήλθε ο δικαστικός 

επιμελητής στην κατοικία του εναγομένου Β, αλλά και την προσέλευση καθ’ 

εαυτή του δικαστικού επιμελητή στην κατοικία του εναγομένου Β. Επικουρικά, 

και ειδικά ως προς το ακίνητο της Χαλκίδας, ο εναγόμενος Β υποστήριξε ότι ο 

ίδιος είχε αποκτήσει πλέον την κυριότητα του ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία 

μετά την αγορά του από τον Α. Για την απόδειξη αυτή του ισχυρισμού του ο 

εναγόμενος Β προσκόμισε και επικαλέστηκε ένα ιδιόχειρο σημείωμα του 

πατέρα του Π. Ο ενάγων Α αμφισβητεί τη γνησιότητα του σημειώματος του Π. 

Το Πρωτοδικείο Αθηνών εκδίδει οριστική απόφαση και δέχεται την αγωγή επί 

της ουσίας. Ασκείται έφεση από τον Β. Παρά την έλλειψη σχετικού ισχυρισμού 

στο δικόγραφο της έφεσης από τον Β, το Εφετείο κρίνει ότι η αγωγή του Α 

είναι απαράδεκτη. 

 

Ερωτάται: α. Είναι κατά τόπον αρμόδιο το Πρωτοδικείο Αθηνών; β. Τι θα 

αποφασίσει το δικαστήριο ως προς την αμφισβήτηση της νομιμότητας της 

επίδοσης από τον εναγόμενο Β ως προς το χρόνο της επίδοσης; γ. Τι θα 

αποφασίσει το δικαστήριο ως προς την αμφισβήτηση της νομιμότητας της 

επίδοσης ως προς την προσέλευση του δικαστικού επιμελητή στον τόπο 

επίδοσης; δ. Ποιος εκ των διαδίκων οφείλει να αποδείξει τη γνησιότητα του 

ιδιόχειρου σημειώματος του Π; ε. Μπορεί το Εφετείο να κρίνει την αγωγή ως 

απαράδεκτη παρά την έλλειψη σχετικού ισχυρισμού από τον Β; 
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  Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  
 
 
1) Τα πειθαρχικά αδικήματα του δικαστικού επιμελητή. Περιγραφή 

τουλάχιστον τριών από αυτά. 

2) Οι πειθαρχικές ποινές σε βάρος του δικαστικού επιμελητή. 

3) Έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και διενέργεια έρευνας σε δημόσια 

βιβλία από τον δικαστικό επιμελητή. 

4) Τήρηση βιβλίων από τον δικαστικό επιμελητή και επιθεώρηση αυτών. 

 
Β. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1η  Ερώτηση: Ποια στοιχεία πρέπει να βεβαιώνονται στο αποδεικτικό 

επιδόσεως εγγράφου της ποινικής διαδικασίας ( άρθρ. 161), όταν η επίδοση 

γίνεται με θυροκόλληση; 

2η  Ερώτηση: α) Ποιο πρόσωπο θεωρείται ως σύνοικος, προκειμένου να 

επιδοθεί νόμιμα σε αυτόν το οικείο έγγραφο;  β) Δύναται να θεωρηθεί 

σύνοικος ο ένοικος του διπλανού διαμερίσματος;  

3η Ερώτηση: Ποια είναι η εννοιολογική διάκριση μεταξύ τόπου κατοικίας και 

τόπου  διαμονής του προσώπου, στο οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση; 

4η  Ερώτηση: α) Ποιό ποινικό αδίκημα διαπράττει ο δικαστικός επιμελητής, ο 

οποίος αναγράφει εν γνώσει του ψευδώς ότι μετέβη στα γραφεία της προς 

επίδοση εταιρείας και θυροκόλλησε το σχετικό δικόγραφο; β) Υπέχει ποινική 

ευθύνη στην ανωτέρω περίπτωση και εκείνος που υπογράφει δόλια ως 

μάρτυρας κατά την δήθεν διενεργηθείσα θυροκόλληση και αν ναι, για ποίο 

ποινικό αδίκημα; 

5η Ερώτηση: α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της νόμιμης άμυνας, ως λόγου 

άρσης του αδίκου χαρακτήρα της πράξης και ποιο είναι το περιεχόμενο της 

κάθε μιας; β) Πως αντιμετωπίζεται ποινικά η εκ προθέσεως υπέρβαση των 

ορίων άμυνας και πως αντίστοιχα η εξ αμελείας υπέρβαση; 
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Γ.  ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Αστικό δίκαιο 

 

1) Σε ποιον τύπο περιβάλλονται α) το προσύμφωνο για τη μεταβίβαση 

κυριότητας ακινήτου, β) η πληρεξουσιότητα για την μίσθωση ακινήτου και γ) η 

δωρεά κινητού πράγματος. 

2) Πότε αρχίζει και πότε λήγει η προθεσμία γενικά, κατά τον Αστικό Κώδικα; 

Πότε λήγει η προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε εβδομάδες, μήνες, έτος και 

μισό έτος; 

3) Έννοια δανείου και χρόνος απόδοσης αυτού. Έννοια χρησιδανείου και λήξη 

αυτού. 

4) Τι απαιτείται για τη μεταβίβαση με σύμβαση της κυριότητας α) ακινήτου και 

β) κινητού πράγματος; 

5) Ποιοι έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία και ποιο είναι το 

ποσοστό της; 

Εμπορικό δίκαιο 

1) Τυπικά στοιχεία επιταγής. 

2) Οπισθογράφηση επιταγής : Πού γράφεται, από ποιον υπογράφεται. 

Επίσης, ποια είναι η έννοια της οπισθογράφησης «εν λευκώ».  

3) Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής. 

4) Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων συναλλαγματικής. 

Προβλεπόμενες εξαιρέσεις. 

 

 

 


