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EΛΛΗNIKH ΔHMoκPAT|A
ΠPΩToΔlκElo xloY

(oρlΘμδq KαTοΘ. alTησεωq Αoφ. Miτρωv: 473181/2o15)

τo MoΝoMEΛΕΣ ΠPΩτoΔtκElo xloY
ΔlαδlκαoΙα AoφαλlσπKδv Miτρcοv

AΠoTEΛoYMENo απδ Tη Δlκooτη Mορio Toμπoζη,
Πρδεδρo ΠρωτoδtKδv, με Tη oδμπρoξη καl τoυ Γρομμοτio
Δημητρioυ ΔIδλαΤζη.

ΣYNEΔPIAΣE δημδolα σTo clKρoοτηρlδ Τoυ, oτη Xio, τηv
19-5'2014, Yια vα δικooει TηV clvοφερδμεvη σTηv oρXη Tηq

πορoδoοq αiτηoη, με οvτικεiμεVo Tη ρδΘμιoη καταoτoσηg.
τΩN AITOYΝTΩN: 1) l ι

κατoiκoυ Xioυ, ol oπoiol ,orooroΘηκov oro o,*Ηil:::
πρδτog μετο, η δε δε0τερη διo, Τoυ πληρεξoδoro0 τoυq
δtκηγδρoυ, Kο)voταvτivoυ Tρtovταφ0λλoυ.

τHΣ κAΘ' ΗΣ Η ΑlTΗΣΗ: Αvδvυμηs Τρoπεζlκηg Eταrρioq

με TηV επωvυμio ιιTρθπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E.D, η
oπoiα εδρευεl σTηV ΑΘηvo Kοl εKTTρoσωπεiτοl vδμιμα Καl η
oπoiα παρασταΘηκε oτo Δlκαoτηριo, δια τoυ πληρεξoυoroδ
τηq δlκηγδρoυ ΑΘηvδv, Γεωργioυ Παπαoτδλoυ.

AΦoY MEΛEΤHΣE TH ΝκorPAΦlA
ΣκEΦΘHκE ΣYMΦΩΝA ME τo NoMo



Σδμφωvο με Τo ορΘ. 2 s 6 τoυ Ν. 2251/1994 ιcπερi πρcoτοoiοg
Τωv KαTοvολωτδvll, δπωq ουτδ εi1ε πρlv οπδ τηv αvτlκoτocrrοσΓ τoυ με
Τo αρΘ. l0 s 24 σTolΧ. β'Τoυ Ν. 274111999, ol γεvlκoi δρο τωV

oυvολλoγδv, δηλοδη ol δρot, πoυ Δxoυv δloτυπωΘεi εκ Tωv πρoΤΦc;'

γlα οδρloτo oρlΘμδ μελλovτtκδv oυμβοσεωv, απoYoρεδovτοl κοι εivο

oκυρot, oV t1oυv cοq οπoτθλεoμο Tηv υπtρμετρη δlοτoραξη Tηζ

looρρoπiαq Τωv δικοtωμoτωv Kοl υπo1ρεδσεωV τωv oυμβαλλoμivωv

oε βαρoq Toυ KαTοvολωτη, oπωg εivol κοl o πελοτηq Τηζ τροπεζαq,

σToV oπoio η τελευτοiο, 1ωρiq oυσloσTlKη δlοπρoγμοτευoη, ολλo με

βαoη προδlοτυπωμtvoυq δρoυq 1oρηvεi, εκτδq TωV oλλωv,

καταvολωlκα η σΤεYοσΤlKα δαvειο. O κοτα1ρηoτrκδq xορoκτηροg εvδg

τtτoloυ γεvrκoΟ δρoυ, εvσωμοTωμivoυ oε oΟμβooη, κρivετol, αφoδ

ληφΘοδv υπδψη η φ0ση το>v ογοΘδv η υπηρεolδV, To oδvoλo τcοv

εrδlκδv ουvΘηκδv κατo τη oδvοψη Tηζ κοl δλεq or υπoλolπεq ρητρεq Τηζ

oυμβοoηq η oλληq oδμβοoηq, απδ τηv οπoiο αυτη εξoρτοτοr (ΑΠ

9041201'l Aρμ 2012,l Z08). o περltxωV Τη διοτοξη oυτη vδμοq 2251/1994

απoτελεi, εξολλoυ, εvoωματcοoη σTo εΘvlκδ δiκοro Tηq oδηγiοq
93/13/ΕoK τoυ Συμβoυλioυ Tηq 5.4.l993 κo1ετlκα με Ιq καταxρηoτlκiq

