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ην

Δüκιμη Ειρηνοδßκη ΝεμÝαò; Σοφßα ΜπακανÜκη

καιτη γραμματÝα Παναγοýλα ΔαμÜλα.
ΣγΝΕΔΡΙΑΣΕ δημüσια στο ακροατÞριο του την Ι4.10.20|3, για να δικÜσει
ττlν παρακÜτω υπüθεση μεταξý:

τογ ΑιτοΥι[ΤοΣ: Αναστασßου

Μητσüπουλου, κατοßκου ΛουτραΚßΟυ

Κορινθßαò, ο οποßοò παραστÜθηκε στο ΔικαστÞριο μετÜ τηò πληρεξοýσιαò δικηγüρου
του Ελ. Μεζßνη, δικηγüρου Κορßνθου (αριθ. γραμματßου προεßσπραξηò
ß

0036/14.10.2013),

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΙΙ: Ι) Τηò ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρßαò με

την

επωγυμßα «ALpHA ΒΑΝΚ», που εδρεýει σfiιν ΑθÞνα και εκπροσωπεßται νüμΙμα, η
οποßα παρÝστη στο ΔικαστÞριο δια του πληρεξοýσιου δικηγüρου τηò Αγγ.

Πετρüπουλου, δικηγüρου Κορßνθου (αριθ. γραμματßου προεßσπραξηò
gg4lllr4.|0.2013) και 2) Τηò ανþνυμηò τραπεζικÞò εταιρßαò με την επωνυμßα «EFG

EURoBANK ERGASIAS Α.Ε.»ι, που εδρεýει στην ΑθÞνα και

ειοτροσωπεßΤαΙ

νüμιμα, η οποßα παρÝστη στο ΔικαστÞριο δια του πληρεξοýσιου δικηγüρου ττlò, Κων,
Ζερβοý, δικηγüρου Κορßνθου (αριθ. γραμματßου προεßσπραξηò 10055ß14.10.2013)

ο

αιτþν με την απü 72.L2,2011 αßτησÞ του που απευθýνεται ενþπιον ΤΟυ
παρüντοò Δικαστηρßου ζÞτησε να γßνουν δεκτÜ üσα αναφÝρονται σ'αυτÞν, Για την

συζÞτηση ,τηò παραπÜνω αßτησηò ορßσθηκε δικÜσιμοò με την υπ' αριθμ,
(ΥΧ)181/ι3.12.2011 πρÜξη αρχικÜ η 12,Ι1.20Ι2 και κατüπιν αναβολÞò η
αναφερüμενη στην αρχÞ τηò παροýσαò.

Το ΔικαστÞριο μετÜ την εκφþνηση τηò υπüθεσηò απü το οικεßο πινÜκιο και κατÜ
σειρÜ ε¾γραφÞò αlò σ' αυτü

ττß

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

οι

ανωτÝρω αναφερüμενεò πιστþτριεò προò τιò οποßεò

η κρινüμενη αßτηση
κοινοποιÞθηκε κατ' εφαρμογÞν του Üρθρου 5 του ν,3869Ι2010 και º48 παρ. 2
ΚΠολΔ, καθßστανται διÜδικοι ανεξαρτÞτωò τηò συμμετοχÞò τουò σ'αυτÞν, κÝκτηνται
δε τα υπü του νüμου οριζüμενα δικαιþματα ενþ υπüκεινται στιò επιβαλλüμενεò
υπΟχ,ρεþσειò.

(Π.ΑρβανιτÜκηò Η Εκοýσια Δικαιοδοσßα ωò διαδικαστικü πλαßσιο του

Ν. 3869/2010 για τη ρýθμιση οφειλþν υπερχρεωμÝνων φυσικþν προσþπων).
ΕπειδÞ με την κρινüμενη αßτησÞ του και κατ' ορθÞν εκτßμησÞ τηò, ο αιτþν,
επικαλοýμενοò Ýλλειψη πτωχευτικÞò ικανüτηταò και üτι Ýχει περιÝλθει σε
μüνιμη
αδυναμßα πληρωμÞò των ληξιπρüθεσμων χρηματικþν οφειλþν του,
ζητεß τη
διευθÝτησÞ τουò απü το δικαστÞριο, κατÜ το προτεινüμενο απü αυτüγ σχÝδιο, þστε
να επÝλθει η μερικÞ απαλλαγÞ του απü κÜθε τυχüν υφιστÜμενο υπüλοιπο των
χρεþγ
του Ýναντι των πιστωτριþν το¼, που περιλαμβÜνονται στην υποβληθεßσα απü αυτüν
κατÜσταση.

Με

αυτü το περιεχüμενο και αßτημα

η κρινομÝνη αßτηση, παραδεκτþò και

αρμοδßωò εισÜγεται ενþπιον του Δικαστηρßου τοýτου τηò περιφÝρειαò τηò κατοικßαò
τΟυ αιτοýντοò κατÜ τη

διαδικασßα τηò εκοýσιαò δικαιοδοσßαò ( Üρθ. 3 ν.3869Ι2010

).

Για το παραδεκτü τηò Ýχει προσκομισθεß νομßμωò και εμπροθÝσμωò η βεβαßωση
η
προβλεπüμενη απü το Üρθ. 2 παρ,2 τοιι ν.3869Ι2010 περß αποτυχßαò τηò απüπειραò
εξωδßκου συμβιβασμοý (βλ. την απü 09.12,20Ι1 βεβαßωση τηò διαμεσολαβÞτριαò
δικηγüρου Κορßνθου Κων/ναò ΦραντζÞ), καθþò και υπεýθυνη δÞλωση του αιτοýγτοò
γΙα την ορθüτητα και πληρüτητα των καταστÜσεων : α) τηò περιουσßαò του και τωγ
εΙσΟδημÜτων του ιδßου και τηò συζýγου του β) των πιστωτþν και τωγ απαιτÞσεωγ

τουò κατÜ κεφÜλαιο, τüκουò και Ýξοδα καθþò και τηò
μη υπÜρξεωò μεταβιβÜσεων
εμΠραγμÜτων δικαιωμÜτων επß ακινÞτων του κατÜ την τελευταßα τριετßα (βλ τηγ απü

