Αριθμός 62/2020
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Συγκροτήθηκε

από

τον

Δικαστή

Μιχαήλ

Κακαμανούδη, Εφέτη και από τη Γραμματέα ....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22
Νοεμβρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ:
1. ... 2. ..., 3. ... 4. ..., 5. ..., οι οποίοι παραστάθηκαν με
δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ. Πολ. Δ., του
πληρεξουσίου τους δικηγόρου Πολυκάρπου
Παπαδόπουλου , του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, που κατέθεσε προτάσεις.
Ταμείο του διαλαμβανόμενου στο διατακτικό παράβολου
και να καταδικαστούν οι εκκαλούντες στα δικαστικά
αυτού του βαθμού δικαιοδοσίας έξοδα της εφεσίβλητης
(άρθρ. 176,180παρ. 3, 183, 191 παρ. 2
ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό.
ΕΠΕΙΔΗ, κατά τη διάταξη του άρθρου 205 ΚΠολΔ
το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, με την οριστική
απόφασή του, επιβάλλει στο διάδικο ή στο νόμιμο
αντιπρόσωπο του ή στο δικαστικό του πληρεξούσιο,
ανάλογα με την ευθύνη καθενός, χρηματική ποινή από
χίλια (1.000) ευρώ έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ, που περιέρχονται στο ταμείο νομικών, αν
προκύψει από τη δίκη που έγινε, ότι αν και το γνώριζαν
1) άσκησαν προφανώς αβάσιμη αγωγή, ανταγωγή ή
παρέμβαση ή προφανώς αβάσιμο ένδικο μέσο ή 2)
διεξήγαγαν τη δίκη παρελκυστικά ή δεν τήρησαν τους
κανόνες των χρηστών ηθών ή της καλής πίστης ή το
καθήκον της αλήθειας. Με τη διάταξη αυτή, η οποία
εναρμονίζεται με το άρθρο 116 ΚΠολΔ, καθιερώνεται
αποκλειστικά για την εξασφάλιση της διαδικαστικής
τάξης, χωρίς καμία επίδραση στο περιεχόμενο της

απόφασης, η υποχρέωση του δικαστηρίου και όχι η
διακριτική ευχέρεια αυτού, για την επιβολή χρηματικής
ποινής, που περιέρχεται στο Ταμείο Νομικών, ως
ασφαλιστικό φορέα των νομικών επαγγελμάτων, εφόσον
διαπιστωθεί δικονομική συμπεριφορά, η οποία έχει
αρνητική επενέργεια στην απονομή δικαιοσύνης. Κύρια
προϋπόθεση για την επιβολή της ποινής τάξης .
/

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμολίαν
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ κατ' ουσίαν την έφεση, κατά το
σκέλος που με αυτή πλήττονται τα κεφάλαια της
εκκαλουμένης περί απόρριψης της ανακοπής και των
προσθέτων λόγων αυτής
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο αρμόδιο Δημόσιο
Ταμείο Ξάνθης του με κωδικό ... e παραβόλου
Δημοσίου, ποσού εκατό (100) ευρώ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
τους εκκαλούντες στα δικαστικά αυτού του βαθμού
δικαιοδοσίας έξοδα της εφεσίβλητης, τα οποία ορίζει
στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ
ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση ως προς το κεφάλαιο της
επιβολής ποινής τάξης ποσού δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ σε βάρος του δικηγόρου Θεσσαλονίκης
Πολύκαρπου Παπαδόπουλου, κάτοικου
Θεσσαλονίκης, ...
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη μόνο κατά το ως
άνω κεφάλαιο και ΑΠΑΛΕΙΦΕΙ τη σχετική διάταξη του
διατακτικού της
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο
ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, σε έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στις 18 Φεβρουάριου 2020,
απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους

Σας ενδιαφέρει

Από 1/7/2020 ξεκινάει ο θεσμός της υποχρεωτικής
διαμεσολάβησης
Σελ. 260 τιμή 32 ευρώ
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