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2015 Β’

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μετά από προεξέταση και προσυνεννόηση με τον δερματολόγο του, κ. Ιωάννη (Ι), ο ασθενής Αντώνης
(Α), 20χρονος φοιτητής, μετέβη στις 30.10.2011 στο ιατρείο του Ι προς αφαίρεση δερματικών θηλωμάτων
στην περιοχή του προσώπου έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Πριν από την αφαίρεση ο Ι συνέστησε, όπως
συνηθίζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, την πλύση του σημείου με διάλυμα οξικού οξέως προς εντοπισμό
αόρατων θηλωμάτων. Η κυρία Πηνελόπη (Π), επί σειρά ετών βοηθός του Ι, πήρε από το ράφι ένα μπουκάλι
με το υγρό και άρχισε να το επαλείφει σε επαρκή ποσότητα στο δέρμα του Α. Αμέσως μετά την πρώτη
επάλειψη ο Α διαμαρτυρήθηκε για πόνο και η Π σταμάτησε αμέσως τη θεραπεία. Ο Α είχε υποστεί
τοπικά εγκαύματα τρίτου βαθμού. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, το μπουκάλι περιείχε αυτούσιο
οξικό οξύ και όχι διάλυμα, όπως προδιαγράφεται από την θεραπευτική διαδικασία.
Μετά από θεραπευτική αγωγή αρκετών εβδομάδων από ειδικό εγκαυματολόγο ιατρό θεραπεύτηκαν
τα εγκαύματα του Α και, στη συνέχεια, χρειάσθηκε να γίνει και πλαστική εγχείρηση στο πρόσωπο, η οποία
ήταν επιτυχής και οδήγησε στην πλήρη αποκατάστασή του. Ο Α είχε συνολικές ιατρικές δαπάνες 2.500 € για
την αποκατάστασή του και θεωρεί ότι πρέπει να πάρει και 75.000 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης.

Ερωτήματα
1. Ποια είναι, από άποψη ενοχικού δικαίου, η σχέση που συνδέει τον Ι και τον Α;
2. Ποια πρόσωπα και με βάση ποιες διατάξεις ευθύνονται για τον τραυματισμό του Α;
3. Ενώπιον ποίου καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου θα ασκηθεί η αγωγή του Α;
4. Με βάση το άρθρο 932 ΑΚ, κρίνετε εύλογο και βάσιμο το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης
που ζητεί ο Α από τον Ι;
5. Μπορεί ο Ι, εναγόμενος από τον Α, να προσεπικαλέσει στην εκκρεμή δίκη την ασφαλιστική του
εταιρεία Γ, με την οποία έχει συνάψει έγκυρη ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης; Αν ναι, ποιό θα
είναι το βασικό περιεχόμενο και το αίτημα της προσεπίκλησης του Ι;
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ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΟΣ

Ερώτημα 1
Η σχέση που συνδέει τον Ι και τον Α είναι σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρικών υπηρεσιών, με αντικείμενο την
εκτέλεση της συμφωνημένης ιατρικής πράξης από τον Ι (αφαίρεση θηλωμάτων) έναντι της συμφωνημένης αμοιβής που
οφείλει ο Α.
Είναι λάθος η τοποθέτηση ότι είναι σύμβαση έργου (άρθρ. 681 ΑΚ).
Πρόκειται για μη ρυθμισμένη σύμβαση (άρθρ. 361 ΑΚ). Ορθή και η τοποθέτηση ότι ρυθμίζεται κατ’εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρ. 648 επ. ΑΚ. Η παράλειψη αναφοράς στη νομική βάση (άρθρ. 361 ΑΚ ή 648 επ. ΑΚ) δεν θεωρείται
σφάλμα.
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Ερώτημα 2
Ευθύνη του Ι λόγω πλημμελούς εκτέλεσης υποχρεώσεων από τη σύμβαση και λόγω αδικοπραξίας (άρθρ. 914) - συρροή.
Αιτιολόγηση παράνομης και υπαίτιας πράξης: κακή οργάνωση ιατρείου, όφειλε να μεριμνήσει να μην υπάρχει το
μπουκάλι με το επικίνδυνο υγρό στο ιατρείο ή να φέρει σαφή και διακριτή ένδειξη για το περιεχόμενό του ή να έχει
επιστήσει την προσοχή της Π στο επικίνδυνο μπουκάλι. – Πρέπει να αιτιολογείται η συνδρομή παράνομης και
υπαίτιας πράξης έστω με μία εκ των ως άνω αιτιολογιών.
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Ευθύνη της Π λόγω παράνομης και υπαίτιας πράξης(άρθρ. 914): Δεν έλεγξε το περιεχόμενο της φιάλης, πριν το
επαλείψει στο δέρμα του Α. –
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Ευθύνη του Ι εκ του άρθρ. 922 ΑΚ λόγω παράνομης και υπαίτιας πράξης της Π που είναι αναμφίβολα προστηθείσα του
Ι. Δεν απαιτείται προβληματισμός για το αν η εφαρμογή του άρθρ. 922 ΑΚ προϋποθέτει μόνο παράνομη ή παράνομη
και υπαίτια πράξη του προστηθέντος.
ΒΑΘΜΟΙ: 2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 4
Ερώτημα 3
Άρθρο 14 παρ. 2 ΚΠολΔ: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Ερώτημα 4

2

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κριτήρια κατ’εφαρμογή άρθρ. 932 ΑΚ για επιδίκαση εύλογης χρηματικής ικανοποίησης: είδος και φύση τραυματισμού,
βαθμός υπαιτιότητας, συνέπειες άδικης πράξης για τον παθόντα, οικονομική και κοινωνική κατάσταση εμπλεκομένων,
λοιπές περιστάσεις.
Βαριά αμέλεια Ι επειδή αφήνει έκθετη στο ιατρείο του επικίνδυνη ουσία (οξικό οξύ)
λαμβανομένης υπόψη και της επαγγελματικής του θέσεως.
Ενδεικτικά, με βάση το είδος του τραυματισμού (μεμονωμένα σημεία θηλωμάτων στο πρόσωπο), την πλήρη
αποκατάσταση της υγείας του, την έλλειψη οποιασδήποτε συνέπειας του τραυματισμού στην προσωπική ή
επαγγελματική ζωή του θύματος, λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της αναλογικότητας, κρίνεται υπερβολικό το
αίτημα για επιδίκαση 75.000 €. Για την αποκατάσταση της στενοχώριας που προκάλεσε το ατύχημα, φαίνεται ένα ποσό
5.000 € έως
10.000 € ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση.
Προσοχή: Δεν είναι λάθος αν ο εξεταζόμενος θεωρεί ότι το ποσό των 75.000 € είναι εύλογο. Εκείνο που θέλουμε, είναι
να αναφερθεί στα κριτήρια του άρθρ. 932 ΑΚ για την επιμέτρηση της χρηματικής ικανοποίησης και στην εφαρμογή τους
στη συγκεκριμένη περίπτωση.
ΒΑΘΜΟΙ: 2

Ερώτημα 5
Άρθρ. 88 ΚΠολΔ: Η ασφαλιστική εταιρεία είναι δικονομικός εγγυητής με την έννοια της διάταξης αυτής, αφού ο Ι,
σε περίπτωση ήττας του στη δίκη με τον Α, έχει απαίτηση αποζημίωσης από την Γ βάσει της μεταξύ τους σύμβασης
ασφάλισης. Ο Ι δικαιούται να προσεπικαλέσει την Γ στην εκκρεμή δίκη με τον Α μέχρι τη συζήτηση στο ακροατήριο
(άρθρ. 89
ΚΠολΔ)
Το δικόγραφο της προσεπίκλησης του Ι πρέπει να αναφέρεται στην συμβατική σχέση που συνδέει τον Ι με την Γ και την
εξ αυτής προκύπτουσα απαίτηση αποζημίωσης του Ι, στην αγωγή που έχει ασκηθεί εναντίον του με ενσωμάτωσή της στο
δικόγραφο της προσεπίκλησης, πρόσκληση να παρέμβει στη δίκη η Γ, κοινοποίηση της προσεπίκλησης στη Γ και,
προαιρετικώς, αίτημα καταδίκης της σε αποζημίωσή του σε περίπτωση ήττας του στην εκκρεμή δίκη που θεωρείται
ως παρεμπίπτουσα αγωγή. Στην πράξη ασκείται πάντοτε η παρεμπίπτουσα αγωγή στις περιπτώσεις αυτές.
ΒΑΘΜΟΙ: 2
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ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Με την α/2.6.2014 πράξη του Περιφερειάρχη επιβλήθηκε στη Χ, η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο βρίσκεται σε ακίνητο που έχει μισθώσει από τον Ψ, πρόστιμο ποσού
20.000 ευρώ λόγω λειτουργίας του πρατηρίου της σε ημέρα (Τετάρτη) και ώρα (22.00) που θα έπρεπε
κατά το νόμο (νόμος του έτους
1998) να είναι κλειστό. Το πρόστιμο επιβλήθηκε βάσει υπουργικής απόφασης του έτους
1999, με την οποία ορίζεται ότι «επί μη τηρήσεως του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων
ο Νομάρχης (ήδη Περιφερειάρχης) επιβάλλει πρόστιμο ύψους από 15.000 έως 20.000 ευρώ».
1. Με ποιο ένδικο βοήθημα και σε ποιο δικαστήριο μπορεί η Χ να ζητήσει την ακύρωση της πράξης επιβολής
προστίμου; Μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της πράξης, με ποιο τρόπο και τι πρέπει να
ισχυριστεί;

2. Έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει την πράξη επιβολής προστίμου ο Ψ, ιδιοκτήτης του ακινήτου του
πρατηρίου, ισχυριζόμενος ότι «η επιβολή του υπέρογκου αυτού ποσού προστίμου θα έχει ως συνέπεια την
αδυναμία καταβολής του μισθώματος εκ μέρους της Χ» προς τον ίδιο;

3. Την 2.7.2014 κοινοποιήθηκε στη Χ η ως άνω πράξη του Περιφερειάρχη. Εμπροθέσμως ασκείται κατά του
κύρους της πράξης αυτής ένδικο βοήθημα στις 16.9.2014;

4. Αν μετά την άσκηση του ενδίκου μέσου κατά της πράξης επιβολής προστίμου και πριν την πρώτη συζήτηση
της υπόθεσης στα δικαστήρια της ουσίας με νεότερη υπουργική απόφαση (του έτους 2014, με έναρξη ισχύος
από 1.10.2014) οριζόταν το ύψος του προστίμου από
15.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ, ποιος θα ήταν ο εφαρμοστέος κανόνας από τα δικαστήρια;