ρητρεq oυμβαoεωv πoυ oυvοπτovTαl με Τoυζ κοταγολωτtqυ. Στo αρΘ. 3

Ιroρ. l τηζ εv λδγω oδηγiοq oρiζεται δτl κρητρα oΟμβooηq, πoυ δεv

οπoτθλεoε ovTlKεiμεvo οτoμrκηq δlαπραγμoτευoηq, Θεωρεiταl

κοτα1ρηoτlκη, δταv, πορo TηV οποiτηoη Tηq κοληq πioτηg,

δημtoυργεiτor εlq βορoq Τoυ κοταvολωτη oημovτrκη οvlooρρoπiα
οvαμεoo σTo δlκοlδμοτο Kαl στlq υπo1ρεδoεlq τωV μερδv, Το

οπoρρtovτο απδ τη o0μβαoηυ. H ρδΘμroη Tηq πορ. 6 τoυ ορΘρoυ 2 τoυ

Ν 2251l1994 οπoτελεi, εξεrδiκευoη Tηζ γεvlκηq oρXηq τoυ oρΘρoυ 28'l

ΑK, κoτα τηv oπoiο oπαYoρε0ετοl η κοτο1ρηoτlκη οoκηoη Toυ

δrκotδμοτoq η η KοToXρηση εvδq Θεoμo0, δπωq εivαl η oυμβοτrκη

ελευΘερiα. Η οvωτθρω παρογρoφoζ, στηv ορxrκη Τηq δlατδπcοoη,

Xρησlμoπoιoδoε τov δρo αυπtρμετρη δloταροξηll τηq looρρoπiαq TcοV
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δlκοlωματωV Kοl υπο1ρεδσεωv τωv oυμβολλoμtvωv, οπoκλivovτοg tτol

φροoτtκo οπδ τη δtοτδπωoη Toυ αρΘ. 3 $ 1 τηq oδηγiαg, η oπoiο oμIλεi

Ylα κoημοvτrκη ovlooρρoπiο οvομεoο σTο δlκοlδμοτο Koι σTlq

υπo1ρεδοεlq TωV μερδυl. Στεvη γρομμοτlκη ερμηvεiα Toυ δρoυ
κυπtρμετρηυ δrοτoροξη Θα oδηγoυoε σε oημαvτlκδ περloρloμo Tηq

δυvατδτητοq ελiγ1oυ Toυ περrε1oμivoυ Τωv γεvlκδv δρωv TωV

oυvολλογδv (γ.o.o.) KOl, oυvεπδq, σε μεrωμεvη πρooταoiα Toυ

κοταvολωτη tvαvτl εκεivηq τηq oδηγiαq. Η αvoγκη τηg oδμφωVηζ με Τηv

oδηγiο ερμηvεiαq τoυ εΘvtκoυ δlκαioυ επrβολλεr, επoμεvcοq, δπcοg ο
δρoq κυπtρμετρηυ δlοτοροξη εκληφΘεi, δlοoτολτlκα ερμηvευδμεvoq, δτl

oημοivεl αoυolδδη η oημαvτtκηll δrατοραξη. Η αvογκη ουτη,

εvoρμovloμtvηg δηλοδη πρoq τηv oδηγiο ερμηvεiοq, επlβoλλεl vο δoΘεi

η iδlο tvvolο, μioω τελολoγtκηq oυoτoληq, oτov δρo ιιδloτορoξηll κοl

μεTα TηV οπαλεlψη Τoυ δρου αυπtρμετρηll, σΤηv oπoio πρotβη o

vεδτερoq voμoΘiτηζ με τo oρΘ. l0 s 24 oτoιγ. β' τoυ Ν 2Ζ4l /1999.
Συvεπδq, Kol μετα τηv τρoπoπoiηoη ουτη, πρoδπδΘεoη Τηq

