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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ειδική διαδικασία-ανακοπές)
Αποτελούμενο

από

τον Δικαστή Δημήτριο

Μάκρη,

Πρόεδρο

Πρωτοδικών και τη Γραμματέα Γεωργία Μαρούσου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Οκτωβρίου 2016 για
να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:
ΑΝΑΚΟΠΗ: Της ανακόπτουσας τεθείσας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «... ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αριθ. ... και εκπροσωπείται
νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της
Αθηνάς Ζομπόνη.
Της καθ’ ης η ανακοπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την
επωνυμία «...», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αριθ. ... και
εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου
δικηγόρου της Ιωάννη Χατζηαντωνίου.
Κοινοποιούμενη προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την
επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑίΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο

«ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40 και
εκπροσωπείται νόμιμα.
Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ....6.2016 ανακοπή της, η
οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό
κατάθεσης .../9.6.2016, προσδιορίστηκε δε η συζήτησή της για τη
δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και
εγγράφηκε στο πινάκιο.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Του προσθέτους παρεμβαίνοντος ΝΠΙΔ με
την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ...
αριθ. ... και ... και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε
δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ασπασίας Αποστόλου.
Υπέρ της τεθείσας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία «... ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός ... αριθ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία
εκπροσωπήθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αθηνάς Ζομπόνη.
Κατά της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «...», που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αριθ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία
εκπροσωπήθηκε

δια

του

πληρεξουσίου

δικηγόρου

της

Ιωάννη

Χατζηαντωνίου.
Το προσθέτως παρεμβαίνον ζητεί να γίνει δεκτή η από 21.7.2016
πρόσθετη παρέμβασή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του
Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης .../28.7.2016, προσδιορίστηκε
δε η συζήτησή της για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της
παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να
γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η από 7.6.2016 (αυξ. αριθ. Καταθ. .../9.6.2016) ανακοπή και η από
21.7.2016 (αυξ. αριθ. Καταθ. .../28.7.2016) πρόσθετη παρέμβαση πρέπει
να συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας (άρθρα
80, 246 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση ανακοπή της, η ανακόπτουσα ζητεί για τους
αναφερόμενους λόγους την ακύρωση της εκτελέσεως που επισπεύδεται
σε βάρος της από την καθ’ ης με επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα
χέρια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως τρίτης με βάση την υπ’ αριθ. .../2015 διαταγή
πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να
επιβληθεί σε βάρος της καθ’ ης η δικαστική της δαπάνη. Με αυτό το
περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση ανακοπή παραδεκτώς και αρμοδίως
εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εφαρμοστέας
της διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 933 παρ. 1, 937
παρ. 3, 614 επ. ΚπολΔ) καθώς η επιταγή προς εκτέλεση έχει επιδοθεί
μετά τις 1.1.2016. Η ανακοπή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 περ. α' ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά τον Ν.
4335/2015, αφού έχει ασκηθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την
ημέρα επιβολής της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου. Ο δε ισχυρισμός της
καθ’ ης περί εκπρόθεσμης άσκησης επειδή έχει παρέλθει η προθεσμία της
δήλωσης τρίτου και συνεπώς έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση, είναι
απορριπτέος ως μη νόμιμος, αφού η ανωτέρω διάταξη θέτει ρητά την
προθεσμία άσκησης της ανακοπής σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια
τρίτου. Απορριπτέος είναι και ο ισχυρισμός της καθ’ ης περί απαραδέκτου
της ανακοπής λόγω άσκησης προγενέστερης ανακοπής κατά της επιταγής
προς εκτέλεση, καθώς εν προκειμένου πλήττεται μεταγενέστερη πράξη
εκτελέσεως και ειδικότερα η κατάσχεση στα χέρια τρίτου και το ελάττωμα
αφορά τη συγκεκριμένη πράξη εκτελέσεως, ανεξαρτήτως του εάν έχει

χωρήσει παραίτηση από το δικόγραφο της ανακοπής αυτής, όπως
διατείνεται η ανακόπτουσα.
Περαιτέρω, η καθ’ ης η ανακοπή προβάλλει ένσταση απαραδέκτου
της

πρόσθετης

παρέμβασης,

επικαλούμενη

ότι

το

προσθέτως

παρεμβαίνον δεν έχει έννομο συμφέρον στην άσκηση πρόσθετης
παρέμβασης, καθώς μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
ανακόπτουσας,

το

προσθέτως

παρεμβαίνον

υποκαθίσταται

στα

δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού στον κλάδο του αυτοκινήτου, ενώ οι
αξιώσεις για τις οποίες επισπεύδεται η εκτέλεση αφορούν τους λοιπούς
κλάδους αστικής ευθύνης (από αντασφαλιστικές συμβάσεις που αφορούν
ασφάλιστρα λοιπών κλάδων πλην αυτοκινήτων). Ο ισχυρισμός αυτός είναι
απορριπτέος ως αβάσιμος, καθώς το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει έννομο
συμφέρον να κερδίσει τη δίκη η ανακόπτουσα, αφού ανεξαρτήτως της
φύσεως των αξιώσεων της καθ’ ης, το ίδιο (το προσθέτως παρεμβαίνον)
έχει υποκατασταθεί στο προνόμιο των δικαιούχων ασφαλίσματος επί των
ασφαλιστικών τοποθετήσεων της ασφαλιστικής αυτής εταιρίας και
κινδυνεύει να υποστεί βλάβη από την εκτελεστική διαδικασία σε βάρος της
ανακόπτουσας.
Με το μόνο λόγο της ανακοπής, η ανακόπτουσα εκθέτει ότι η
επιβληθείσα σε βάρος της κατάσχεση στα χέρια της ανώνυμης τραπεζικής
εταιρίας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως τρίτης είναι άκυρη, επειδή σύμφωνα
με το άρθρο 239 παρ. 6 του Ν. 4364/2016 κατάσχεση ή δέσμευση
περιουσιακών στοιχείων στα χέρια της ιδίας (της τελούσας υπό
εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας) ή τρίτου δεν επιτρέπεται κατά το
χρονικό

