EDITORIAL

Η µάχη της επικοινωνίας

Σ

υνάδελφοι, αρκεί κανείς να κάνει µία εκτίµηση της νέας
θέσης των Δικαστικών Επιµελητών, µετά τη διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κατανοήσει το δρόµο
που διανύθηκε τα τελευταία χρόνια, προκειµένου να καταλήξουµε στη δηµιουργία του Ευρωπαίου Δικαστικού Επιµελητού, για τον οποίο και η Οµοσπονδία µας έχει δαπανήσει
τόση ενέργεια από το 1995.
Πιστεύω ότι το επάγγελµά µας βρίσκεται, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε πλήρη άνθηση.
Όπου και να πηγαίνουµε, αισθανόµαστε ότι τα πράγµατα εξελίσσονται µε µεγάλη ταχύτητα καθώς το επάγγελµα
αυτό, που ήταν ελάχιστα γνωστό κερδίζει σταδιακά τη θέση
που του αρµόζει ανάµεσα στους επιφανείς νοµικούς παντού
στον κόσµο, αν και, ακόµη δυστυχώς, σε σηµαντικό βαθµό η
ύπαρξη του επαγγέλµατός µας παραµένει παραγνωρισµένη
σε µεγάλο µέρος του κόσµου.
Σας διαβεβαιώνω ότι παντού κερδίζουµε σηµαντικό έδαφος.
Σας το λέµε συνεχώς ότι κανείς δεν θα µας κάνει δώρα και δεν
θα γίνουµε δεκτοί στο δικαστικό κύκλο αν δεν επιβληθούµε.
Και για να επιβληθούµε, πρέπει να είµαστε χρήσιµοι και καλοί. Έχουµε ακόµα πολλή δουλειά να κάνουµε.
Πράγµατι, αν υπάρχει κάποιος τοµέας στον οποίο ακόµα χωλαίνουµε, αυτός είναι ο τοµέας της επικοινωνίας. Όπου πηγαίνουµε, ακούµε πολύ συχνά να µας λένε, ναι, αλλά γνωρίζετε
πολύ καλά ότι τους Δικαστικούς Επιµελητές δεν τους βλέπουν µε καλό µάτι ούτε τους αποδέχονται. Είµαστε πολλές
φορές αντικείµενο επίθεσης από τους υπουργούς µας, από
τις οργανώσεις καταναλωτών, από τους δικαστές, από τους
δικηγόρους. Βεβαίως έχουµε λόγους να πιστεύουµε ότι αυτό
που κάνουµε είναι καλό, αλλά έχουµε ακόµα πολύ δρόµο
µπροστά µας. Γνωρίζουµε ότι ο Δικαστικός Επιµελητής δεν
θα είναι ποτέ νοσοκόµος ή κοινωνικός λειτουργός στα µάτια
των πολιτών. Δεν ζητάµε αυτό. Αυτό που ζητάµε είναι, µέσω
της εργασίας που θα συνεχίσουµε να κάνουµε και µέσω των
επικοινωνιακών προσπαθειών που θα συνεχίσουµε να καταβάλουµε, να αναγνωριστούµε ως επαγγελµατίες εξ ολοκλή-

ρου στους δικαστικούς κύκλους, που συνεχίζουν να µας κρατούν σε απόσταση. Πρέπει όµως να κερδίσουµε αυτή τη θέση
γι’ αυτό που είµαστε, εµείς οι Δικαστικοί Επιµελητές, ο τρίτος
πυλώνας της οικογένειας της δικαιοσύνης.
Έχω πράγµατι ενδόµυχα την πεποίθηση ότι πολλά θ’ αλλάξουν τα επόµενα χρόνια, αλλά το σίγουρο είναι ότι το
επάγγελµά µας θα µπορέσει να αποτελέσει έναν από τους
ανερχόµενους παράγοντες στο νοµικό κόσµο, δίπλα στους
δικηγόρους, δίπλα στους συµβολαιογράφους και δίπλα
στους δικαστές. Αν εργαζόµαστε ενωµένοι αυτή είναι η δύναµή µας. Και χάρη στην ενότητα µας θα µπορούµε να είµαστε
παντού αποτελεσµατικοί. Σας διαβεβαιώνω ότι µας εκτιµούν
παντού µέσα από την Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιµελητών,
σε όλους τους παγκόσµιους οργανισµούς.
Δεδοµένων των δυσκολιών θέλω να πιστεύω ότι εκπληρώσαµε την αποστολή που µας αναθέσατε εδώ και τρία περίπου χρόνια από τότε που µας εκλέξατε στην Οµοσπονδία
µας. Περιφρουρήσαµε τα κεκτηµένα µας και διασφαλίσαµε
τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ενεργό, ισότιµη και µε
δηµοκρατικούς όρους συµµετοχή µας σε κάθε νέο εγχείρηµα που αφορά το µέλλον του επαγγέλµατός µας. Νοµίζω ότι
µπορούµε να είµαστε υπερήφανοι για ό,τι πράξαµε και πράττουµε, καθώς έχω πραγµατικά την αίσθηση ότι εργαστήκαµε καλά και ό,τι επιτύχαµε έγινε µε πολλή κούραση, µε πολύ
θάρρος και θέληση, αλλά και µε πολλή ικανοποίηση.
Συνάδελφοι, σε λίγο καιρό τελειώνει η χρονιά. Παντού στον
κόσµο και όχι µόνο στους συνδικαλιστές Δικαστικούς Επιµελητές υπάρχουν χαρές αλλά και απογοητεύσεις.
Αφού σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο θα σας προτείνω, να
σβήσουµε, αν θέλετε, όλα τα άσχηµα και ας κρατήσουµε τα
καλά.

Ευθύµιος Πρεκετές, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε.
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Με νοµοθετική διάταξη που ψηφίστηκε
στις 3 Οκτωβρίου από τη Βουλή σε νοµοσχέδιο του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε την οποία από τον εισπραττόµενο από το κράτος Φ.Π.Α. κατά
τις µεταβιβάσεις νέων οικοδοµών, ποσοστό 4% αποδίδεται στο Ταµείο Νοµικών.
Θυµίζουµε ότι µε τις διατάξεις του Ν.
3427/2005 καταργήθηκε ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων επί των νέων οικοδοµών, δηλαδή αυτόν για τις οποίες η οικοδοµική άδεια εκδίδεται από 1-1-2006 και
µετά, και επίσης καταργείται και ο φόρος
µεταβίβασης ακινήτου για τις παλαιές οικοδοµές, από την δεύτερη και µετά µεταβίβασή τους, µετά την ισχύ του νόµου.
Με τις διατάξεις αυτές καταργήθηκε ένας
σηµαντικός πόρος του Ταµείου Νοµι-

Συγχωνεύονται τα Ταµεία µας ;

Τ

ο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας ζήτησε από τις Διοικήσεις των
Ασφαλιστικών Ταµείων να συζητήσουν και να
εκφράσουν την άποψή τους στο θέµα µελλοντικής συγχώνευσής τους µε άλλα Ταµεία.
Το Ταµείο Νοµικών ήδη ζήτησε να του αποστείλουµε τις απόψεις µας γι’ αυτό το θέµα προκειµένου να συνεκτιµηθούν και να ληφθούν
σοβαρά υπόψη οι τοποθετήσεις όλων των φορέων των ασφαλισµένων του Ταµείου Νοµικών
κατά τη λήψη της τελικής επ’ αυτού απόφασης
που πρέπει να ληφθεί µέχρι την 31-12-2006.
Το ζήτηµα είναι αρκετά σοβαρό και δεν γνωρίζουµε τις προθέσεις των αρµοδίων και τις µελλοντικές αποφάσεις τους.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είµαστε σε
επαφή και µε τους άλλους φορείς των ασφαλισµένων του Ταµείου µας ώστε να υπάρχει ταύτιση των απόψεών µας για το συµφέρον όλων.
Και βεβαίως να είµαστε σε εγρήγορση.


κών, που προέρχονται από τον φόρο
µεταβίβασης ακινήτων µε αποτέλεσµα
να διατρέξει άµεσο κίνδυνο οικονοµικής κατάρρευσης, αφού ο πόρος αυτός
αντιπροσωπεύει το 27% των συνολικών
εσόδων.
Από την πρώτη στιγµή της ψήφισης
αυτού του νόµου, κινητοποιήθηκε το
Δ.Σ. του Ταµείου Νοµικών, καθώς και
οι συνδικαλιστικοί φορείς των ασφαλισµένων του Ταµείου Νοµικών και ετέθη
το ζήτηµα στους αρµόδιους Υπουργούς
και το αποτέλεσµα της προσπάθειας
αυτής ήταν η ψήφιση της διάταξης που
αναφέρουµε στην αρχή και έτσι το Ταµείο Νοµικών µπορούµε να πούµε ότι
αναπλήρωσε σε µεγάλο ποσοστό τον
πόρο που είχε καταργηθεί.


Εξόφληση
ληξιπροθέσµων δανείων
Δικ. Επιµελητών
Το Ταµείο Νοµικών αποφάσισε την εκκαθάριση
και άµεση είσπραξη των οφειλοµένων ποσών των
δανείων των Δικαστικών Επιµελητών, Δικηγόρων
κ.λ.π. που έχουν λάβει δάνειο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1090/80.
Σε όσους εκ των δανειοληπτών έχει παρέλθει η
ηµεροµηνία πληρωµής και της τελευταίας καταβολής της δόσης του δανείου τους – σύµφωνα
µε τη σύµβαση που έχουν υπογράψει µε το Ταµείο – πρέπει να προβούν στην ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους, αφού προηγουµένως
επικοινωνήσουν µε το αρµόδιο τµήµα περιουσίας του Ταµείου.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Με επιτυχία η Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας διοργάνωσε το συνέδριο της
Ευρωµεσογειακής Οµάδας των Δικαστικών Επιµελητών από 13 έως 16 Σεπτεµβρίου 2006 στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας, οι αντιπρόσωποι
της Οµοσπονδίας, οι πρόεδροι των Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Θράκης, τα µέλη του Δ.Σ του
Συλλόγου Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδεκανήσου-Λαµίας καθώς και ο συνάδελφος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Γιάννης Μουρατίδης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την επιτυχία
της διοργάνωσης.
Στο περιθώριο των εργασιών της Ευρωµεσογειακής Οµάδας ο Σύλλογος Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-Δωδεκανήσου-Λαµίας δεξιώθηκε τους ξένους συναδέλφους προσφέροντας τους δείπνο στο
κέντρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ απέναντι από την Ακρόπολη.
Συζητήθηκαν πολλά θέµατα όλες αυτές τις ηµέρες και προβληµατιστήκαµε όλοι µας έντονα για
ζητήµατα που αφορούν το µέλλον του επαγγέλµατός µας και τέθηκαν και από Έλληνες Δικαστικούς Επιµελητές, αλλά κρίνουµε σκόπιµο να σας δηµοσιεύσουµε αυτούσια τα πρακτικά αυτής
της συνάντησης όπως αυτά καταγράφηκαν από τους πρακτικογράφους της Διεθνούς Ένωσης
Δικαστικών Επιµελητών και δηµοσιεύθηκαν στον ιστότοπο και στο περιοδικό της Δ.Ε.Δ.Ε.

Τρίτη συνάντηση της Ευρωµεσογειακής οµάδας της Διεθνούς Ένωσης
Δικαστικών Επιµελητών στην Αθήνα από 13 έως 16 Σεπτεµβρίου 2006
της Μεσογείου (Αλγερία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Μαρόκο, Πορτογαλία
και Τυνησία). Ο σκοπός της, ο οποίος
είναι εµπνευσµένος από τη διαδικασία
της Βαρκελώνης, είναι η ανάπτυξη των
οικονοµικών σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της
αφρικανικής ηπείρου που περιβάλλονται από τη Μεσόγειο. Το περιεχόµενό
της προωθεί:

Ο Ευθύµιος Πρεκετές, Πρόεδρος της
ΟΔΕΕ στο συνέδριο της Ευρωµεσογειακής στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Ο Δικαστικός Επιµελητής
συνεργάτης της επιχείρησης
Μετά από πρωτοβουλία της Francoise
Andrieux πρώην προέδρου της οµοσπονδίας των δικαστικών επιµελητών
του νοµού Roches du Rhone της Γαλλίας και την ώθηση της Διεθνούς Ένωσης, δηµιουργήθηκε η ευρωµεσογειακή οµάδα τον Απρίλιο του 2004 στη
Μασσαλία και αποτελούνταν από τις
χώρες που βρίσκονται στον περίγυρο
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- την προσέγγιση µεταξύ των δικαστικών επιµελητών αυτών των κρατών
που θα έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των δυνατοτήτων τους
- ένα επάγγελµα ενός οµογενούς δικαστικού επιµελητή µε κοινά κριτήρια
και κοινούς κανόνες που θα ευνοήσουν τους οικονοµικούς συµβατικούς
άξονες όπως αυτούς που σχετίζονται
µε τις δραστηριότητες της επίδοσης,
της εκτέλεσης, της είσπραξης, των
πλειστηριασµών, των διαπιστωτικών
πράξεων κ.λ.π.
Η Ευρωµεσογειακή οµάδα της Διεθνούς Ένωσης συγκεντρώνει τις συνεργίες που προορίζονται για να υποστηρίξουν την εφαρµογή όλων των
εσωτερικά ενεργών δικτύων µεταξύ

των δικαστικών επιµελητών, κυρίως
για την έρευνα καλύτερης επικοινωνίας, γρήγορης πληροφόρησης και να
πάρει αυτή τη σκυτάλη στον τοµέα της
είσπραξης.
Μετά από την Τυνησία το 2005 ήταν η
σειρά της Ελλάδας στη λαµπρή πρωτεύουσά της την Αθήνα, να υποδεχτεί
τις αντιπροσωπείες των χωρών της
Μεσογείου. Όλες οι χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση εκτός
από το Μαρόκο. Θα σηµειώσουµε
επίσης και τη σηµαντική παρουσία
των αντιπροσώπων της Κύπρου και
της Κροατίας οι οποίοι είχαν και οι δύο
προσκληθεί.
Πρέπει να χαιρετίσουµε τον πρόεδρο
της Οµοσπονδίας Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας κ. Πρεκετέ Ευθύµιο
και το εκτελεστικό του γραφείο για την
καταπληκτική διοργάνωση του σεµιναρίου αλλά και για τη θερµότητα της
υποδοχής τους. Δεν είναι όµως Έλληνες; Δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε ότι
οι συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν, συντονίστηκαν µε την αποτελεσµατική βοήθεια του Μourad Skander
µόνιµου γραµµατέα της ευρωµεσογειακής οµάδας της Διεθνούς, προέδρου
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τητές τους µε την εφαρµογή ενός ευρωπαϊκού κώδικα εκτέλεσης ο οποίος
φαντάζει ακαταµάχητος.

