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Α. Ο Α ασκεί αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της ανώνυμης
εταιρείας Ε με αίτημα την καταδίκη της σε απόδοση δανείου, ποσού 300.000
ευρώ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αγωγή,
καταδικάζοντας την Ε να καταβάλει στον Α το ποσό των 200.000 ευρώ και
κηρύσσοντας την απόφασή του προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των
150.000 ευρώ. Ο δικαστικός επιμελητής Δ, μετά από παραγγελία του ίδιου
του Α για επίδοση στην Ε αντιγράφου του απογράφου της πιο πάνω
αποφάσεως με επιταγή προς εκτέλεση για το επιδικασθέν με την ίδια
απόφαση ποσό των 200.000 ευρώ, μεταβαίνει την 3η Φεβρουαρίου 2019
στην κατοικία του νομίμου εκπροσώπου της Ε. Ο τελευταίος ανευρέθη, πλην
όμως αρνήθηκε να υπογράψει την έκθεση επιδόσεως. Ως εκ τούτου, ο
δικαστικός επιμελητής επικόλλησε το επιδοτέο έγγραφο στην πόρτα της
κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου της Ε, μπροστά σε ένα μάρτυρα.
Ακολούθως, ο Α επέβαλε κατάσχεση την 5η Φεβρουαρίου 2019 σε ένα
ακίνητο (διαμέρισμα), του οποίου η Ε είχε την κυριότητα. Ως ημέρα του
πλειστηριασμού ορίστηκε με την κατασχετήρια έκθεση η 4η Οκτωβρίου 2019.
Η Ε άσκησε εμπρόθεσμη ανακοπή κατά της κατασχέσεως, επικαλούμενη ως
λόγους ακυρότητας αυτής: (α) Την ακυρότητα της επιταγής προς εκτέλεση,
της
επιδόσεως της επιταγής προς εκτέλεση, καθώς δεν έγιναν από τον δικαστικό
επιμελητή οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 128 § 4 β’ και γ΄ (δηλ. η
παράδοση του αντιγράφου του επιδοτέου εγγράφου στην αρμόδια
αστυνομική αρχή και η αποστολή ταχυδρομικώς της σχετικής έγγραφης

(δ) την εσφαλμένη εκτίμηση της αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου.
Ερωτάται: Τι φρονείτε για τους επικληθέντες από την Ε λόγους ανακοπής;
Ποιους άλλους λόγους ανακοπής θα μπορούσε να επικαλεστεί η Ε με βάση
τα πραγματικά περιστατικά του πρακτικού;
Β. Τα πειθαρχικά αδικήματα του δικαστικού επιμελητή.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.- Ποιος θεωρείται άμεσος συνεργός.
2.- Πότε αρχίζει η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων.
3.- Τι είναι παράβαση καθήκοντος.
4.- Πως αποκτάται η ιδιότητα του κατηγορουμένου.
5.- Πότε εκτελείται η καταδικαστική απόφαση.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.] Πότε αρχίζει και πότε λήγει η προθεσμία γενικώς κατά τον Αστικό Κώδικα;
Πότε λήγει η προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε εβδομάδες, μήνες, έτος και
μισό έτος;
2.] Έννοια και χρόνος απόδοσης δανείου.
Έννοια και λήξη χρησιδανείου.
3.] Τι απαιτείται για να μεταβιβαστεί με σύμβαση η κυριότητα α΄) ακινήτου
και β΄) κινητού πράγματος;
4.] Ποιοι έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά και ποιο είναι το
ποσοστό της;
5.] Ποια στοιχεία πρέπει να έχει η τραπεζική επιταγή;
Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ_ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.
Ως εξώδικη διαδικαστική πράξη, η επιταγή αρκεί να υπογράφεται από
τον επισπεύδοντα, χωρίς να είναι αναγκαίο να υπογράφεται από δικηγόρο.
2.
Σε περίπτωση αρνήσεως, τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 128 §
4 περ. β’ ΚΠολΔ, όχι όμως και της περ. γ’ του ιδίου άρθρου (άρθρο 130 § 2
ΚΠολΔ).
3.
Σε κάθε περίπτωση, η ανακοπή δεν στρέφεται κατά της επιταγής, ώστε
η ακυρότητα αυτής (λόγω της παραβάσεως του άρθρου 128 § 4 περ. β’
ΚΠολΔ) να μπορεί να θεμελιώσει την ακυρότητα της κατασχέσεως.
4.
ΚΠολΔ 721: Νόμιμη η αναγκαστική κατάσχεση του συντηρητικώς
κατασχεθέντος ακινήτου.
5.

Έπρεπε να ασκηθεί η ανακοπή του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ.

Μη επικληθέντες λόγοι ανακοπής:
(α) Επισπεύδεται εκτέλεση για το σύνολο του επιδικασθέντος ποσού και όχι
για το ποσό, για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή η απόφαση.
(β) Πρόωρη επιβολή αναγκαστικής κατασχέσεως (ΚΠολΔ 926 § 1).
Β. Άρθρο 53. Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν.2318/1995, Α’ 126)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟ
1.- Όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη
διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης (άρθρο 46
παρ.1β ΠΚ).
2.- Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που τελέστηκε η
αξιόποινη πράξη εκτός αν ορίζεται άλλως (άρθρο 112 ΠΚ).
3.- Παράβαση καθήκοντος διαπράττει υπάλληλος που με πρόθεση
παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον
άλλον (άρθρο 259 ΠΚ).
4.- Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του
οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο
σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη (άρθρο
72 ΚΠΔ).

5.- Η καταδικαστική απόφαση εκτελείται μόλις γίνει αμετάκλητη, εκτός
αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρο 546 ΚΠΔ).

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.] Η απάντηση να δοθεί με βάση τα άρθρα 241, 242, 243 και 244 του
Αστικού Κώδικα.
2.] Η απάντηση να δοθεί με βάση α΄) τα άρθρα 806 – 807 του Αστικού Κώδικα
και β΄) τα άρθρα 810, 816 – 818 του Αστικού Κώδικα.
3.] Η απάντηση να δοθεί με βάση α΄) το άρθρο 1033 του Αστικού Κώδικά και
β΄) τα άρθρα 1034 - 1035 του Αστικού Κώδικα.
4.] Η απάντηση να δοθεί με βάση το άρθρο 1825 του Αστικού Κώδικα.
5.] Η απάντηση να δοθεί με βάση α΄) το άρθρο 1 Ν. 5960/1933 “περί
επιταγής” και β΄) τα άρθρα 1 & 2 Ν. 5325/1932 “περί συναλλαγματικής και
γραμματίου εις διαταγήν”.