KοTοXρηστlκδτηταq κοπoloυ Y.o.σ. εivol η με ουτδv αoυolδδηq η

σημοVTlKηυ δlατοραξη τηg oυμβοτlκηq lσoρρoπiαq (oλAΠ 6/2006 ΕλλΔ

2006, 419). Πρtπεl, εξολλoυ, Vο σημεIωΘεi δτl η πoρ. 2 τoυ αρΘρoυ 6 τoυ

ωq οvω Voμoυ ixει ηδη αvTlKοΤοστοΘεi με TηV πορ. 2 τoυ ορΘρoυ 2 τoυ

Ν 3587/2007. oρiζετοl δε πλiov oε ουτη δτt γεvlκoi δρol oυvαλλογδv,
πoυ t1oυV ωζ απoτdλεoμo Tη σημovΤιKη δloταροξη τηq ιooρρoπiοt τCοv

δtκοlωματωv Kοl υπo1ρεδσεωγ ΤG)V oυμβολλομθvωv σε βορoq τoυ

κοταvαλωτη, απαγoρευovτοl κοt εivαl ακυρot. ΠρooτtΘηκε, δηλοδη, με

TηV ωq οvω δlοταξη o δρoq κoημοvτlκηll, πoυ δεv υπηρ1ε σΤηV

πρoδπορXoυσo μoρφη Toυ αρΘρoυ. Περαrτtρω, εκτδq οπo τηv

οvωτθρω γεvrκη ρητρο Ylο Tηv KoΤοΧρηστlκδτητο Tα)v Y.o.σ., πoυ
oυvεπαγovτοl δlαταροξη τηg oυμβοτlκηq roορρoπiαζ, σΤηv Παρ. 7 τoυ

ορΘρoυ 2 τoυ Ν 225l /1994 αποριΘμoδvτοι εvδεlκτtκουq κοl τρrοvτο μiα
περlπτδoεtq γεvlκδv δρωv, πoυ ΘεωρoΟvτοl ovευ ετtρoυ (per se)

KαTαXρηστlκoi, ΧcJρiq cJq Τrρoq ουτoδg vο ερευvoτol η oυvδρoμη τcοv



πρoυπoΘθoεωv Τηq γεvlκηq ρητραq, αφoδ oυτoi ΘεωρoΟvτol, κοτα

oμα1ητo τεκμηρlo, δτl t1oυv KοτoXρηστlκδ 1ορoκτηρο. Στlq περlπτδoεlg
ουτεq περlλομβαvετοl, μετοξυ αλλα:v, Kαl η υπδ oτol1εio lo', oδμφωvο

με Τηv oπoια KoToΧρησTlKoi εivαl Kοl εκεivol ot oρol, πoυ, Xωρiq
oπoυδοio λδγo, οφηvoυv τo τiμημο οδρroτo και δεv επIτρεπoυv ToV

πρooδιoρroμδ τoυ με κρlτηρlo εlδtκα κoΘoρroμtvο oτη o0μβοoη κοι

εδλoγα Ylο Tov καταvoλωTη. Η σωρευτlKη εφoρμoγη οπδ τo Δlκαoτηρlo

Tωv πoρ.6 κοt 7 τoυ αρΘρoυ 2 τoυ Ν 225l l]994 δεv οπoκλεiετοl, κοΘδq

η επiκληoη Τoυ γεvrκoδ αξroλογlκoυ κρrτηρioυ κτηq δlοτοροξηζ τηq

tooρρoπiοq τωv δlκοlωματωv Kοι υπo1ρεδσεωV τωv oυμβολλομtvcοv

oε βορog Toυ KοTovολωτηυ εivοt δυvoτδ vα i1εl αξio Καl Xρησlμδτητο γlο
TηV εξεlδiκευoη TωV αoρloτωv voμrκδv εvvolδv Kαl οδρloτωv
οξtoλoγrκδv κρlτηρiωv, πoυ 1ρηolμoπolεi o vδμoq σTlζ επrμiρoυg