Ο Jacques Isnard πρόεδρος της ΔΕΔΕ
στο συνέδριο της Ευρωµεσογειακής

του Εθνικού Συλλόγου των δικαστικών
επιµελητών της Τυνησίας.
Το θέµα των συζητήσεων ήταν «ο δικαστικός επιµελητής συνεργάτης
της επιχείρησης».
Εξήντα περίπου έλληνες δικαστικοί
επιµελητές παρακολούθησαν τις συζητήσεις και τις τρεις ηµέρες των εργασιών της συνάντησης µε αµείωτο ενδιαφέρον.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ηµερών
αποφασίστηκε να συζητηθούν διάφορα θέµατα από την άποψη του συγκριτικού δικαίου. Η συζήτηση αποδείχτηκε άκρως ενδιαφέρουσα. Ήταν
πράγµατι η πρώτη φορά που είχαµε
την ευκαιρία να ανακαλύψουµε, τις
περισσότερες φορές µε λεπτοµέρειες,
τους µηχανισµούς της εκτέλεσης, τις
ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατος του
δικαστικού επιµελητή σε δέκα χώρες.
Σίγουρα, η εµπειρία αυτή θα ανανεωθεί πολύ σύντοµα.

Τρόποι για να εναρµονιστούν
οι δραστηριότητες των
δικαστικών επιµελητών
Στην εναρκτήρια οµιλία του ο πρόεδρος κ. Ευθύµιος Πρεκετές υπέδειξε
την προσήλωσή του στην επαγγελµατική κατάρτιση των δικαστικών επιµελητών και αναγνώρισε ότι οι ευρωπαίοι δικαστικοί επιµελητές προσπαθούν
µαζί να εναρµονίσουν τις δραστηριό-

Ο Jacques Isnard πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης, χαιρετίζοντας τις προοδευτικές σκέψεις του έλληνα προέδρου, ανέφερε στο λόγο του ότι η
ευρωµεσογειακή οµάδα ενέπνευσε
τους συναδέλφους της Κεντρικής και
Βόρειας Ευρώπης και έτσι δηµιουργήθηκε η οµάδα αυτών των χωρών. Ο
πρόεδρος Isnard υπογράµµισε ότι η
ευρωµεσογειακή οµάδα επιθυµεί να
βρεθούν τρόποι για την εναρµόνιση
των δραστηριοτήτων των δικαστικών
επιµελητών. Έτσι ώστε να κατορθώσουν οι χώρες της Μεσογείου να ενωθούν και να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης υπέρ των
διαδίκων και των επιχειρήσεων για ένα
πολύ συγκεκριµένο στόχο, αυτόν της
καλύτερης ανταλλαγής στον τοµέα
των πληροφοριών, της πληροφόρησης για τη νοµική κατάσταση ενός κράτους, την εντατικοποίηση της ένωσης
των δικαστικών επιµελητών σε ένα
κόσµο ο οποίος εξαιτίας του γεγονότος
της ανάπτυξης της παγκοσµιοποίησης
βρίσκεται σε διαρκή κίνηση.
Σ’ αυτό τον τοµέα συνέχισε ο πρόεδρος, ο µοντέρνος δικαστικός επιµελητής θα πρέπει να θεωρήσει ως επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη του πεδίου
των δραστηριοτήτων του. Πρέπει ο δικαστικός επιµελητής να είναι πολυεπιστηµονικός (πολυσυλλεκτικός). Οφείλει να έχει καλύτερες νοµικές γνώσεις.
Πρέπει να υπάρχουν κοινά ευρωπαϊκά
κριτήρια, όπως:
- να είναι νοµοµαθής, να έχει ολοκληρώσει νοµικές σπουδές
- να έχει κάνει σεµινάριο επιµόρφωσης και να έχει υποβληθεί σε εξετάσεις αναγνώρισης και ικανότητας
- να είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του
- να υπόκειται σε πολύ σκληρό καθεστώς στον τοµέα της δεοντολογίας
και της πειθαρχίας
- να υπόκειται σε ένα σύστηµα συνεχούς και διαρκούς επιµόρφωσης.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης ηµέρας
συζητήθηκε εξολοκλήρου το θέµα της

είσπραξης πιστώσεων.
Η
στρογγυλή
τράπεζα
αποτελούνταν από τους κ.κ. Jacques
Isnard(συντονιστής), Mohamed Cherif,
πρόεδρο της Οµοσπονδίας της Αλγερίας, Roland Demeerleer, µέλος του
εκτελεστικού γραφείου της Διεθνούς
Ένωσης (Βέλγιο), την κυρία Francoise
Andrieux, δικαστική επιµελήτρια (Γαλλία), Dragoutin Sapivov επικεφαλής
των δικαστικών επιµελητών του Ζάγκρεµπ (Κροατία), Πρεκετέ Ευθύµιο,
πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών
Επιµελητών Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου- Δωδεκανήσου, Antonio Gomes
Da Cuna, πρόεδρο της Οµοσπονδίας
των Solicitadores (Πορτογαλία) και
Faycel Ben Mahfoudh, αντιπρόεδρο
της Οµοσπονδίας των δικαστικών επιµελητών της Τυνησίας.
Συζητώντας αυτό το θέµα είχαµε τη δυνατότητα να δούµε τις υπάρχουσες διαφορές µεταξύ των χωρών. Σε ορισµένες χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα,
Πορτογαλία) η είσπραξη πιστώσεων
είναι µία συνηθισµένη δραστηριότητα και βρίσκεται σε πλήρη επέκταση.
Στις υπόλοιπες χώρες δεν υφίσταται ή
απαγορεύεται στους δικαστικούς επιµελητές (Κύπρος, Κροατία, Τυνησία).
Όσο για την Αλγερία µόνο ο δικαστικός επιµελητής µπορεί να προχωρήσει
σ’ αυτή τη διαδικασία.
Οι παρεµβαίνοντες κατακλύσθηκαν
από τις ερωτήσεις των ακροατών αποδεικνύοντας το µεγάλο ενδιαφέρον
γι’ αυτή τη δραστηριότητα του επαγγέλµατος. Έτσι η Διεθνής Ένωση αποδείχτηκε οραµατίστρια, αφού έκανε
γνωστό το πρόβληµα για τις πρώτες
παγκόσµιες εισπρακτικές εταιρίες από
τον Απρίλιο του 2004 στις Βρυξέλλες
(Βέλγιο).
Το δεύτερο θέµα αφορούσε την πληροφόρηση για τον οφειλέτη. Η στρογγυλή
τράπεζα αποτελούνταν από τους κ.κ. Χατζηκωστέα Κώστα (Κύπρος), Mohamed
Bousmada, µέλος της τοπικής οµοσπονδίας των δικαστικών επιµελητών της
κεντρικής Αλγερίας (Αλγερία), Ανδρουτσόπουλο Ανδρέα (Ελλάδα), Πρεκετέ
Ευθύµιο (Ελλάδα), Roland Demeerleer
(Βέλγιο), Christian Lorenzo Ruiz Martinez
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πει να απευθυνθεί στον εισαγγελέα
για να λάβει πληροφορίες που αφορούν τη διεύθυνση του οφειλέτη και
τα προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου του. Το σύστηµα εγγραφής των
ακινήτων επειδή δεν είναι κεντροποιηµένο, είναι πρακτικά αδύνατο να
γνωρίζουµε αν ένας οφειλέτης κατέχει ακίνητα αγαθά χωρίς συγκεκριµένη διεύθυνση.

Ο Mourad Skander Γραµµατέας της
Ευρωµεσογειακής στο συνέδριο στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

(Ισπανία), Stéphane Gensollen, µέλος
της Διεθνούς Ένωσης (Γαλλία), José
Vieira, πρόεδρο της οµοσπονδίας των
Solicitadores της εκτέλεσης (Πορτογαλία) και Faycel Ben Mahfoudh (Τυνησία).
Η διαπιστωτική πράξη είναι τις περισσότερες φορές απογοητευτική. Συχνά, ο δικαστικός επιµελητής δε διαθέτει άλλα µέσα έρευνας εκτός από
αυτά που έχει στη διάθεσή του κάθε
πολίτης. Δεν µπορούµε παρά να διαπιστώσουµε ότι οι χώρες δεν βρίσκονται σε θέση να συµπληρώσουν τους
τρόπους της οδηγίας του 2003, 17
της 9ης Σεπτεµβρίου 2003 Επιτροπή
των υπουργών της ευρωπαϊκής επιτροπής στα κράτη µέλη στον τοµέα
της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. Η οδηγία προσδιορίζει ότι η
έρευνα και η εκτέλεση αγαθών των
οφειλετών θα πρέπει να γίνουν το
ίδιο αποτελεσµατικές όσο και πιθανές και ότι η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν τον
οφειλέτη θα έπρεπε να είναι γρήγορη
και αποτελεσµατική µέσω πρόσφορων πληροφοριών που περιέχονται
στους καταλόγους ή σε άλλες πηγές.
Ο Stéphane Gensollen προχώρησε σε µία εξαίρετη αναφορά, για να
αποδειχθεί όλο το ενδιαφέρον της
πληροφόρησης στον τοµέα καλής
διοίκησης της δικαιοσύνης. Εάν στη
Γαλλία ο δικαστικός επιµελητής µπορεί να ερευνήσει άµεσα το αρχείο
των τραπεζικών λογαριασµών, πρέ-
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Στην Πορτογαλία, η πρόσβαση στις
πληροφορίες περνάει από το δικαστή. Ιδιαίτερα, η άµεση πρόσβαση
στις πληροφορίες δεν είναι ακόµη
διαδεδοµένη. Και εντούτοις, αυτή
συνιστά το πιο απλό, το πιο γρήγορο και το µικρότερο σε κόστος
µέσο. Από τη µεριά του ο Mohamed
Bousmaha υπογράµµισε ότι το συγκεκριµένο θέµα είναι αποκαλυπτικό της ωρίµανσης του οράµατος της
Διεθνούς Ένωσης και επίσης της αρµοδιότητας της δράσης της µέσω του
κόσµου που προβλέπει να συµβάλλει ένας εµπειρογνώµονας στις κινήσεις µεταρρύθµισης της δικαιοσύνης
καθοδηγούµενος από τα κράτη και
τους διάφορους διεθνείς θεσµούς. Ο
καθένας συµφώνησε ώστε τελικά να
ειπωθεί ότι οι δικαστικοί επιµελητές,
οι οποίοι φέρουν εκτελεστό τίτλο,
πρέπει να έχουν µία άµεση και γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες
επιτρέποντάς τους µία αποτελεσµατική εκτέλεση µε σεβασµό στα δικαιώµατα της υπεράσπισης.

Ανατροπή της οικονοµικής
δοµής των γραφείων
Η τρίτη στρογγυλή τράπεζα είχε ως
θέµα την έρευνα της απόδειξης. Οι
συµµετέχοντες ήταν οι κ.κ. Mourad
Skander, µόνιµος γραµµατέας της ευρωµεσογειακής οµάδας (Τυνησία),
συντονιστής, Χατζηκωστέας Κώστας
(Κύπρος), Mohamed Bousmaha (Αλγερία), Διονύσιος Κριάρης, Ταµίας της
Οµοσπονδίας Δικαστικών Επιµελητών
Ελλάδας, Ζαχάκος Ηλίας (Ελλάδα),
Roland Demeerleer (Βέλγιο), Christian
Lorenzo Ruiz Martinez (Ισπανία),
Francoise Andrieux (Γαλλία), Antonio
Gomes Da Cunha (Πορτογαλία) και

Hatem Mechalah, µέλος του εθνικού
συµβουλίου των δικαστικών επιµελητών της Τυνησίας, υπεύθυνος για την
επιµόρφωση (Τυνησία).
Ο Mourad Skander υπέδειξε ότι στο
πλαίσιο της διαρρύθµισης της απόδειξης, ο δικαστικός επιµελητής καλείται να παρεµβαίνει κυρίως απευθύνοντας το αίτηµα των διαδίκων
των πρακτικών των διαπιστωτικών
πράξεων και των κλήσεων. Μέσω των
διαπιστωτικών πράξεων ο δικαστικός
επιµελητής καλείται να καταρτίσει την
απόδειξη µιας κατάστασης ενός γεγονότος και να συγκρατήσει τα βασικά στοιχεία. Σήµερα, η διαπιστωτική
πράξη παρουσιάζει στην πλειοψηφία
των χωρών ένα σηµαντικό όγκο και δε
σταµατάει να αναπτύσσεται στο επάγγελµα των δικαστικών επιµελητών. Η
διαπιστωτική πράξη κυριαρχεί στην
Αλγερία στο σύστηµα των τρόπων της
απόδειξης όπου οι δικαστικοί επιµελητές έχουν το µονοπώλιο. Στη Γαλλία
ή στο Βέλγιο οι διαπιστωτικές πράξεις
αποτελούν το µονοπώλιο της πράξης
λόγω της ποιότητας και του επαγγελµατισµού των δικαστικών επιµελητών
που συνήθως τις πραγµατοποιούν. Οι
διαπιστωτικές πράξεις αποτελούν µία
πραγµατική αξία για τη δηµόσια υπηρεσία της δικαιοσύνης, υπενθύµισε η
Francoise Andrieux στην παρέµβασή
της. Καθορίζουν συχνά την έκβαση
της δίκης και επιτρέπουν άλλωστε
συχνά να τις αποφεύγουµε, όταν ο
υπαίτιος εναγόµενος προτιµά να προχωρήσει σε µία διαρρύθµιση µε τον
πιστωτή επειδή θα είναι ο χαµένος
στη δίκη. Άλλωστε, οι διαπιστωτικές
πράξεις αντιπροσωπεύουν µία άξια
κερδοφόρα σωτήρια δραστηριότητα
για τα γραφεία των δικαστικών επιµελητών. Οι παρούσες χώρες που δεν
εφαρµόζουν τη διαπιστωτική πράξη ή
δεν τη γνωρίζουν, εµφανίστηκαν περίεργες γι’ αυτό το µελλοντικό τοµέα
δραστηριότητας.
Η τέταρτη και τελευταία οµάδα εργασίας αφορούσε το διπλό θέµα της επικαιρότητας: αυτό των δικτύων και των
µελλοντικών προοπτικών για τους
δικαστικούς επιµελητές ως προς την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Σ’ αυτή τη συ-
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Αύξηση του
εφ’ απαξ κατά
50% ζητά η
Οµοσπονδία
µας
Άποψη µε δικαστικούς Επιµελητές χωρών της Μεσογείου
στο συνέδριο της Ευρωµεσογειακής

Ύστερα από απόφαση της
ολοµέλειας

ζήτηση πήραν µέρος οι κ.κ., Πρεκετές
Ευθύµιος (Ελλάδα) ως συντονιστής,
Mourad Skander (Τυνησία), Christian
Lorenzo Ruiz Martinez (Ισπανία),
Francoise Andrieux (Γαλλία), Mathieu
Chardon, πρώτος γραµµατέας της Διεθνούς Ένωσης (Γαλλία) και Antonio
Gomes Da Cunha (Πορτογαλία).
Το θέµα των δικτύων αναπτύχθηκε
από την κ. Francoise Andrieux. Η συνάδελφός µας εξήγησε ότι η κατοχύρωση του επαγγέλµατος πρέπει να
γίνει από τη διασυνοριακή οµοιοµορφία και την οικονοµική µονιµοποίηση.
Τελικά, υπέδειξε ότι το δίκτυο δίνει τη
δυνατότητα να ανατραπεί η οικονοµική δοµή των γραφείων, να δώσει
απαντήσεις στο αίτηµα των πελατών,
να σχεδιάσει µία καλύτερη γεωγραφική κατανοµή και να χρησιµοποιήσει
εναρµονισµένες µεθόδους.
Κατά τον Mathieu Chardon (Γαλλία),
είναι ζωτικό η Διεθνής Ένωση να βρίσκεται στην καρδιά των ευρωπαϊκών
θεσµικών συζητήσεων. Δεν µπορούµε να έχουµε µία Ευρώπη δικαίου
χωρίς να συµβουλευόµαστε τους
επαγγελµατίες του δικαίου. Οι δικαστικοί επιµελητές που ασχολούνται
µε την εκτέλεση πρέπει να µετέχουν
στη νοµοθετική διαδικασία. Ως προς
αυτό το δρόµο, όπως φαίνεται, θα
στραφούµε όπως υπέδειξε ο πρώτος
γραµµατέας της Διεθνούς. Είµαστε
τώρα παρόντες στους θεσµούς και
συµµετέχουµε τακτικά στις συναντήσεις που έχουν σχέση µε το ευρωπαϊκό δικαστικό Δίκτυο, την ευρωπαϊκή
Επιτροπή που έχει συσταθεί για την
αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης

(CEPEJ) ή ακόµη και την εφαρµογή
των ευρωπαϊκών οργάνων όπως ο
κανονισµός 1348/2000 της 29ης Μαΐου 2000 για τον τοµέα της επίδοσης.