5. Η Χ προβάλλει με το ένδικο βοήθημα που άσκησε, ότι δεν είναι νόμιμη η επιβολή του προστίμου, διότι η
θέσπιση ωραρίου λειτουργίας στα πρατήρια υγρών καυσίμων θίγει την προσωπική και οικονομική της
ελευθερία, η οποία συνίσταται στην ελευθερία της να λειτουργεί την επιχείρησή της χωρίς ωράριο. Είναι
βάσιμος ο ισχυρισμός της (να αναφέρετε επιχειρήματα και για τις δύο εκδοχές, δηλαδή υπέρ και κατά της
συνταγματικότητας της ρύθμισης);
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«ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερώτημα 1
Με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Στη συνέχεια, στο ίδιο δικαστήριο μπορεί να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης,
ΒΑΘΜΟΣ: 1
επικαλούμενη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη
ΒΑΘΜΟΣ: 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 3
Ερώτημα 2
Δεν έχει έννομο συμφέρον ο Ψ, διότι δεν έχει προσωπικό έννομο συμφέρον
ΒΑΘΜΟΙ: 2
Ερώτημα 3
Ναι, διότι κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου αναστέλλονται οι σχετικές
προθεσμίες λόγω δικαστικών διακοπών
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Ερώτημα 4
Εν προκειμένω, κρίσιμος είναι ο χρόνος έκδοσης της διοικητικής πράξης. Συνεπώς, δεν επιδρά στο κύρος
της μεταγενέστερη ρύθμιση χωρίς αναδρομική ισχύ
ΒΑΘΜΟΙ: 2
Ερώτημα 5
Στην ελευθερία επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι δυνατό να επιβληθούν περιορισμοί, οι οποίοι για να
είναι συνταγματικώς επιτρεπτοί πρέπει να ορίζονται γενικώς κατά τρόπο αντικειμενικό και να
δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος.
Κατά μία άποψη συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος για την επιβολή ωραρίου στα πρατήρια υγρών
καυσίμων η διασφάλιση επαρκούς χρόνου ανάπαυσης των εκμεταλλευόμενων τα καταστήματα και του
προσωπικού τους, η διαμόρφωση ομοιόμορφων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συναφών επιχειρήσεων και
η προστασία και του μικρού μεγέθους επιχειρήσεων.
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Κατά την αντίθετη γνώμη η επιβολή ωραρίου στα συγκεκριμένα καταστήματα δεν δικαιολογείται από λόγους
δημοσίου συμφέροντος. Αντίθετα λόγο δημοσίου συμφέροντος συνιστά ο συνεχής και απρόσκοπτος
εφοδιασμός του κοινού με καύσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου τις Κυριακές και τις
αργίες, εν όψει και του ότι ισχύει ειδική νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων
ΒΑΘΜΟΙ: 2
Σημείωση για τους διορθωτές για το τελευταίο ερώτημα: Σημασία έχει η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και
για τις δύο εκδοχές. Τα ανωτέρω επιχειρήματα δεν είναι δεσμευτικά για
βαθμολογείται ως πλήρης κάθε απάντηση, η οποία
αναπτύσσεται με αιτιολογημένο τρόπο.
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερωτημα 1
Σε περίπτωση που δεν έχει σημειωθεί ο τόπος έκδοσης της συναλλαγματικής, θεωρείται ότι εκδόθηκε στον
τόπο που αναγράφεται δίπλα από το όνομα του εκδότη (άρθρο
2 εδ. δ΄ Ν. 5325/1932).
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Ερώτημα 2
Όσον αφορά την ικανοποίηση της αξίωσης από τη συναλλαγματική ο Α μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο
λόγο ποσού Ειρηνοδίκη και να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής, λόγω της δυνατότητας εξοπλισμού της
απαίτησής του με εκτελεστό τίτλο μέσα σε σύντομο χρόνο. Έχει όμως επιπλέον και τη δυνατότητα να ασκήσει τακτική
αγωγή όχι από τον τίτλο, αλλά από τη σύμβαση της πώλησης.
Σημείωση: Οποιαδήποτε ενέργεια προκριθεί, θεωρείται ορθή εφόσον αιτιολογηθεί.
ΒΑΘΜΟI: 4
Ερώτημα 3
Η αξίωση από τη συναλλαγματική κατά του αποδέκτη παραγράφεται σε 3 έτη από τη χρονολογία της λήξης
(άρθρο 70 εδ. δ΄ Ν. 5325/1932).
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Ερώτημα 4
Σε περίπτωση παραγραφής της αξίωσης από τη συναλλαγματική, ο κομιστής αυτής, που στην προκειμένη
περίπτωση είναι ο εκδότης (Α) μπορεί να ασκήσει κατά του αποδέκτη (Β) αγωγή από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό
(άρθρο 80 εδ. α΄ Ν. 5325/1932).
ΒΑΘΜΟI: 2
Ερώτημα 5
Στην περίπτωση αυτή ο Γ, ως κομιστής του τίτλου, έχει ευθεία αξίωση κατά του αποδέκτη (Β) και αναγωγική
αξίωση κατά του εκδότη
συναλλαγματικής (Α), οι οποίοι ευθύνονται απέναντί του αλληλεγγύως (άρθρο 47 εδ.
α΄ Ν. 5325/1932). Η σχετική απαίτηση του Γ κατά μεν του εκδότη (Α) παραγράφεται σε ένα έτος από τη χρονολογία
του εμπροθέσμως συνταχθέντος διαμαρτυρικού ή από τη χρονολογία της λήξης, στην περίπτωση που υπάρχει η ρήτρα
«ανέξοδος επιστροφή» (άρθρο 70 εδ. β΄ Ν. 5325/1932), κατά δε του αποδέκτη (Β) παραγράφεται σε τρία έτη από
τη χρονολογία της λήξης (άρθρο 70 εδ. α΄ Ν.
5325/1932).
ΒΑΘΜΟI: 2
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ο Α πώλησε στον Β στη Αθήνα στις 20-1-2014 ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση,
αντί τιμήματος 4.000 ευρώ. Επειδή κατά τη σύναψη της σύμβασης και την παράδοση του αυτοκινήτου
σε εκείνον, ο αγοραστής (Β) δεν είχε μετρητά να εξοφλήσει το τίμημα, συμφώνησαν αυτό να πιστωθεί
για 3 μήνες. Συμφώνησαν λοιπόν ότι ο Β θα κατέβαλε στον Α το τίμημα στις 21-4-2014. Σε
εξασφάλιση της απαίτησης του Α συμφωνήθηκε μεταξύ των προαναφερομένων να εκδοθεί, την ίδια
ημέρα (20-1-2014) ισόποση συναλλαγματική πληρωτέα την
21-4-2014, με αποδέκτη τον Β, που κατά τους όρους της συμφωνίας, θα παρέμενε στα χέρια του
πωλητή (Α), ο οποίος είχε υποχρέωση, μόλις εξοφλείτο το τίμημα να την επιστρέψει στον αγοραστή
(Β). Ο Α εξέδωσε στις 20-1-2014 τη συναλλαγματική, χωρίς, από παραδρομή, να σημειώσει επ’ αυτής
τον τόπο της έκδοσής της, την αποδέχθηκε δε αυθημερόν ο Β. Ο τελευταίος όμως δεν κατέβαλε το
τίμημα μέχρι τις 21-4-2014, όπως είχε συμβατική υποχρέωση.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ:
α) Η μη αναγραφή του τόπου έκδοσης της συναλλαγματικής επιδρά επί του κύρους της;
β) Με ποιο τρόπο ο εκδότης Α μπορεί να ικανοποιήσει την αξίωσή του κατά του Β από το αξιόγραφο;
Ποια ενέργεια προκρίνετε και γιατί;
γ) Ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης από τη συναλλαγματική κατά του Β;
δ) Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, μπορεί ο Α να διεκδικήσει με άλλο τρόπο
την ικανοποίηση της αξίωσής του από το αξιόγραφο και με βάση ποιές διατάξεις;
ε) Στην υποθετική περίπτωση που η συναλλαγματική μεταβιβαζόταν με οπισθογράφηση στον Γ, κατά
ποίων θα είχε δικαίωμα να στραφεί ο τελευταίος, που είναι και κομιστής (Γ) και σε ποιο χρόνο θα
υπέκυπτε σε παραγραφή η σχετική αξίωσή του;
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ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερώτημα 1
Οι παραπάνω υποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος, διότι:
α) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Δικηγόρων περιεχόμενο του λειτουργήματος του
δικηγόρου είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο.
ΒΑΘΜΟΣ: 1,5
β) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Δικηγόρων, ο δικηγόρος πρέπει να είναι κάτοχος
πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και
αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
ΒΑΘΜΟΣ: 1,5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 3
Ερώτημα 2
α) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ψ μπορεί να
υποβάλει έγκληση κατά του Α για το αδίκημα του άρθρου 175 του Ποινικού Κώδικα (αντιποίηση) και να παραστεί ως
πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας,
ΒΑΘΜΟΙ: 2
β) ενώ κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνδικείο
με αίτημα τη σφράγιση του γραφείου καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή χρήσης (έντυπης ή
ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
ΒΑΘΜΟΙ: 2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 4
Ερώτημα 3
Ο δικηγόρος Β παραβίασε τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας ήτοι:
α) του άρθρου 5 κατά την οποία έχει την υποχρέωση να ασκεί το λειτούργημά του και να συμπεριφέρεται με
αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος.
ΒΑΘΜΟΣ: 1
β) του άρθρου 10 παρ. α σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στο δικηγόρο να αποκτήσει πελάτες με ενέργειες
που δεν συμβιβάζονται με την αξιοπρέπεια του λειτουργήματος.
ΒΑΘΜΟΣ: 1
γ) του άρθρου 10 παρ. δ σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται να υπογράφει δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις ή άλλα
έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί από αυτόν, ούτε συνεργάστηκε για τη σύνταξή της με άλλο δικηγόρο.
ΒΑΘΜΟΣ: 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 3
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ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στη πόλη Ψ, ο Α απόφοιτος κολλεγίου στο οποίο διδάσκονται νομικά μαθήματα, λειτουργεί γραφείο επι
της οδού Μ σε ισόγειο διαμέρισμα, στη πρόσοψη του οποίου έχει αναρτήσει επιγραφές, με τις οποίες
υπόσχεται τη δυνατότητά του να αναλαμβάνει δικαστικά υποθέσεις πολιτών που έχουν οφειλές προς τις
τράπεζες. Οι συναντήσεις –συζητήσεις με τους οφειλέτες

γίνονται στο ως ανω γραφείο, όπου του

προσκομίζουν τα έγγραφα των οφειλών και συμφωνούν την αμοιβή του Α. Στις συζητήσεις στο γραφείο
αυτό, παρίσταται και ο δικηγόρος Β μέλος του δικηγορικού συλλόγου του πρωτοδικείου Ψ, ο οποίος είναι
γνωστός με την ιδιότητά του στη πόλη και εν προκειμένω, προσπαθεί να αποκτήσει με αυτό το τρόπο
πελατεία από τη συγκεκριμένη ομάδα των πολιτών –οφειλετών τραπεζών και δηλώνει ότι συνεργάζεται
με τον Α στις υποθέσεις που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο γραφείο και πράγματι υπογράφει με τη
σφραγίδα του δικόγραφα η άλλα έγγραφα που συντάσσει ο Α.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Μπορεί ο Α να αναλαμβάνει δικαστικά τις παραπάνω υποθέσεις; ή αυτές ανήκουν αποκλειστικά
στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος;
2. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ψ αν διαπιστώσει ότι ο Α διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά
στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος έχει δυνατότητα να στραφεί κατά του Α; Και αν ναι τι
μέτρα μπορεί να λάβει;
3. Ο δικηγόρος Β με τη προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του παραβίασε διατάξεις του κώδικα
δεοντολογίας και αν ναι ποιες;
Οι απαντήσεις να έχουν αιτιολογία και αναφορά στις διατάξεις που στηρίζονται.
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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑ : Τον Ιανουάριο του 2014 απεβίωσε αιφνίδια στην Αθήνα συνεπεία καρδιακού επεισοδίου ο υπέργηρος
Γ, του οποίου η σύζυγος είχε προαποβιώσει.
Η θυγατέρα του Α, που για προσωπικούς λόγους μισούσε την μοναδική αδελφή της Β, αναζητούσε
τρόπο ώστε με διαθήκη του πατέρα της όλη η περιουσία του (ακίνητα και κινητά συνολικής αξίας 800.000
ευρώ) να περιέλθει αποκλειστικά σε αυτή.
Τότε, τον Απρίλιο του 2014, απευθύνθηκε στο γνωστό πλαστογράφο διαθηκών Π και αφού του
παρέδωσε το ποσό των 20.000 ευρώ, του ζήτησε να συντάξει ιδιόγραφη διαθήκη του πατέρα της ώστε αυτή
να γίνει η μοναδική κληρονόμος του. Μάλιστα, του παρέδωσε διάφορα έγγραφα του πατέρα της, στα οποία
υπήρχαν και υπογραφές του. Ο Π πείστηκε και συνέταξε ιδιόγραφη διαθήκη μιμούμενος τη γραφή και
υπογραφή του Γ (διόρθωση), με την οποία όριζε ως μοναδική κληρονόμο του την Α.
Μετά από αυτό η Α τον Ιούνιο του 2014 προσκόμισε τη διαθήκη στο δικαστήριο, που την κήρυξε κυρία.
Στο δικαστήριο αυτό εξετάστηκε ως μάρτυρας η Δ, στενή φίλη της Α, που κατέθεσε ενόρκως, ότι
η διαθήκη είναι γνήσια, παρά το ότι γνώριζε το παραπάνω εγκληματικό σχέδιο της Α.
Όλα τα παραπάνω περιστατικά τα κατήγγειλε με σχετική έγκλησή της στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών η Β, δηλαδή, η αδελφή της Α.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1)

Για ποιο ή για ποια εγκλήματα πρέπει να ασκηθεί σε βάρος καθενός των εγκαλουμένων ποινική δίωξη από
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ;

2)

i) Ποια πρέπει να είναι η δικονομική πορεία της υπόθεσης αυτής στην προδικασία ; ii) Ποια ένδικα μέσα έχουν
οι κατηγορούμενοι κατά της παραπομπής τους ;

3)

Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο, για να εκδικάσει σε πρώτο βαθμό την ως άνω υπόθεση, στην περίπτωση
που προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής όλων των κατηγορουμένων, για τις πράξεις που ο Εισαγγελέας
Πρωτοδικών τους άσκησε ποινική δίωξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Σε καθεμιά από τις απαντήσεις σας θα παραθέτετε και τους αριθμούς των άρθρων (με
παραγράφους και εδάφια) του Ποινικού Κώδικα ή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στα οποία στηρίζονται
οι απαντήσεις αυτές.
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Να γνωστοποιηθεί
στους διαγωνιζόμενους ότι:
Η πρόταση «O Π πείστηκε και συνέταξε ιδιόγραφη διαθήκη μιμούμενος τη γραφή και
υπογραφή του Α»,
αντικαθίσταται με την ορθή
«O Π πείστηκε και συνέταξε ιδιόγραφη διαθήκη μιμούμενος τη γραφή και υπογραφή του
Γ»

12

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα 1
Η Α τέλεσε: α) Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με χρήση κατά την οποία σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτό της συνολικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρα
46 παρ. 1α - 216 παρ. 3 εδ. α σε συνδ. με παρ. 1 ΠΚ)
β) Απάτη σε δικαστήριο από την οποία το περιουσιακό όφελος υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
120.000 ευρώ (άρθρο 386 παρ. 3 εδ. β σε συνδ. με παρ. 1 ΠΚ) και
γ) Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα (άρθρα 46 παρ. 1 α και 224 παρ. 2 σε συνδ. με παρ. 1 και 227 ΠΚ)
ΒΑΘΜΟΙ: 3
Ο Π τέλεσε: Πλαστογραφία με χρήση κατά την οποία σκόπευε να προσπορίσει σε τρίτο συνολικό όφελος που
υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 216 παρ. 3 εδ. α σε συνδ. με παρ. 1 ΠΚ)
ΒΑΘΜΟΣ: 1
Η Δ τέλεσε: α) Ψευδορκία μάρτυρα (άρθρο 224 παρ. 2 σε συνδ. με παρ. 1 και 227 ΠΚ) και
β) Απλή συνέργεια σε απάτη σε δικαστήριο από την οποία το περιουσιακό όφελος υπερβαίνει συνολικά το
ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρα 47 και 386 παρ. 3 εδ. β σε συνδ. με παρ. 1 ΠΚ)
ΒΑΘΜΟΣ: 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 5
Ερώτημα 2
i)

α) Παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση και κατόπιν άσκηση ποινικής δίωξης [άρθρα 31 και

47 παρ. 3 – 43 παρ. 1 ΚΠΔ (Σημ.: Να μη ληφθεί ως σφάλμα η μη αναγραφή του άρθρου 47 παρ. 3
ΚΠΔ)]
β) Παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης (άρθρο 246 ΚΠΔ)
γ) Περάτωση κύριας ανάκρισης, εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και βούλευμα του
τελευταίου επί της κατηγορίας (άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ και σε περίπτωση παραπομπής των κατηγορουμένων άρθρο
309 παρ. 1ε ΚΠΔ)
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ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΙ: 3
ii) Οι κατηγορούμενοι μπορούν να ασκήσουν κατά της παραπομπής τους το ένδικο μέσο της εφέσεως για
ορισμένους λόγους (άρθρο 478 εδ. πρώτο ΚΠΔ)
ΒΑΘΜΟΣ: 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ: 4
Ερώτημα 3
Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό της ως άνω υπόθεσης τυγχάνει το Τριμελές Εφετείο
(Κακουργημάτων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 1 ΚΠΔ [Σημ.: Να θεωρηθεί σωστή η απάντηση, ότι
αρμόδιο δικαστήριο τυγχάνει το Τριμελές Εφετείο, καθώς και η απάντηση το Τριμελές Εφετείο (Κακουργημάτων)
Αθηνών]
ΒΑΘΜΟΣ: 1
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2016 Α’

ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο
Α, κάτοικος Πειραιώς, έχει κατά του Β, κατοίκου Αθηνών, απαίτηση από
καθυστερούμενα μισθώματα, ύψους 100.000 ευρώ, η οποία (απαίτηση) του έχει επιδικαστεί
με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταστεί ήδη τελεσίδικη.
Ο Β, έχοντας και άλλα χρέη προς τρίτους και αποσκοπώντας να «περισώσει» την περιουσία
του από τους δανειστές του, μεταβιβάζει λόγω γονικής παροχής στον ενήλικο υιό του Γ,
κάτοικο Κορίνθου, ένα ακίνητό του που βρίσκεται στην Κόρινθο, αξίας 40.000 ευρώ, ενώ ένα
άλλο ακίνητό του , αξίας 70.000 ευρώ, που βρίκεται στη Λάρισα, το μεταβιβάζει λόγω
δωρεάς εν ζωή στη επίσης ενήλικη θυγατέρα του Δ, κάτοικο Αθηνών. Μετά από αυτά, ο Α,
επικαλούμενος την παραπάνω τελεσίδικη απόφαση και ισχυριζόμενος ότι τα παραπάνω
ακίνητα αποτελούν τα μοναδικά εμφανή περιουσιακά στοιχεία του Β, ασκεί αγωγή κατά των
Β, Γ και Δ, με την οποία ζητά : α) Τη διάρρηξη των μεταξύ Β και Γ και Β και Δ δικαιοπραξιών
ως καταδολιευτικών,
β) Να υποχρεωθεί καθένας από τους Γ και Δ να αναμεταβιβάσει την κυριότητα του ακινήτου
του στον Β,
γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και
δ) Να καταδικαστούν οι Β, Γ και Δ στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης του
Α.
Ερωτάται : 1) Είναι νόμιμα τα παραπάνω αιτήματα της αγωγής ;
2) Η αγωγή ασκείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Είναι
υλικά αρμόδιο το Δικαστήριο αυτό ;
3) Απαιτείται εγγραφή της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων ;
4) Υπό τα ανωτέρω δεδομένα ο Β μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη ή το ύψος της
απαίτησης του Α κατ’αυτού ;
5) Ο εναγόμενος Γ προς απόκρουση της αγωγής ισχυρίζεται ότι αυτή ασκήθηκε σε τοπικά
αναρμόδιο Δικαστήριο λόγω του ότι είναι κάτοικος Κορίνθου. Ορθά παραπονείται ;
6) Προς απόκρουση της αγωγής αμφότεροι οι Γ και Δ ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν ότι ο
οφειλέτης πατέρας τους Β απαλλωτριώνει προς βλάβη του Α. Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός τους
;
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

7) Ο Β προς απόκρουση της αγωγής ισχυρίζεται ότι έχει εμφανή περιουσιακά στοιχεία και
συγκεκριμένα ότι είναι κύριος οικοπέδου στη Μύκονο, αξίας
250.000 ευρώ. Τι συνιστά ο ισχυρισμός αυτός; Σε περίπτωση που αποδειχτεί και ουσιαστικά
βάσιμος ποία η τύχη της αγωγής ;
8) Η αγωγή γίνεται δεκτή. Οι Β, Γ και Δ ασκούν κοινή έφεση επισυνάπτοντας στην έκθεση
κατάθεσης παράβολο 200 ευρώ.
α) Ποιό είναι το αρμόδιο για την εκδίκαση της έφεσης Δικαστήριο;
β) Ορθά ο εφεσίβλητος Α ισχυρίζεται ότι για το παραδεκτό της έφεσης έπρεπε καθένας εκ
των εκκαλούντων Β, Γ και Δ να καταθέσει παράβολο 200 ευρώ ;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε κάθε μία από τις απαντήσεις σας να παρθέτετε και τους αριθμούς των
άρθρων (με παραγράφους και εδάφια) του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, στα οποία στηρίζονται οι απαντήσεις αυτές.
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Με απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ύστερα από εισήγηση της
ειδικής Επιτροπής Κρίσεων, ο ιατρός Α ορίσθηκε Συντονιστής Διευθυντής στο Ακτινοδιαγνωστικό
Τμήμα του Νοσοκομείου. Ο ιατρός Β, ο οποίος είχε συμμετάσχει και αυτός στην διαδικασία της
επιλογής παραπονείται για την μη επιλογή του και σας ζητάει να τον ενημερώσετε σχετικά με το
ποιο ένδικο βοήθημα μπορεί να ασκήσει, εντός ποιας χρονικής προθεσμίας και ενώπιον ποιου
δικαστηρίου, προκειμένου να προσβάλλει την απόφαση του Διοικητή και επιπλέον σας ζητάει να
τον πληροφορήσετε, εάν μπορεί να ζητήσει ταυτόχρονα και την αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης
αυτής;
2. Ο ιατρός Α μπορεί να καταστεί διάδικος στην δίκη μεταξύ του Β και του Νοσοκομείου;
Με ποιο ένδικο βοήθημα και με ποια διαδικασία;
3. Ο ιατρός Γ, ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει στην όλη διαδικασία της κρίσης - επιλογής,
μπορεί να καταστεί διάδικος στην ανωτέρω δίκη;
4. Στην περίπτωση που γίνει από το Δικαστήριο δεκτό το ένδικο βοήθημα του Β, το
Νοσοκομείο και ο Α δύνανται να ασκήσουν κάποιο ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως αυτής;
5. Κατά την γνώμη σας είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η ρύθμιση του άρθρου 5Α εδάφιο 1
του Ν. 702/1977 με την οποία ορίζεται ότι οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων που εκδίδονται
επί των διαφορών των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’, ε’, ια’ και ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ιδίου ως άνω νόμου δεν υπόκεινται σε έφεση, σε συνδυασμό με την θέσπιση των εξαιρέσεων
που προβλέπει το εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου 5Α;
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ ΚΩΔΙ Κ Α ΔΙΚ ΗΓΟΡΩΝ Κ ΑΙ Κ ΩΔΙ Κ Α ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙ ΑΣ
Ο εντολέας Ε ανέθεσε στον δικηγόρο Γ τη διεκδίκηση αποζημίωσής του και χρηματικής
ικανοποίησής του λόγω ηθικής βλάβης από τραυματισμό του σε τροχαίο ατύχημα. Συμφώνησαν
εγγράφως ότι ο δικηγόρος θα λάβει ως αμοιβή 10% από το τελεσιδίκως επιδικασθέν ποσό. Ενώ
ο Γ είχε ασκήσει και προσδιορίσει την αγωγή, ο δικηγόρος Δ έχοντας λάβει γνώση της συμφωνίας,
πρότεινε στον Ε να αναλάβει την υπόθεση αυτή με αμοιβή 6% επί του τελεσιδίκως επιδικασθέντος
ποσού. Ο Ε, θεωρώντας ως συμφερότερη την πρόταση αυτή, ανακάλεσε την εντολή προς τον Γ και
του ζήτησε την επιστροφή του φακέλου, χωρίς να καταβληθεί κάποια αμοιβή. Στο μεταξύ στην
παράλληλη ποινική υπόθεση για το τροχαίο ατύχημα εκλήθη ως μάρτυρας ο δικηγόρος του Ε, Γ.
1) Πώς κρίνετε δεοντολογικά τη συμπεριφορά του Δ;
2) Ποια τα δικαιώματα του Γ στο αίτημα του εντολέα του να του επιστραφεί ο φάκελος; Σε
περίπτωση αρνήσεως επιστροφής φακέλου, πώς δύναται ο εντολέας να τον αναλάβει;
3) Δύναται να καταθέσει ο Γ ως μάρτυρας; (να μην ληφθούν υπ’ όψιν για το τελευταίο ερώτημα
οι διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας)
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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΜΑ
Η Α δημοτικός υπάλληλος, η οποία ήταν αρμόδια για παραλαβή δικαιολογητικών πρόσληψης για θέση σε δημοτική
επιχείρηση, αρνήθηκε παρανόμως στην υποψήφια Β την κατάθεση των δικαιολογητικών της, ώστε να προσληφθεί δική
της συγγενής, η οποία είχε λιγότερα μόρια από την υποψήφια Β.
Ερωτάται:
1) Έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα η Α και ποιό;
2) Ποιά πρέπει να είναι η δικονομική πορεία της υπόθεσης αυτής στην προδικασία;
3) Ποιό είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει την ως άνω υπόθεση σε πρώτο βαθμό;
4) Ποιό ένδικο μέσο έχει η Α κατά της παραπομπής της;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Σε καθεμιά από τις απαντήσεις σας θα παραθέτετε και τους αριθμούς των άρθρων

(με

παραγράφους και εδάφια) του Ποινικού Κώδικα ή του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στα οποία στηρίζονται οι
απαντήσεις αυτές.
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ΘΕΜΑΤΑ Ε ΜΠΟΡΙ Κ ΟΥ ΔΙ Κ ΑΙ ΟΥ
Ο ιδιοκτήτης εργοστασίου μεταλλουργίας Α εκδίδει την 07-01-2016 σε διαταγή του εισαγωγέα Β
μια επιταγή 100.000 ευρώ, για την πληρωμή ενός μηχανήματος επεξεργασίας μετάλλων

που

αγόρασε από αυτόν. Μια μέρα μετά την παράδοση του μηχανήματος, αυτό σταματάει να λειτουργεί
λόγω βλάβης και ο Α στις 13-01-2016, με εξώδικη διαμαρτυρία που επιδίδεται στον Β, του
γνωστοποιεί ότι υπαναχωρεί από την πώληση και ταυτόχρονα ανακαλεί την επιταγή.
1) Μπορεί ο Β στις 14-01-2016 να εμφανίσει την ως ανω επιταγή στη
πληρώτρια τράπεζα και να ζητήσει την πληρωμή της;
2) Σε περίπτωση που η πληρώτρια βεβαιώσει τη μη πληρωμή της ποια δικαιώματα έχει ο
Β κατά του Α;
3)Πότε παραγράφεται η αξίωση του Β κατά του Α με βάση την ως ανω
επιταγή;
Οι απαντήσεις να έχουν αιτιολογία και αναφορά στις διατάξεις που στηρίζονται.

20

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΤΗ 2015-2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2016 Β’

Θέματα Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
Ιστορικό

Ο Α΄ συμφωνεί με τον Β΄, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και ενεργεί στη συγκεκριμένη
περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Γ΄, να κατασκευάσει
σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του στο Διόνυσο Αττικής, μία μονοκατοικία.
Ειδικότερα συμφώνησαν να προχωρήσει στην μελέτη και εκπόνηση των απαραιτήτων
σχεδιαγραμμάτων, στην επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών, που θα εκτελεσθούν στο άνω
οικόπεδο αλλά και στην εκτέλεση των εργασιών αυτών με συνεργεία εργατοτεχνιτών που θα
επιλεγούν, θα προσληφθούν και θα παίρνουν εντολές από τον Β΄, με την ιδιότητα πάντοτε του
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Γ΄, χωρίς καμμία ανάμειξη του Α΄. Επίσης συμφώνησαν τα
οικοδομικά υλικά θα αγοράζονται από την εταιρεία Γ΄ και θα τοποθετούνται στο εκτελούμενο έργο,
χωρίς και πάλι καμμία ανάμειξη του Α΄.
Η εταιρεία Γ΄ προκειμένου να καλύψει την αστική της ευθύνη για τυχόν ατυχήματα

σε

εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου, συνήψε ασφαλιστήριο για την κάλυψη της
αστικής της ευθύνης με γνωστή ασφαλιστική εταιρεία.
Κατά την εκτέλεση του έργου συνέβη ένα ατύχημα: προξενήθηκαν σωματικές βλάβες σε
κάποιο ανήλικο παιδί, που είχε εισέλθει με άλλα παιδιά στο εργοτάξιο για να παίξουν, σε ημέρα
αργίας.
Ερωτήματα:
1. Ποία η σχέση, που συνδέει τον Α΄ με τον Β΄ και την εταιρεία Γ΄;
2. Ο Α΄ ευθύνεται για το ατύχημα που συνέβη στην προς εκτέλεση μονοκατοικία, ιδιοκτησίας
του; Αν ναι, ποία είναι η νομική βάση;
3. Αν ο Α΄ ευθύνεται, μπορεί να ευθύνονται παράλληλα με αυτόν ο Β΄
ή/και η εταιρεία Γ΄;
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4. Αν η Γ΄ ευθύνεται (ή συνευθύνεται) για το άνω ατύχημα μπορεί να προσεπικαλέσει την
προαναφερθείσα ασφαλιστική εταιρεία; Αν ναι, με ποια νομική βάση και ποια αιτήματα μπορεί να
προβάλει;
5. Μπορεί/ούν ο/οι ευθυνόμενος/οι να ισχυρισθεί/ούν ότι οι γονείς του ανηλίκου ευθύνονται
για το άνω ατύχημα: Αν ναι, με ποια νομική βάση και με ποιο αίτημα;
6. Εκτός από την αποκατάσταση της σωματικής υγείας του ανηλίκου, μπορεί να ζητηθεί και
χρηματική ικανοποίηση λόγω της στενοχώριας, που δοκίμασαν ο ανήλικος και οι γονείς του; Ποίοι
είναι δικαιούχοι της αξίωσης
αυτής;
7. Πως προσδιορίζεται στη σχετική διάταξη το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης; Ποίοι παράγοντες συμπροσδιορίζουν το ύψος αυτής;
8. Τυχόν μόνιμη αναπηρία του ανηλίκου πως αντιμετωπίζεται στο νόμο, στις διατάξεις περί
αδικοπραξιών του Α.Κ.;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
1. Η σχέση που συνδέει τον Α΄ με την εταιρεία Γ΄ είναι σύμβαση
παροχής υπηρεσιών, ως προς την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση-μελέτη
των σχεδιαγραμμάτων και την επίβλεψη του έργου και σύμβαση έργου ως
προς την εκτέλεση του όλου έργου.

