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ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ -
Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου

Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης

Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της σχετικής συμφωνίας οφειλέτη και

πιστωτών εισάγουν γνήσια υπόθεση της εκουσίας δικαιοδοσίας. Τα προληπτικά μέτρα που

λαμβάνονται ενόψει του ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, δεν συνιστούν γνήσια

ασφαλιστικά μέτρα, αλλά ορθότερο είναι ότι πρόκειται για ρυθμιστικό μέτρο της εκουσίας

δικαιοδοσίας, το οποίο απλώς εκδικάζεται, κατά νομοθετική παραπομπή, κατά τη διαδικασία

των ασφαλιστικών μέτρων. Η παραπομπή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μίας

διαγνωστικής διαφοράς ή της λήψεως ενός ρυθμιστικού μέτρου δεν προσδίδει χωρίς άλλο σε

αυτή την ιδιότητα του ασφαλιστικού μέτρου. Όταν η αίτηση για τη λήψη προληπτικών μέτρων

υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, τότε αρμόδιο είναι,

δυνάμει του άρθρου 100 παρ. 1 εδ. γ’ ΠτΚ, το πτωχευτικό δικαστήριο, έχουσα εν προκειμένω η

αίτηση για τη λήψη προληπτικών μέτρων χαρακτήρα προσωρινής διαταγής (άρθρο 781

ΚΠολΔ). Όταν, αντιθέτως, η αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων ασκηθεί αυτοτελώς με

ίδιο δικόγραφο, η αίτηση αυτή δικάζεται, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά

πιθανολόγηση, από τον Πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, δυνάμει των διατάξεων των

άρθρων 100 παρ. 1 εδ. γ’ και 10 ΠτΚ.

Διατάξεις: άρθρα 682 επ., 739 επ., 781 ΚΠολΔ, 4 [παρ. 1, 3], 10, 54 [παρ. 1], 99 [παρ. 1], 100

[παρ. 1] ΠτΚ

[...] Η λήψη των προληπτικών μέτρων αποσκοπεί στην εξασφάλιση κάθε επιζήμιας για τους

πιστωτές μεταβολής της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της επιχειρήσεώς του. Για

την εκδίκαση της αιτήσεως λήψεως προληπτικών μέτρων η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 εδ.

γ’ του ΠτΚ [Πτωχευτικού Κώδικα] παραπέμπει στη γενική διάταξη περί εξασφαλιστικών -

προληπτικών μέτρων της διατάξεως του άρθρου 10 του ιδίου Κώδικα. Κατά την παρ. 1 της

τελευταίας αυτής διατάξεως: «Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε

πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ), μετά από αίτηση οποιουδήποτε

έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε

επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι
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να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ο πρόεδρος μπορεί,

ιδίως, να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς

αυτόν, να διατάξει την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών, να ορίσει μεσεγγυούχο.

Η απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 8». Η επιλογή της διαδικασίας των

ασφαλιστικών μέτρων για την εκδίκαση της σχετικής αιτήσεως και μάλιστα σε μία γενικότερη

διαδικασία υπαγόμενη, ανεξαιρέτως, στις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 4 παρ. 3

και 54 παρ. 1 του ΠτΚ), θα πρέπει να αναζητηθεί στην επιθυμία του νομοθέτη, να αρκείται το

δικαστήριο στην περίπτωση αυτή σε απλή πιθανολόγηση για την λήψη των συγκεκριμένων

μέτρων, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία πλήρους δικανικής πεποιθήσεως, όπως ισχύει στην

διαδικασία των άρθρων 739 επ. του ΚΠολΔ. Η αίτηση περί λήψεως προληπτικών μέτρων

ενόψει του «ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής», όπως προκύπτει από την

συνεφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 100 παρ. 1 εδ. γ’ και 10 παρ. 1 του ΠτΚ, ασκείται

μετά από την υποβολή της κατά το άρθρο 99 αιτήσεως και για την αποδοχή της, όπως άλλωστε

και για την ίδια την αίτηση για το «άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής», μολονότι η τελευταία

δικάζεται κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 99 παρ. 1 σε συνδυασμό με το

άρθρο 4 παρ. 1 και 3 του ΠτΚ), αρκεί η πιθανολόγηση του βασίμου της αιτήσεως.