47 νέοι Έλληνες συνάδελφοι

των

αντιπρο-

σώπων της Οµοσπονδίας το
Δ.Σ. του Ταµείου Πρόνοιας
Δικαστικών Επιµελητών στις
28 Νοεµβρίου 2006, πρότεινε στον αρµόδιο Υπουργό
την αύξηση του χορηγουµέ-

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών
υπέροχων αλλά αρκετά κουραστικών
ηµερών –ειδικά για τους µεταφραστές
τους οποίους και πρέπει να συγχαρούµε για την εξαίρετη δουλειά τους
– ο καθένας µας µπόρεσε να ξαναβρεθεί µε το συνάδελφό του κατά τη
διάρκεια µιας αξιοµνηµόνευτης βραδιάς, όπου η παραδοσιακή µουσική
και ο χορός πήραν τη σκυτάλη από τις
επιστηµονικές συζητήσεις της ηµέρας.
Ιδιαίτερα το ταλέντο του µουσικού
Ευθυµίου Πρεκετέ στο µπουζούκι
προκάλεσε το θαυµασµό όλων µας.
Και οι δικαστικοί επιµελητές οι οποίοι
είχαν την τιµητική τους: 47 νέοι έλληνες δικαστικοί επιµελητές γιόρτασαν
το διορισµό τους κατά τη διάρκεια της
βραδιάς. Ο πρόεδρος Isnard επιστρατεύτηκε για να δώσει τα διπλώµατα
στους επιτυχόντες. Καλωσορίζουµε
τους καινούργιους συναδέλφους µας
στην παγκόσµια οικογένεια των δικαστικών επιµελητών.

νου σήµερα «εφ’ άπαξ» κατά

Όσον αφορά το ενδιαφέρον για την
ευρωµεσογειακή οµάδα της Διεθνούς Ένωσης, δεν έχουµε τίποτα
να αποδείξουµε. Περιµένουµε όλοι
µε ανυποµονησία τις προσεχείς συναντήσεις της οµάδας των οποίων ο
τόπος και η ηµεροµηνία θα ανακοινωθούν σύντοµα.


ας) και δεν ανταποκρίνεται

50%, επικαλούµενο στοιχεία
που προέκυψαν από πρόσφατη αναλογιστική µελέτη
τα οποία δείχνουν την δυνατότητα καταβολής της αύξησης. Η πρόταση της αύξησης
εισήχθη στο Συµβούλιο από
τους εκπροσώπους του κλάδου στο Ταµείο και τακτικά
µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου
Προνοίας (Καζάκη, Ροϊδη,
Ζούζουλα) και το ευχάριστο
είναι ότι η απόφαση ελήφθη
µε την «σύµφωνη γνώµη»
της κυβερνητικής επιτρόπου.
Ως γνωστόν το χορηγούµενο σήµερα εφ’ άπαξ είναι
χαµηλό (435,63 ΕΥΡΩ ανά
έτος πραγµατικής υπηρεσίστην ανταποδοτικότητα των
εισφορών που καταβάλουν
οι ασφαλισµένοι.
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Απονοµή διπλωµάτων στους νέους Δικαστικούς Επιµελητές

Σ

τις 16 Σεπτεµβρίου έγινε στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η τελετή απονοµής των διπλωµάτων
στους νέους µας συναδέλφους.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Παναγιώτης
Πανούρης, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, οι Αρεοπαγίτες κ.κ. Γρηγόρης Τιµαγένης και Κων/νος Βαλµαντώνης,
καθώς και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Θράκης κ.κ. Σταµάτης Χαρατσής και
Γιάν νης Δερµεντζόγλου.
Απονοµή διπλώµατος από τον Γ. Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης
κ. Παναγιώτη Πανούρη.

Ο Jacques Isnard πρόεδρος της ΔΕΔΕ
απονέµει δίπλωµα σε νέα συνάδελφό µας.

Η έκπληξη της βραδυάς ήταν η
παρουσία του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιµελητών Γάλλου κ. Ζακ Ισ νάρ,
του µέλους της Γραµµατείας της
ΔΕΔΕ και Γραµµατέα της Euromed
Τυνήσιου Μουράτ Σκάντερ και
συναδέλφων από εννέα χώρες
που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση µετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου της EUROMED
που διοργάνωσε η Οµοσπονδία
µας.
Εκ µέρους των νέων συναδέλφων µίλησε η κ. Ιωάν να Ραδιώτη και τα διπλώµατα απένειµαν ο
Γενικός Γραµµατέας του Υπουρ-

Απονοµή διπλώµατος από τον
Αρεοπαγίτη κ. Γρηγόρη Τιµαγένη

γείου Δικαιοσύνης, ο Πρόεδρος
της ΔΕΔΕ κ. Ζακ Ισ νάρ, ο Αρεοπαγίτης κ. Γρηγόρης Τιµαγένης
και ο Γραµµατέας της EUROMED
κ. Μουράτ Σκάντερ.
Στη συνέ χεια όλοι οι νέοι συνάδελφοι µε τους συγ γενείς τους
και τους συναδέλφους µας από
τις χώρες της Μεσογείου διασκέδασαν χορεύοντας και τραγουδώντας υπό τους ήχους ζωντανής ορχήστρας µέ χρι τις πρωϊνές
ώρες. 

Αγορά γραφείων από την Οµοσπονδία µας
Η Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών προβαίνει αυτές τις ηµέρες σε υπογραφή συµβολαίου για την αγορά γραφείων. Τα γραφεία βρίσκονται στον τέταρτο όροφο κτιρίου της πλατείας Καραϊσκάκη (Καρόλου
28) και είναι επιφανείας 220 περίπου τ.µ. Ένα όνειρο που ήταν και διακαής πόθος των αντιπροσώπων της
Οµοσπονδίας µας γίνεται επιτέλους πραγµατικότητα. Ένας χώρος που σύντοµα θα διαµορφωθεί και αφού
εξοπλιστεί κατάλληλα θα αποτελέσει την αφετηρία για καινούργιες κατακτήσεις του κλάδου µας.
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ
Επειδή από τις 4 Ιουλίου 2006 ισχύει ο ν. 3472/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 135/ 4-7-2006) και συγκεκριµένα το άρθρο 3.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ του νόµου αυτού.
Επειδή εκδόθηκε και διανεµήθηκε στους Προϊσταµένους των Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων της χώρας η µε
αριθµό πρωτοκόλλου 382/17-10-2006 διευκρινιστική εγκύκλιος του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Επειδή, όπως µας ενηµέρωσαν συνάδελφοι από αρκετά µέρη της χώρας, άρχισαν να αντιµετωπίζουν, ήδη,
προβλήµατα από την εφαρµογή του νόµου αυτού.
Σας ενηµερώνουµε για τα κάτωθι:
· Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται
ως εξής: “ 1. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών που διευθύνει το Πρωτοδικείο ρυθµίζει µε πράξη του την υπηρεσία όλων
των Ειρηνοδικών της περιφέρειάς του και την κατανέµει ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για να αντιµετωπισθούν θέµατα επείγοντα ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ορίζει κατά περίπτωση ειρηνοδίκη υπηρεσίας για τα κατά
τόπους Ειρηνοδικεία. 2.Η πράξη του προέδρου Πρωτοδικών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου, δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος της. ……….”
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νόµου αυτού η υπηρεσία θα ορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών
είτε ανά εβδοµάδα είτε ανά µήνα.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 16η Σεπτεµβρίου 2006.
· Στην πιο πάνω αναφεροµένη διευκρινιστική εγκύκλιό του ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και στην παράγραφο
2 αναφέρει: “Ο προσδιορισµός δικασίµων, η έκδοση διαταγών πληρωµής, οι σφραγίσεις, προγράµµατα πλειστηριασµών όπως και οι ένορκες βεβαιώσεις και λοιπές ενέργειες, που ανήκουν στην αρµοδιότητα ειρηνοδικείων εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου θα εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τον Ειρηνοδίκη που έχει
οριστεί από τον πρόεδρο Πρωτοδικών ως υπηρεσία στο περιφερειακό αυτό Ειρηνοδικείο κατά την αντίστοιχη
χρονική περίοδο. Αυτό όµως δεν εµποδίζει τον Ειρηνοδίκη αυτόν, υπηρεσίας, να επιλύει τα ανωτέρω ανακύπτοντα προβλήµατα, εφόσον είναι δυνατόν, από την έδρα του κεντρικού Ειρηνοδικείου, προκειµένου να αποφύγει
τη συχνή µετάβασή του στο περιφερειακό Ειρηνοδικείο. ……..”
Για την ασφάλεια της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (κινητών ή ακινήτων) και λόγω της υποχρέωσης
κοινοποίησης της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών αλλά και της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης,
πιστεύουµε ότι ο Δικαστικός Επιµελητής θα πρέπει πρώτα από όλα να ενηµερώνεται (δια ζώσης ή τηλεφωνικά)
για το ποιος Ειρηνοδίκης έχει οριστεί Ειρηνοδίκης υπηρεσίας του περιφερειακού αυτού Ειρηνοδικείου από τον
αρµόδιο πρόεδρο Πρωτοδικών και στη συνέχεια, αφ’ ενός µεν, να µεταβαίνει στο Ειρηνοδικείο (κεντρικό ή περιφερειακό) όπου βρίσκεται αυτός και να του επιδίδει το έγγραφο, αφ’ ετέρου δε, να µεταβαίνει στην έδρα του
περιφερειακού Ειρηνοδικείου προκειµένου να παραδώσει το επιδιδόµενο έγγραφο, ώστε αυτό να καταχωριστεί
στο αρµόδιο βιβλίο των εκτελέσεων που το κάθε Ειρηνοδικείο τηρεί.
Αυτό το συνιστούµε, έτσι ώστε και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης να διασφαλίζεται αλλά και ο συνάδελφος να καλύπτεται από τυχόν κακόπιστους οφειλέτες και όχι µόνο.
Γίνεται εδώ επισήµανση ότι τα Ειρηνοδικεία µε έδρα τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Ειρηνοδικεία των νήσων στις οποίες δεν εδρεύει Πρωτοδικείο, εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
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Δεν είναι υποχρεωτική η επισύναψη αποσπάσµατος
κτηµατολογικού διαγράµµατος στην κατασχετήρια έκθεση

Η

Οµοσπονδία µας µε αφορµή προβλήµατα που είχαν προκύψει από τον Αύγουστο µήνα και από το
γεγονός ότι οι Προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων µας ζητούσαν να επισυνάπτουµε αποσπάσµατα κτηµατολογικού διαγράµµατος στις εγγραφές κατασχετήριας έκθεσης, αναγγελίες και δήλωση
πλειστηριασµού, απευθύνθηκε στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και πήρε την πιο κάτω απάντηση, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς και τα κτηµατολογικά γραφεία και το πρόβληµα που είχε προκύψει λύεται
οριστικά.
Σας δηµοσιεύουµε αυτούσια την απάντηση:
«Με αφορµή ερωτήµατα δικαστι-

επέρχονται όταν συντρέξουν και

κών επιµελητών για την υποχρέ-

άλλα γεγονότα (προβλεπόµενα

ωση επισύναψης αποσπάσµατος

από το νόµο ή τον ίδιο το δικαι-

κτηµατολογικού

διαγράµµατος

οπρακτούντα). Εµπράγµατη δι-

κατασχετήρι-

καιοπραξία κατά την έννοια του

ων εκθέσεων, που συντάσσουν

νόµου είναι εκείνη µε την οποία

σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολιτι-

συνιστάται, αλλοιώνεται, µετατί-

κής Δικονοµίας, επιθυµούµε να

θεται ή καταργείται εµπράγµατο

σας γνωρίσουµε τα ακόλουθα:

δικαίωµα. Οι δικαιοπραξίες αυ-

στις

περιλήψεις

Στην υπ’ αριθµ. ΑΠ ΔΠ 8217/
4319Οικ./6-10-2006

εγκύκλιο

Δίκαιο.»

του Ο.Κ.Χ.Ε. που εστάλη στα

Η επιβολή αναγκαστικής κατάσχε-

Λειτουργούντα

Κτηµατολογικά

σης δεν συνιστά δικαιοπραξία,

Γραφεία και ειδικότερα στη σελί-

αλλά πρόκειται για µέτρο αναγκα-

δα (5) αυτής αναφέρεται ότι:

στικής εκτέλεσης, που αποσκοπεί

«Εάν η πράξη της οποίας ζητείται
η καταχώριση στο κτηµατολογικό
φύλλο είναι εµπράγµατη δικαιοπραξία, τότε επισυνάπτεται σε
αυτήν, υποχρεωτικώς και µε

10

τές ρυθµίζονται στο Εµπράγµατο

στην

ικανοποίηση

χρηµατικών

απαιτήσεων του κατασχόντα κατά
του οφειλέτη σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.

ποινή ακυρότητάς της, το προ-

Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η

βλεπόµενο στην παράγραφο 4 του

επισύναψη του αποσπάσµατος

άρθρου 14 κυρωµένο απόσπασµα

κτηµατολογικού

του

διαγράµµα-

δεν είναι υποχρεωτική για τις πε-

τος, απλό αντίγραφο του οποίου

ριλήψεις κατασχετήριας έκθεσης

συνυποβάλλεται µε την αίτηση

που συντάσσει ο δικαστικός επι-

της παραγράφου 1 του άρθρου

µελητής, αφού στις περιπτώσεις

14. Δικαιοπραξία είναι η δή-

αυτές η παραγωγή έννοµων απο-

λωση

βουλήσεως

τελεσµάτων δεν είναι προϊόν της

(µονοµερής ή πολυµερής, π.χ.