1,5

Ο Α΄ δεν συνδέεται με κάποια σχέση με τον Β΄, εφόσον αυτός ενεργεί
όχι για τον εαυτόν του αλλ’ «επ’ ονόματι» και για λογαριασμό της εταιρείας
Γ΄.
2. Ο Α΄ δεν ευθύνεται για το ατύχημα, εφ’ όσον δεν είχε καμμία
ανάμειξη στην εκτέλεση του έργου, αφού αυτός την ανέθεσε «en block» στην
εταιρεία Γ΄.
3. Ο Β΄ εφόσον ενήργησε μέσα στα πλαίσια των εντολών και εξουσιών
που είχε ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Γ΄ και εφ’ όσον ως προστηθείς
δεν προκύπτει να βαρύνεται με κάποιο προσωπικό πταίσμα π.χ. την τήρηση
των μέτρων ασφαλείας, μοναδικός υπεύθυνος είναι η εταιρεία Γ΄.
4. Η Γ΄ μπορεί να προσεπικαλέσει την ασφαλιστική εταιρεία ως
δικονομική εγγυήτρια, αφού έχει δικαίωμα να απαιτήσει παν ό,τι κατέβαλε σε
τρίτους σε περίπτωση ήττας της (άρθρ. 88 ΚΠολΔ).

5. Η εταιρεία Γ΄ και η ασφαλιστική εταιρεία μπορούν να ισχυρισθούν
ότι οι γονείς του ανηλίκου παρέλειψαν να λάβουν τα προσήκοντα μέτρα για
την εποπτεία του παιδιού τους, αν και μπορούσαν να λάβουν τέτοια μέτρα. Αν
δε λάμβαναν αυτά, θα αποτρέποταν ο τραυματισμός του παιδιού τους και
επομένως θα πρέπει να απαλλαγούν (η εταιρεία Γ΄ και η ασφαλιστική
εταιρεία) από κάθε ευθύνη (άρθρ. 300 ΑΚ) ή έστω να καταλογισθεί
συνυπαιτιότητα των γονέων του ανηλίκου σε ποσοστό π.χ. 90%.

6. Μόνον ο ανήλικος μπορεί να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, ως ο αμέσως ζημιωθείς. Βεβαίως την αγωγή θα την ασκήσουν
οι γονείς αλλά στο όνομα και για λογαριασμό του παιδιού τους.
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1,5
7. Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης πρέπει να είναι
«εύλογη κατά τη κρίση του δικαστηρίου» (άρθρ. 932 ΑΚ).
Παράγοντες που προσδιορίζουν την εύλογη χρηματική ικανοποίηση
είναι
:
-το μέγεθος του πταίσματος του υπαιτίου
-το ύψος της προκληθείσας υλικής ζημίας
-η τυχόν συνυπαιτιότητα του θύματος
-η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών
8. Αν η αναπηρία του ανηλίκου επιδρά στη μελλοντική προσωπική
ή/και επαγγελματική ζωή του επιδικάζεται ως αποζημίωση ένα εφάπαξ ποσό
(931 ΑΚ), πέραν της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.
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ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο Α, ο οποίος έχει οικονομικές διαφορές με τον Β, διαπληκτίζεται με αυτόν μέσα σε μια καφετέρια.
Στην συνέχεια πηγαίνει στο σπίτι του, παίρνει το περίστροφο του και επιστρέφει στην καφετέρια, όπου
πυροβολεί τον Β μία φορά για να τον σκοτώσει. Όμως ο Β τραυματίζεται μόνο στο πόδι ελαφρά με
αποτέλεσμα να παραμείνει στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες. Αμέσως μετά ο Α παραδίδεται στο
πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.
Ερωτάται:
1) Για ποιό ή ποιά εγκλήματα πρέπει να ασκηθεί σε βάρος του Α ποινική δίωξη από τον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών;
2) Ποιά πρέπει να είναι η δικονομική πορεία της ανωτέρω υπόθεσης στην προδικασία;
3) Ποιό είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει την ανωτέρω υπόθεση;
4) Ποιό ένδικο μέσο έχει ο Α κατά της παραπομπής του στο δικαστήριο; »
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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερώτημα
1
Ο Α είχε άμεσο δόλο α! βαθμού για τη θανάτωση του Β. Απέτυχε, όμως, να σκοτώσει τον Β και
ευθύνεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση (άρθρο 299 σε συνδυασμό με το άρθρο 42
παρ. 1 ΠΚ). Επίσης διέπραξε απλή σωματική βλάβη (άρθρο 308 παρ. 1 ΠΚ). Όμως υπάρχει
φαινομενική κατ’ ιδέαν συρροή του εγκλήματος του άρθρου 299 σε συνδυασμό με το άρθρο 42
ΠΚ και του εγκλήματος του άρθρου 308 ΠΚ. Δηλαδή, εδώ, η απόπειρα ανθρωποκτονίας απορροφά
την απλή σωματική βλάβη.

(Συνολική βαθμολογία πρώτου ερωτήματος 5)

Ερώτημα 2
Εδώ

πρόκειται

για

αυτόφωρο

κακούργημα.

Ο

Α

θα

προσαχθεί

στον Εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών, ο οποίος θα ασκήσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών θα ασκήσει ποινική δίωξη για τα ανωτέρω εγκλήματα
παραγγέλλοντας κυρία ανάκριση (άρθρο 246 παρ. 3 ΚΠΔ).
Η κυρία ανάκριση θα περατωθεί κατά το άρθρο 308 παρ 1 ΚΠΔ. Δηλαδή η περάτωση της κυρίας
ανακρίσεως θα κηρυχθεί από το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών.
(Συνολική βαθμολογία δεύτερου ερωτήματος 3)

Ερώτημα 3
Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό της ανωτέρω υπόθεσης είναι το
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) (άρθρο 109 ΚΠΔ)
(Συνολική βαθμολογία τρίτου ερωτήματος 1)
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Ερώτημα 4
Ο Α έχει δικαίωμα έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου
Πλημμελειοδικών (άρθρο 478 ΚΠΔ).
(Συνολική βαθμολογία τέταρτου ερωτήματος 1)
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ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Ψ υποβλήθηκε καταστατικό σύστασης δικηγορικής εταιρίας, που περιείχε
τις παρακάτω διατάξεις:
1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«Β και Δ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Στην πόλη Ψ σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Α. Β. δικηγόρος Ψ, κάτοικος Ψ οδός Χ, αρ. Ω.
2. Γ. Δ. δικηγόρος Ψ, κάτοικος Ψ οδός Χ, αρ. Ω.
3. Ε. Ζ. συνταξιούχος δικηγόρος Ψ, κάτοικος Ψ οδός Χ, αρ. Ω.
4. Η. Θ. συμβολαιογράφος Ψ, κάτοικος Ψ οδός Χ, αρ. Ω.,
αποφασίζουν τη σύσταση ομόρρυθμης δικηγορικής εταιρίας με τους παρακάτω όρους:
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Β και Δ ομόρρυθμη Δικηγορική Εταιρία»
2. Η αλλαγή της επωνυμίας γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού. Η
νέα επωνυμία καθορίζεται με απόφαση των 3/4 των μεριδίων των εταίρων.
3. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή κάθε είδους δικηγορικών, λογιστικών και κτηματομεσιτικών
υπηρεσιών σε τρίτους.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εταιρία είναι αόριστης διάρκειας.
5. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Οι εταίροι δεν υποχρεούνται να εισφέρουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρία.
Υποχρεούνται όμως να εισφέρουν είδος (βιβλία, έπιπλα κ.λ.π.) κατά χρήση.
2. Για τις έναντι τρίτων τυχόν υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνεται το νομικό πρόσωπο και όχι οι
εταίροι.
6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται από τον Κ.Λ., λογιστή, που οι εταίροι ορίζουν διαχειριστή
της εταιρίας και η θητεία του είναι τριετής.
2. Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση του νομικού προσώπου της εταιρίας, φροντίζει και διαχειρίζεται
τις υποθέσεις της και την εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα.
3. Ο διαχειριστής ορίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και ανακαλείται με ομόφωνη απόφαση
των εταίρων, για οποιοδήποτε λόγο.
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4. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, που αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.
7. ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΟΥ
1. Η πρόσληψη νέου εταίρου δεν επιτρέπεται.
2. Επιτρέπεται η αποχώρηση εταίρου, ελεύθερα οποτεδήποτε, μετά
από προηγούμενη έγγραφη
γνωστοποίηση στην εταιρία υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει εξάμηνο από τη γνωστοποίηση.

ΕΡΩΤΗΜΑ:
Θα εγκριθούν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ψ οι παραπάνω διατάξεις και αν όχι για ποιους λόγους,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων;

Ο δικηγόρος Α της ως άνω εταιρίας ενημερώνει την 20.10.2015 τον δικηγόρο Β ότι κατά την
δικάσιμο του Εφετείου Ψ της 2.11.2015 και στην μεταξύ τους αντιδικία θα ζητήσει αναβολή στην
συζήτηση της πρωτοείσακτης υπόθεσης τους γιατί δεν θα μπορέσει να προετοιμαστεί λόγω προσωπικού
προβλήματος.
Κατά την δικάσιμο της 2.11.2015 και κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, ο
δικηγόρος Β αρνείται να συναινέσει στην αναβολή ισχυριζόμενος ότι ο δικηγόρος Α δεν τον ενημέρωσε
ποτέ ότι θα ζητήσει αναβολή, και χωρίς να προβάλλει κανένα άλλο λόγο.
Οι δύο δικηγόροι αψιμαχούν ενώπιον του δικαστηρίου, αλληλοεξυβρίζονται και απειλούν ο ένας τον
άλλον με υποβολή μηνύσεως, προκαλώντας την αντίδραση της έδρας που αποσύρεται μέχρι να ηρεμήσουν
τα πνεύματα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1. Ποιες διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας παραβίασαν οι Α και Β;
2. Ποιους λόγους θα μπορούσε να προβάλλει ο Β για να αρνηθεί την αναβολή στον
Α;
3. Με ποια προϋπόθεση μπορούν οι Α και Β να αλληλομηνυθούν;
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Όπου αναφέρεται «Δικηγόρος Α» διορθώνεται στο ορθό «Δικηγόρος Α.Β» και όπου
«Δικηγόρος Β» σε «Δικηγόρος Χ»
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. 1 - Κ.Δ. 49 παρ. 1 συνταξιούχος-συμβολαιογράφος ΟΧΙ (ΒΑΘΜΟΣ 1,50)
2 – α) Κ.Δ. 49 παρ. 8, ΛΑΘΟΣ το «ομόρρυθμη» (ΒΑΘΜΟΣ 0,5)
β) Κ.Δ. 50 παρ. 2 ΟΡΘΟ (ΒΑΘΜΟΣ 0,5)
3 – Κ.Δ. 49 παρ. 1, ΛΑΘΟΣ μόνο δικηγορικών (ΒΑΘΜΟΣ 1)
4 – Κ.Δ. 56 παρ. 1, ΟΡΘΟ (ΒΑΘΜΟΣ 0,5)
5 – 1α) Κ.Δ. 52 παρ. 1 εδ. α΄, ΛΑΘΟΣ (ΒΑΘΜΟΣ 0,25)
1β) 52 παρ. 1 εδ. β΄ , ΟΡΘΟ (ΒΑΘΜΟΣ 0,25)
2) Κ.Δ. 54 παρ. 5 ΛΑΘΟΣ (ΒΑΘΜΟΣ 0,25)
6 – 1) Κ.Δ. 53 παρ. 4 ΛΑΘΟΣ (ΒΑΘΜΟΣ 0,50)
2) Κ.Δ. 53 παρ. 5 ΟΡΘΟ (εφόσον είναι νόμιμος κατ’ άρθρο 53 παρ. 4) (ΒΑΘΜΟΣ
0,25
)

3) Κ.Δ. 53 παρ 4 ΟΡΘΟ (ΒΑΘΜΟΣ 0,25)
4) Κ.Δ. 53 παρ. 6 ΟΡΘΟ (ΒΑΘΜΟΣ 0,25)
7- 1) Κ.Δ. 51 παρ. 1 ΛΑΘΟΣ (ΒΑΘΜΟΣ 0,5)
2) Κ.Δ. 51 παρ. 2 ΟΡΘΟ (ΒΑΘΜΟΣ 0,5)

ΙΙ.