περtπτδoεlq Toυ εvδεtκτlκoδ κoτολδγoυ. Eξαλλoυ, και ol περlYρoφδμεvεg

οπδ To voμo εlδικtq, κατα αμα1ητo τεκμηρto, περtπτδoεlq

KοTοΧρηστlκδτητoq oπoτελo0v εvδεiκτεg, Πoυ κοθoδηγo0v σΤηv

ερμηvεio Tηq γεvlκηq ρητρoq Kοl, oυγκεκρlμivο, Tηζ ivvolαq Tηq

διοτοροξηζ τηq oυμβατlκηq ιooρρoπiοg. Mετoξδ τωv κοΘoδηγητrκδv

αρ1δv, πoυ oυvαYoVTα| οπδ τlq εrδrκiq ουτθq περlπτδoεlq, εivοl Κοl η
oρXη τηq δlοφovεloq, καΘδg Kοl η oρXη Τηq απoYδρευoηq τηq xωρig
λδγo οvoΘεoηq Toυ πρooδloρloμo0 Τηζ TΤορoXηq η TωV επlμθρουq

oτot1εiωv Tηq σTηV οπδλυτη κρioη τoυ πρoμηΘευτη. Εrδlκδτερα,

o0μφωvo με Tηv oρXη τηq δlοφοvεlαq, η oπoiο ρηΤο δlατυπδvεταl Kol

oτo oρΘρo 5 τηq oδηγioq, ol Y.o.σ. πρtπεl vο εivοt δloτυπωμtvol με

τρδπo σοφη Kαl ΚαTαVoητδ, δoτε o KαΤοvoλωτηq vο εivοl oε Θtoη vο
δlογvδoεl εK TωV πρoτtρωv κρiolμo oτolxεio η μεγiΘη τηq o0μβασηζ,
δπωq τη δlαρκεlο Tηq Kol τo μεγiΘη, πoυ περlKλεiovτοl oτη βοolκη o1toη
πορo1ηq Καl οvTlΤΤαρoxηq. H o1εoη oυτη πoρoxηq Kαl ovlπορoxηζ,
κoτ' ορ1ηv, δεv λομβαvεταl υπδψη Y|o Tηv εκτiμηoη Toυ KαΤαXρηoτlκο0

1αρακτηρo καπotoυ Y.o.σ. ΕvτoOτolq, oδμφωvο Kαl με To ορθρo 4 s 2
τηq oδηγioq, ελtγ1εταt, εαv o o1ετlκoq oρoq δεv εivαr δlοτυπωμivog



KοΤα Tρδπo σαφη Kαl KοToVoηΤδ, εοv θ1ει, δηλαδη, ποραβrοoΘεi η αρxη
τηq δlοφαVεloq (oλΑΠ 15/2007 