δικαιοπρακτικής βούλησης των

σύµβαση), η οποία κατευθύνε-

εµπλεκόµενων µερών. Το ίδιο

ται στην παραγωγή θεληµένων

ισχύει και για τις λοιπές εγγρα-

έννοµων αποτελεσµάτων, που

πτέες πράξεις, που επιφέρουν
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κτηµατολογικού

(ιδιωτικής)

διαγράµµατος

δέσµευση της εξουσίας διάθεσης
του δικαιώµατος κυριότητας στα
πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης και προβλέπονται είτε στον
ΚΠολΔ (π.χ. αναγγελία απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης,
δήλωση συνέχισης πλειστηριασµού), είτε σε ειδικούς νόµους
(π.χ. επιταγή ν.δ. 1923 περί ανωνύµων εταιρειών).
Υπενθυµίζουµε επίσης ότι η επισύναψη αποσπάσµατος κτηµατολογικού διαγράµµατος δεν
είναι υποχρεωτική στις διοικητικές πράξεις και στις δικαστικές
αποφάσεις, που είναι εγγραπτέες κατά το άρθρο 12 του νόµου 2664/1998 (π.χ. αποφάσεις
ασφαλιστικών µέτρων για την
εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης κ.λ.π.). Το ίδιο ισχύει και για
τις εγγραπτέες αγωγές και εν γένει εγγραπτέες διαδικασικές πράξεις. Όταν δεν συντρέχει νόµιµη
υποχρέωση επισύναψης του
αποσπάσµατος κτηµατολογικού
διαγράµµατος στις εγγραπτέες
πράξεις, τότε αυτό συνυποβάλλεται µε την αίτηση καταχώρισης
χωρίς να απαιτείται η τήρηση
οιασδήποτε άλλης διατύπωσης. (π.χ. αναγραφή του ΚΑΕΚ
στο έγγραφο που περιέχεται η
εγγραπτέα πράξη)».
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πραγµατοποιήθηκε και φέτος, η ετήσια τακτική ολοµέλεια
της Οµοσπονδίας µας στις 24 Οκτωβρίου 2006 στο ξενοδοχείο Τιτάνια.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ο Σταµάτης Χαρατσής, αντιπρόεδρος ο Γιώργος Μήτσης και γραµµατέας ο
Δηµήτρης Τσιτσώνης.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ολοµέλειας και πρώτος έλαβε το λόγο ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ευθύµιος Πρεκετές. Τόνισε ότι αυτή είναι η τελευταία
τακτική ολοµέλεια της Οµοσπονδίας , µε αυτή τη σύνθεση
και ότι οι περισσότεροι από τους στόχους που είχαν τεθεί
πραγµατοποιήθηκαν ή έχουν δροµολογηθεί και βρίσκονται
στο στάδιο της ολοκλήρωσης.
Ξεκινώντας από το θέµα ηµερήσιας διάταξης «πεπραγµένα»
ανέλυσε στους αντιπροσώπους τις ενέργειες της εκτελεστικής γραµµατείας για τα θέµατα που αφορούν τον κλάδο και
αναφέρθηκε λεπτοµερώς:
n Στη δηµοσίευση στο ΦΕΚ των καινούργιων αµοιβών του
ΚΕΔΕ.
n Στη σύσταση καινούργιας επιτροπής από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την αναµόρφωση διατάξεων του ΚΕΔΕ.
n Στις κατατεθειµένες προτάσεις µας προς τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναµόρφωση του ΚΠολΔ,
που έτυχαν πολύ θετικής ανταπόκρισης και είµαστε βέβαιοι πως όταν ολοκληρωθεί το έργο της, οι δικές µας
θέσεις (διαπιστωτικές πράξεις, άρθρο 125, αναστολή
προθεσµιών κατά το µήνα Αύγουστο και πολλές άλλες)
θα συµπεριλαµβάνονται στις τελικές προτάσεις της.

λώσεις, γραµµατειακής υποστήριξης για τα δικόγραφα
εξωτερικού κ.λ.π.
Τέλος, έγινε αναλυτική συζήτηση από όλους τους αντιπροσώπους για τα ασφαλιστικά ταµεία µας και για τα θέµατα
που ανέκυψαν κυρίως όσον αφορά την πρόθεση του ΤΥΔΕ
για διπλασιασµό της ονοµαστικής αξίας των ενσήµων του
και την αύξηση της εφάπαξ παροχής µας από το ΤΠΔΕ, σύµφωνα µε προηγούµενη απόφαση της ολοµέλειάς µας.
Ολοι οι σύνεδροι τοποθετήθηκαν επί των ανωτέρω θεµάτων και γενικά έγινε µία από τις πλέον πολιτισµένες συζητήσεις, µε ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, στην ιστορία των
συνεδριάσεων.
Στο τελευταίο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προϋπολογισµός-Απολογισµός» όλοι οι αντιπρόσωποι ενέκριναν την
έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για τα οικονοµικά στοιχεία
της περιόδου 13-9-2005 έως και 12-9-2006.

ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
Στα βόρεια της Πατρίδος µας
στη Θράκη εκεί ψηλά
κάποια παιδιά αγωνίζονται
εργάζονται σκληρά
Κλήσεις, διαταγές, εξώδικα
εφέσεις, αγωγές

n Στις επιδόσεις των δικογράφων του εξωτερικού που συνεχίζουµε να τις «κυνηγάµε», παρά την αδιαφορία των
υπηρεσιακών παραγόντων.

οληµερίς µοιράζουνε

n Στο βιβλίο των Δικαστικών Επιµελητών, µε τα υποδείγµατα, που είναι πλέον γεγονός και κοσµεί τις προθήκες των
νοµικών βιβλιοπωλείων.

Χιόνια βροχές δεν σκιάζονται

n Στην ιστοσελίδα µας που σε διάστηµα µόλις δύο ετών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα ενηµέρωσης και καθηµερινά
δεχόµαστε συγχαρητήρια για την πληρότητα της ενηµέρωσης που προσφέρει και την οποία επισκέπτονται επαγγελµατίες από όλους τους όµορους χώρους αποτελεί, δε,
τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο διαφηµιστή µας.

του Νόµου οι τιµητές

τη λύσσα του Θρακιά
υγεία µόνο νάχουνε
κι’ αντέχουνε πολλά
Όσο και αν τους µάχονται
όσο κι αν τους κτυπούνε

n Στην διασφάλιση του κλειστού αριθµού οργανικών θέσεων σύµφωνα µε την οδηγία Μπολγκεστάϊν.

όρθιοι πάντα µένουνε

n Στην αγορά γραφείων από την Οµοσπονδία επί της οδού
Καρόλου που έφτασε στο τέλος της και ήδη δροµολογείται η σύναψη του δανείου και η υπογραφή του συµβολαίου. Ένα µεγάλο βήµα για την οµοσπονδία µας η απόκτηση µόνιµης και αξιοπρεπούς στέγης που θα καλύπτει
όλες τις ανάγκες της για συνεδριάσεις, σεµινάρια, εκδη-

Χρήστος Γαλαζούλας

ποτέ τους δε λυγούνε
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ΝΕΑ

Α ΣΦΑ Λ Ι Σ Τ ΙΚ ΕΣ ΕΙ ΣΦΟΡΕΣ 20 0 6
TAMEIO ΝΟΜΙΚΩΝ

Μ

ε την µε αριθµό 400/2006 εγκύκλιο του Ταµείου Νοµικών γνωστοποιείται η µηνιαία εισφορά των αµίσθων
ασφαλισµένων υπέρ του Τ.Ν για το έτος 2006 η οποία διαµορφώνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 22,32,44 και 52
του Ν. 2084/92 όπως ισχύει, των Π.Δ 125/93 και Π.Δ 173/93,
του άρθρου 19 του Ν. 2150/93, του άρθρου 13 και 18 του Ν.
3232/04, όπως ισχύουν σήµερα σύµφωνα µε τις ακόλουθες
ασφαλιστικές κατηγορίες:
Α) Ασφαλισµένοι πριν την 1/1/93 µε χρόνο ασφάλισης άνω
5ετίας 134,36€ µηνιαίως χ 12 = 1.612,32€
Β) Ασφαλισµένοι πριν την 1/1/93 µε χρόνο ασφάλισης κάτω
5ετίας 67,18€ µηνιαίως χ 12 = 806,16€
Γ) Ασφαλισµένοι µετά την 1/1/93 µε χρόνο ασφάλισης άνω
5ετίας 126,92€ µηνιαίως χ 12 = 1.523,04€ (1η ασφαλιστική
κατηγορία)
Δ) Ασφαλισµένοι µετά την 1/1/93 µε χρόνο ασφάλισης κάτω
5ετιας 63,46€ µηνιαίως χ 12 = 761,52€ (1η ασφαλιστική
κατηγορία)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το ασφαλιστικό βιβλιάριο έτους 2006 πρέπει να παραδοθεί
στα οικεία Ειρηνοδικεία από 1/1/07 έως 28/2/2007 από τους
Δικαστικούς Επιµελητές. Κάτω της 5ετίας θεωρούνται διορισµένοι οι Επιµελητές µετά την 1/1/2001 (για την 5ετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης). Ασφαλισµένοι πριν την 1/1/93
θεωρούνται όσοι ασφαλίστηκαν πριν την ηµεροµηνία αυτή σε
οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης (ανεξάρτητα αν διορίστηκαν
Δικ. Επιµελητές πριν ή µετά την 1/1/93). Ασφαλισµένοι µετά
την 1/1/93 θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν µετά την
ηµεροµηνία αυτή. Λογαριασµοί της ΕΤΕ για απόδοση υπόλοιπου ασφ/κής εισφοράς µε την ON LINE διαδικασία TR 4300:
1. Αριθµός λογ/σµού για Τ.Ν.: 040 – 546154 – 57
2. Αριθµός πελάτη (Τ.Ν.) στην ΕΤΕ: 9805690008
3. Κωδικός αιτιολογίας 1 (για υπόλοιπο τακτικής εισφοράς)
στο ΤΝ
4. Αριθµός µητρώου ασφαλισµένου στο Τ.Ν. (Α.Μ./Τ.Ν.) Ταµείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών

TAMEIO ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Το Ταµείο από το 1993 διανέµει, µέσω των Συλλόγων, κατ’
έτος τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και οι Δικαστικοί Επιµελητές
πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς για να παραλαµβάνουν το
ασφαλιστικό τους βιβλιάριο εγκαίρως προκειµένου να επικολλούν τα αποκόµµατα των ενσήµων στο τέλος κάθε µήνα για τις
πράξεις που διενεργήθηκαν στη διάρκειά του.
Τα Μέλη του Συλλόγου Εφετείου Αθήνας – Πειραιά – Αιγαίου – Δωδεκανήσου, οι συνάδελφοι του συλλόγου των
Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς θα παραλαµβάνουν το
ασφαλιστικό τους βιβλιάριο από το Ταµείο (Νικηταρά 2-4), οι
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δε των υπολοίπων Πρωτοδικείων που ανήκουν στο Εφετείο
Αιγαίου – Δωδεκανήσου θα παραλαµβάνουν το ασφαλιστικό
τους βιβλιάριο ταχυδροµικώς στη διεύθυνση που µας δηλώνουν, µαζί µε τη βεβαίωση των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Οι Παλαιοί Ασφαλισµένοι, πρέπει να επικολλούν κάθε
µήνα τα αποκόµµατα των ενσήµων για τις πράξεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί και στην περίπτωση που δεν συµπληρωθεί
η υποχρεωτική εισφορά των πενήντα (50) ενσήµων κατά
µήνα, υπάρχει η υποχρέωση µέχρι τέλος κάθε έτους να
συµπληρωθεί αυτή, ή µε την επικόλληση ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ή µε την κατάθεση του αναλογούντος ποσού στο
λογαριασµό της Εµπορικής Τράπεζας (αριθµός 85484311) το
αργότερο µέχρι 31.12 του αυτού ασφαλιστικού έτους.
Για τους συναδέλφους που ορκίσθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και έχουν υπαχθεί στους νέους ασφαλισµένους,
η µηνιαία εισφορά για το έτος 2006 ανέρχεται στο ποσό των
(25,38) Ευρώ και ετησίως 25,38 Χ 12 =304,56 .
Για τον υπολογισµό της ελάχιστης µηνιαίας εισφοράς υπολογίζονται οι επιδόσεις και οι εκθέσεις. Τα αποκόµµατα των
ενσήµων επικολλούνται στο βιβλιάριο για όλες τις πράξεις
που έχουν πραγµατοποιήσει ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.
Επειδή η εισφορά είναι µηνιαία προτιµότερο είναι οι νέοι
ασφαλισµένοι να επικολλούν ολόκληρα ένσηµα, για την
συµπλήρωση της υποχρεωτικής µηνιαίας εισφοράς και να
µη καταβάλουν κάθε µήνα τη διαφορά στην Τράπεζα προς
αποφυγή απώλειας των αποδεικτικών της τράπεζας.
Τα αποκόµµατα των ενσήµων αντιγράφων (0,20€) δεν θα
επικολληθούν στα ασφαλιστικά βιβλιάρια αλλά στα ειδικά
φύλλα του Ταµείου Προνοίας που θα διανεµηθούν στους
Συλλόγους µαζί µε τα ασφαλιστικά βιβλιάρια.
Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια υποβάλλονται στο Ταµείο µέχρι την
15η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους (Νικηταρά 2 – 4, τ.κ.
106 78 Αθήνα) απευθείας στα γραφεία του Ταµείου για τους
ασφαλισµένους εντός Αττικής ή µε συστηµένη επιστολή για
τους ασφαλισµένους εκτός Αττικής.
Δεν θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών για
φορολογική χρήση, εάν δεν είναι συµπληρωµένη η δήλωση για τις πράξεις που έχει πραγµατοποιήσει από το πρώτο
αριθµό µέχρι το τελευταίο του έτους 2006 κατά µήνα.
Συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συµπλήρωση της δήλωσης προς αποφυγή καταλογισµών έστω και
για ένα ένσηµο.
Η κατάθεση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων για όλους
τους ασφαλισµένους, πρέπει να γίνεται µέχρι την 15η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους που αφορά το βιβλιάριο
ή σε περίπτωση παράτασης κατάθεσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, την ηµεροµηνία που θα αποφασίσει το Διοικητικό
Συµβούλιο και θα ανακοινωθεί στα µέλη .
Μη εµπρόθεσµη παράδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου

ΝΕΑ
όλων των ασφαλισµένων θεωρείται από εφόσον γίνει από
την 16/02 µέχρι 30/06 του επόµενου έτους που αφορά το
βιβλιάριο µε την καταβολή του διπλάσιου της ετήσιας εισφοράς του (υπολογίζοντας και την συµπλήρωση της υποχρεωτικής εισφοράς). Η παράδοση από 01/07 του έτους και µετά
συνιστά απώλεια ασφαλιστικής χρονιάς.

Τ.Υ.Δ.Ε
Γνωστοποιούµε στους συναδέλφους ασφαλισµένους στο ταµείο υγείας δικηγόρων επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε) ότι η τήρηση και συµπλήρωση του βιβλιαρίου αυτού είναι υποχρεωτική.
Οι µηνιαίες τακτικές εισφορές θα εισπράττονται µε την επικόλληση του ενσήµου ΤΥΔΕ σε κάθε έγγραφό µας: Επίδοση, έκθεση που αφορά πράξη εκτέλεσης και περίληψη για πλειστηριασµό καθώς και σε κάθε φύλλο αντιγράφου.
Το ύψος της ονοµαστικής αξίας του ενσήµου αυτού από 1-1-2002
ορίστηκε στο ποσό των 0,36€ (Φ.Ε.Κ 1561/21-11-2001 τ. Β΄).