Πρέπει να γίνει δεκτό, ότι τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται τόσο γενικότερα κατά την

εξέλιξη της πτωχευτικής διαδικασίας, κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του ΠτΚ, όσο και ειδικότερα

ενόψει του ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, δεν συνιστούν γνήσια ασφαλιστικά μέτρα,

αλλά ορθότερο είναι ότι πρόκειται για ρυθμιστικό μέτρο της εκουσίας δικαιοδοσίας, το οποίο

απλώς εκδικάζεται, κατά νομοθετική παραπομπή, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Και τούτο διότι δεν υπάρχει εδώ κατ’ ουσίαν ορισμένο δικαίωμα, το οποίο καλείται,

ελλείποντος μάλιστα του στοιχείου του κατεπείγοντος, να προστατέψει προσωρινώς το

συγκεκριμένο μέτρο μέχρι την οριστική του διάγνωση. Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής

ή η επικύρωση της σχετικής συμφωνίας οφειλέτη και πιστωτών εισάγουν γνήσια υπόθεση της

εκουσίας δικαιοδοσίας, που αποσκοπούν στην διατήρηση της επιχειρήσεως του οφειλέτη σε

υγιείς βάσεις, ώστε να συνεχίσει ομαλώς την οικονομική της πορεία. Άλλωστε, η από νομική

διάταξη παραπομπή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μίας διαγνωστικής διαφοράς ή

της λήψεως ενός ρυθμιστικού μέτρου δεν προσδίδει χωρίς άλλο σε αυτήν την ιδιότητα του

ασφαλιστικού μέτρου. Απόρροια τούτου είναι η μη εφαρμογή όλων των διατάξεων των άρθρων

686 επ. του ΚΠολΔ, αλλά μόνον εκείνων, που αρμόζουν στην υπόθεση.

Εξ άλλου, στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ΠτΚ, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για την

εκδίκαση της αιτήσεως περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων της πτωχευτικής διαδικασίας ο

Πρόεδρος του κατά το άρθρο 4 αρμοδίου δικαστηρίου, ήτοι, του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο

οποίος δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αντιθέτως, στη διάταξη του

άρθρου 100 παρ. 1 εδ. γ’ του ΠτΚ ορίζεται ότι τα προληπτικά μέτρα στο στάδιο της διαδικασίας

συνδιαλλαγής λαμβάνονται από το πτωχευτικό δικαστήριο «κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
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διατάξεων του άρθρου 10». Εμφανίζεται έτσι, μία κατ’ αρχήν αναντιστοιχία ως προς το αρμόδιο

δικαιοδοτικό όργανο για την λήψη των προληπτικών μέτρων ενόψει του ανοίγματος της

διαδικασίας συνδιαλλαγής. Καθώς, όμως, η διάταξη του άρθρου 100 αναφέρεται στην απόφαση

του δικαστηρίου επί της αιτήσεως του ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, συνάγεται ότι η

ειδικότερη αναφορά στην παρ. 1 εδ. γ’ της ιδίας διατάξεως της δυνατότητας λήψεως

προληπτικών μέτρων αναφέρεται κυρίως στο στάδιο της συζητήσεως της κατ’ άρθρον 99 του

ΠτΚ αιτήσεως και της εκδόσεως επ’ αυτής αποφάσεως. Επομένως, όταν η αίτηση για την λήψη

προληπτικών μέτρων υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας

συνδιαλλαγής, τότε αρμόδιο για την εκδίκασή της και την λήψη των αναγκαίων προληπτικών

μέτρων είναι το κατά την ρύθμιση του άρθρου 100 παρ. 1 εδ. γ’ δικαιοδοτικό όργανο, ήτοι, το ίδιο

το πτωχευτικό δικαστήριο. Κατ’ ουσίαν εδώ, πρόκειται (και προσομοιάζει ως προς τον

χαρακτήρα) για προσωρινή διαταγή του άρθρου 781 του ΚΠολΔ, στο μέτρο που η διάταξη αυτή

επιτελεί στην εκουσία δικαιοδοσία λειτουργία αντίστοιχη των καθ’ όλα ασφαλιστικών μέτρων, την

οποία κατ’ εξαίρεση συνδυάζει εδώ ο νομοθέτης με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

και όχι αυτής των άρθρων 739 επ. του ΚΠολΔ [Λ. Κοτσίρης - Π. Αρβανιτάκης, Γνωμοδότηση,

ΝοΒ 2008,805 επ., Ι. Σπυριδάκης, Πτωχευτικό Δίκαιο (2008), σελ. 410-411 υποσ. 8]. Όταν,

αντιθέτως, μετά από την υποβολή της αιτήσεως για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (η

οποία έτσι εκκρεμεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, οπότε εφαρμόζεται η διαδικασία της

εκουσίας δικαιοδοσίας) ασκηθεί αυτοτελώς με ίδιο δικόγραφο, από οποιονδήποτε έχει έννομο

συμφέρον, η αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων, τότε η αίτηση αυτή δικάζεται από τον

Πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, κατά την γενική ρύθμιση της διατάξεως του άρθρου 10

του ΠτΚ. Και η αυτοτελής αυτή αίτηση, δικάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.