^ΕΕ2oo7.975).H 
ωq αvω αποiτηoη περi

δloφοvεlοg ΤωV Y.o.σ. δεv οφoρο, εξαλλoυ, απλo Kα| μδvo ToV
KoTαvoηΤδ ουτδv 1αροκτηρα οπδ τυπlκη Kοl Yρoμμοτtκη οπoψη, παρο
οvοφiρετοl Kοl oτη λεlτουργiο Toυζ, οΟτωq δoτε o KοTοvολωτηq vο
μπoρεi Vο εκτιμηoεl, βαoεl oαφδv Kοl κοτοvoητδv κρrτηρiωv, Tlξ
olKovoμlKtq oυvdπεlεq Kοl μετοβoλεq, ΤToυ καΘε δρoζ oυvεπoγεTοl Yl-
αυτδv (ΔΕK, οπδφαoη τηq 3Oηq Απρlλioυ 2014, υπδΘεoη C- 26/13,
Αrpαd Kαsler, Ηαjnolkο Kοsleme Robαi κοτο oΤP Jelzαlogbαnk Zrt,
oκiψεlq 71 -75). Η πoροπαvω oοφηvεlo, δηλoδη, αφoρα Kοl Τ|q voμlκtq
oυvtπειεq μiαg ρητροq, δηλοδη το δlκοιδματο Kol TΙq υπoxρεδσεlq Toυ
καταvολωτη. Γlο τo λδγo δε oυτδ, οoοφεiq η πoλυoημovTεq ρητρεq δεv
επtτρtπετο| Vα XρησlμoποloΟvτοl οπδ τov πρoμηΘευτη, με oκoπδ vο
εvlo1δoεt τη Θioη τoυ απtvαvTl σToV κοτοvoλωτη. Εlδrκα, δoov οφoρο
τtq δυoμεvεiq olκovoμlκtq oυvtπεlεg κοl επtβαρΟvoεlg, ουτtq Θα πρθπεr
Vo εivαr ευκρtvεiq, με TηV tvvoto δτl μπoρoυv Vα γivουv αμεoo
κοτοvoητiq oπo τo μtoo κατοvολωτη, o οπoiog δεv δtoΘtτεl
εξεlδrκευμdvεq voμlκεq η οlκovoμtκtq γvδoεlg. H δlοφοvεlο, λolπδv,
οφoρα oτη oοφη Kαl KοTαVoηΤη δlατυπο:oη, στηV oρXη Toυ oρlσμtvoυ
η oρloτoδ περlε1oμtvoυ KαΙ σTηV αρΧη Τηq πρoβλεψlμδτητοg Τηζ
δπαρξηg ΤωV oρωv. Αδlαφovεiq ρητρεq, ΤToυ oπoκρδπToυV Tηv
προγματlκη, voμlκη Kαl olκovoμtκη κοτοoταoη, δημιoυργo0v Tov
κivδυvo o KoToVολωτηg εiτε vο απδo1εl οπo τηv οoκηoη oρloμivωv
δlκοtωμοτωV Toυ, εiτε vο οπoδε1Θεi οξlδoaq, πoυ, κατo τo φοlvδμεVo,
ε1εr o πρoμηΘευΤηq. Yπδ το πρioμο αυτδ, or οδlαφοvεig ρητρεq μπoρεi
vo oδηγησoυV, οκριβcbq λδγω τηg οδlοφαvεlοq Τoυζ, oτη δlατoροξη
τηq oυμβατrκηq looρρoπiαq κοτα τo ορΘρo 2 s 6 τoυ Ν 2251/1994. Γιo
τo λδγo ουτδ Kol ol Y.o.σ., υπακοδovΤοq σΤηV ποραπαvω oρXη, πρdπεr
Vα πoρoυolαζoυv τα δlκαlωμοΤa Kol Tlζ υπo1ρεδσεlq Tωv μερδv κοτα
τρδπο oρloμdvo, oρΘδ Κοl σoφη (ΑΠ 652/2010 ΔEE 2o1,.g43, AΠ
430/2005 ΕλλΔ 2005.8o2). Περorτiρω, γivετοt δεκτo δτr η ακυρδτητα εvδgJΞ-



Y.o.σ. δεv επιδρο oτo κ0ρoq δληq τηq δrκοroπρoκτrκηq oυμβαoηg, ολλο
εivαr μερlκη, υπδ τηv tvvolα δτl oκυρog Θεωρεiται μδvο o συYKεKριμθvoq