09.01.2012 υπεýθυνη δÞλωση). ΠεραιτÝρω, απü την αυτεπÜγγελτη Ýρευνα του
Δικαστηρßου στα τηροýμενα αρχεßα προÝκυψε üτι δεν εκκρεμεß Üλλη σχετικÞ αßτηση
του αιτοýντοò, οýτε Ýχει εκδοθεß προγενεστÝρωò απüφαση
για τη διευθÝτηση των
οφειλþν του με απαλλαγÞ του απü υπüλοιπα χρεþν (αρθρ. 13 παρ. 2 ν.3869Ι2010). Η

αßτηση, στην οποßα περιλαμβÜνονται και τα στοιχεßα του Üρθρου 4 παρ. 1 ν.
3869Ι20Ι0, εßναι ορισμÝνη και νüμιμη, ερειδüμενη στιò διατÜξειò των Üρθρων 1,4,5,8
και

1

1 του

ν. 3869/2010 και πρÝπει να ερευνηθεß περαιτÝρω ωò προò την ουσιαστικÞ
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υπ,αριθμ
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10 3

/20ι3 Απüφασηò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου, Εκουσßα

Δικαιοδοσßα

τηò βασιμüτητα μετÜ την καταβολÞ των νομßμων τελþν συζητÞσεωò, εφüσον δεν
επιτεýχθηκε δικαστικüò συμβιβασμüò μεταξý του αιτοýντοò και των Ζπστωτριþν
καθþν Τραπεζþν (βλ. τα με ημερομηνßα 09.02.20L2 Και 0,ι.02.20Ι2 Ýγγραφα
παρατηρÞσεων _ προτÜσεων τηò 1ηò και 2ηò των καθþν αντßστοιχα).

περß αοριστßαò ενστÜσειò των καθ,þν πρÝπει ν, απορριφθοýν, καθüσον η
αßτηση περιÝχει τα στοιχεßα που, üπωò αυτÜ αναφÝρονται παραπÜνω, εßναι
απαραßτητα κατÜ το Üρθρο 1 του Ν. 3s69i2010 για τον Ýλεγχο τηò νομικÞò Και

οι

ουσιαστικÞò βασιμüτηταò τηò αßτησηò. ΕξÜλλου τα ελλεßποντα στοιχεßα που
επικαλοýνται οι καθ,þν εßναι αντικεßμενα αυτεπÜγγελτου ελÝγχου απü τον δικαστÞ
κατÜ την Ýρευνα τηò ουσιαστικÞò βασιμüτηταò και ειδικüτερα τηò συνδρομÞò των
üρων τηò υπαγωγÞò του αιτοýντα στη ρýθμιση του Ν.3869ι20]10, καθüσον, üπωò
προκýπτει απü τιò διατÜξειò των ÜρΘ.º44, 745, º5Ι ΚΠολΔ, ο ιδιüρρυθμοò

κυρßωò δημüσιαò
χαρακτÞραò τηò εκοýσιαò δικαιοδοσßαò ωò μÝσο προστασßαò
εμβÝλειαò συμφερüντων, επιβÜλλει την ενεργÞ συμμετοχÞ του δικαστÞ οτη συλλογÞ,
διερεýνηση και αξιολüγηση τΟυ πραγματικοý υλικοý τηò δßκηò και επιτρÝπει τη
κατÜ
δυνατüτητα συμπλÞρωσηò με τιò προτÜσειò, στο δε ειρηνοδικεßο και προφορικÜ
τη συζÞτηση στο ακροατÞριο (αρθ.115 παρ.3 ΚΠολΔ), εκεßνων των στοιχεßων τηò
αßτησηò που αναφÝρονται στο Üρθρο º4º παρ,2 ΚΠολΔ, επομÝνωò Και του αιτÞματοò
αυτÞò (βλ.

ΑΠ

1131/87

ΝοΒ

36_1601_02 πλειοψηφßα,

ΕφΑΘ 2,735ι00, 4462ι02,

_Κονδýλη _Νßκα,
2188ß08 ΤΝη_ΝοΜοΣ, και Π. ΑρβανιτÜκη στον ΚΠολΔ. ΚεραμÝα
2η των καθ,þν ισχυρßζεται üτι ο αιτþν
υπτ Üρθρο º47, αριΘ,7). περαιτÝρω,

η

απü
καταχρηστικÜ ασκεß το δικαßωμα του Ν.3869/2010 διüτι το ποσοστü του χρÝουò

το οποßο ζητÜ ν, απαλλαγεß εßναι υπερβολικü, σε συνδυασμü με τη μη μüνιμη
περιÝλευσÞ του σε αδυναμßα αποπληρωμÞò των χρεþν του και τη μη συνδρομÞ
Ýκτακτων περιστÜσεων που Ýφεραν αυτüν σε κατÜσταση αδυναμßαò αποπληρωμÞò
αυτþν. Η Ýνσταση αυτÞ πρÝπει ν, απορριφθεß καθüσον στüχοò των διατÜξεων του
ν.3869/2010 εßναι να δοθεß μßα δεýτερη ευκαιρßα στον υπερχρεωμÝνο οφειλÝτη να
επανενταχθεß στην οικονομικÞ και κοινωνικÞ ζωÞ με την επανÜκτηση τηò
οικονο;_ιικÞò ελευθερßαò που συνεπÜγεται

η εξÜλειψη των χρεþν που αδυνατεß να

αποπληρþσει. Αδυναμßα, Üλλωστε, συνιστÜ üχι απαραßτητα κÜποιο Ýκτακτο γεγονüò,
αλλÜ και Üλλοι παρÜγοντεò üπωò αστοχßα σχετικÜ με τιò οικονομικÝò δυνατüτητεò