Σ

Για τους συναδέλφους που δεν συµπλήρωσαν πενταετία (5ετία) από την ηµεροµηνία ορκωµοσίας τους για
κάθε µήνα αποκόµµατα αξίας 25€.
Την ίδια εισφορά θα καταβάλλουν και οι προαιρετικά
ασφαλισµένοι ασκούµενοι.
Για εκείνους που συµπλήρωσαν πενταετία(5ετία) από την
ηµεροµηνία συµπληρώσεως στο µηνιαίο ποσό των 50€.
Όποια διαφορά προκύπτει από την µη συµπλήρωση των ενσήµων η διαφορά αυτή θα καλύπτεται µε ολόκληρα ένσηµα ή θα
καταβάλλεται σε ευρώ η διαφορά, µέχρι τέλος Φεβρουαρίου
εποµένου έτους, µε ταχυδροµική επιταγή ή απευθείας στο ταµείο.
Ο κάθε συνάδελφος παραλαµβάνει από το σύλλογό του το
βιβλιάριο και το καταθέτει σ΄αυτόν συµπληρωµένο µέχρι
την τελευταία ηµέρα του µηνός Φεβρουαρίου του εποµένου
έτους. Η µη παράδοση του βιβλιαρίου µέσα στις παραπάνω
προθεσµίες ή η ελλιπής συµπλήρωση αυτού καθιστούν τις
εισφορές προσαυξηµένες.


Αύξηση αµοιβών Κ.Ε.Δ.Ε Σηµαντικές µεταβολές

τα πλαίσια των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας µας και ύστερα από τις επιτυχηµένες ενέργειες για τις
αυξήσεις των δικαιωµάτων µας σε όλα τα κονδύλια της κοινής επίδοσης και εκτέλεσης (ΦΕΚ 1476/27-10-2005), η Ο.Δ.Ε.Ε
έβαλε σαν στόχο την υλοποίηση µιας ακόµα δέσµευσής της. Τις αυξήσεις των δικαιωµάτων για τις επιδόσεις και εκτελέσεις
σύµφωνα µε τον Κ.Ε.Δ.Ε.

Μετά από επίπονες προσπάθειες της εκτελεστικής γραµµατείας, ένα χρόνο µετά τις αυξήσεις κοινής επίδοσης και εκτέλεσης, έγινε
και αυτό πραγµατικότητα αφού η σχετική απόφαση δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ µε αριθµό 1560/24-10-2006. Το ύψος των αυξήσεων σε ποσοστό φθάνει σε πολλά κονδύλια το 15% της δε χιλιοµετρικής αποζηµίωσης σε 33%, και το πιο σπουδαίο πιστεύουµε
ότι οι αυξήσεις αυτές συνιστούν επιτυχία του κλάδου µέσα σε ένα συνεχώς πιεστικό κοινωνικό περιβάλλον και κλίµα.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 24.11.06, δηλ. ένα µήνα µετά
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ηµεροµηνία κατά την οποία παύει η ισχύς της προηγούµενης
απόφασης (αριθµ. 1033896/2002-4/0016/31.05.01 – ΦΕΚ
727/12.06.01 – τ.Β’).
Οι αµοιβές των δικαιούχων για τις πράξεις εκτέλεσης που
έχουν διενεργηθεί µέχρι και την 23.11.06 καταβάλλονται σύµφωνα µε την προηγούµενη απόφαση, ενώ για τις πράξεις εκτέλεσης από την 24.11.06 και µετά, ανεξαρτήτως από τον χρόνο
έκδοσης της παραγγελίας κατάσχεσης ή άλλης εντολής, η καταβολή θα γίνεται σύµφωνα µε τη νέα Υπουργική απόφαση.
Με την πιο πάνω απόφαση, εκτός από την αναπροσαρµογή
των δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές:
α) Οι αµοιβές των δικαιούχων υπολογίζονται στο συνολικό
ποσό της οφειλής, δηλ. στο βεβαιωµένο ποσό, συµπεριλαµβανοµένου και του ποσού της προσαύξησης εκπρόθεσµης καταβολής, το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία
κατάσχεσης.
β) Ορίστηκε πάγια αµοιβή για κάθε επί πλέον ακίνητο,
που κατάσχεται και περιλαµβάνεται στην ίδια παραγγελία κατάσχεσης.

Επισηµαίνονται τα ακόλουθα, όσον αφορά την καταβολή
των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης.
α. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται και στην περίπτωση ανάκλησης της παραγγελίας κατάσχεσης ή οποιασδήποτε άλλης εντολής διοικητικής εκτέλεσης του Προϊσταµένου της
Δ.Ο.Υ., εάν εν τω µεταξύ ο δικαστικός επιµελητής ή ο υπάλληλος έχει ήδη προβεί στις σχετικές πράξεις εκτέλεσης.
β. Τα έξοδα αυτά εισπράττουν οι δικαιούχοι και στην περίπτωση κατά την οποία ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. προέβη εκ παραδροµής σε πράξεις εκτέλεσης, όπως στην
περίπτωση εκτέλεσης σε βάρος περιουσίας ήδη αποβιώσαντος.
γ. Όταν η εκτέλεση αφορά έσοδα Νοµικών Προσώπων ή
Τρίτων, η αµοιβή καταβάλλεται από το Νοµικό Πρόσωπο ή
τον Τρίτο, το έσοδο του οποίου εισπράττει η Δ.Ο.Υ.
Οι αµοιβές του δικαστικού επιµελητού από κάθε Δ.Ο.Υ. δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων
(18.000) ευρώ κατ’ έτος, εξαιρουµένων των οδοιπορικών,
της πρόσθετης χιλιοµετρικής αποζηµίωσης, των αντιγραφικών δικαιωµάτων του, καθώς και των δικαιωµάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης του µάρτυρα.
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NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

Προσωπική κράτηση

Η

επιβολή της προσωπικής κράτησης προβλέπεται
από τα άρθρα 1047-1054 ΚΠολΔ. Οι από το νόµο
προβλεπόµενες περιπτώσεις προσωπικής κράτησης µνηµονεύονται περιοριστικά, είναι ανεπίδεκτες
επέκτασης ή αναλογικής εφαρµογής και οι σχετικές διατάξεις
υπόκεινται σε στενή ερµηνεία. (Ι.Μπρίνιας, «Αναγκαστική Εκτέλεσις», σελ. 2441 επ.) Επίσης η προσωποκράτηση για χρέη
προβλέπεται και από τις διατάξεις της από 4.11.1950 Σύµβασης
της Ρώµης «Για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών» που κυρώθηκε µε το
ν.δ. 53/74 (ΕΣΔΑ) και αποτελεί εποµένως εσωτερικό ηµεδαπό
δίκαιο κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος. Περαιτέρω,
µε το ν. 2462/97 κυρώθηκε από την Ελλάδα το «Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα» του ΟΗΕ, από
την επικύρωσή του δε, αποτελεί διάταξη υπέρτερης νοµικής
ισχύος σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος. Στο άρθρο
11 του Συµφώνου αυτού ορίζεται ότι « κανείς δεν φυλακίζεται
αποκλειστικά λόγω της αδυναµίας του να εκπληρώσει συµβατική υποχρέωση». Με την έναρξη ισχύος του άρθρου 11
ΔΣΑΠΔ το βασικό ερώτηµα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν τα Δικαστήρια και οι θεωρητικοί του δικαίου ήταν, αν µε
το νέο νόµο καταργήθηκε πράγµατι η προσωπική κράτηση για
εµπορικά χρέη, τελικά όµως επικράτησε η άποψη, ότι η προσωπική κράτηση διατηρείται, αλλά υπό όρους.

1.Η νοµική φύση και το επιτρεπτό της
προσωπικής κράτησης

Τ

ο επιτρεπτό ή µη της εν γένει προσωποκρατήσεως ως θεσµού
δεν ρυθµίζεται ειδικά από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1
Σ αλλά από τα άρθρα 5 και 6 αυτού. Η µε βάση το άρθρο 1047
ΚΠολΔ προσωποκράτηση δεν αντίκειται στο άρθρο 6 παρ. 1
Σ διότι τούτο αναφέρεται αποκλειστικά στις εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας έναντι ποινικής διώξεως. ΕφΑθ 4008/2001 ΕλΔ
2003,829.

Η

προσωποκράτηση για χρέη προβλέπεται και από τις διατάξεις της από 4.11.1950 Συµβάσεως της Ρώµης «δια την
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών
ελευθεριών», που κυρώθηκε µε το νδ 53/74 και αποτελεί εποµένως εσωτερικό ηµεδαπό δίκαιο κατ’ άρθρο 29 απρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος. ΕφΑθ 4008/2001 ΕλΔ 2003,829.

Μ

ετά τη διάταξη του άρθρου 11 του Διεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, το οποίο
κυρώθηκε µε το ν. 2462/97 σύµφωνα µε την οποία διάταξη «κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναµίας να εκπληρώσει συµβατική υποχρέωση» και µετά την κατάθεση στις 5.5.1997
στο Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ του εγγράφου προσχωρήσεως της
Ελλάδος στο εν λόγω Διεθνές Σύµφωνο έπαυσε από τις 5.8.1997
να ισχύει η διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 του ΚΠολΔ, που
παρέχει τη δυνατότητα στο δανειστή να ζητήσει προσωπική κράτη-
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ση κατά του οφειλέτη εµπόρου για µη εκπλήρωση εµπορικής υποχρεώσεως. ΕφΑθ 926/98 ΔΕΕ 1998,705 (σηµ. Ε. Περάκη).

Η

διάταξη του άρθρου1047 παρ. 1 του ΚΠολΔ ίσχυσε κατά το
χρόνο ασκήσεως της κρινοµένης αγωγής. Μετά όµως την
εξαφάνιση της εκκαλουµένης αποφάσεως ακολουθεί νέο
στάδιο της κατ’ έφεση δίκης, κατά το οποίο το δευτεροβάθµιο
Δικαστήριο, αν κρατήσει αυτό την υπόθεση, υποκαθίσταται στη
θέση του Πρωτοβάθµιου Δικαστηρίου και την δικάζει κατ’ ουσίαν.
Κατά το στάδιο αυτό εφαρµόζεται ο νόµος που ισχύει κατά το
χρόνο της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του δευτεροβάθµιου Δικαστηρίου ασχέτως αν έχει ή όχι αναδροµική δύναµη, αρκεί να καταλαµβάνει την επίδικη έννοµη σχέση. ΕφΑθ 926/98 ΔΕΕ
1998,705, ΕφΠειρ 1410/97 ΔΕΕ 1998,706 (σηµ. Ε. Περάκη).

Τ

ο άρθρο 11 του Διεθνούς Συµφώνου δεν κατήργησε τις
διατάξεις περί προσωπικής κρατήσεως κατά εµπόρων
για εµπορική αιτία, αλλά παρέχει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να µαταιώσει την προσωπική του κράτηση, προβάλλοντας και
αποδεικνύοντας την αδυναµία του και τους λόγους της µη εκπλήρωσης της συγκεκριµένης συµβατικής του υποχρέωσης. ΕφΠατρ
59/98 ΔΕΕ 1998,708.

Η

διάταξη του άρθρου 11 του Διεθνούς Συµφώνου για την
ορθή εφαρµογή της οποίας απαιτείται ο συνδυασµός της µε
τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος,
και τη συναγόµενη από αυτές και τη διάταξη του άρθρου 951 παρ.
2 του ΚΠολΔ αρχή της αναλογικότητας κατά την παροχή έννοµης

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

προστασίας µε τη µορφή αναγκαστικής εκτελέσεως, δεν επέφερε
την κατάργηση της προσωπικής κρατήσεως, αλλά, προϋποθέτοντας την ισχύ της ως µέσου αναγκαστικής εκτελέσεως για την
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, περιέστειλε µόνο το πεδίο
εφαρµογής της. ΑΠ 253/2000 ΔΕΕ 2000,975, ΑΠ 25/2000 ΕλΔ
2000,712, ΔΕΕ 2000,742, ΕΕµπΔ 2000,320, ΑΠ 954/2000 ΕΕµπΔ
2000,712.

Η

προσωπική κράτηση ως µέσον αναγκαστικής εκτελέσεως για
την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί είτε από
αδικοπραξία, είτε από σύµβαση, κατά τους όρους του άρθ. 1047
παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν έχει καταργηθεί. Μόνο κατ’ εξαίρεση αποκλείεται η απαγγελία προσωπικής κράτησης κατ’ εµπόρων
για εµπορικές απαιτήσεις, όταν η µη εξόφληση των συµβατικών υποχρεώσεων οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναµία του
οφειλέτη προς εκπλήρωση, την οποία πρέπει αυτός να επικαλεσθεί κατ’ ένσταση και να αποδείξει. ΑΠ 60/2001 ΕλΔ 2001,920,
ΝοΒ 2002,116.

2. Προϋποθέσεις απαγγελίας προσωπικής
κράτησης
Ι. Απαίτηση κατά εµπόρου για εµπορική απαίτηση

Ό

ταν δεν πρόκειται για εµπορική διαφορά δεν είναι νόµιµο το
αίτηµα για απαγγελία προσωπικής κρατήσεως του εναγοµένου µε επίκληση της εµπορικής του ιδιότητας. ΜΠρΘεσ
15555/96 Αρµ 51,206.

Γ

ια το ορισµένο της αγωγής προσωπικής κράτησης κατ’
εµπόρων για εµπορική αιτία, αρκεί, καθόσον αφορά την
εµπορική ιδιότητα του εναγοµένου, η επίκληση µόνο της ιδιότητας, χωρίς να είναι ανάγκη να επικαλούνται στο δικόγραφο
της αγωγής και τα συνιστώντα την εµπορική ιδιότητα του
εναγοµένου πραγµατικά περιστατικά, γιατί ο παραπέρα περιορισµός αυτών µπορεί να γίνει στο στάδιο της απόδειξής και µε
µάρτυρες, δεδοµένου ότι οι έννοιες του εµπόρου και της εµπορικής
πράξης έπαυσαν να είναι αυστηρώς νοµικές λόγω της εξάπλωσης
και διάδοσης αυτών στις συναλλαγές. ΑΠ 180/90 ΕΕΝ 1990,682,
ΕφΘεσ 603/97 Αρµ 51,638.

Σ

ε δίκη περί προσωπικής κρατήσεως επιτρέπεται η οµολογία περί της εµπορικής ιδιότητας, συναγοµένη είτε εκ της µη
αµφισβητήσεως του σχετικού ισχυρισµού, είτε και εκ της ερηµοδικίας του εναγοµένου. ΠΠρΠειρ 509/95 ΔΕΕ 1995,852, ΜΠρΠατρ
519/95 ΔΕΕ 1995,853.

Σ

ε περίπτωση που η ενοχή προέρχεται από αντικειµενικώς
εµπορική πράξη, π.χ. από συναλλαγµατική, αρκεί η επίκληση και απόδειξη µόνον της εµπορικής ιδιότητας του ενεχοµένου ΕφΘεσ 1319/96 Αρµ 50,1001.

Π

ροϋπόθεση της προσωπικής κρατήσεως κατά εµπόρων επί
εµπορικών απαιτήσεων, είναι η εµπορική ιδιότητα του υπόχρεου κατά το χρόνο αναλήψεως της υποχρεώσεως. Αν δε, η υποχρέωση αυτή προέρχεται από συναλλαγµατική, κρίσιµος
χρόνος είναι, προκειµένου για τον αποδέκτη, εκείνος της εκδόσεώς της. ΑΠ 1069/96 ΕΕµπΔ 48,104

Α

ν η υποχρέωση αυτή προέρχεται από επιταγή, κρίσιµος
ως άνω χρόνος είναι ο της εκδόσεως αυτής. ΑΠ 1040/91
ΕλΔ 33,823.