KοTοXρηστtκδq, oυμφωvο με To vδμo, δροq. Ωg πρoq δε τo ζητημα τηq

πληρωoηg Toυ κεvoΟ, πoυ δημιoυργεiτοI απδ Tηv οκυρδτητα εvδq

Y.o.σ., ουτδ καλδπτεται, KαT' oρXηv, κot εφδoov πρoβλiπεταt o1ετrκη

ρδΘμloη, με Tηv εφορμoYη τoυ ovτioτol1oυ καvδvο εvδoτlκo0 δlκαioυ, o

oπoioq, δπα:q πρoκ0πτεl οπδ τη δtκατη τρiτη οIτloλoγlκη oκtψη τηq

oδηγiαq 93l]3, Θεο:ρεiτot δτl δεv περlε1εl KοTοΧρηστrκεq ρητρεg κοl δτι

oυvoδει με Toυq oκoπoδq τoυ oρΘ. 6 πορ. l τηq oδηγiοq 93/13 (βλ. τηv

οvωτtρω oπδφοoη τoυ ΔEK, oκiψεrq 80 - 82 κor 85). Σε δrοφoρετrκη

περiπτωoη, γivετοl οπδ τo Δlκooτηρlo oυμπληρωμοT|Kη ερμηvεiο τηq

oΟμβooηq κοτα τo oρΘ. 200 AK, βooεl, δηλοδη, τηg κοληq πioτηq, οφoΟ

ληφΘoOv υπδψη Kοl Tο oυvολλακτlκο ηΘη (EφAΘ 147112013 Kοι

ΠΠρΞοvΘ 23l2o14, TΝΠ Νδμoq). Eτσl, η απδφοoη Toυ Δlκοoτηρioυ, πoυ
πρoβοivει σε συμπληρωμοτlκη ερμηvεiο οκυρoυ, κοτα Tο οvωτiρω,

δρoυ, δεv εivοt δtoπλαoτlκη, δloτl δεv πρoβοivεl oε πρooδιoρIoμδ τηq

παρo1ηg κοτo Tη δrατοξη Toυ ορΘρoυ 371 εδ. 2 ΑK (oπδτε σTηv

περiπτωoη ουτη πραγμοτl Θο επρδκεlTo Yla δIoπλοoτικη απδφoση, η

oπoio δlαπλαooεl Τo TTερlε1δμεvo Tηq εVoXlKηq o1toηq), πoρα μδvo oε

oυμπληρωση Toυ κεvoO, πoυ δημloυργηoε o οκυροq δρoq, δoτε vo

οvτoπoKρivεταl σTlq ορχθq τηq κοληq πioτηq Kol Tωv oυvoλλακτtκδv

ηΘδv, Xωρiq, ωoτδoo, vα Tρoπoπolεi τη oδμβαoη (ΠΠρΘ 5257 /2013,

3990/2013, Kοl 2942/2013, ΠΠρΞοvΘ 23/2014, TΝΠ Νδμoq). Eξαλλoυ,

oOμφωvα με Τη δlατoξη τoυ oρΘρoυ 73l τoυ KΠoλΔ τo Δlκαoτηρlo

δlκοloOτot vo δloτoξεr ωq οoφoλloτlκδ μtτρo τηv εviργεtο, παραλεlψη η

αvo1η oριoμθvηq πρoξεωq oπδ αυτδv κοτα τoυ oπoioυ oτρtφεTοl η

oiτηoη, εvδ, κoτo τη δrατοξη Toυ ορΘρoυ 732 τoυ iδroυ Kδδlκα, τo

Δlκοoτηρlo δlκοloυTοl vα δrοταξεl ωq οσφαλloτικδ μtτρo κοl καΘε ολλo

μiτρo πoυ, κατo Tlq περlστooεlq, εivor κοτα τηv κρioη τoυ πρδoφoρo Ylο
TηV εξοoφολloη η δrατηρηoη Toυ δlκοιδμοτoq η Ylα Tη ρυθμloη
κοτooταoεωq. Eπιπλtov, oυμφωvα με τη δlοταξη τoυ αρΘρoυ 692 $ 4