1. Ο Α
Κώδικας Δεοντολογίας 27 παρ. 1, 20, 7ε, 5 (ΒΑΘΜΟΣ 1) Ο Β
Κώδικας Δεοντολογίας 22,23 παρ. 2, 27 παρ. 1, 20, 5, 7ε (ΒΑΘΜΟΣ 1)
2. Κώδικας Δεοντολογίας 23 παρ. 2α
3. Κώδικας Δεοντολογίας 36 παρ 4 εδ. β’

(ΒΑΘΜΟΣ 0,5)
(ΒΑΘΜΟΣ 0,5)
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Θέμα Εμπορικού Δικαίου
Ο Α

ως κομιστής της υπ’ αρίθμ. 18259702-4 τραπεζικής επιταγής της Εθνικής

Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, εκδόσεως του Β κατοίκου Αθηνών την 01-09-2015 στην Αθήνα
για ποσό 25.000ευρώ, αφού εμφάνισε (ο Α) αυτήν προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα
στις
03-09-2015 και δεν πληρώθηκε,

και επέτυχε μετά την υποβολή στις

04-03-2016 αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την έκδοση της υπ’αριθμ. 43/0403-2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστηρίου αυτού. Ακολούθως αντίγραφο αυτής της
διαταγής πληρωμής,

επέδωσε με δικαστικό επιμελητή στον Β στις 07-03-2016 με επιταγή

προς πληρωμή, με την οποία επέτασσε αυτόν να του καταβάλει για κεφάλαιο το ποσό των
25.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους και τα δικαστικά έξοδα.
Μετά την ως άνω επίδοση της διαταγής πληρωμής ο Β δεν ασκεί ανακοπή εναντίον
αυτής και παρέρχεται άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 632
ΚΠολ.Δ. Στη συνέχεια ο Α δεν επιδίδει μέχρι σήμερα εκ νέου τη διαταγή πληρωμής προς
τον Β.
Ερωτήματα:
1.Ποια είναι η έναρξη και ο χρόνος παραγραφής της εκ της ως άνω επιταγής αξίωσης
του Α; Ο Α επέτυχε την έκδοση της διαταγής πληρωμής πριν παραγραφεί η αξίωσή του από
την επιταγή αυτή;
2. Από ποιες διατάξεις διέπονται οι λόγοι αναστολής και διακοπής της παραγραφής
του νόμου περί επιταγής; Εν προκειμένω, μετά την έκδοση της επιταγής μεσολάβησε
κάποιο γεγονός που να διέκοψε μια φορά την παραγραφή της εξ επιταγής αξίωσης του Α;
3. Αν σήμερα (05-11-2016) ο Α επιδιώξει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Β
με βάση την αναφερόμενη παραπάνω διαταγή πληρωμής, παρέχεται το δικαίωμα στον Β
να αρνηθεί την εκπλήρωση της
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υποχρέωσής του, με την προβολή σχετικής ένστασης επικαλούμενος επιγενόμενο λόγο
παραγραφής της αξίωσης εκ της ως άνω επιταγής;
Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες με αναφορά στις διατάξεις που στηρίζονται.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Κατά το άρθρο 52 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής» οι αξιώσεις του κομιστή της επιταγής και των
οπισθογράφων, κατά την έκδοση και κατά των άλλων υπόχρεων παραγράφονται μετά έξι μήνες από
τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση, η οποία είναι οκτώ ημερών από την έκδοση της επιταγής
(άρθρο 29 εδ. Α Ν. 5960/1933). Εν προκειμένω η αφετηρία – έναρξη της παραγραφής της αξίωσης
της επίδικης επιταγής αποτελεί η 10-09-2015 (επομένη της όγδοης ημέρας από την 01-09-2015,
ημερομηνία έκδοσης της επιταγής). Επομένως, εφόσον ο χρόνος της εξάμηνης παραγραφής
παρέρχεται στις 1003-2016 ο Α πέτυχε την έκδοση της διαταγής πληρωμής πριν παραγραφεί η αξίωσή του από την
επίδικη επιταγή.
ΒΑΘΜΟΙ 3

2.

Κατά το άρθρο 61 του ιδίου νόμου (Ν.5960/1933) οι λόγοι διακοπής και αναστολής της
παραγραφής (καθώς και των άλλων παραγραφών που προβλέπονται από αυτόν) διέπονται από τους
διατάξεις του κοινού δικαίου (255-270 ΑΚ), που αφορούν την παραγραφή και τη βραχυπρόθεσμη
παραγραφή. Κατά συνέπεια και ειδικότερα την παραγραφή αυτή διακόπτει: α) η έγερση της αγωγής
(άρθρο 261 ΑΚ), β) η επίδοση της επιταγής πληρωμής κάτω από εκτελεστό δικαιόγραφο, γ) η με
οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση της αξίωσης από τον οφειλέτη (άρθρο 260 ΑΚ) και δ) η επίδοση
της διαταγής πληρωμής (άρθρο 634 παρ. 1 ΚΠολ.Δ), σε κάθε δε περίπτωση διακοπής ο χρόνος που
πέρασε ως τότε δεν υπολογίζεται και αφότου συντελέστηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή (άρθρο
270 παρ. 1 ΑΚ). Εν προκειμένω, εχώρησε μια φορά διακοπή της παραγραφής με επίδοση της
διαταγής πληρωμής από τον Α στον Β με επιταγή προς πληρωμή στις 07-03-2016 (άρθρο 634
παρ. 1 ΚΠολΔ).
ΒΑΘΜΟΙ 4

3. Μετά τη διακοπή της παραγραφής της αξίωσης εκ της ως άνω επιταγής που συνέβη στις 07-032016, άρχισε νέα τοιαύτη από τις 08-03-2016, η οποία συμπληρώθηκε στις 08-09-2016. Επομένως,
αν μετά ταύτα σήμερα (05-112016), επιδιωχθεί από τον Α αναγκαστική εκτέλεση με εκτελεστό τίτλο τη διαταγή πληρωμής που
εκδόθηκε με βάση την ως άνω επιταγή, τότε παρέχεται δικαίωμα στον Β να αρνηθεί την εκπλήρωση
της παροχής (πληρωμής) ασκώντας ανακοπή κατά της εκτέλεσης (άρθρο 933 ΚΠολΔ) προβάλλοντας
ένσταση (ισχυρισμό) παραγραφής της αξίωσης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της διαταγής
πληρωμής.
ΒΑΘΜΟΙ 3
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Θέματα Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας
Ιστορικό
Από το Συμβούλιο Διοίκησης (εφεξής Σ.Δ.) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου,

που

λειτουργεί ως ν.π.δ.δ. (νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου), προσλήφθηκε ιατρός μεταξύ άλλων
συνυποψηφίων του ιατρών, ως
«συμβασιούχος», μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η οποία προσδιορίζεται επακριβώς
(προϋποθέσεις για τη συμμετοχή, αξιολογικά κριτήρια, προφορική συνέντευξη ενώπιον Α΄ βάθμιας
Επιτροπής, δυνατότητα προσφυγής σε

Β΄ βάθμια Επιτροπής για ουσιαστικούς λόγους) σε

υπουργική απόφαση (υ.α.), εκδοθείσα σε εκτέλεση νόμου.
Οι μηνιαίες αποδοχές και το, τυχόν, οικογενειακό επίδομα προσδιοριζόταν στην άνω υ.α.,
χωρίς καμμία αναφορά σε επιδόματα που χορηγούνται σε άλλους ιατρούς του Νοσοκομείου,
συνδεομένους με σχέση δημοσίου δικαίου με αυτό, είναι δηλαδή μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο προαναφερθείς ιατρός κατά την εκτέλεση κάποιας ιατρικής πράξης, ενήργησε με αμέλεια,
με αποτέλεσμα να προσβληθεί σε μόνιμη βάση η υγεία του ασθενούς.

Ερωτήματα
1. Μπορεί κάποιος από τους συνυποψήφιους ιατρούς, να προσβάλλει την απόφαση
πρόσληψης του άνω Νοσοκομείου;
Αν ναι, ενώπιον ποίου Δικαστηρίου, εντός πόσης προθεσμίας από την γνώση της άνω
απόφασης και ποίους λόγους μπορεί να προβάλλει; Μπορεί να απευθυνθεί κατ’ ευθείαν στο αρμόδιο
Δικαστήριο ή πρέπει προηγουμένως να προσφύγει στην Β΄ βάθμια Επιτροπή της υ.α.;
2. Μπορεί ο τελικώς προσληφθείς ιατρός να παρέμβει στην ανοιγείσα δίκη υπέρ του κύρους
της απόφασης του Σ.Δ. του Νοσοκομείου;
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Αν ναι, εντός πόσης προθεσμίας;
3. Ο προσληφθείς «συμβασιούχος» ιατρός μπορεί να ζητήσει να υποχρεωθεί το άνω
Νοσοκομείο να καταβάλλει και σ’ αυτόν, κάθε επίδομα που καταβάλλει στους μόνιμους
συναδέλφους του;
4. Ποίος/οι ευθύνεται/νονται για την αποζημίωση προς αποκατάσταση της υγείας και για την
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ασθενούς;
Αν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη (ή συνευθύνη) του Νοσοκομείου ή του ιατρού, σε ποια
νομική βάση στηρίζεται αυτή και ποίο είναι το αρμόδιο Δικαστήριο;
5. Με την υπόθεση ότι υπάρχει ευθύνη του Νοσοκομείου και αυτό υποχρεώνεται πρωτοδίκως
να καταβάλλει στον ασθενή το ποσό των 10.000 € για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών του
ασθενούς και το ποσό των 4.000 € για την χρηματική ικανοποίησή του.
Έχει δικαίωμα το Νοσοκομείο να ασκήσει έφεση κατά της άνω απόφασης; Εντός πόσης
προθεσμίας και ενώπιον ποίου Δικαστηρίου;
Ο ασθενής έχει δικαίωμα να ασκήσει και αυτός έφεση αν ναι, εντός πόσης προθεσμίας; Μετά
την πάροδο της προθεσμίας της έφεσης, έχει κάποιο ένδικο βοήθημα ο ασθενής για να αντικρούσει
την έφεση του Νοσοκομείου;
6. Αν το ένδικο βοήθημα του ασθενούς προσδιορισθεί μετά παρέλευση 6 και πλέον ετών
από την άσκησή του, υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αξιώσεων του ασθενούς «εν
επιδικία», ενόψει του ότι κατ’ αρχήν η παραγραφή των αξιώσεων εξ αδικοπραξίας είναι
5ετής; (άρθρ. 937 ΑΚ και άρθρ. 48 § 1 ν.496/1974).
7. Ο ασθενής μπορεί να ζητήσει προσωρινή επιδίκαση κάποιου ποσού για να καλύψει κάποια
έξοδα και αμοιβές, που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ;
Αν ναι, ποιο ένδικο βοήθημα πρέπει να ασκήσει και ενώπιον ποίου Δικαστηρίου;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέματα Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας
1. Κατά αποφάσεως διοικητικού οργάνου μπορεί να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως
οποιοσδήποτε έχει άμεσο έννομο συμφέρον, καθένας στον οποίο αφορά η διοικητική πράξη (άρθρ.
47 § 1 π.δ. 18/1989).
Είναι φανερό ότι οποιοσδήποτε από τους συνυποψηφίους ιατρούς έχει έννομο συμφέρον να
προσβάλλει την απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου αλλά μόνον για τους λόγους που
προβλέπονται στο νόμο (άρθρ. 48 π.δ. 18/1989).
Εφόσον προβλέπεται στην υ.α. για την πρόσληψη του συγκεκριμένου ιατρού, Β/βάθμια
Επιτροπή Ενστάσεων κατά των αποφάσεων της A/βάθμιaς Επιτροπής, o αποκλεισθείς ιατρός θα
πρέπει να προσφύγει προηγουμένως στην Β/βάθμια Επιτροπή με ενδικοφανή προσφυγή (άρθρ. 25
Κωδ. Διοικ.Διαδ.), διαφορετικά η άσκηση αίτησης ακυρώσεως είναι απαράδεκτη (άρθρ. 45 π.δ.
18/1989).
Η αίτηση ακυρώσεως πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από της
κοινοποιήσεως της απορρίψεως της ενδικοφανούς προσφυγής ή από τότε που έλαβε γνώση της
απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής του (άρθρ. 46 π.δ. 18/1989) ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (άρθρ. 1 ν.702/1977 όπως ισχύει μετά το άρθρ. 1 ν.2944/2001).
2. Ο προσληφθείς ιατρός έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει στην
ανοιγείσα δίκη, εφ’ όσον αποσκοπεί στην διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλομένης αποφάσεως του Σ.Δ. του Νοσοκομείου και της αποφάσεως της Β/βάθμιας
Επιτροπής (άρθρ. 49 § 1 π.δ. 18.89).
Η παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο που κοινοποιείται, επί ποινή απαραδέκτου, 6
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρ. 49 § 2 π.δ.
18/89).
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3. Ο προσληφθείς ιατρός συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου συνεπώς αρμόδια για την επιδίκαση οποιουδήποτε
επιδόματος είναι τα πολιτικά δικαστήρια (άρθρ. 1 ΚΠολΔ), ως διαφορά
ιδιωτικού δικαίου.
4. Κατ’ αρχήν ευθύνεται το Νοσοκομείο (άρθ. 105 εδ. α ΕισΝΑΚ) και
η σχετική αγωγή υπάγεται στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων
(άρθρ. 1 § 2 περ. η΄ ν. 1406/1983) και θα πρέπει να εισαχθεί στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου (άρθρ. 6 § 1 και 2 ΚωδΔιοικΔικ), εφόσον
δεν