του δανειολÞπτη, ατυχεßò προγραμματισμοß, επιθετικÝò πρακτικÝò προþθησηò των
Ζηστþσεων, εισοδηματικÞ στενüτητα, υψηλÜ επιτüκια κλπ, στοιχεßα δηλαδÞ που θα
αποτελÝσουν αντικεßμενο τηò αποδεικτικÞò διαδικασßαò, Ακüμα, η 2Ι των καθ'þν τηστþτρια ΤρÜπεζα ισχυρßζεται üτι ο αιτþν περιÞλθε δολßωò σε μüνιμη αδυναμßα

πληρωμÞò των ληξιπροθÝσμων χρηματικþν οφειλþν του, διüτι γνþριζε κατÜ τον
χτüνο συνÜψεωò των σχετlκþν συμβÜσεων δανεßου üτι αδυνατεß να εκπληρþσει τιò

αναληφθεßσεò υποχρεþσειò του, καθüσον δεν εßχε τη σχετικÞ οικονομικÞ δυνατüτητα
προò τοýτο, ενþ

η

1η

των καθ'þν αιτεßται την εξαßρεση τηò κýριαò κατοικßαò του

αιτοýντοò απü την προστασßα του Üρθρου

9 παρ. 2 του Ν.

3869/2010, καθþò

ισχυρßζεται üτι αυτÞ δεν συνιστÜ κýρια κατοικßα του ιδßου, αλλÜ κýρια κατοικßα τωγ
γονÝων του.

Οι τελευταßοι ισχυρισμοß θα αποτελÝσουν θÝματα τηò

αποδεικτικÞò

διαδικασßαò, þστε να ερευιηθοýν κατÜ την ουσιαστικÞ βασιμüτητÜ τουò.

Απü την Ýνορκη κατÜθεση τηò μÜρωροò του αιτοýντοò, που δüθηκε ενþτπον
του ακροατηρßου του Δικαστηρßου τοýτου και περιÝχεται στα ταυτÜριθμα
με την
παροýσα πρακτικÜ, καθþò και απü το σýνολο των εγγρÜφων που προσκομßζουν και
επικαλοýνται οι διÜδικοι, αποδεßχθηκαν τα ακüλουθα: Ο αιτþν, ηλικßαò 4Ι ετþν, εßναι
Ýγγαμοò χωρßò τÝκνα και διαμÝνει σε μισθωμÝνη οικßα με τη σýζυγü του (βλ. το απü
01,09.2010 σχετικü μισθωτÞριο). Εßναι Üνεργοò, εγγεγραμμÝνοò στα
μητρþα του
Ο,Α.Ε.Δ. απü 17.01.20ß 1 Ýωò 05.06.2012 και απü 2|.1Ι.20Ι2 Ýωò Ι9.02.2013 (βλ. τιò

απü 05.06.20Ι2 και 09.02.2013 Βεβαιþσειò ΟΑΕΔ και φωτοτυπßεò των καρτþν
ανεργßαò), πλην του διαστÞματοò απü 20.06.2012 Ýωò 19.ΙΙ.20Ι2, κατÜ το οποßο ο
αιτþν εργÜσθηκε ωò πυροφýλακαò στην εταιρßα με την επωι.υμßα «'Ενωση
περιβαλλοντικÞò εκπαßδευσηò Κορινθßαò>τ (την με ημερομηνßα 20.06 ,20Ι2 σýμβαση
εργασßαò ορισμÝνου χρüνου). Σε προγενÝστερο χρüνο, τουλÜχιστον μÝχρι το Ýτοò
2002, ο αιτþν εργαζüταν, ωò ιδιωτικüò υπÜλληλοò σε διαφημιστικÞ εταιρßα (βλ. την

με αρ.πρωτ. 8835Ι22,0º.2011 Βεβαßωση του

ΙΚΑ Κορßνθου), απü Ýτοò2Ο02 μÝχρι

και το Ýτοò 2008, ασκοýσε ατομιι«1 επιχεßρηση

ταχυμεταφορþν εγγρÜφων και

αντικειμÝνων, την οποßα Ýκλεισε (βλ. την με αρ. 392Ι27.11.2008 βεβαßωση διακοπÞò
εργασιþν τηò Δ.ο.Υ. ΖωγρÜφου), ενþ κατÜ το διÜστημα απü ΜÜιο 2010 Ýωò

ΔεκÝμβριο 2010, εργαζüταν
8835Ι22.0º.2011 Βεβαßωση του

ωò φýλακαò

;-ιουσεßου

(βλ την με αρ.

πρωτ.

ΙΚΑ Κορßνθου). Το ετÞσιο ατομικü εισüδημÜ

του,

κατÜ το Ýτοò2072, ανερχüταν στο ποσü των 3.125,00 ευρþ (βλ. εκκ. σημεßωμα οικ.
Ýτουò 2013), κατÜ το Ýτοò?-01Ι, ανερχüταν στο ποσü των L,099,47 ευρþ (βλ. εκκ,

σημεßωμα οικ. Ýτουò 201ι2), κατÜ το Ýτοò2

3" φýλλο τηò
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ευρþ

(βλ εκκ.

σημεßωμα οικ. Ýτουò 2011), κατÜ

το Ýτοò 2009,

στεροýνταν

εισοδÞματα (βλ. εκκ. σημεßωμα οικ. Ýτουò 2010), κατÜ το Ýτοò 2008, ανερχüταν στο
ποσü των º,892,8º ευρþ (βλ. εκκ. σημεßωμα οικ. Ýτουò 2009)

και κατÜ το Ýτοò

200º,

ανερχüταν στο ποσü των 8.009,86 ευρþ (βλ. εκκ, σημεßωμα οικ. Ýτουò 2008). Η
σýζυγοò του αιτοýντα εργÜζεται ωò εκπαιδευτικüò σε δημüσιο σχολεßο με ατομικü

μηνιαßο εισüδημα, κατÜ την τρÝχουσα χρονικÞ περßοδο, Þτοι ΣεπτÝμβριο και
Οκτþβριο 20Ι3, ποσοý '78Ι,39 ευρþ (βλ τιò καταστÜσειò μισθοδοσßαò των
αντιστοßχων μηνþν), ενþ προηγοýμενα Ýτη και δη το 2010 διÝθετε ετÞσιο ατομικü
εισüδημα, ποσοý Ι6,0º9,63 ευρþ, δηλαδÞ, μηνιαßωò, ποσü 1 .339,96 ευρþ, το 2009

