
 

1 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΘΕΜΑ 

 

Η Α δημοτική 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 ποιο; 

 

2) Ποια πρέπει να είναι η δικονομική πορεία της υπόθεσης αυτής στην 

προδικασία; 

 

 

3) Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει την ως άνω υπόθεση σε 

πρώτο βαθμό; 

 

4) Ποιο 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. 



 

2 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΘΕΜΑ 

 

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 ακίνητο του που βρίσκεται στην Κόρινθο, αξίας 40.000 ευρώ, ενώ ένα άλλο 

ακίνητό του, αξίας 70.000 ευρώ, που βρίσκεται 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; 



 

3 

 

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 του Β απαλλωτριώνει προς βλάβη του Α. 

Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός τους; 

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 ποια 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) Ποιο 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 μια από τις απαντήσεις σας να παραθέτετε 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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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΘΕΜΑ 

 

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. 

Ερωτάται: 

 

1) Μπορεί ο Β στις 14-01-2016 να εμφανίσει την ως άνω 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 άνω επιταγή; 

 

 

Οι απαντήσεις να έχουν αιτιολογία και αναφορά στις διατάξεις που στηρίζονται. 
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΘΕΜΑ 

 

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 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 δύναται 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 ίδιου 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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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΘΕΜΑ 

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) Πως κρίνετε δεοντολογικά τη συμπεριφορά του Δ; 

2) Ποια τα δικαιώματα του Γ στο αίτημα του εντολέα του και να του επιστραφεί ο 

φάκελος; Σε περίπτωση αρνήσεως επιστροφής φακέλου, πως 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) 