υπερβαίνει τις

60.000€, διαφορετικά στο

Τριμελές Διοικητικό

Πρωτοδικείο Κορίνθου.
Αν όμως ο ιατρός παραβιάσει τους θεμελιώδεις αναγνωρισμένους
κανόνες της ιατρικής επιστήμης και η ενέργειά του δεν ήταν σύμφωνη με το
αντικειμενικώς επιβαλλόμενο καθήκον επιμελείας τότε ευθύνεται “εις
ολόκληρον” με το Νοσοκομείο (άρθρ. 105 εδ. β ΕισΝΑΚ), πλην όμως η αγωγή
στρεφομένη κατά του ιατρού προσωπικά υπάγεται στην δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων γιατί πρόκειται για ιδιωτική διαφορά (ΑΠ 1067/2015
ΝοΒ 2016.923 ΤΝΠ ΔΣΑ).
5. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός 60 ημερών
από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρ. 94 ΚωδΔιοικΔικ),
μόνον για το κεφάλαιο των υλικών ζημιών γιατί αυτό υπερβαίνει το ποσό των
5.000 € πάνω από το οποίο επιτρέπεται έφεση (άρθρ. 92 ΚωδΔιοικΔικ).
Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης είναι το Μονομελές
Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης (άρθρ. 6 § 6 ΚωδΔιοικΔικ).
Ο ασθενής έχει και αυτός δικαίωμα να ασκήσει αντίθετη έφεση στο άνω
δικαστήριο μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία. Μετά την πάροδο της
προθεσμίας της έφεσης έχει δικαίωμα να ασκήσει αντέφεση εφόσον το
Νοσοκομείο άσκησε έφεση (άρθρ. 100 ΚωδΔιοικΔικ).
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6. Δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής «εν επιδικία» ούτε για την αγωγή
κατά του Νοσοκομείου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (άρθρ. 75
ΚωδΔιοικΔικ), ούτε για την αγωγή κατά του ιατρού ενώπιον των πολιτικών
δικαστηρίων (άρθρ. 261 ΑΚ).
7. Ναι, μπορεί ο ενάγων να ζητήσει με αίτησή του προσωρινή
επιδίκαση της απαίτησής του ενώπιον του διοικητικού (ή πολιτικού)
δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η αγωγή του. (άρθρ.211 επ.Κ.Διοικ.Δικ)
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«Θέμα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
ΘΕΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ένας εργολάβος οικοδομών κατά την ανέγερση του σκελετού πολυκατοικίας στον
Πειραιά, παρέλειψε να τοποθετήσει, όπως όριζε ο νόμος, προστατευτικό
κιγκλίδωμα στο φρεάτιο του ασανσέρ της οικοδομής αυτής, με συνέπεια ένας
εργάτης, που δούλευε στην οικοδομή να γλιστρήσει και να πέσει

μέσα

στο

φρεάτιο και να υποστεί κάταγμα λεκάνης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση που
ενεργήθηκε ο εργάτης δεν προσήλθε να καταθέσει στο πταισματοδίκη και δεν
υπέβαλε έγκληση κατά του εργολάβου.

Ερωτήσεις
α) Ποιά αξιόποινη πράξη τέλεσε ο εργολάβος. Να αναφέρετε τον αριθμό
των σχετικών άρθρων του ΠΚ;
β) Ο εισαγγελέας θα ασκήσει ή όχι, σε βάρος του ποινική δίωξη και γιατί;
γ) Ποιό είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να δικάσει την υπόθεση σε πρώτο και
δεύτερο βαθμό. Δικαιούται ο εργολάβος να ασκήσει προσφυγή κατά της παραπομπής
του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο;
δ) Σε περίπτωση που το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο κηρύξει αθώο τον
κατηγορούμενο υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί έφεση κατά αυτής

της

αθωωτικής απόφασης και να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος; Αιτιολογείστε την
απάντησή σας.»
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«ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
α) Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή
(άρθρ. 28, 314 παρ. ια, 315 παρ. 1 εδάφ. β' ΠΚ).
β) Θα ασκήσει ποινική δίωξη για την ανωτέρω πράξη

γιατί

διώκεται

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και δεν απαιτείται έγκληση.
γ) Αρμόδιο δικαστήριο σε πρώτο βαθμό είναι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο
Πειραιά (άρθρ. 114 παρ. 1 ΚΠΔ) και σε δεύτερο βαθμό το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Πειραιά (άρθρ. 112 παρ. 3 ΚΠΔ), λόγω του ότι προβλέπεται
ελάχιστο όριο ποινής κατώτερη του ενός έτους.
Δεν δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της παραπομπής του, γιατί το
πρωτοβάθμιο είναι Μονομελές Πλημμελειοδικείο (άρθρ. 322 παρ. 1 ΚΠΔ).
δ) Ναι (άρθρο 490 παρ. 1 και 3 ΚΠΔ) μετά από έφεση του Εισαγγελέα Πλημ/κών
κατά της αποφάσεως του Μονομελούς Πλημ/κείου όπου ασκεί τα καθήκοντά του
ή του Εισαγγελέα Εφετών στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το Μονομελές
Πλημ/κείο. Η άσκηση έφεσης από τον Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης
πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

«Θέμα Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας
Ο Α, ο οποίος απεβίωσε στην Αθήνα στις 20.1.2005, κατέλιπε, με την από 15.5.2001
ιδιόγραφη διαθήκη του, ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στη κόρη
του Β, μοναδικό τέκνο από το νόμιμο γάμο του με την προαποβιώσασα αυτού σύζυγό
του Σ. Η άνω ιδιόγραφη διαθήκη δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία στις 2.10.2005
και η Β αποδέχθηκε νομότυπα την επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομιά στις 10.11.2008.
Κατά τον χρόνο του θανάτου του Α ευρίσκοντο στη ζωή οι αδελφοί αυτού Γ και Δ, οι
οποίοι, ισχυριζόμενοι ότι η προαναφερόμενη ιδιόγραφη διαθήκη φέρει εσφαλμένη
ημεροχρονολογία, ζήτησαν, με αγωγή την οποία άσκησαν κατά της Β ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15.1.2008, την ακύρωση αυτής.Ερωτάται :
α) Σε ποίες ενέργειες πρέπει να προβεί η Β ώστε να θεωρηθεί νομότυπη η αποδοχή
της κληρονομιάς εκ μέρους της και ν’ αποκτήσει την κυριότητα των κινητών και των
ακινήτων κληρονομιαίων πραγμάτων; Ποίος ο χρόνος επαγωγής της κληρονομιάς
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στην από διαθήκη διαδοχή και ποίος στην από το νόμο (εξ αδιαθέτου) διαδοχή;
β) Ασκεί έννομη επιρροή στην κτήση της κληρονομιάς το γεγονός ότι η Β
αποδέχθηκε την επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομιά τρία και πλέον έτη μετά τον θάνατο
του κληρονομουμένου πατέρα της και την δημοσίευση της διαθήκης;
γ) Με την εκδοχή ότι η ιδιόγραφη διαθήκη φέρει πράγματι εσφαλμένη
ημεροχρονολογία ασκεί τούτο έννομη επιρροή στην εγκυρότητά της;
δ) Έχουν έννομο συμφέρον οι Γ και Δ να ζητήσουν την ακυρότητα της ιδιόγραφης
διαθήκης του αδελφού τους Α;
ε) Το γεγονός ότι η ιδιόγραφη διαθήκη δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία παράγει
τεκμήριο γνησιότητάς της; Σε ποία περίπτωση μπορεί να παραχθεί το τεκμήριο αυτό;
στ) Εάν η κληρονόμος Β, προκειμένου να εισπράξει χρήματα από το τραπεζικό
λογαριασμό που τηρούσε αποκλειστικά στο όνομά του ο αποβιώσας πατέρας της,
ζητήσει την έκδοση του πιστοποιητικού περί του κληρονομικού της δικαιώματος
(κληρονομητηρίου):
ι) σε ποιο δικαστήριο θα απευθύνει την αίτησή της; και
ιι) η Τράπεζα έχει δικαίωμα να της αρνηθεί την ανάληψη των χρημάτων παρά την
προσκόμιση του άνω πιστοποιητικού (κληρονομητηρίου);
Σημείωση : Να δοθεί σύντομη και σαφής απάντηση σε κάθε ερώτηση χωριστά και
να παρατεθούν στο τέλος κάθε απάντησης τα σχετικά άρθρα του ΑΚ και του ΚΠολΔ
στα οποία στηρίζεται αυτή.»

«ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
α) Εφόσον στην κληρονομιά περιλαμβάνονται κινητά και ακίνητα, η Β, για ν’
αποκτήσει την κυριότητα των κληρονομιαίων πραγμάτων, πρέπει, όσον αφορά στα
ακίνητα, να αποδεχθεί την επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομιά με δημόσιο
(συμβολαιογραφικό) έγγραφο και να μεταγράψει στο γραφείο μεταγραφών ή να
καταχωρήσει στο αρμόδιο γραφείο κτηματολογίου (όπου υπάρχει) της περιφέρειας
του ακινήτου την πράξη αποδοχής της κληρονομιάς. Με την μεταγραφή ή την
καταχώρηση, η κυριότητα στα ακίνητα θεωρείται ότι περιήλθε στην Β από το θάνατο
του κληρονομούμενου πατέρα της
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ΑΚ). Όσον αφορά στα κινητά η Β αποκτά αυτοδικαίως την επ’ αυτών κυριότητα
μόλις γίνει η επαγωγή της κληρονομιάς και, συνεπώς, δεν χρειάζεται καμία
δικαιοπρακτική δήλωσή της (άρθρ. 1846 ΑΚ). Είναι δε χρόνος επαγωγής της
κληρονομιάς ο χρόνος του θανάτου του κληρονομούμενου, τόσο

στην

από

διαθήκη όσο και στην από το νόμο (εξ αδιαθέτου) διαδοχή (άρθρ. 1710 ΑΚ).β) Το γεγονός ότι η Β αποδέχθηκε νομότυπα την επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομιά
τρία και πλέον έτη μετά τον θάνατο του πατέρα της και την δημοσίευση της
διαθήκης, δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή στην κτήση της

κληρονομιάς

εκ

μέρους της και τούτο διότι από το νόμο (δηλαδή τον ΑΚ) τάσσεται μόνον
προθεσμία αποποίησης και όχι αποδοχής της κληρονομιάς. Η προθεσμία
αποποίησης είναι τετράμηνη και στην επαγωγή από διαθήκη δεν αρχίζει πριν από
τη δημοσίευση της διαθήκης. Αν περάσει η προθεσμία άπρακτη, η κληρονομιά
θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, η δε αποδοχή είναι αμετάκλητη και στην
εξεταζόμενη περίπτωση η Β δεν προέβη σε αποποίηση της κληρονομιάς (άρθρα
1847, 1850, 1857 ΑΚ).
γ) Η τυχόν εσφαλμένη ημεροχρονολογία της ιδιόγραφης διαθήκης του Α

δεν

ασκεί, μόνη αυτή, έννομη επιρροή στην εγκυρότητά της (άρθρ. 1721 ΑΚ).δ) Οι Γ και Δ δεν έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν την ακυρότητα

της

διαθήκης του αδελφού τους Α. Τούτο δε διότι δεν βλάπτονται από την ύπαρξή της,
δεδομένου ότι και αν ακόμη επιτύχουν την ακύρωσή της δεν έχουν δικαίωμα να
κληρονομήσουν αυτόν, αφού ευρίσκεται στη ζωή η κόρη του Β, η οποία τον
κληρονομεί και εξ αδιαθέτου, ως μόνη κατιούσα αυτού της πρώτης τάξης της εξ
αδιαθέτου διαδοχής και η ύπαρξη της οποίας αποκλείει αυτούς, ως συγγενείς της
δεύτερης τάξης (άρθρα 1813, 1814, 1777 ΑΚ).ε) Το γεγονός ότι η ιδιόγραφη διαθήκη του Α δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία
δεν παράγει τεκμήριο γνησιότητάς της, παρά μόνο στην περίπτωση που πέρασε
πενταετία από τη δημοσίευσή της και δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητά της σε
δίκη ανάμεσα στην Β και σε κάποιον από αυτούς που βλάπτονται από την ύπαρξή
της (άρθρ. 1777 ΑΚ).στ)
ι) Αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση κληρονομητηρίου είναι το Ειρηνοδικείο
της κληρονομίας (1956 ΑΚ και 819 ΚΠολΔ)
ιι) Η τράπεζα έχει υποχρέωση να αποδεχθεί την ανάληψη των χρημάτων παρά της
Β, διότι με βάση το πιστοποιητικό κληρονομητηρίου τεκμαίρεται ότι η Β
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μόνη κληρονόμος του Α σύμφωνα με τα άρθρα 1962 ΑΚ και 821 του ΚΠολΔ και άρα
δικαιούχος και του προϊόντος του τραπεζικού λογαριασμού.

«ΘΕΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

«Ο Α εξέδωσε σε διαταγή του, στην Αθήνα, μια τραπεζική επιταγή ποσού 15.000
ευρώ, πληρωτέα από την Τράπεζα Δ, σε χρέωση του λογαριασμού που τηρούσε σ’
αυτήν, την οπισθογράφησε και την παρέδωσε στην Β, προς εξόφληση οφειλής του,
με την συμφωνία τους να συμπληρωθεί από την Β η ημερομηνία εκδόσεως κατόπιν
συνεννοήσεώς τους. Η Β έθεσε στην επιταγή, αυθαίρετα, ως ημερομηνία εκδόσεως
την 31.10.2015, οπισθογράφησε αυτήν και την παρέδωσε στην Τράπεζα Γ προς
μερική κάλυψη οφειλής της. Όταν η Τράπεζα Γ, στις 31-10-2015, την εμφάνισε προς
πληρωμή στην πληρώτρια Τράπεζα Δ, διαπιστώθηκε από το μηχανογραφικό κέντρο
της τελευταίας, ότι υπήρχε προηγούμενη εντολή του Α περί μη πληρωμής της
επιταγής αυτής, μολονότι υπήρχε επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του, με
αποτέλεσμα η επιταγή να μείνει απλήρωτη. Το γεγονός αυτό βεβαιώθηκε στο σώμα
της επιταγής από την πληρώτρια τράπεζα Δ στις 4-11-2015. Στη συνέχεια η Β
πλήρωσε την εν λόγω επιταγή στην Τράπεζα Γ και ανέλαβε αυτήν. Η Β με βάση την
επιταγή αυτή ζήτησε και εκδόθηκε διαταγή πληρωμής κατά του Α στις 10.4.2016 και
την επέδωσε σε αυτόν αυθημερόν. Ο Α άσκησε ανακοπή κατά της διαταγής
πληρωμής, αιτούμενος την ακύρωσή της, ισχυριζόμενος : α) ότι την επιταγή την
είχε παραδώσει στην Β λευκή ως προς την ημερομηνία έκδοσης και ότι
συμπληρώθηκε χωρίς να προηγηθεί συνεννόησή τους, όπως είχαν συμφωνήσει, και
β) ότι σε κάθε περίπτωση η αξίωση της Β εκ της επιταγής έχει παραγραφεί».
Ερωτάται υπό τα δεδομένα αυτά:
1) Νομίμως εκδόθηκε η άνω επιταγή χωρίς να αναγράφεται σ’ αυτήν η
ημεροχρονολογία έκδοσης; Μπορεί να συμπληρωθεί εκ των υστέρων, παρά τα
συμφωνηθέντα;
2) Η δήλωση ανάκλησης της επιταγής, δηλαδή της εντολής για πληρωμή, που έγινε
από τον εκδότη Α προς την πληρώτρια τράπεζα Δ, πριν από την ως άνω εμφάνιση
της επιταγής προς πληρωμή, έχει κάποιο έννομο αποτέλεσμα;
3) Η Β νομίμως ανέλαβε την επιταγή από την Τράπεζα Γ, εφόσον πλήρωσε σε αυτήν
το αναγραφόμενο ποσό;
4) Ο Α είχε δικαίωμα να προτείνει με την ασκηθείσα ανακοπή του κατά της Β τον
υπό στοιχείο (α) ισχυρισμό του (ένσταση);
5) Αν υποτεθεί ότι η ημεροχρονολογία 31.10.2015, που τέθηκε στην επιταγή, είχε
πράγματι συμφωνηθεί, η αξίωση της Β εκ της επιταγής κατά του εκδότου Α ήταν
παραγεγραμμένη κατά τον άνω χρόνο επίδοσης της διαταγής πληρωμής;
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να δοθεί σύντομη και σαφής απάντηση σε κάθε ερώτηση χωριστά
και να παρατεθούν στο τέλος κάθε απάντησης τα σχετικά άρθρα του νόμου στα οποία
στηρίζεται αυτή.»

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) Κατ’ αρχήν όχι, καθόσον κατά το άρθρο 1 εδ. 6 του Ν 5960/33 η επιταγή πρέπει
να φέρει την ημερομηνία έκδοσης, κατά δε το άρ. 2 εδ. 1 του ίδιου νόμου, η έλλειψη
αυτού καθιστά την επιταγή ανίσχυρη. Κατ’ άρθρο 13 του Ν 5960/33 είναι επιτρεπτή
η μετά την έκδοση συμπλήρωση της ατελούς επιταγής υπό τον όρον ότι δεν
αντίκειται σε γενόμενη συμφωνία.
2) Όχι, καθόσον κατά το άρθρο 32 εδ 1 του ν. 5960/33 η ανάκληση της επιταγής
ισχύει μόνον εάν γίνει μετά την εκπνοή της προθεσμίας εμφανίσεως).
3) Ναι, διότι ήταν κατ’ άρθρο 47 του ν. 5960/33 κάθε εξ αναγωγής υπόχρεος,
εφόσον πληρώσει την επιταγή δικαιούται να απαιτήσει τη προς αυτόν παράδοση της
επιταγής).
4) Ναι, έχει το δικαίωμα, διότι κατ΄ άρθρο 22 του ν. 5960/33 τα εξ επιταγής
εναγόμενα πρόσωπα δύνανται να αντιτάξουν κατά του κομιστού τις ενστάσεις τις
στηριζόμενες στις προσωπικές τους σχέσεις με τον εκδότη ή τους προηγούμενους
κομιστές, και μόνον εάν ο κομιστής ενήργησε κατά τη κτήση της επιταγής εν γνώσει
του προς βλάβη του οφειλέτου, και εν προκειμένω ο Α (ως οφειλέτης) είχε γραπτή
συμφωνία με την Β (λήπτρια της επιταγής) για τον τρόπο που θα συμπληρωνόταν
μεταγενέστερα η ημερομηνία στην επιταγή, η οποία και ενήργησε ενάντια σ’ αυτήν
τη συμφωνία σε βάρος του Α (οφειλέτου).
5) Όχι, δεν έχει παραγραφεί διότι κατ΄ άρθρο 52 ν. 5960/33 η παραγραφή επέρχεται
εάν παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση (αρ 28 ν
5960/33) και εν προκειμένω η αξίωση ασκήθηκε εμπρόθεσμα στις 10.4.2016,
ημερομηνία κατά την οποίαν εκδόθηκε η διαταγή και ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε
στον εκδότη, διακοπείσας έτσι της παραγραφής.
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ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Το 2011 έλαβε χώρα αεροπορικό ατύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον
θάνατο του Α. Για το ατύχημα υπήρχε συνυπευθυνότητα τόσο της αεροπορικής
εταιρείας όσο και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας του ελληνικού
αεροδρομίου. Το 2013 η Β, χήρα του Α, άσκησε ένδικο βοήθημα ενώπιον των
Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, με το οποίο ζητούσε να αναγνωριστεί η ευθύνη
του Ελληνικού Δημοσίου και να αναγνωριστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο της οφείλει
αποζημίωση ύψους 200.000 Ευρώ νομιμοτόκως.

Ερωτάται:
1) α) Με ποιο ένδικο βοήθημα και ενώπιον ποίου Δικαστηρίου μπορεί να
επιδιώξει η Β την ικανοποίηση των απαιτήσεών της κατά του Ελληνικού
Δημοσίου;
β) Σε ποιες διατάξεις και σε ποιες ουσιαστικές προϋποθέσεις πρέπει να
στηριχθεί η άσκηση του ανωτέρω ενδίκου βοηθήματος;
2) Οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες του ανωτέρω ενδίκου βοηθήματος
επέρχονται με την κατάθεση ή την κοινοποίηση αυτού;
3) Θα μπορούσε η υπογραφή και κατάθεση του δικογράφου του ανωτέρω
ενδίκου βοηθήματος να γίνει από την Β αυτοπροσώπως;
4) Πρέπει να καταβάλει η Β δικαστικό ένσημο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης;
5) Εάν το ανωτέρω ένδικο βοήθημα απορριπτόταν ως απαράδεκτο, θα μπορούσε
να επανέλθει η Β με άλλο ένδικο βοήθημα;
6) Σε περίπτωση απόρριψης του ενδίκου βοηθήματος, με ποιο ένδικο μέσο, σε
ποια προθεσμία και ενώπιον ποιου Δικαστηρίου μπορεί να προσβάλει η Β την
απόφαση;

«ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
[8]
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. α) Αγωγή (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ) στο Τριμελές Διοικητικό
(άρθρο 6 ΚΔΔ)

Πρωτοδικείο

β) Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ

Πρέπει να αναγράφονται στο δικόγραφο i) οι πράξεις ή παραλείψεις των
οφειλομένων νόμιμων υλικών ενεργειών των οργάνων του Δημοσίου και ii) ο
αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης και της
επελθούσας ζημίας.
2. Με την κοινοποίηση (άρθρο 75 παρ. 2 ΚΔΔ)

3.

Όχι, από τον ίδιο

τον διάδικο είναι απαράδεκτη (άρθρο 126 ΚΔΔ)
4.

Όχι, αφού είναι αναγνωριστική (δεν απαιτείται η αναγραφή διάταξης).

5.

Ναι, άρθρο 76 παρ. 2 ΚΔΔ

6.

Έφεση (άρθρο 92 επ ΚΔΔ) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου εντός 60

ημερών από την κοινοποίηση της πρωτόδικης απόφασης

ΘΕΜΑ Κώδικα Δικηγόρων και Δεοντολογίας
Ο Α δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, κατά την συζήτηση αγωγής (από
τροχαίο ατύχημα) που είχε καταθέσει για λογαριασμό του εντολέα του Β, ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την κατάθεση των προτάσεων, δεν κατάθεσε το
γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών.
Ο δικηγόρος Α, το αυτό πράττει, δηλ. δεν εκδίδει σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής
εισφορών και στην περίπτωση κατάθεσης εισαγωγικού δικογράφου αιτήσεως
ασφαλιστικών μέτρων νομής στο Ειρηνοδικείο, που κατέθεσε για λογαριασμό του
εντολέα του Γ.
Ερωτάται:
1.-Τι είναι κατά νόμο το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών;
α. Υπάρχει κατά νόμο η υποχρέωση εκδόσεως γραμματίου προκαταβολής εισφορών
από τον δικηγόρο Α, για τις παραπάνω υποθέσεις;
β. Υπάρχουν δικονομικές συνέπειες μη έκδοσης γραμματίου προείσπραξης και
προσκομιδής αυτού στο αρμόδιο δικαστήριο;
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2.-Υποχρεούνται οι γραμματείες των άνω δικαστηρίων, σε κάποια ενέργεια, μετά
την διαπίστωση ότι, εκ μέρους του δικηγόρου Α, υπάρχει έλλειψη προσκομιδής
γραμματίων προκαταβολής εισφορών, για τις νομικές ενέργειες που έκανε ;
3.-Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Δικηγόρων μετά την
άνω συμπεριφορά του μέλους του, Α;
4.-Αν υποτεθεί ότι ο Γ έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, διαφοροποιείται η απάντηση
στο ερώτημα 1α;»