διÝθετε μηνιαßο εισüδημα, ποσοý 1.515,79 ευρþ και το 2008, μηνιαßο εισüδημα,
ποσοý 1,278 ευρþ (βλ. εκκ. σημειþματα οικ. ετþν 2010,2009,2008), Συνεπþò, το
οικογενειακü τουò εισüδημα προÝρχεται αποκλειστικÜ απü το εισüδημα τηò συζýγου

του αιτοýντοò, Το μητ,ιαßο κüστοò διαβßωσηò τηò οικογÝνειÜò του, λαμβανομÝνων
υπüψιν του μισθþματοò που καταβÜλλουν, ποσοý 400 ευρþ μηνιαßωò, των δαπανþν

τουò (τÝλη ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ε,ΥΔΑΠ, φüροι, διατροφÞ κλπ

βλ.

σχετικοýò

λογαριασμοýò), των εξüδων μετακινÞσεωò, ιατροφαρμακευτικÞò περßθαλψηò, λüγω
προβλημÜτων υγεßαò (βλ. αποδεßξειò ιατρικþν εργαστηρßων) και ενßοτε οικονομικÞò
συνδρομÞò στα Ýξοδα των γονÝων του, οι οποßοι εξαιτßαò τηò χαμηλÞò συντÜξεωò που

λαμβÜνουν (βλ. ενημερωτικü σημεßωμα συντÜξεων ΟΓΑ και ενημερωτικü σημεßωμα
συντÜξεωò Δημοσßου) και των κρßσιμων προβλημÜτων υγεßαò (βλ, το με αρ.πρωτ.
25571r1.05.99 Ýγγραφο

Α'ßβÜθμιαò ΥγειονομικÞò ΕπιτροπÞò, το απü

19.08.2001

Ýγγραφο Γενικοý Νοσοκομεßου «ΑλεξÜνδρα» και το απü 22.0º,2011 ενημερωτικü

σημεßωμα ασθενÞ του Γ. Ν. Κορßνθου) αδυνατοýν να ανταπεξÝλθουν οικονομικÜ,
ανÝρχεται λßαν επιεικþò στο ποσü των 900 ευρþ.

ο ισχυρισμüò, λοιπüν, τηò

2ηò

των καθ'þν περß δüλιαò περιÝλευσηò του αιτοýντοò σε

κατÜσταση μüνιμηò αδυναμßαò πληρωμþν εßναι απορριπτÝοò ωò κατ' ουσßαν
αβÜσιμοò, διüτι δεν θεωρεßται üτι οφειλÝτηò ενεργεß δολßωò, üταν Þδη κατÜ την
ανÜληψη του χρÝουò αδυνατεß να το εξοφλÞσει κατÜ τον χρüνο τηò λÞξεωò, με βÜση
την εν γÝνει οικονομικÞ του δυνατüτητα. Ο δüλοò πρÝπει να αναφÝρεται στο μετÜ την

του χρÝουò διÜστημα (Αθαν. Κρητικüò, Ρýθμιση των οφειλþν
υπερχ,ρεωμÝνων φυσικþν προσþπων, 20Ι2, σελ. 55 - 56), απü δε την εν γÝνει
ανÜληψη

διαδικασßα δεν αποδεßχθηκε üτι ο αιτþν περιÞλθε, μετÜ την ανÜληψη των ωò Üνω
χρεþν του, δολßωò, σε κατÜσταση μüνιμηò αδυναμßαò πληρωμÞò αυτþν. Iδιαßτερα, τα
πιστωτικÜ Ιδρýματα Ýχουν τη δυνατüτητα -εκτüò απü την Ýρευνα των οικονομικþν
δυνατοτÞτων του οφειλÝτη των δανεßων (μÝσω εκκαθαριστικþν, φορολογικþν
δηλþσεων και βεβαßωσηò αποδοχþν) - να διαπιστþσουν και λοιπÝò δανειακÝò
υποχρεþσειò του σε Üλλα τπστωτικÜ Ιδρýματα

Þ την εν γÝνει

οικονομικÞ του

συμπεριφορÜ (ýπαρξη ακÜλυπτων επιταγþν) μÝσω του διατραπεζικοý συστÞματοò

¸τσι, η εν λüγω τπστþτρια θα μποροýσε να αρνηθεß τον αιτοýντα ωò
οφειλÝτη, εφüσον διαπßστωνε üτι Þταν μειωμÝνηò πιστοληπτικÞò ικανüτηταò και δε
«Τειρεσßαò>>.

θα μποροýσε να ανταποκριθεß στιò δανειακÝò του υποχτεþσειò. Δολιüτητα θα
μποροýσε να υπÜρξει μüνο αν ο οφειλÝτηò εξαπÜτησε τουò υπαλλÞλουò τηò
ΤρÜπεζαò, προσκομßζονταò πλαστÜ στοιχεßα Þ αποκρýπτονταò υποχτεþσειò, που
¾ια
οποιονδÞποτε λüγο δεν Ýχουν καταχωρηθεß στιò βÜσειò δεδομÝνων που αξιοποιοýν οι

ΤρÜπεζεò

για την οικονομικÞ

συμπεριφορÜ των υποψηφßων πελατþν τουò,

ΠεριστατικÜ που δε συντρÝχουν στη συγκεκριμÝνη περßπτωση. ΠαρÜλληλα, δεν εßναι

η ßδια Üμοιρη ευθυνþν αφοý - στα πλαßσια τηò επιθετικÞò πρακτικÞò προþθησηò
τπστþσεων των Τραπεζþν και του μεταξý τουò ανταγωνισμοý, που κυριÜρχησε κατÜ
τα τελευταßα χρüνια στο τραπεζικü σýστημα του τüπου - του επÝτρεψε να συνÜψει
συμβÜσειò συνολικοý ποσοý 4Ι,º57,62 ευρþ, αποβλÝπει στα πρüσκαιρα οφÝλη απü