KΠoλΔ, Tα αoφολloτlκo μdτρο δεv πρiπεl vo oυvioταvτot σTηv
tκοvoπoΙηση Τoυ δrκαlδμοτoq, Toυ oπoioυ ζητεiταl η εξοoφoλloη η η
δlοτηρηoη. H δlατοξη αυτη, δπωq εivαt δlοτυπωμθvη, δεv περtε1εl
κατευΘυvτηρIεq Yρoμμtq η oδηγiεg πρoq Το επlλoμβovδμεvo τηq
οiτηoηq οoφολloτlκδv μdτρo:v Δlκooτηρlo, ολλα τΙΘετοl δl. ουτηq
οποYoρευτlκδq κοvδvοg, δεoμευτlκog γlα τo Δtκοoτηρlo, υπδ τηv tvvotο
δτl oε κομiο περiπτωoη δεv t1εr τη δυvοτoτητο Vα δlοταξεl οoφολloτlκo
μtτρα, τα oπoiο oυvloτoδV lKοvoποiηoη δlκοlωμοτoq, με εξοiρεoη τlq
περlπτδoεlq πoυ υπoρxεl εrδlκη περi τoυτoυ voμoΘετlκη πρoβλεψη,
δπωg σTlq περloρloτlκoυq oτrq δlοταξεtq τωv oρΘρωv 72B, 729 κοl Ζ34
Toυ KΠoλΔ οvαφερoμεvεq περιπτδoεlq. o oπaYoρευτlκoq δε ουτog
κovovοq txεl εφορμoγη Kοl σΤo οoφολloτlκδ μiτρo τηζ ρΟΘμloηg
κοτooτοoηq, Τo oπoio δεv δrοφερεl κοτα τo oκoπo τoυ oπδ το oλλο
ooφαλloτlκο μtτρο, οφoδ Kοl αυτδ oυvδtετοl τελoλoγrκo με κοπolo
δlκαiωμο πoυ πρtπεl vo πρoσΤoTευΘεi πρooωρlvο Ylo Tηv απoτροπη
δημroυργiοg, tωζ TηV περαΤωση Tηq κυρΙοq δtογvωoτlκηq δiκηq,
oμετoκληTωv KοTοoτοoεωv, πoυ Θo μπoρoδoοv vο μαΤαlδooυv τov
πρoκτlκδ oκoπδ τηg δiκηq αυτηg. H δlακρlτrκη ευ1tρεlο πoυ δivεt τo
αρΘρo 732 KΠoλΔ σΤo Δlκοoτηρlo δεv απoτελεi εξοΙρεoη σΤoV
οποYoρευτlκδ κοvδvα Τoυ ορΘρoυ 692 πoρ. 4 KΠoλΔ, oλλα o
τελευτοiog οπoτελεi oρlοΘtτηση Tηq παρεxoμivηq σTo δlκοoτηρlo, με To
ορΘρο 732 Toυ lδioυ Kδδlκο, δlοκρlτlκηg ευ1dρεlog (Π. Τζiφροq,
Αoφαλloτlκα Mdτρα, εκδ. 1985, oελ. 58, K. Mπiηg Πoλ. Δrκ., υπo τo
ορΘρo 682, B, BαΘροκoκoiληq, KΠoλΔ ορΘρo 692, οριΘ. 9)' ol
ποραποvω δlατοξεrg οπηxoδv Τlq βαolκtg αρXεζ Toυ δtκαΙoυ ΤωV
οoφολloτlκδv μdτρωv, oΟμφωvο με Tlq oπoiεg η πρoσωρrvη δrκοoτlκη
πρoσTασiα πρεπεl: o) vα μηv ταυτiζετοl με τo αvτlκεiμεVo τηg ορloτlκηq
δlκοoτlκηq πρoσTοoiοq, ολλα vα δlοφdρεl Kol vo υπoλεiπετοl oπδ ουτo,
β) Vα μη δημlουργεi αμετοκλητεq καταoτooεlζ πoυ δεv μπoρoδv vα
αVoΤροπoΟv, δτοv οvακληΘεi η oxετlκη oπδφοoη αoφολloτlκδv μετρωv
η δlαγvωoΘεi oτηv κδρlα δiκη με lo10 δεδrκοoμivoυ η αVυπορξiο τoυ