Ό

ταν ο µέτοχος της ανώνυµης εταιρείας, της οποίας η οικονοµική δραστηριότητα συνίσταται στην άσκηση εµπορικών πράξεων, κατέχει το σύνολο ή το σηµαντικά µεγαλύτερο
µέρος των µετοχών, ώστε, από τη συµµετοχή του σ’ αυτή και τη
θέση που ο ίδιος κατά το καταστατικό κατέχει στη διεύθυνση των
εργασιών της, να εξαρτάται η εξακολούθηση των εργασιών της ή
η ύπαρξή της, είναι έµπορος και υπόκειται σε προσωπική κράτηση
για τα ατοµικά εµπορικά χρέη του. ΑΠ 218/96 ΕΕµπΔ 47,536

ΙI. Απαίτηση από αδικοπραξία

Ο

ζηµιωθείς µπορεί µαζί µε την αγωγή από το αδίκηµα
να σωρεύσει και αίτηµα προσωπικής κρατήσεως για
την εκτέλεση της αξιώσεως από το αδίκηµα. ΕφΑθ 4704/98
ΕλΔ 39,1365, ΕφΑθ 10303/91 ΕλΔ 34,1384, ΕφΠειρ 459/91 ΕλΔ
33,1503, ΠΠρΠειρ 1914/2003 ΔΕΕ 2004,687.

Ό

ταν πρόκειται για απαίτηση αποζηµιώσεως από αδικοπραξία, επιτρέπεται ως µέσο εκτέλεσης προς ικανοποίηση της εν λόγω απαιτήσεως η προσωπική κράτηση του οφειλέτη, εφόσον η απαίτηση αυτή αποδεικνύεται. ΕφΘεσ 1823/2003
ΕΕµπΔ 2004,294, ΕφΠειρ 131/2004 ΔΕΕ 2004,560, ΕφΑθ 6182/
2003 ΕλΔ 2004,859.

Η

προσωπική κράτηση, όπως σε κάθε αδικοπραξία, είναι
δυνητική και απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου, το οποίο λαµβάνει υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως το
ύψος της απαίτησης, τη βαρύτητα της πράξεως και τις συνέπειές της,
το πταίσµα του εναγοµένου, τυχόν συνυπαιτιότητα του ενάγοντος,
τη φερεγγυότητα του υπόχρεου, την απόκρυψη περιουσιακών
στοιχείων του, τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις συντρέχουσες περιστάσεις. ΕφΝαυπ 134/1990 ΕλΔ 32,1326,ΕφΑθ 4185/2002 ΕλΔ
2003,214.

Γ

ια να διαταχθεί προσωπική κράτηση για αδικοπραξία µε βάση
εκτελεστό τίτλο, πρέπει ο τελευταίος να περιέχει χρηµατική
απαίτηση, που στηρίζεται σε αδικοπραξία. Έτσι, στη σχετική δίκη
για την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως εξετάζονται οι
ιδιότητες της απαιτήσεως, που προκύπτει από τον εκτελεστό
τίτλο, δηλαδή αν η απαίτηση αυτή προέρχεται από αδικοπραξία. ΕφΠατρ 603/92 ΝοΒ 41,528.

Μ

πορεί να διαταχθεί προσωπική κράτηση και για απαιτήσεις
από αδικοπραξία. Εφόσον αποδειχθεί η απαίτηση από αδικοπραξία η απαγγελία προσωπικής κράτησης απόκειται στην
κρίση του δικαστηρίου, η οποία κατά τούτο είναι αναιρετικά
ενέλεγκτη. ΑΠ 1442/2003, 1443/2003 ΕλΔ 2005, 769, ΑΠ 1530/
2004 ΧρΙΔ 2005,510.

III.΄Υπαρξη τίτλου εκτελεστού

Α

παραίτητη προϋπόθεση για να διαταχθεί προσωπική
κράτηση είναι η ύπαρξη εκτελεστού τίτλου. Για το λόγο
αυτό δεν είναι νόµιµο το αίτηµα αναγνωριστικής αγωγής περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης και περί κηρύξεως της αποφάσεως
προσωρινώς εκτελεστής, διότι, σε περίπτωση αποδοχής της αγωγής, το διατακτικό της απόφασης δεν είναι επιδεκτικό αναγκαστικής
εκτελέσεως. ΕιρΦλωρ 102/2002 ΑρχΝ 2004,543, ΕφΠειρ 16/03
ΕπισκΕΔ 2003,485 (σηµ. Κ. Παµπούκη).
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Η

απαγγελία προσωπικής κρατήσεως προϋποθέτει καταψηφιστική αγωγή και όχι αναγνωριστική. ΕφΑθ 292/2001
ΕλΔ 2001,1664

Ό

ταν η αίτηση για προσωπική κράτηση υποβάλλεται αυτοτελώς, για την παραδοχή της προϋποτίθεται: α) ότι η χρηµατική απαίτηση για την οποία ζητείται η προσωπική κράτηση
είναι εξοπλισµένη µε εκτελεστότητα. Ήτοι η απαίτηση πρέπει να
πηγάζει από οποιοδήποτε τίτλο εκτελεστό, που προσδιορίζονται
στο άρθρο 904 παρ. 2 ΚΠολΔ, µεταξύ των οποίων είναι και η διαταγή πληρωµής και β) ότι η απαίτηση αυτή είναι εµπορική κατ’
εµπόρου ή από αδικοπραξία. ΕφΠειρ 705/95 ΑρχΝ 47,63.

Η

προσωπική κράτηση διατάσσεται και πριν ακόµη η διαταγή πληρωµής καταστεί απρόσβλητη µε ανακοπή,
αλλά και µετά την άσκηση της τελευταίας και µέχρι να τελεσιδικήσει
η απόφαση που έχει εκδοθεί γι’ αυτήν. ΕφΘεσ 705/96 Αρµ 50,583.

Ό

ταν υπάρχει συρροή περισσοτέρων αξιώσεων, εφόσον
αυτές (αξιώσεις) δεν ταυτίζονται, γιατί έχουν διάφορο αντικείµενο και διαφορετική ιστορική αιτία γενέσεως, όπως π.χ. στην
περίπτωση εκδόσεως και µη πληρωµής ακάλυπτης επιταγής, οπότε ο κοµιστής αυτής έχει κατά του εκδότη της επιταγής µια συµβατική αξίωση στηριζόµενη στα άρθρα 40 και 45 του ν. 5960/1933
«περί επιταγής» και µία αξίωση από αδικοπραξία στηριζόµενη στο
άρθρο 79 του ως άνω νόµου περί επιταγής σε συνδυασµό µε το
άρθρο 914 του ΑΚ, τότε, η απαγγελία προσωπικής κράτησης
προϋποθέτει ύπαρξη ιδίου εκτελεστού τίτλου για κάθε αξίωση και δεν επιτρέπεται όπως ο τίτλος της µιας από αυτές (αξιώσεις)
χρησιµοποιηθεί για την άλλη αξίωση που στερείται τίτλου, π.χ. η
διαταγή πληρωµής που εκδόθηκε για απαίτηση από επιταγή που
στηρίζεται στις ως άνω διατάξεις των άρθρων 40 και 45 του νόµου
περί επιταγής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως εκτελεστός τίτλος για την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως σε βάρος του εκδότη της επιταγής βάσει των ως άνω διατάξεων του άρθρου 79 του ν
περί επιταγής και 914 ΑΚ (ΑΠ 1045/78 ΝοΒ 27,774, ΕφΠειρ 371/99
ΕEµπΔ 51,525, ΕφΠειρ 93/95 ΕΕµπΔ 46,68, ΕφΑθ 2226/86 ΕλΔ
27,1138). ΕφΘεσ 6/2003 ΕεµπΔ 2003,339.

Η

προσωπική κράτηση για εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεως τότε µόνο µπορεί να διαταχθεί από τα ηµεδαπά δικαστήρια όταν αυτή προβλέπεται ως µέσον εκτελέσεως και από το
δίκαιο της πολιτείας όπου εκδόθηκε ο εκτελούµενος τίτλος (βλ. Ι.
Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, τόµος 4ος, παρ. 758, σελ. 1685,
Μαριδάκη, «Η εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων», έκδ. Γ’
παρ. 5 σελ. 85) µε συνδροµή των προϋποθέσεων για την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως. ΕφΑθ 3020/96 ΔΕΕ 1996,817.

Ο

ι διατάξεις των άρθρων 1047 επ. ΚΠολΔ έχουν πάντοτε εφαρµογή προκειµένου περί προσωπικής κρατήσεως, η οποία
λαµβάνει χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας. Η προσωπική
κράτηση αποτελεί µέσον αναγκαστικής εκτέλεσης και εµπεριέχει
συνεπώς ενάσκηση κρατικής εξουσίας, την οποία κάθε Πολιτεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της και ενεργεί µε τα όργανά της
µέσα στα όρια της επικράτειάς της. Έτσι και η αλλοδαπή απόφαση
που κηρύχθηκε εκτελεστή θα εκτελεστεί µε τα µέσα αναγκαστικής
εκτέλεσης που αναγνωρίζονται από την ελληνική νοµοθεσία, έστω
και αν οποιοδήποτε από αυτά δεν αναγνωρίζεται από την Πολιτεία
όπου εκδόθηκε ο εκτελεστός τίτλος. ΕφΠειρ 232/97 ΕΕµπΔ 48,332.
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Σ

υνεπάγεται εποµένως ότι οι διατάξεις των άρθρων 1047
επ. ΚΠολΔ εφαρµόζονται για τη διαδικασία της απαγγελίας
προσωπικής κρατήσεως και την εκτέλεσή της και όχι οι αντίστοιχες διατάξεις του δικαίου της Πολιτείας του εκτελεστού τίτλου. Οι
προϋποθέσεις της προσωπικής κράτησης κρίνονται κατά το
ελληνικό δικονοµικό δίκαιο και όχι κατά το δίκαιο που διέπει την
απαίτηση (ΕφΠατρ 603/92 ΝοΒ 42,528). Έτσι η προσωπική κράτηση ως µέσον αναγκαστικής εκτέλεσης θα διαταχθεί και για την εκτέλεση αλλοδαπού τίτλου και αν ακόµη ο θεσµός αυτής δεν προβλέπεται από την Πολιτεία, στην οποία εκδόθηκε ο εκτελεστός τίτλος.
ΕφΠειρ 232/97 ΕΕµπΔ 48,332.

Α

πό τη διάταξη του άρθρου 904 ΚΠολΔ σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 903, 905 παρ. 1 και 906 ΚΠολΔ, περί κηρύξεως εκτελεστών των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, σαφώς
συνάγεται, ότι οι διατάξεις της εκτελέσεως, που είναι δηµόσιας
τάξης, εφαρµόζονται και σε περίπτωση εκτελέσεως στην Ελλάδα αλλοδαπού τίτλου, ο οποίος κηρύχθηκε εκτελεστός,
ότι κατά το ελληνικό δίκαιο θα κριθεί το επιτρεπτό ή µη του µέσου
εκτελέσεως και ότι µπορεί να απαγγελθεί προσωπική κράτηση
ως µέσον αναγκαστικής αποφάσεως στην Ελλάδα, ασχέτως αν το
µέσον αυτό προβλέπεται στη χώρα εκδόσεως του τίτλου, εφόσον
από τον αλλοδαπό τίτλο προκύπτει η σχέση, για την οποία επιτρέπεται κατά το ελληνικό δίκαιο προσωπική κράτηση. ΑΠ 60/2001 Ζ’
Τµ. ΕλΔ 2001,920.

3.΄Εκδοση ακάλυπτης επιταγής

Μ

ε βάση το άρθρο 1047 παρ. 1 περ. β’ ΚΠολΔ, µε την άσκηση της αξίωσης αποζηµίωσης από αδικοπραξία, παρέχεται στον κοµιστή της επιταγής, η ευχέρεια να ζητήσει και την
απαγγελία προσωπικής κράτησης κατά του εναγοµένου
εκδότη ακάλυπτης επιταγής. ΑΠ 832/2000 ΕλΔ 40,1612, ΑΠ
289/99 ΕλΔ 39,326, ΕφΠειρ 239/2001 ΔΕΕ 2001,625, ΕφΑθ 5359/
2001,1010, ΕφΑθ 6300/2000 ΔΕΕ 2001,1256, ΕφΔωδ 328/99 Αρµ
2001,343, (παρατ. Ι. Παπαγιάννη), ΕφΘρακ 488/99 Αρµ 2001,346
ΕφΑθ 6286/2000 ΕλΔ 2001,202

Δ

ολίως ενεργεί ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής όχι µόνο
όταν γνωρίζει ότι δεν έχει κατά την έκδοση ή δεν θα έχει κατά
την πληρωµή αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, αλλά και όταν
γνωρίζει ότι ο λογαριασµός του κατά τους χρόνους αυτούς
ενδέχεται να είναι χωρίς διαθέσιµα κεφάλαια και αποδέχεται
το ενδεχόµενο αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 79 Ν 5960/1933
έχουν θεσπισθεί για την προστασία τόσο του δηµοσίου όσο και του
ατοµικού συµφέροντος του δικαιούχου της επιταγής και µάλιστα
µετά την τροποποίηση και συµπλήρωση του παραπάνω άρθρου
µε το άρθρο 4 παρ. 1 Ν 2408/1996 αυτό είναι το κατ’ εξοχήν προστατευτέο έννοµο συµφέρον. ΕφΑθ 9207/1998 ΕλΔ 1999,1136.

Η

έκδοση ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής αποτελεί για τον
εκδότη της που ενήργησε δολίως, αδικοπραξία που τον
υποχρεώνει κατά το άρθρο 914 ΑΚ σε ισόποση µε το ποσόν της επιταγής αποζηµίωση του νόµιµου κοµιστή της (ΕφΑθ 687/1978 ΝοΒ
1978,1240, ΕφΠειρ 459/1991 ΕλΔ 1992,1503, ΕφΑθ 5681/1995
ΕλΔ 1997,899), ο οποίος µάλιστα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι
αυτός που την εµφάνισε στην πληρώτρια τράπεζα, αλλά µπορεί να
είναι και προηγούµενος οπισθογράφος που πλήρωσε την επιταγή
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και έγινε κοµιστής της από αναγωγή. ΕφΑθ 9207/1998, ό.π., ΕφΑθ
7279/2000 ΔΕΕ 2001,1006.

Τ

ο αίτηµα για απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά
εκδότη που παράνοµα και υπαίτια εξέδωσε ακάλυπτη
επιταγή είναι µη νόµιµο και απορριπτέο, επειδή η σχετική
αγωγή δεν επικαλείται εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής
προς πληρωµή στην πληρώτρια Τράπεζα και µη πληρωµή αυτής
ελλείψει διαθεσίµων κεφαλαίων στο λογαριασµό του εναγόµενου.
ΜΠρΘεσ 624/96 Αρµ 51,519.