αυτüν και συντελεß Ýτσι στην υποχρÝωσÞ τηò. Εντοýτοιò, με επßκληση τηò ßδιαò
σýμβασηò, οι ΤρÜπεζεò μεταστρÝφουν την Üποψη τουò και προβÜλλουν - αβÜσιμα
üμωò - δολιüτητα του δανειολÞπτη ( βλ. σχετ. Αθ. Γ. Κρητικüò, ü.π., σελ. 56 - 5º,
μ,π.π.στη νομολογßα, Ι ΒενιÝρηò - Θ. ΚατσÜò, ΕφαρμογÞ του Νüμου 3869/2010 για
τα υπερχρεωμÝνα φυσικÜ πρüσωπα,2011, σελ". º4, Ειρ.Πατρ. 89Ι2012, ΝΟΜΟΣ,

Ειρ.Κρωπ. 22Ι20Ι2, Αρμ. 2012ΙΙΙ22, Ειρ.Κουφαλßων 1/2012, ΝοΜοΣ, Ειρ.Πατρ

ΝοΜΟΣ, Ειρ.ΣÜμ. 82Ι20Ι2, ΝοΜΟΣ, Ειρ.ΣÜμ.83 Ι20Ι2,ΝοΜοΣ, Ειρ.ΣÜμ.
84Ι20Ι2, ΝοΜοΣ, Ειρ.Βερ. 164Ι20|2, ΝΟΜοΣ, Ειρ.Καβ.161DOΙ2, ΝΟΜοΣ,
52Ι2012,

Ειρ.Ν.Iωνßαò 4Ι20|1, αδημ.

).

ΠεραιτÝρω ο αιτþν Ýχει την ψιλÞ κυριüτητα σε ποσοστü 50% (το υπüλοιπο 50%

ανÞκει στην αδελφÞ του), παρακρατουμÝνηò τηò επικαρπßαò απü την μητÝρα του
εφüρου ζωÞò, ενüò οικοπÝδου, εκτÜσεωò 439,10,.μ.που βρßσκεται στην στη θÝση

«ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ» του ΔÞμου Λουτρακßου Περαχþραò Κορινθßαò και συνορεýει
Βüρεια με αγροτικÞ οδü, Νüτια με αγροτικÞ οδü, ΑνατολικÜ με ιδιοκτησßα
ΚαραχÜλιου και ΜπρÜττη και ΔυτικÜ με ιδιοκτησßα ΚαραχÜλιου. Επß του ανωτÝρω
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οικοπÝδου υφßσταται ισüγεια οικßα, επιφανεßαò

48 τ.μ. (βλ το

υπ'αριθ.

ºl3ΙL3.03,2003 συμβüλαιο γονικÞò παροχÞò και δÞλωση Ε9 Ýτουò 2011). Το εν λüγω

ακßνητο δεν χρησιμοποιεßται, απü τον αιτοýντα, ωò κýρια κατοικßα, αφοý σε αυτü
διαμÝνουν οι γονεßò του, εντοýτοιò προστατεýεται απü τη διÜταξη του Üρθρου 9 παρ.

2 του Ν. 3869/20Ι0 περß εξαιρÝσεωò απü τη ρευστοποßηση, καθüτι αυτÞ μπορεß να

χτησιμοποιηθεß

ωò τÝτοια στο μÝλλον (βλ. κατÜθεση

μÜρτυροò)

και η

μη

χρησιμοποßησÞ τηò ωò κýριαò κατοικßαò οφεßλεται σε σοβαροýò λüγουò (διαμονÞ

- Αθαν. Κρητικüò, Ρýθμιση των οφειλþν

γονÝων

προσþπων

,20L2,

σε}",

υπερχρεωμÝνων φυσικþν

2\3, Ι ΒενιÝρηò - Θ. ΚατσÜò, ΕφαρμογÞ του Νüμου 386θΙ2OL0

για τα υπερχρεωμÝνα φυσικÜ πρüσωπα, 2η Ýκδοση αναθεωρημÝνη 20Ι3, σελ. 46Ι
üπου και παραπομπÝò), απορριπτομÝνου του σχετικοý ισχυρισμοý τηò

1ηò

των καθ'þν.

Η

αντικειμενικÞ αξßα του εν λüγω ποσοστοý ψιλÞò κυριüτηταò του παραπÜνω
ακινÞτου ανÝρχεται σε |2.524,67 ευρþ (βλ ΕΤΑΚ Ýτουò 2009), Ακüμα ο αιτþν εßχε
στην αποκλειστικÞ κυριüτητÜ του σε ποσοστü 100% το υπ'αριθμ.

ΥΚΝ

6807 Ι.Χ.Ε.

αυτοκßνητο, μÜρκαò FΙΑΤ cinquecento, Ýτουò 1ηò κυκλοφορßαò L994, το οποßο δεν

κατÝχει πλÝον, λüγω καταστροφÞò του

(βλ το απü

29,08.2Ι013 πιστlκü

καταστροφÞò).

Σε χρüνο προγενÝστερο το¼ Ýτουò απü την κατÜθεση τηò Ýνδικηò αιτÞσεωò, ο
αιτþν εßχε αναλÜβει τα παρακÜτω χρÝη, τα οποßα με την κοινοποßηση τηò αßτησηò
καθßστανται ληξιπρüθεσμα, ακüμα κι αν κÜποια δεν εßναι, κατ'Üρθ. 6 παρ. 3 εδ γ'του

Ν. 3869/2010, υπολογßζονται δε με την τρÝχουσα αξßα τουò κατÜ το χρüνο αυτü ( Αθ.
Κρητικüò
1) Στην

<<

Ρýθμιση των οφειλþν υπερχρεωμÝνων φυσικþν προσþπων σελ. 99

ALPHA ΒΑΝΚ

(1η των καθþν)

).