διάστημα

που

η

ασφαλιστική

επιχείρηση

βρίσκεται

σε

ασφαλιστική εκκαθάριση. Ο λόγος ανακοπής είναι νόμιμος σύμφωνα με
την ανωτέρω διάταξη και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική του
βασιμότητα.
Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, τα οποία
επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:

Στις 16.2.2016 κοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα από την καθ’ ης η
ανακοπή επικυρωμένο αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της
υπ' αριθ. .../2015 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με την παρά πόδας αυτού συνταχθείσα από
18.12.2015 επιταγή προς πληρωμή με την οποία η ανακόπτουσα
επιτάσσετο να καταβάλει στην καθ’ ης το ποσό των 257.406,50 ευρώ. Στις
26.4.2016 κοινοποιήθηκε στην ανακόπτουσα από την καθ’ ης το από
19.4.2016 κατασχετήριο έγγραφο, με το οποίο επιβλήθηκε αναγκαστική
κατάσχεση σε βάρος της ανακόπτουσας και εις χείρας της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» επί
τραπεζικού λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχος η ανακόπτουσα για
το ποσό των 251.406.50 ευρώ. Ήδη με την υπ’ αριθ. .../16.7.2013
απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της
Τράπεζας της Ελλάδας, έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της
ανακόπτουσας ασφαλιστικής εταιρίας και τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική
εκκαθάριση, διορίστηκε επόπτρια εκκαθάρισης η δικηγόρος Αντιγόνη
Βαφείδου και χαρακτηρίστηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας. Σε αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία εμπίπτουν η ακίνητη και κινητή περιουσία, τα
αξιόγραφα, οι μετοχές, οι απαιτήσεις κατά τρίτων, τα χρήματα, οι
τραπεζικές καταθέσεις κλπ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ .../17.7.2013 τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ. Κατόπιν δε αίτησης που
υπέβαλε η διορισθείσα επόπτρια εκκαθάρισης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
790/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε
εκκαθαρίστρια η ορκωτή ελεγκτής - λογίστρια ... του ... Μέχρι σήμερα δε, η
ανακόπτουσα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση.
Σύμφωνα με το άρθρο 248 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, που ισχύει από
1.1.2016, από τις διατάξεις του νόμου αυτού διέπονται οι υφιστάμενες
κατά την 31.12.2015 εκκαθαρίσεις, συνεπώς και η εκκαθάριση της
ανακόπτουσας. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 239 παρ. 6 του ίδιου
νόμου, «κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στα χέρια της

ιδίας ή τρίτου δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που η
ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση». Ευθέως
λοιπόν από το νόμο θεσπίζεται απαγόρευση επιβολής κατάσχεσης στα
χέρια της ασφαλιστικής εταιρίας που τελεί υπό εκκαθάριση ή στα χέρια
τρίτου για απαίτηση κατ’ αυτής, χωρίς καμία διάκριση και άλλη
προϋπόθεση. Κατ’ ακολουθίαν, η επιβληθείσα κατάσχεση στα χέρια της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
ως τρίτης για απαιτήσεις της καθ’ ης σε βάρος της ανακόπτουσας είναι
άκυρη ως απαγορευόμενη ευθέως από το νόμο και ο σχετικός λόγος
ανακοπής είναι βάσιμος κατ’ ουσίαν, συνακόλουθα και η ανακοπή όπως
και η πρόσθετη παρέμβαση βάσιμη κατ’ ουσίαν. Επομένως πρέπει να
ακυρωθεί η επισπευδόμενη εκτέλεση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο
διατακτικό και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας σε
βάρος της καθ’ ης λόγω της ήττας της (άρθρα 176 ΚΠολΔ, 84 παρ. 1 του
Ν. 4194/2013).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την ανακοπή και την
πρόσθετη υπέρ της ανακόπτουσας παρέμβαση.
ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή και την πρόσθετη παρέμβαση.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ

την

διαδικασία

αναγκαστικής

εκτελέσεως,

που

επισπεύδεται σε βάρος της ανακόπτουσας από την καθ’ ης η ανακοπή
δυνάμει της από 18.12.2015 επιταγής προς πληρωμή, συνταχθείσας
παρά

πόδας

επικυρωμένου

αντιγράφου

του

πρώτου

εκτελεστού

απογράφου της υπ’ αριθ. .../2015 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως και της αναγκαστικής κατάσχεσης
στα χέρια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως τρίτης, επιβληθείσης με το από 19.4.2016
κατασχετήριο έγγραφο.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της καθ' ης τη δικαστική δαπάνη της
ανακόπτουσας

και

του

προσθέτως

παρεμβαίνοντος,

την

οποία

προσδιορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ υπέρ της
ανακόπτουσας και των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ υπέρ του
προσθέτως παρεμβαίνοντος.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη
δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, παρουσία της γραμματέως και
απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις 7
Νοεμβρίου 2016.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