Ό

ποιος εκδίδει ακάλυπτη επιταγή γνωρίζοντας ότι δεν
έχει τα αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια διαπράττει αδικοπραξία κατά την έννοια των άρθρων 914 επ. ΑΚ. Η ζηµία
είναι ισόποση µε το ποσόν της επιταγής, για την ικανοποίηση της
οποίας είναι δυνατόν να διαταχθεί και προσωπική κράτηση του υπόχρεου. ΕφΑθ 9532/96 ΔΕΕ 3,854, ΕφΘεσ 137/97 ΕΤρΑξΧρΔ 5,161,
ΕφΘεσ 2183/97 ΕΤρΑξΧρΔ 5,841, ΕφΑθ 10552/96 ΔΕΕ 5,499.

Α

πό τη διάταξη του άρθρου 47 ΚΠολΔ, σαφώς συνάγονται,
εκτός άλλων, και τα ακόλουθα: προσωπική κράτηση, ως
µέσον αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, απαγγέλλεται σε δύο µόνο περιπτώσεις
και µάλιστα υποχρεωτικά µεν όταν το χρέος είναι εµπορικό
και ο οφειλέτης έµπορος, δυνητικά δε σε απαιτήσεις από αδικοπραξία. Σε περίπτωση υποβολής αυτοτελούς αιτήσεως για προσωπική κράτηση, πρέπει η απαίτηση να στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, δηλαδή σε έναν από τους τίτλους που αναφέρει και περιγράφει
το άρθρο 904 παρ. 2 ΚΠολΔ και η αιτία να είναι ή εµπορική πράξη εµπόρου ή αδίκηµα. Όταν υπάρχει συρροή περισσοτέρων
αξιώσεων, εφ’ όσον αυτές (αξιώσεις) δεν ταυτίζονται, γιατί
έχουν διάφορο αντικείµενο και διαφορετική ιστορική αιτία
γενέσεως, όπως π.χ. στην περίπτωση εκδόσεως και µη πληρωµής
ακάλυπτης επιταγής, οπότε ο κοµιστής αυτής έχει κατά του εκδότη
της επιταγής µία συµβατική αξίωση στηριζόµενη στα άρ. 40 και 45
του ν. 5960/1933 «περί επιταγής» και µία αξίωση από αδικοπραξία
στηριζόµενη στο αρ. 79 του ως άνω νόµου περί επιταγής σε συνδυασµό µε το άρ. 914 του ΑΚ, τότε, η απαγγελία προσωπικής
κράτησης προϋποθέτει ύπαρξη ιδίου εκτελεστού τίτλου για
κάθε αξίωση και δεν επιτρέπεται όπως ο τίτλος της µιας από αυτές (αξιώσεις) χρησιµοποιηθεί για την άλλη αξίωση που στερείται
τίτλου, π.χ. η διαταγή πληρωµής που εκδόθηκε για απαίτηση από
επιταγή που στηρίζεται στις ως άνω διατάξεις των άρ. 40 και 45 του
νόµου περί επιταγής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως εκτελεστός τίτλος για την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως σε βάρος
του εκδότη της επιταγής βάσει των ως άνω διατάξεων του άρ. 79
του ν. περί επιταγής και 914 ΑΚ. ΕφΠειρ 371/1999 ΕΕµπΔ ΝΑ 525,
ΕφΠειρ 93/1995 ΕΕµπΔ ΜΣΤ’ 68, ΕφΑθ 2226/1986 ΕλλΔ 27,1138,
ΕφΘεσ 6/2003 ΕΕµπΔ 2003,339.

Μ

ε βάση διαταγή πληρωµής, που στηρίζεται σε αναγωγή
από την επιταγή που δεν πληρώθηκε ελλείψει διαθεσίµων
κεφαλαίων (άρθρα 40 και 45 ν. 5960/1933), δεν χωρεί αυτοτελής
αγωγή περί προσωπικής κρατήσεως για την απαίτηση από
το αδίκηµα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Στην περίπτωση
αυτή, πραγµατικά, υπάρχει συρροή αξιώσεων και η απαγγελία της
προσωπικής κρατήσεως ζητείται γι’ άλλη αξίωση από εκείνη για την
οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωµής. ΕφΔωδ 343/2000 ΕπισκΕΑ
2001,428 (σηµ. Κ. Παµπούκης).

Ο

εκδότης ακάλυπτης µεταχρονολογηµένης επιταγής υποχρεούται σε αποζηµίωση του κοµιστή λόγω αδικοπραξίας. Η
αξίωση προς αποζηµίωση συρρέει µε την αξίωση από την επιταγή.
Προσωπική κράτηση του εκδότη λόγω της αδικοπραξίας. Δικαιούχος της αποζηµίωσης είναι ο εκάστοτε νόµιµος κοµιστής
της. Το ζηµιογόνο γεγονός της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής µπορεί
να γεννήσει πρόσθετες αυτοτελείς αξιώσεις αποζηµίωσης ανάλογα
µε τη µεταβολή του προσώπου του ζηµιούµενου κοµιστή και την
έκταση της µετακυλιόµενης ζηµίας. Είναι νόµιµη η έκδοση επιταγής
σε ξένο νόµισµα όταν αφορά αιτία επιτρεπόµενη από το νόµο. Συµβάσεις του άρθρου 1 ν 740/1977. Επί έκδοσης ακάλυπτης επιταγής
από νοµικό πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον και το αδικοπραηγήσαν καταστατικό του όργανο. ΕφΠειρ 610/2005 ΔΕΕ 2005/1077.

4.Προσωπική κράτηση κατά εκπροσώπων
νοµικών προσώπων
I. Οµόρρυθµες εταιρίες

Γ

ια την ικανοποίηση απαιτήσεως προερχοµένης από τραπεζική επιταγή, για την οποία εκδόθηκε διαταγή πληρωµής
σε βάρος προσωπικής εµπορικής εταιρείας (οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης) µπορεί να διαταχθεί η προσωπική κράτηση των
οµόρρυθµων µελών της, αφού αυτά ευθύνονται εις ολόκληρον
µ’ αυτήν για τις υποχρεώσεις της έναντι τρίτων και η εκδοθείσα κατ’
αυτής διαταγή πληρωµής θεωρείται ότι εκδόθηκε και κατά των
οµόρρυθµων µελών της (άρθρα 22 ΕµπΝ, 632 παρ. 1, 321, 329,
920 ΚΠολΔ) ΕφΘεσ 1017/94 Αρµ 48,817, ΕφΔωδ 69/97 Αρµ
52,314.

Κ

ατά την παρ. 3 του άρθρου 1047 ΚΠολΔ επί νοµικών προσώπων (εξαιρέσει των ΑΕ και ΕΠΕ) ως προς τα εµπορικά
χρέη, η προσωπική κράτηση διατάσσεται κατά των εκπροσώπων τους. Η διάταξη αυτή καθορίζει µία επιπλέον κατηγορία
προσώπων υποκειµένων σε προσωπική κράτηση και ως εκ τούτου
η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων προς πληρωµή των χρεών της
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας και η εντεύθεν παθητική νοµιµοποίησή τους και προσωπική κράτηση δεν επηρεάζει ούτε επηρεάζεται από την προσωπική κράτηση των εκπροσώπων της εταιρίας.
Είναι µάλιστα δυνατόν και να συντρέχει, όταν ο οµόρρυθµος εταίρος
είναι και εκπρόσωπος της εταιρίας. ΕφΔωδ 69/97 Αρµ 52,314.

Ο

ι οµόρρυθµοι εταίροι που δεν είναι υπαίτιοι της τέλεσης
του αδικήµατος δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση,
ως µέσον αναγκαστικής εκτέλεσης για την οφειλόµενη από
αδικοπραξία οφειλή της εταιρίας προς αποζηµίωση, η οποία
πηγάζει από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής για λογαριασµό αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπό της, που υπόκειται ατοµικά σε προσωπική κράτηση. ΑΠ 1536/2000 ΕλΔ 42,1306, ΕφΑθ 6358/2002
ΔΕΕ 2003,302.

Σ

την αγωγή κατά οµόρρυθµου εταίρου για καταβολή υπολοίπου τιµήµατος µε απειλή προσωπικής κράτησης αυτού
πρέπει να εκτίθεται αν απέκτησε την εταιρική ιδιότητα µε την
αρχική σύµβασης σύσταση της εταιρίας ή µε επιγενόµενη τροποποίησή της ή µε κληρονοµική διαδοχή ύστερα από σχετική διάταξη του καταστατικού της. ΕφΘεσ 286/95 Αρµ 49,632.
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Τ

α µέλη της οµόρρυθµης εταιρίας επειδή είναι έµποροι,
προσωποκρατούνται για εµπορικά χρέη της εταιρίας. Τέτοια χρέη είναι και όσα προκύπτουν από την αποδοχή συναλλαγµατικής. Η εµπορική ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου πρέπει να
συντρέχει κατά το χρόνο της ανάληψης του χρέους. ΕφΘεσ 785/95
ΔΕΕ 1995,609.

Σ

ε δίκη περί προσωπικής κρατήσεως η οµολογία περί συµµετοχής σε οµόρρυθµη εταιρία αποδεικνύει την εµπορική
ιδιότητα του εταίρου. Δεν έχει σηµασία το ότι η συµµετοχή αυτή
ήταν απλώς τυπική. ΕφΘεσ 642/95 ΔΕΕ 1995,853.

Σ

ε περίπτωση µη δηµοσίευσης του καταστατικού οµόρρυθµης εταιρίας, µε σκοπό την εκµετάλλευση κέντρου διασκέδασης και λειτουργίας της εν τοις πράγµασι, είναι δυνατή η
προσωπική κράτηση οµόρρυθµου εταίρου της για εµπορικό
χρέος. ΕφΘεσ 1050/95 ΔΕΕ 1995,857.

Η

αγωγή για απαγγελία προσωπικής κρατήσεως του εκπροσώπου νοµικού προσώπου, ως µέσου αναγκαστικής εκτελέσεως, είτε ασκείται αυτοτελώς, είτε σωρεύεται στο
δικόγραφο της αγωγής για επιδίκαση της απαιτήσεως, πρέπει να απευθύνεται ατοµικώς κατά του εκπροσώπου αυτού,
ο οποίος είναι στην περίπτωση αυτή υποκείµενο της δίκης για την
προσωπική κράτηση, αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη και για το λόγο
αυτό απορριπτέα. ΑΠ 23/2004 Δ 2004,709, ΕλΔ 2004,750.

II. Ετερόρρυθµες εταιρίες

Α

ν εκδοθεί ακάλυπτη επιταγή από νοµικό πρόσωπο (εµπορική εταιρία), υποχρέωση προς αποζηµίωση του κοµιστή της επιταγής έχει: α) το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας β) ο
εκπρόσωπός του, που, µε την ιδιότητα αυτή και µέσα στα πλαίσια
των καθηκόντων του, που του έχουν ανατεθεί µε το καταστατικό,
θέτει την υπογραφή του (εκδίδει την επιταγή) κάτω από την ένδειξη εκδότης και υπό την εταιρική επωνυµία (ΕφΑθ 5681/95 ΕλλΔνη
38,889) και ο οποίος έχει επιβοηθητική ευθύνη εις ολόκληρον
(ΕφΑθ 4823/96 ΔΕΕ 10,964) δηλαδή ευθύνονται εις ολόκληρον εις
αποζηµίωση τόσον το νοµικό πρόσωπο, όσο και το φυσικό που το
αντιπροσώπευσε και υπόκειται σε προσωπική κράτηση κατά τη διάταξη του άρθρου 1047 ΚΠολΔ (ΕφΠειρ 238/97 ΕλλΔνη 38,1634,
ΕφΑθ 7018/98, ΕλλΔνη 40,1139 και γ) το οµόρρυθµο µέλος της
ετερόρρυθµης εταιρίας, επειδή έχει ευθύνη εις ολόκληρον
(άρθ. 22 ΕΝ) και υπόκειται σε προσωπική κράτηση, από µόνη
αυτή την ιδιότητα του, διότι πρόκειται για εταιρικό χρέος, που έχει
χαρακτήρα χρέους από αδικοπραξία και για τον ίδιον, ακόµη και αν
την επιταγή εξέδωσε άλλο υπαίτιο πρόσωπο ως διαχειριστής της.
Γιατί η διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ, καλύπτει
και τις περιπτώσεις αντικειµενικής και υποκειµενικής ευθύνης.ΑΠ
488/98 ΕλλΔνη 39,1570, ΕφΛαρ 465/2001 ΕλΔ 2002,803.

Ε

τερόρρυθµη εταιρία που έχει εµπορικό σκοπό, είναι έµπορος,
εφόσον στα πλαίσια της δραστηριότητας της είναι η εισαγωγή και η µεταπώληση προϊόντων, που είναι εµπορικές πράξεις.
Το οµόρρυθµο µέλος της ετερόρρυθµης εµπορικής εταιρίας είναι
έµπορος. Η απορρέουσα από επιταγή χρηµατική απαίτηση είναι
αντικειµενικά εµπορική πράξη. Το οµόρρυθµο µέλος αφού είναι
έµπορος µπορεί να προσωποκρατηθεί για εµπορικά χρέη.
ΕφΘεσ 414/95 Αρµ 50,476.
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III. Ανώνυµες εταιρίες

Σ

ύµφωνα µε το άρθρο 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ, προσωπική κράτηση διατάσσεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς ο
νόµος, και κατά εµπόρων και για εµπορικές απαιτήσεις (εδάφ. πρώτο). Μπορεί να διαταχθεί επίσης και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες (εδάφ. δεύτερο). Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου 1047
ΚΠολΔ, αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, εκτός από ανώνυµες
εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, ως προς τα χρέη της
παρ. 1 εδάφ. πρώτο του άρθρου αυτού, η προσωπική κράτηση
διατάσσεται κατά των εκπροσώπων τους. Από τις διατάξεις αυτές
προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται προσωπική κράτηση κατά των
εκπροσώπων ανώνυµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης για χρέη εµπορικά που βαρύνουν τα νοµικά
αυτά πρόσωπα και όχι για χρέη από αδικοπραξία, τα οποία
βαρύνουν ατοµικά τους εκπροσώπους τους, ως υπαίτια φυσικά πρόσωπα, έστω και αν αυτά τέλεσαν την αδικοπραξία στα
πλαίσια των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί, όπως είναι τα
χρέη από την αδικοπραξία της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών από
τους εκπροσώπους των εν λόγω εταιριών στο όνοµα των τελευταίων. ΑΠ 133/2001 ΔΕΕ 2001,1104.

Α

ντιθέτως, όταν ενάγεται για αποζηµίωση από αδικοπραξία το καταστατικό όργανο, ο νόµιµος εκπρόσωπος του
νοµικού προσώπου της ΑΕ ή ΕΠΕ για το λόγο ότι αυτό κατά την
εκτέλεση των ανατεθειµένων καθηκόντων του παρέβη υπαιτίως
νόµιµη υποχρέωσή του, τότε δεν υφίσταται το κώλυµα της παρ. 3
του άρθρου 1047 ΚΠολΔ και νοµίµως απαγγέλλεται εις βάρος
του προσωπική κράτηση, βάσει της παρ. 1 του ιδίου άρθρου
1047, αφού στην περίπτωση αυτή θεµελιώνεται, κατά το εδ. β’ του
άρθρου 71 ΑΚ, αυτοτελής λόγος αδικοπρακτικής του ευθύνης
πρόσθετος προς την ευθύνη του νοµικού προσώπου της ΑΕ ή της
ΕΠΕ. ΕφΘεσ 965/96 ΔΕΕ 1996,697, ΕφΘεσ 171/95 ΔΕΕ 1996,531,
ΕφΘεσ 3951/95 και 3953/95 αδηµ., ΕφΘεσ 137/97 ΔΕΕ 1997,383.