:

α) απü τη με αριθ. 200309015044000 σýμιβαση πιστωτικÞò κÜρταò, το συνολικü ποσü
των 25.294,45 ευρþ (βλ. την απü 25.10.20Ι1 αναλυτικÞ κατÜσταση οφειλþν τηò 1ηò
των καθþν)
2) Στην

EUROBANK ERGASIAS

(2η των καθþν)

:

α) απü τη με αριθ, 4063010082606067 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, το συνολικü
ποσü των 4.º90,02 ευρþ (βλ. την απü 21.10.2011 ανα)"υτικÞ κατÜσταση οφειλþν τηò

2τ6των καθþν),
β) απü τη με αρτΘ, 4º92730293742827 σýμβαση πιστωτιrοjò κÜρταò, το συνολικü

ποσü των 9.865,33 ευρþ (βλ. την παραπÜνω αναλυτικÞ κατÜσταση οφειλþν),

γ)

απü τη με αριθ. 510Ι551ΙΙ2251110 σýμβαστι πιστωτικÞò κÜρταò, το συγολικü

ποσü των 18.974,08 ευρþ (βλ. την παραπÜνω αναλυτικÞ κατÜσταση οφειλþν),

δ) απü τη με αριθ.5458650758308512 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, το συνολικü
ποσü των 8.137,19 ευρþ (βλ. την παραπÜνω αναλυτικÞ κατÜσταση οφειλþν). Το
συνολικü ποσü των οφειλþν του ανÝρχεται σε 67.06Ι,Ο7 ευρþ.

ο

αιτþν Ýχει περιÝλθει σε πραγματικÞ μüνιμη αδυναμßα να πληρþνει τιò

ληξιπρüθεσμεò αυτÝò χτηματικÝò οφειλÝò του, η οποßα οφεßλεται αφενüò στο üτι εßγαι

Üνεργοò και αφετÝρου στο ýψοò των μηνιαßων δüσεων που απαιτοýνται
για τηγ
εξυττηρÝτηση των δανεßων του, με αποτÝλεσμα να μην επαρκεß
για την αντιμετþπιση
των αναγκαßων δαπανþν διαβßωσηò.

ο

νüμοò 3869/2010 Ýχει ωò ο«οr.ü να διευκολýνει την Ýστω και μερικÞ
εξüφληση των χρεþν, στην οποßα δεν θα μποροýσαν να προβοýν οι οφειλÝτεò
χωρßò
τη ρýθμιση. Ακολοýθωò σýμφωνα με τη διÜταξη τηò παρ. 5 του Üρθρου 8
ν.3869ß2010, δει, αποκλεßεται

η

εμφÜνιση στην πρÜξη ακραßων

Þ

εξαιρετικþν

οι οποßοι Ýχουν πραγματικÞ αδυναμßα καταβολþν και
ελÜχιστου ακüμη ποσοý. Σ' αυτÞ την περßπτωση, δεν τηρεßται ο κανüναò που
επιβÜλλεται με την παρ. 2 αλλÜ ετητρÝπεται στο δικαστÞριο να καθορßζει και

περιπτþσεων οφειλετþν,

μηδενικÝò ακüμη καταβολÝò κατÜ τη διατýπωση του νüμου (αρθρ. 8 παρ. 5), εφüσον

διατυπþνεται σχετικü αßτημα απü τον οφειλÝτη. Το δικαστÞριο προβαßνονταò σε
εφαρμογÞ τηò παραπÜνω διÜταξηò, ορßζει με την ßδια απüφαση νÝα δικÜσιμο που

απü την προηγοýμενη üχι λιγüτερο απü πÝντε (5) μÞνεò για
επαναπροσδιορισμü των μηνιαßων καταβολþν. Σ.η νÝα αυτÞ δικÜσιμο εßτε
απÝχετ

επαναλαμβÜνει την προηγοýμενη απüφαση του, εßτε προσδιορßζει εκ νÝου καταβολÝò

προò τα πÜνω Þ προò τα κÜτω, αν συντρÝχει περßπτωση. Για τη νÝα δικÜσιμο οι
διÜδικοι (οφειλÝτεò-πιστωτÝò) ενημερþνονται με δικÞ τουò επιμÝλεια. ΔηλαδÞ απü τη
διÜταξη τηò §5 του Üρθρου 8 του νüμου προκýπτει üτι με τον καθορισμü
μηδενικþν
καταβολþν απü το δικαστÞριο δεν εκκαθαρßζεται «οριστικÜ>> το θÝμα τηò απαλλαγÞò

του οφειλÝτη απü τα χρÝη αλλÜ αναμÝνεται παρÝλευση (μÝχρÞ των τεσσÜρων (4)
ετþν και Ýλεγχοò μÞπωò μÝσα στο διÜστημα αυτü αλλÜζουν τα περιουσιακÜ στοιχεßα
του οφειλÝτη Και τα τυχüν εισοδÞματα του, που θα δικαιολογÞσουν νÝο προσδιορισμü

των καταβολþν, (βλ. Αθ. Κρητικüò, Ρýθμιση των οφειλþν υπερχρεωμÝνων
φυσικþν
προσþπων, σελ. 138-Ι39). Η αναβολÞ αυτÞ και ο ορισμüò με την ßδια απüφαση νÝαò

δικÜσιμου, δßνει εν τÝλει στην εκδιδομÝνη απüφαση το χαρακτÞρα τηò εν
μÝρει
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οριστικτßò απüφασηò, με προσωρινÞ ιοχý, αφοý η Ýκδοση τηò οριστικÞò απüφασηò, θα
εßναι αυτÞ που θα αποφανθεß τελικÜ ¾ια την οριστικÞ ρýθμιση του χρÝουò.