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.-Κατ’ άρθρον 61 παρ. 1,2,4 του ν. 4194/2013 ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε
είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των
δικαστηρίων …προκαταβάλλει στον οικείο δικηγορικό σύλλογο εισφορές, για τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 4194/2013 και
προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών των
δικηγορικών συλλόγων, την απόδοση του πόρου στο ΤΕΑΔ, ΕΤΑΑ (ήδη ΕΦΚΑ)
κλπ. Οι εισφορές αυτές είναι πάγιο ποσό για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση
δικηγόρου, όπως καθορίζεται από το παράρτημα III. 1α.-Ναι, υπάρχει γενική
υποχρέωση προκαταβολής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, γραμματίου, αφού εν
προκειμένω, ο δικηγόρος Α, έχει προχωρήσει σε συζήτηση αγωγής και κατάθεση
προτάσεων του εντολέα του Β ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αλλά και σε
κατάθεση δικογράφου ενώπιον του Ειρηνοδικείου, για τον εντολέα του Γ. (άρθρο
61.1)
1β.-Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 61.4, στις παραπάνω περιπτώσεις, λόγω της μη
κατάθεσης των σχετικών γραμματίων προκαταβολής εισφορών και μη προσκομιδής
αυτών, οι παραπάνω διαδικαστικές πράξεις του Α, είναι απαράδεκτες κατά νόμο.
2.-Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 61.6 οι προϊστάμενοι της γραμματείας όλων των
δικαστηρίων και εν προκειμένω της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου και του
Πρωτοδικείου, υποχρεούνται επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου, να αποστείλουν μέχρι
το τέλος του μήνα στον δικηγορικό σύλλογο, κατάσταση με το όνομα του δικηγόρου
που παρέστη χωρίς να προσκομίσει γραμμάτια, μνημονεύοντας τα στοιχεία των
διαδίκων Β και Γ, εντολέων του, την δικονομικής τους θέση, την ημερομηνία
δικασίμου, το δικαστήριο, το είδος της διαδικασίας.
3.-Κατ’ άρθρον 61 παρ. 5 ο δικηγόρος Α που εν προκειμένω παραβίασε την
υποχρέωση προκαταβολής της παρ. 1 και 4 του ιδίου άρθρου υποχρεούται να
[10]
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καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους
από 1.000 έως 20.00ο ευρώ. Το ποσό προστίμου και κάθε ποσό που έπρεπε να
προκαταβληθεί από τον δικηγόρο Α καταβάλλονται στο ταμείο του οικείου
δικηγορικού συλλόγου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
4.-Κατ’ άρθρον 61 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ.2 του σχετικού νόμου, ο
δικηγόρος Α απαλλάσσεται της υποχρέωσης της εκδόσεως γραμματίου για τον
εντολέα του Γ, που έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, ο οποίος υποχρεούται μόνο να
προκαταβάλλει τα δικαστικά έξοδα.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017
ΘΕΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο Ε εκμισθώνει για ένα χρόνο στον Μ ένα διαμέρισμα ιδιοκτησίας του,
που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας στην Αθήνα, για να το
χρησιμοποιήσει ως κατοικία αυτού, της συζύγου του και των δύο
ανήλικων παιδιών τους, με μηνιαίο μίσθωμα 400,00 ευρώ. Ο Μ
καθυστερεί την πληρωμή δύο μηνιαίων μισθωμάτων. Ο Ε καταθέτει κι
επιδίδει στον Μ αγωγή λόγω καθυστέρησης, με την οποία καταγγέλλει τη
σύμβαση μίσθωσης και ζητά την επιδίκαση των καθυστερουμένων
μισθωμάτων και την απόδοση της χρήσης του μισθίου διαμερίσματος. Ο
Ε παραλαμβάνει το μίσθιο διαμέρισμα από τον Μ τον Φεβρουάριο του
έτους 2017 και διαπιστώνει ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης έχουν
προκληθεί σ’ αυτό ανεπίτρεπτες μεταβολές και φθορές. Τον μήνα
Οκτώβριο του ίδιου έτους ο Ε ασκεί σε βάρος του Μ αγωγή και αξιώνει
αποζημίωση για τις μεταβολές και φθορές.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1) Ποιο δικαστήριο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για την
εκδίκαση της αγωγής του Ε κατά του Μ λόγω καθυστέρησης;
2) Είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του Ε με την
κατάθεση της αγωγής και την επίδοσή της στον εναγόμενο Μ;
3) Με ποιο τρόπο είναι δυνατό ο Μ να καταστήσει αναποτελεσματική
την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης από τον Ε;
4) Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την αξίωση
του Ε κατά του Μ για αποζημίωση, λόγω των μεταβολών και
φθορών του μισθίου διαμερίσματος;
5) Με ποια άλλη διαδικασία θα ήταν δυνατό ο Ε να επιδιώξει την
επιδίκαση των οφειλομένων μισθωμάτων και την απόδοση της
χρήσης του μισθίου διαμερίσματος από τον Μ;
(Να αναφέρετε σύντομη αιτιολογία και διατάξεις των άρθρων στις οποίες
αυτή στηρίζεται)
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017
ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης Χ εκκίνησε με απόφαση του
Διοικητή του τη νόμιμη διαδικασία για την πλήρωση μιας θέσης
δικηγόρου παρ ‘ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια
αντιμισθία στο ανωτέρω νοσοκομείο, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές
διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων για την πρόσληψη έμμισθου
δικηγόρου (άρθρο 43 επ. Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43§2 του παραπάνω
νόμου προβλέπονται τα παρακάτω για την διαδικασία επιλογής.
Ειδικότερα ορίζονται τα εξής κατά λέξη:
«2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως
αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από
προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για
πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού
συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα. Ειδικότερα για τους
εμμίσθους δικηγόρους:
α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης
του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την
έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου
και απευθύνεται προς τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων. Η
προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ούτε μεγαλύτερη από 60
ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της.
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β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα
του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: αα) Μέλος του Νομικού
Συμβουλίου

του

Κράτους

με

βαθμό

τουλάχιστον

Δικαστικού

Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται
από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ββ) τρεις
δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη
δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γγ)
έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα
Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα
υπάλληλος του νομικού προσώπου.
γ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με
επιμέλεια του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στον Πρόεδρο της
Επιτροπής και στον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Το
ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο επιμελείται την τοιχοκόλληση της
προκήρυξης στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία των
Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται
με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον
εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου,
κατά προτίμηση ημερήσια. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και
ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που θα μετέχει στην επιτροπή
επιλογής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε
πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με
απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση
της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της
προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.»
*** Οι περιπτώσεις β΄και γ΄αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.7 άρθρου 60
Ν.4370/2016,ΦΕΚ Α 37/7.3.2016.

δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα, μέσα στην
προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από: α)
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πιστοποιητικό

ποινικού

μητρώου,

β)

πιστοποιητικό

του

οικείου

Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν
έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, γ)
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42
του Κώδικα και δ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της
επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.
ε) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των
σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως
υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά
δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι
εφόσον

προσληφθούν

στη

νέα

θέση

που

προκηρύσσεται,

θα

παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν
μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του
εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν
από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να
λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
ζ) Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των
υποψήφιων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το
πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
η)

Για

την

επιλογή

και

πρόσληψη

λαμβάνονται

υπόψη

η

προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η
εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του
πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η
οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης του. Κρίσιμος
χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των
αιτήσεων. Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα
κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.
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θ) Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την
κατάληψη θέσης που προκηρύχθηκε. Ο φορέας του Δημοσίου, που
προκήρυξε τη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της
απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να
γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας
ή την έναρξη της συνεργασίας με αμοιβή για κάθε υπόθεση μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν
θίγουν τις διατάξεις του Κώδικα, που ρυθμίζουν τις μεταθέσεις των
δικηγόρων.
ι) Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος είναι άκυρες και συνεπάγονται την ποινική δίωξη των μελών
του οργάνου, που ενέργησε την πρόσληψη, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 259 Π.Κ., και την πειθαρχική δίωξη των εμπλεκόμενων
δικηγόρων.»

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και του έργου της
επιτροπής με την έκδοση της απόφασής της, ο 2ος στη σειρά
αξιολόγησης υποψήφιος δικηγόρος πληροφορείται ότι μέλος της
επιτροπής αυτής – δικηγόρος που ορίστηκε από το Δ.Σ του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου

- ήταν (και είναι) ο διαχειριστής εταίρος

δικηγορικής εταιρίας στην οποία δικηγορική εταιρία ο πρώτος επιλεγείς
κατά τη σειρά αξιολόγησης εργάστηκε 3 συνεχή έτη ως συνεργάτης –
δικηγόρος και από την οποία αποχώρησε μόλις 5 ημέρες πριν τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων – υποψηφιοτήτων

για την

προαναφερθείσα προκήρυξη.
Αφού άσκησε αίτηση θεραπείας αναφέροντας τα παραπάνω
κατά της απόφασης (Πρακτικού) της Επιτροπής αυτής, η οποία και
απορρίφθηκε, απευθύνθηκε σε συνάδελφο του με τα εξής ερωτήματα:

Ερωτάται:
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1

α. Η διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου στο Δημόσιο από

την επιτροπή (συλλογικό όργανο) τι είδους διοικητική ενέργεια αποτελεί;
β. Η απόφασή της (Πρακτικό) προσβάλλεται δικαστικά;
Μπορεί δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να στραφεί δικαστικά κατά της
απόφασης;
2.

Αν μπορεί (σύμφωνα με τα προηγούμενα) ερωτώνται τα

εξής:
α. με ποιο ειδικό μέσο;
β. ποίο το αρμόδιο δικαστήριο ; (ποια η σχετική νομική
πρόβλεψη;)
3

α. Ποιός πιστεύετε θα είναι ο βασικός νομικός λόγος που

θα επικαλεσθεί ο δικηγόρος;
β. Υπήρξε παράβαση κάποιου νόμου; ποια ακριβώς;
4

α. Ποια εν προκειμένω αρχή του Διοικητικού Δικαίου

θεωρείτε ότι παραβιάστηκε;
β. Ερμηνεύστε τη στα πλαίσια του Κράτους Δικαίου.
5

α. Τι θεωρείτε ότι θα όφειλε να είχε κάνει ο δικηγόρος –

μέλος της Επιτροπής;
β. Τί και πού προβλέπεται ειδικά;
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017
ΘΕΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ο Κ εκδίδει την 20 Μαρτίου 2017 σε διαταγή του Ε εμπόρου καυσίμων τραπεζική
επιταγή για την αγορά ποσότητας πετρελαίου για τη θέρμανση της κατοικίας του. Κατά τη
συμπλήρωση της επιταγής ο Κ παραλείπει να αναγράψει τον τόπο έκδοσής της, θέτει όμως στο
χώρο της υπογραφής του τη σφραγίδα του, στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση της κατοικίας
του. Επίσης από προφανή παραδρομή αναγράφει στο ποσό της επιταγής ολογράφως το ποσό
των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300,00) ευρώ και αριθμητικά το ποσό των τριών χιλιάδων
διακοσίων (3.200,00) ευρώ. Ο Ε μεταβιβάζει με οπισθογράφηση την επιταγή αυτή στον
προμηθευτή του Π για προμήθεια καυσίμων. Ο Π εμφανίζει την επιταγή για πληρωμή στην
πληρώτρια τράπεζα την 22-03-2017. Η επιταγή δεν πληρώνεται λόγω έλλειψης διαθεσίμων
κεφαλαίων του εκδότη της Κ, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται πάνω στο σώμα της επιταγής με
δήλωση της πληρώτριας τράπεζας περί μη πληρωμής και σημείωση της ημέρας εμφάνισης. Την
26-09-2017 ο Π καταθέτει και επιδίδει στους Κ και Ε αγωγή από την επιταγή.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
1)

Επιδρά στο κύρος της επιταγής η έλλειψη σημείωσης του τόπου έκδοσής της;

2)

Είναι έγκυρη η επιταγή, εφόσον το ποσό που αναγράφεται σ’ αυτή ολογράφως είναι

διαφορετικό από εκείνο, που αναγράφεται αριθμητικά;
3)

Είναι εμπρόθεσμη η εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή από τον Π;

4)

Έχει υποκύψει σε παραγραφή η αξίωση του Π κατά των Κ και Ε από την επιταγή κατά

τον χρόνο επίδοσης της αγωγής;
5)

Έχουν δικαίωμα ο Κ και ο Ε να αντιτάξουν κατά του Π ενστάσεις, οι οποίες στηρίζονται

στις μεταξύ τους προσωπικές σχέσεις (του Κ με τον Ε);
6)

Θα ήταν ισχυρή η ανάκληση της επιταγής με δήλωση του εκδότη της κατά τον χρόνο

εμφάνισής της προς πληρωμή από τον Π στην πληρώτρια τράπεζα;
7)

Εάν η επιταγή έφερε ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη από την ημερομηνία της

συμπλήρωσής της (μεταχρονολογημένη) θα έπρεπε να πληρωθεί από την πληρώτρια τράπεζα,
εφόσον υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, αν ο Π την εμφάνιζε για πληρωμή πριν από την
ημερομηνία έκδοσης, η οποία αναγράφεται σ’ αυτήν;
(Να αναφέρετε σύντομη αιτιολογία και διατάξεις των άρθρων στις οποίες αυτή στηρίζεται)
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017
ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο εισαγωγέας αυτοκινήτων Ε επιθυμεί την μετάφραση ενός εγγράφου από την
γερμανική στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να το προσκομίσει στις τελωνειακές
αρχές. Για το λόγο αυτό επισκέπτεται το γραφείου του δικηγόρου «Δ», ο οποίος έχει
επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας και αφού τον ενημέρωσε ότι πριν λίγο
επισκέφθηκε και απασχόλησε για μισή περίπου ώρα τον δικηγόρο «Χ» για το ίδιο
θέμα, αλλά τελικώς δεν του ανέθεσε το έργο της μετάφρασης του εγγράφου, του θέτει
τα εξής ερωτήματα:
1) Προκειμένου να έχει ισχύ έναντι των τελωνειακών αρχών η μετάφραση του
εγγράφου που θα πραγματοποιηθεί από το δικηγόρο «Δ» αρκεί μόνο η μετάφραση
του εγγράφου ;
2) Σε περίπτωση που η μετάφραση έχει ισχύ, μπορεί ο δικηγόρος «Δ» να έκδοση
επικυρωμένο αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου, προκειμένου αυτός (Ε) να το
χρησιμοποιήσει μελλοντικά και σε άλλη υπηρεσία;
3) Επειδή ο ίδιος (Ε) θα εξουσιοδοτήσει τον υπάλληλο του γραφείου του να
καταθέσει στο τελωνείο το έγγραφο που θα μεταφραστεί, μπορεί ο δικηγόρος «Δ» να
θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφή του «Ε»;
4) Ποια υποχρέωση έχει ο δικηγόρος «Δ»

έναντι του δικηγόρου «Χ», πρίν

αναλάβει την υπόθεση της μετάφρασης που του αναθέτει ο «Ε»;
Οι απαντήσεις να έχουν αιτιολογία και αναφορά στις διατάξεις που στηρίζονται.
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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑ
Ο Α πλησιάζει με τη μοτοσυκλέτα του την Β σε κάποιο ερημικό δρόμο και της
αποσπά με βία την τσάντα της, όπου είχε 1500 ευρώ, παρά την σθεναρή αντίδρασή
της. Όμως στην προσπάθεια του να διαφύγει χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο
έδαφος με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τους περαστικούς.
Ερωτάται:
1) α) Ποιο έγκλημα διέπραξε ο Α σε βάρος της Β; β) Αν υποτεθεί ότι η Β απειληθείσα
για τη ζωή της από τον Α φοβήθηκε τόσο πολύ, ώστε εξαναγκάσθηκε να του
παραδόσει η ίδια τη τσάντα, ερωτάται, ποια η ποινική ευθύνη του Α.
2) Ποια θα είναι δικονομική πορεία της υπόθεσης αυτής στην προδικασία;
3) Ποιό είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει την ως άνω υπόθεση σε πρώτο
βαθμό;
4) Ποιο ένδικο μέσο έχει ο Α κατά της παραπομπής του;
5) Οι περαστικοί πολίτες είχαν δικαίωμα να συλλάβουν τον δράστη;