Α

πό το άρθ. 71 ΑΚ προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που
κατά τα άρθ. 65, 67 και 68 ΑΚ το αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν την βούλησή του, εφ’ όσον η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που τους είχαν
ανατεθεί και παράγει υποχρέωση προς αποζηµίωση. Στην περίπτωση δε που η πράξη ή η παράλειψη του αρµοδίου οργάνου
είναι και υπαίτια, αυτή παράγει υποχρέωση προς αποζηµίωση για
τον πράξαντα ή τον παραλείποντα, ευθύνεται δε εις ολόκληρον και
το νοµικό πρόσωπο. ΕφΑθ 7018/98 ΕλΔ 1999,1139.

Ε

πί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από µέλος του Δ.Σ. ανώνυµης εταιρίας στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας, η
υποχρέωση προς αποζηµίωση του κοµιστή της επιταγής βαρύνει κατά πρώτο λόγο, τον εν γνώσει της ανεπάρκειας διαθεσίµων κεφαλαίων, εκδίδοντα την επιταγή και κατά δεύτερο
λόγο το ίδιο το νοµικό πρόσωπο. ΕφΑθ 7018/98 ΕλΔ 1999,1139.

Γ

ια οφειλή της ΑΕ ή της ΕΠΕ από αδικοπραξία, δεν είναι νοµικώς δυνατή κατά την παρ. 3 του άρθρου 1047 ΚΠολΔ η
προσωποκράτηση του µη αδικοπραγήσαντος ατοµικώς νοµίµου εκπροσώπου των νοµικών αυτών προσώπων, δηλαδή
στην περίπτωση της ακάλυπτης επιταγή δεν προσωποκρατείται ο
νόµιµος εκπρόσωπος των εν λόγω νοµικών προσώπων που δεν
υπέγραψε την επιταγή. ΕφΑθ 10419/95 ΕλΔ 40,1139, ΕφΠατρ 955/
2003 ΔΕΕ 2004,1173.
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Ο

µέτοχος διοικητής ή µέλος Δ.Σ. της Α.Ε. που κατέχει το
σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των µετοχών της, ώστε
η εξακολούθηση των εργασιών ή και αυτή η ύπαρξη της ΑΕ
να εξαρτάται από τη συµµετοχή του, είναι έµπορος, µε αποτέλεσµα να µπορεί να διαταχθεί κατ΄ αυτού προσωπική κράτηση, ως
µέσον αναγκαστικής εκτέλεσης. ΕφΘεσ 1853/96 ΕΤρΑξΧρΔ 4,796.

IV. Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης

Ε

πί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από το διαχειριστή της ΕΠΕ
στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας, η υποχρέωση προς
αποζηµίωση του κοµιστή της επιταγής βαρύνει κατά πρώτο λόγο
τον εν γνώσει της ανεπάρκειας διαθεσίµων κεφαλαίων «εκδίδοντα
την επιταγή» και κατά δεύτερο λόγο το ίδιο το νοµικό πρόσωπο. Ο
κοµιστής της επιταγής µπορεί µαζί µε την αγωγή εξ αδικήµατος να σωρεύσει και αίτηµα προσωπικής κράτησης του εκδότη για την εκτέλεση της αξιώσεως εξ αδικήµατος. ΕφΑθ 10303/
91 ΕλΔ 34,1384, ΕφΠειρ 459/91 ΕλΔ 33,1503, ΕφΠειρ 822/82 ΕλΔ
24,1331,ΕφΠειρ 759/99 ΔΕΕ 1999,1296.

Ο

ι περιορισµοί της προσωποκράτησης που επιβάλλονται
µε το άρθρο 11 του ν. 2462/1997 δεν εφαρµόζονται επί
προσωποκράτησης λόγω αδικοπραξίας. ΕφΠειρ 131/2004,
560 (σηµ. Κ. Μπέτζιου – Κάµτσιου).

Σ

την εταιρία περιορισµένης ευθύνης ο διαχειριστής της δεν
έχει µεν προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας,
είναι όµως δυνατή η ευθύνη του από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Η αρχή δηλαδή της µη ευθύνης των διοικητών ΑΕ και
των διαχειριστών ΕΠΕ δεν ισχύει, όταν υπάρχει πταίσµα αυτών από
αδικοπραξία µε βάση τις γενικές αρχές, οπότε υπάρχει ευθύνη τους.
Συνεπώς, επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από διαχειριστή ΕΠΕ
στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας, η υποχρέωση προς
αποζηµίωση του κοµιστή της επιταγής βαρύνει κατά πρώτο λόγο
τον εν γνώσει της ανεπάρκειας διαθεσίµων κεφαλαίων εκδίδοντα
την επιταγή και κατά δεύτερο λόγο το ίδιο το νοµικό πρόσωπο.
ΕφΘεσ 1833/03 Αρµ 2004,1695 (παρατ. Φ. Οµπέση).

Ο

εταίρος της ΕΠΕ, και αν ακόµη είναι διαχειριστής αυτής, δεν
γίνεται έµπορος, έστω και αν κατέχει το µεγαλύτερο µέρος ή και το σύνολο των εταιρικών µεριδίων και µπορεί έτσι
να επιδρά στην οικονοµική της ζωή, αφού το µεν περιστατικό αυτό
δεν συνιστά αντικειµενικά εµπορική πράξη οι δε εµπορικές πράξεις
που επιχειρεί υπό την ως άνω ιδιότητά του ενεργούνται όχι στο δικό
του όνοµα αλλά στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας. ΟλΑΠ
5/1996 ΕλλΔνη 37,1047.

5. Απαγόρευση προσωποκράτησης

Κ

ατ’ άρθρο 1048 εδ. α΄ ΚΠολΔ προσωπική κράτηση δεν διατάσσεται κατ’ ανηλίκων που τελούν υπό γονική µέριµνα.
ΑΠ 340/95 ΝοΒ 44,820.

Δ

εν επιτρέπεται η προσωπική κράτηση των απολυοµένων
υπό όρο για την είσπραξη των δικαστικών εξόδων και τελών που έχουν επιβληθεί µε τις οικείες καταδικαστικές αποφάσεις.
ΓνωµΕισΑΠ 356/96 ΔΕΕ 1996,881.

Δ

εν διατάσσεται προσωπική κράτηση για απαίτηση µικρότερη από 60.000 δραχµές. Προς εξεύρεση του αν η απαί-

τηση υπερβαίνει ή όχι το ποσό των 60.000 δραχµών και συνεπώς
επιτρέπεται ή όχι προσωπική κράτηση, δεν συνυπολογίζονται οι
τόκοι κάθε φύσεως (συµβατικοί, νόµιµοι, υπερηµερίας), οι οποίοι
ζητούνται ως παρεπόµενο της κυρίας απαιτήσεως. ΑΠ 15172/88
ΝοΒ 38,278, ΕφΑθ 13889/87 ΕλΔ 31,373.

Δ

εν διατάσσεται προσωπική κράτηση κατά των ανηλίκων
που τελούν υπό γονική µέριµνα ή υπό επιτροπεία. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της ανηλικότητας, δεν είναι αυτός κατά
τον οποίο δηµιουργήθηκε το χρέος αλλά εκείνος κατά τον οποίο
εκδίδεται η απόφαση. ΕφΑθ 14853/87 ΕλΔ 31,1516.

Π

ροκειµένου για τον ανήλικο, ο νόµος αποβλέπει στην
ηλικία που αυτός είχε κατά το χρόνο που γεννήθηκε η
εναντίον του απαίτηση. Η ανηλικότητα αποδεικνύεται µε τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. ΕφΑθ 5165/82 Αρµ 37,55.

Η

γέννηση αποδεικνύεται όχι µόνο µε την οικεία ληξιαρχική πράξη, αλλά µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο. ΕφΘεσ
1852/90 ΕλΔ 32,1351.

Τ

ο παραδεκτό (το νόµω βάσιµο) ενός µέσου αναγκαστικής
εκτελέσεως κρίνεται κατά το δίκαιο που ισχύει στο χρόνο
εφαρµογής του (άρθρο 50 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ). Ο ισχυρισµός
του εναγοµένου, συνακόλουθα, ότι συµπλήρωσε το 65ο έτος µετά
την πρώτη συζήτηση της αγωγής, νοµίµως προβάλλεται ενώπιον
του Εφετείου. ΕφΑθ 9430/2000 ΕπισκΕΔ 2001,499 (παρατ. Κ. Παµπούκη).

Σ

ύµφωνα µε το άρθρο 1048 περ. γ του ΚΠολΔ προσωπική
κράτηση δεν διατάζεται κατά προσώπων που συµπλήρωσαν το εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους. Η γέννηση αποδεικνύεται όχι µόνο µε την οικεία ληξιαρχική πράξη, αλλά µε κάθε
νόµιµο αποδεικτικό µέσο. ΕφΘεσ 1852/90 ΕλΔ 32,1351.

Α

πό τις διατάξεις των άρθρων 1047 παρ. 1 και 1048 εδ. δ΄
ΚΠολΔ συνάγεται ότι η προσωπική κράτηση, η οποία
ρυθµίζεται ως αυτοτελές µέσο αναγκαστικής εκτελέσεως για την
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων κατά εµπόρων και για απαιτήσεις από αδικοπραξία, δεν διατάσσεται κατά κληρικών κάθε
βαθµού κάθε γνωστής θρησκείας, δηλαδή κατά κληρικών οι
οποίοι αναγνωρίζονται κατά την οικεία θρησκεία ή δόγµα. Συνεπώς, εφόσον από την προσκοµιζόµενη µε επίκληση από τον εφεσίβλητο εναγόµενο βεβαίωση του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου
της εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος προκύπτει ότι ο τελευταίος ανήκει
στην Ιερά Σύνοδο των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος,
φέρων τον βαθµό του Επισκόπου Θεσσαλονίκης, δεν απαγγέλλεται κατ’ αυτού προσωπική κράτηση, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις. ΕφΘεσ 1211/2001 Αρµ 2001,1402.

Τ

ο άρθρο 11 του Διεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά δικαιώµατα (Ν 2462/97) εισήγαγε και άλλη εξαίρεση στο άρθρο 1048
ΚΠολΔ, κατά την οποία δεν προσωποκρατείται εκείνος που
από αδυναµία και µόνο δεν εκπληρώνει συµβατική υποχρέωση, ενώ προσωποκρατείται όποιος δεν καταβάλλει από
(τεκµαιρόµενη) υπαιτιότητα. Το δικαστήριο δεν εφαρµόζει το
άρθρο 11 αυτεπάγγελτα, αλλά πρέπει να προβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου µε σαφή έκθεση των γεγονότων που τη
θεµελιώνουν. ΕφΘεσ 1051/98 ΔΕΕ 1998,708 (σηµ. Ε. Περάκη). 
Επιµέλεια: Παναγιώτα Βαφειάδου,
Δικηγόρος
9/2006
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόµοι
1. Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εµπορίου της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη συνεργασία µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ν 3494/2006 (ΦΕΚ
Α΄ 214/12.10.2006)
2. Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισµού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισµού φορέων
και άλλες διατάξεις. Ν 3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.10.2006)
3. Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ν
3491/2006 (ΦΕΚ Α΄ 207/2.10.2006)
4. Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην
επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις
συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. Ν 3488/
2006 (ΦΕΚ Α΄ 191/11.9.2006)
5. Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
18ης Ιουνίου 2003 “για την τροποποίηση των Οδηγιών του
Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/
674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και
άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών
επιχειρήσεων” (ΕΕΙ.178/17.7.2003). N 3487/2006 (ΦΕΚ Α΄
190/11.9.2006)

Προεδρικά Διατάγµατα
1. Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης. ΠΔ 215/2006
(ΦΕΚ Α΄ 217/12.10.2006)
2. Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεµάτων Ταµείων επικουρικής ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών ιδρυµάτων από το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). ΠΔ 209/2006 (ΦΕΚ Α΄
209/5.10.2006)
3. Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιµελητών κοινωνικής αρωγής. ΠΔ 195/2006 (ΦΕΚ Α΄ 199/14.9.2006)
4. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/ 92/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003). ΠΔ
190/2006 (ΦΕΚ Α΄ 196/14.9.2006)
5. Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας κατά τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 14/2001
(ΦΕΚ Α΄ 12) – Τροποποίηση των ΠΔ 332/2000 (ΦΕΚ Α΄ 269)
και 224/2001 (ΦΕΚ Α΄173). ΠΔ 189/2006 (ΦΕΚ Α΄ 194/
13.9.2006)
6. Τροποποίηση του ΠΔ 178/2000 (ΦΕΚ Α΄ 165) και αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. ΠΔ 187/2006 (ΦΕΚ Α΄ 193/12.9.2006)
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Υπουργικές Αποφάσεις
1. Διαµόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΥΟικΟικ36730/Β.903/15.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1492/
10.10.2006)
2. Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης Ασφαλιστικών Οργανισµών.
ΑΥΑπασχΚοινΠροστ Φ.80000/οικ. 21789/1421/18.9.2006
(ΦΕΚ Β΄ 1458/3.10.2006)
3. Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν
3468/2006. ΑΥΑναπτ Δ6/Φ1/οικ. 18359/14.9.2006 (ΦΕΚ
Β΄ 1442/2.10.2006)
4. Μετατροπή των δηµοσίων Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) σε Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).
ΑΥΕθνΠαιδΘρησκ 81646/Δ4/10.8.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1379/
14.9.2006)
5. Προκήρυξη δράσης κρατικών ενισχύσεων µε τίτλο «Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για την υλοποίηση έργων προηγµένων ευρυζωνικών επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Μέτρου
4.3 του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΚΠΣ 2000-2006. ΑΥΟικΟικΜετΕπικ οικ.
52422/1519/13.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1370/14.9.2006)
6. Καθορισµός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών. ΑΥΕσΔΔΑΕξωτΕθνΑµυνΔικΔηµ
Ταξ 4000/4/32-ιβ΄/4.9.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1353/14.9.2006)
7. Καθορισµός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή αποζηµίωσης
σε συµβολαιογράφους που παρέχουν υπηρεσίες νοµικής
βοήθειας. ΑΥΟικΟικΔικ 15948/19.7.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1340/
14.9.2006)
8. Επιτροπή στρατηγικής για τον τουρισµό. ΑΥΤουρΑναπτ
771/21.7.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1318/14.9.2006)
9. Εµπόριο ορισµένων αντικειµένων δυναµένων να χρησιµοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή,
απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία. ΑΥΟικΟικ
146845/Ε3/26845/4.8.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1311/14.9.2006)
10. Υποχρεώσεις ΚΒΣ επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές
τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά µηχανήµατα. ΑΥΟικΟικΤουρΑναπτ 1071467/536/
001531.7.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1283/11.9.2006)
11. Καθορισµός διοικητικών διαδικασιών Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών και των αντιστοίχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και µέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). ΑΥΕσΔΔΑΟικΟικΔΙΑΔΠ/Ε/16778/5.9.2006 (ΦΕΚ
Β΄1278/11.9.2006)
12.Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001. ΑΥΕσΔΔΑΟικΟικΠΕΧΩΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1225/5.9.2006)