ΜετÜ απ' αυτÜ κρßνεται üτι ο αιτþν πρÝπει να ενταχθεß στιò ρυθμßσειò του
Ν.3869ß2010, αφοý δεν Ýχει πτωχευτικÞ ικανüτητα και χωρßò υπαιτιüτητÜ του Ýχει
περιÝλθει σε μüνιμη αδυναμßα πληρωμÞò των χρεþν του απü δÜνεια που Ýχει λÜβει
απü τιò καθþν. Μηνιαßεò καταβολÝò εκτιμÜται απü το δικαστÞριο üτι ο αιτþν δεν
δýναται να καταβÜλει, εντασσüμενοò στη ρýθμιση τηò παρ. 5 του Üρθρου 8 του

Νüμου, για τουò λüγουò που αναφÝρονται παραπÜνω, τηρουμÝνων των Üρθρων του
ΣυντÜγματοò 21 περß τηò υποχρÝωσηò ειδικÞò μÝριμναò του κρÜτουò για προστασßα
τηò οικογÝνειαò,2 παρ. 1 που καθορßζει ωò πρωταρχικÞ υποχρÝωση τηò πολιτεßαò τον

σεβασμü και την προστασßα τηò αξßαò του ανθρþπου, 1 παρ, 1 και 2 περL ελεýθερηò
ανÜπτυξηò τηò προσωπικüτηταò, τηò συμμετοχÞò στην κοινωνικÞ, οικονομικÞ και

πολιτικÞ ζωÞ τηò χþραò υπü συνθÞκεò απüλυτηò προστασßαò τηò ζωÞò, τηò τιμÞò και
τηò ελευθερßαò, και 25 ποτ καθιερþνει την αρχÞ του κοινωνικοý κρÜτουò.

Η ρýθμιση αυτÞ θα συνδυαστεß μ' αυτÞ του αρθρ. 9 παρ. 2, προκειμÝνου να

μην

εκποιηθεß η κýρια κατοικßα του αιτοýντοò. Το προβαλλüμενο αßτημα εξαßρεσηò απü
την εκποßηση τηò κατοικßαò του αιτοýντοò εßναι υποχρεωτικü για το ΔικαστÞριο (βλ.

σε Κρητικü, Ρýθμιση των οφειλþν υπερχρεωμÝνων φυσικþν προσþπων και Üλλεò
διατÜξειò σελ. 148, αριθ. 16 και Ι. ΒενιÝρη-Θ.Κατσα, σελ. 301).

Για τη διÜσωση τηò παραπÜνω περιγραφüμενηò κυρßαò κατοικßαò του και δη του
ποσοστοý 50% τηò ψιλÞò κυριüτηταò, ο αιτþν πρÝπει να καταβÜλει στουò πιστωτÝò
του ποσü ßσο με

το

80% τηò αντικειμενικÞò αξßαò του ποσοστοý 50% τηò ψιλÞò

ιοριüτηταò τηò κýριαò κατοικßαò του, εφüσον το σýνολο των χρεþν του (67.061,07
ευρþ) εßναι μεγαλýτερο απü το 80% τηò αντικειμενικÞò αξßαò του παραπÜνω
ποσοστοý τηò κýριαò κατοικßαò του (Ι2.524,67 ευρþ), δηλαδÞ πρÝπει να καταβÜλει
το ποσü των Ι0.019,73 ευρþ (αρθ, 9 παρ.2 Ν. 3869/2010, üπωò αντικαταστÜθηκε με

το Üρθρο Ι7 παρ.1 Ν.4161/2013,ΦΕΚ

Α

Ι43ΙΙ4.6.20Ι3),

Το ποσü αυτü

θα

καταβληθεß μετÜ την πÜροδο τεσσÜρων (4) ετþν απü τη δημοσßευση αυτÞò τηò
απüφασηò, εντüò δεκαεπτÜ (Ι7) ετþν σε διακüσιεò τÝσσεριò (20α) μηνιαßεò δüσειò
απü 49,10 ευρþ εκÜστη.

Η αποπληρωμÞ του ποσοý αυτòý θα γßνει εντüκωò, χωρßò

ανατοκισμü με το μÝσο επττüκιο στεγαστικοý δανεßου με κυμαινüμενο επιτüκιο που

ßσχυε σýμφωνα με το στατιστικü δελτßο τηò ΤρÜπεζαò τηò ΕλλÜδοò κατÜ τον
τελευταßο μÞνα για τον οποßο υφßσταται μÝτρηση, αναπροσαρμοζüμενο με εΖπτüκιο
αναφορÜò αυτü των ΠρÜξεων Κýριαò Αναχ;τηματοδüτησηò τηò Ευρωπα'ßκÞò

ΚεντρικÞò ΤρÜπεζαò «Þ, σε περßπτωση καθορισμοý σταθεροý ετπτοκßου, το μÝσο
επιτüκιο στεγαστικοý δανεßου για ανÜλογη τηò ρýθμισηò περßοδο, üπωò ομοßωò
προκýπτει απü

το στατιστικü δελτßο τηò ΤρÜπεζαò τηò ΕλλÜδοò,» και

χωρßò

ανατοΚισμü. Οι ανωτÝρω μηνιαßεò δüσειò θα αρχßσουν να καταβÜλλονται σε τÝσσερα

χτüνια μετÜ τη δημοσßευση τηò παροýσαò απüφασηò, την 1η ημÝρα κÜθε μÞνα,
καθüσον κρßνεται üτι στον αιτοýντα πρÝπει να παρασχεθεß περßοδοò χÜριτοò
διÜρκειαò τεσσÜρων ετþν, Με τιò καταβολÝò αυτÝò θα ικανοποιηθοýν συμμÝτρωò οι
απαιτÞσειò των πιο πÜνω τραπεζþν, καθüσον καμßα απ' αυτÝò δεν εßναι εμπραγμÜτωò

ασφαλισμÝνη

και συνεπþò δεν

συντρ

Ýχει περνττωση προνομιακÞò ικανοποßησηò

κÜποιαò απ' αυτÝò (Üρθρο 9 παρ. 2), Ειδικüτερα: 1) στην

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ,

με

ποσοστü 37Υο, επß τηò συνολικÞò απαιτÞσεωò, ο αιτþν υποχρεοýται να καταβÜλλει
για χρονικü διÜστημα 204 μηνþν (17 χρüνια
2) στην

EUROBANK ERGASIAS:

Χ

1,2)

το ποσü των

1

8, Ι

6 ευρþ μηνιαßωò,

α) για τη με αριθ. 4063010082606067 συμβαση

πιστωτικÞò κÜρταò, με ποσοστü ºο/ο, επß τηò συνολικÞò απαιτÞσεωò,
υποχρεοýται να καταβÜλλει για χρονικü διÜστημα 204 μηνþν (17 χρüνια

ο

αιτþν

Χ

12) το

ποσü των 3,43 ευρþ μηνιαßωò,
β) για τη με αριΘ.4792º30293º42827 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, με ποσοστü Ι4Υο,

επß τηò συνολικÞò απαιÞσεωò, ο αιτþν υποχρεοýται να καταβÜλλει για χρονικü
διÜστημα 204 μηνþν (17 χρüνια Χ 12) το ποσü των 6,87 ευρþ μηνιαßωò,

γ)

για τη με αριθ. 510155I7I225L110 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, με ποσοστü

επß τηò συνολικÞò απαιτÞσεωò, ο αιτþν υποχρεοýται να καταβÜλλει για χρονικü
διÜστημα 204 μηνþν (17 χρüνια Χ Ι2) το ποσü των 13,74 ευρþ μηνιαßωò,

28%ο,

δ) για τη με αριθ. 54586507583085Ι2 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, με ποσοστü
Ι2Υο, επß τηò συνολικÞò απαιτÞσεωò, ο αιτþν υποχρεοýται να καταβÜλλει
για χρονικü

διÜστημα 204 μηνþν (17 χρüνια

ΧΙ2)

των 5,89 ευρþ μηνιαßωò.
Ωò προò τιò υπüλοιπεò παραπÜνω απαιτÞσειò των πιστωτριþν απü τα δÜνεια
κατÜ το μÝροò που δεν καλýφθηκαν, μετÜ την εξÜντληση του παραπÜνω ποσοý των
το ποσü

10.0Ι9,73 ευρþ, για την προστασßα απü την ρευστοποßηση τηò κυρßαò κατοικßαò του,
δεν μποροýν να ικανοποιηθοýν και απαλλÜσσεται ο αιτþν,

ΜετÜ απ' αυτÜ η αßπßση πρÝπει να γßνει εν μÝρει δεκτÞ, üπωò ειδικüτερα
ορßζεται στο διατακτικü. Σýμφωνα με την παρ.5 του Üρθρου 8 του Ν.38 69Ι20Ι0 λüγω
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/2013 Απüφασηò του Ειρηνοδικεßου Κορßνθου, Εκουσßα

Δικαιοδοσßα

του ορισμοý μηδενικþν καταβολþν για μßα 4ετßα, πρÝπει να ορισθεß νÝα
ημερομηνßα
μετÜ πÜροδο τουλÜχιστον πÝντε (5) μηνþν για επανασυζÞτηση τηò δυνατüτηταò του

αιτοýντοò να καταβÜλει κÜποιο ποσü εντüò τηò 4ετßαò για την αποπληρωμÞ των

χοεþν του, εÜν τυχüν Ýχει βελτιωθεß το εισüδημÜ του. ΔικαστικÞ δαπÜνη δεν
εΖπδικÜζεται, σýμφωνα με το Üρθρο 8 παρ. 6 του ν, 3869/2010,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλßα των διαδßκων,
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μÝρει την αßτηση.
ΟΡΙΖΕΙ μηδενικÝò καταβολÝò απü την αιτοýντα για τÝσσερα (4) χρüνια.
ΕΞΑΙΡΕΙ απü την εκποßηση την κýρια κατοικßα του αιτοýντοò και
συγκεκριμÝνα το ποσοστü 50% τηò ψιλÞò κυριüτηταò ενüò οικοπÝδου, εκτÜσεωò
439,10 τ.μ, που βρßσκεται στην στη θÝση «ΚΑΤοΥΝΙΣΤΡΑ» του ΔÞμου
Λουτρακßου Περαχþραò Κορινθßαò και συνορεýει Βüρεια με αγροτικÞ οδü, Νüτια με
αγροτικÞ οδü, ΑνατολικÜ με ιδιοκτησßα ΚαραχÜλιου και ΜπρÜττη και ΔυτικÜ με

ιδιοκτησßα ΚαραχÜλιου,

επß του οποßου

οικοπÝδου υφßσταται ισüγεια οικßα,

επιφανεßαò 48 τ,μ,

ΕΠΙΒΑΔΛΕΙ

στον αιτοýντα την υποχρÝωση να καταβÜλει προò τιò καθ'þν, για

τη διÜσωση τηò κατοικßαò του, το ποσü των 49,10 ευρþ μηνιαßωò, για 17 χρüνια που

θα αρχßσει να καταβÜλλεται την 1η ημÝρα κÜθε μÞνα σε τÝσσερα χρüνια μετÜ τη
δημοσßευση τηò παροýσαò απüφασηò, συμμιÝτρωò διανεμüμενο προò τιò καθ'þν και
συγκεκριμÝνα: 1) στην
2) στην

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ,

EUROBANK ERGASIAS:

το ποσü των 18,16 ευρþ μηνιαßωò.

α) για τη με αριθ. 4063010082606067 σýμβαση

πιστωτικÞò κÜρταò, το ποσü των 3,43 ευρþ μηνιαßωò,

β) για τη με αριΘ. 4º92730293º42827 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, το ποσü των
6,87 ευρþ μηνιαßωò,

γ)

¾ια τη με αριθ,5101551ΙΙ2251110 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, το ποσü των

13,74 ευρþ μηνιαßωò,

δ) για τη με αριθ. 5458650758308512 σýμβαση πιστωτικÞò κÜρταò, το ποσü των
5,89 ευρþ μηνιαßωò.

:t

ΟΡΙΖΕΙ νÝα δικÜσιμο, για επαναπροσδιορισμü ωχüν μηνιαßων καταβολþν του
αιτοýνòοò την 26 Μαßου 20Ι4, dlpa 09.00 π.μ στο ακροατÞριο του Ειρηνοδικεßου
Κορßνθου.

ΚΡΙΘΗΚΕ,

αποφασßστηκε

και

δημοσιεýτηκε

σπιν Κüρινθο, την

05

Νοεμβρßου 2αΙ3, σε δημüσια συνεδρßαση στο ακροαπlριü του, απüντων των
διαδßκων και των πληρεξοýσιων δικηγüρων τουò.
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