1 εδ. γ’ και 10 του ΠτΚ, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά πιθανολόγηση,

ενόψει, ως προς την τελευταία περίπτωση, της γενικότητας της διατύπωσης του άρθρου 732 του

ΚΠολΔ, στο πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 781 του ΚΠολΔ. Ενόψει δε, του ότι το

Μονομελές Πρωτοδικείο συγκροτείται, κατά την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. β’ του Ν

1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», από

Πρόεδρο Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκη και του ότι δεν υφίσταται στον ΚΠολΔ αυτοτελής ενώπιον

του Προέδρου Πρωτοδικών διαδικασία, αρμόδιο για την εκδίκαση της αυτοτελούς αιτήσεως για

την λήψη προληπτικών μέτρων, όταν η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής

εκκρεμεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο

όμως, στην περίπτωση αυτή, ενόψει και της λεκτικής διατυπώσεως του άρθρου 10 του ΠτΚ,

πρέπει να συγκροτείται από τον Πρόεδρό του (ως Πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου).

Επιχείρημα υπέρ της απόψεως αυτής μπορεί να αντληθεί και από την διάταξη του άρθρου 938

του ΚΠολΔ, κατά την παρ. 2 της οποίας η αίτηση αναστολής, σε περίπτωση ασκήσεως

ανακοπής κατά της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτελέσεως, δικάζεται από τον δικαστή

ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ανακοπή και αν πρόκειται για Πολυμελές Πρωτοδικείο, από τον
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Πρόεδρο αυτού, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ανακοπής του άρθρου 936 του ΚΠολΔ,

όταν καθ’ ύλην αρμόδιο για την ανακοπή του τρίτου είναι το τελευταίο αυτό δικαστήριο, ήτοι, το

Πολυμελές Πρωτοδικείο (βλ. σχετ. με την ως άνω διάταξη, Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, έκδ.

Β’, παρ. 193, ΕφΑθ 3461/1994 ΕλλΔνη 1995,1275).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίσιν αυτοτελή αίτηση, η αιτούσα [...] [ιστορεί] ότι με τα

προληπτικά μέτρα που αναφέρονται λεπτομερώς στην αίτηση και βάσει του επιχειρηματικού

σχεδίου που έχει ήδη εκπονήσει, καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση άμεσα της οικονομικής της

στενότητας και του περιορισμού της ρευστότητάς της. Ζητεί, δε, επικαλούμενη άμεσο έννομο

συμφέρον, την χορήγηση προσωρινής διαταγής με την οποία να απαγορευθούν ως

εξασφαλιστικά (προληπτικά) μέτρα: (α) Η καταγγελία των υφισταμένων μεταξύ αυτής και των ...

Τραπεζικών Εταιριών δανειακών συμβάσεων και των συμβάσεων πιστώσεως δι’ ανοικτού

(αλληλόχρεου) λογαριασμού, εφόσον αυτές εξυπηρετούνται, (β) η λήψη μέτρων συλλογικής ή

ατομικής αναγκαστικής εκτελέσεως κατ’ αυτής, των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και

των εγγυητών της, η κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων

κατ’ αυτής και (γ) η λήψη μέτρων διοικητικής φύσεως εναντίον της, έως ότου συζητηθεί η από

2.12.2008 ασκηθείσα αίτησή της περί ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99

του ΠτΚ (Ν 3588/2007) και λήψεως προληπτικών μέτρων και μέτρων προστασίας, η οποία ήδη

ορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14.1.2009. [...]

Ενόψει τούτων, εφόσον πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της ως άνω αιτήσεως για το άνοιγμα της

διαδικασίας συνδιαλλαγής, προδήλου όντος και του εννόμου συμφέροντος της αιτούσης περί

της ρυθμίσεως προσωρινώς της καταστάσεως, συντρέχει περίπτωση λήψεως εξασφαλιστικών

(προληπτικών) μέτρων κατά το άρθρο 10 του ΠτΚ και δη αυτών της αναστολής των ατομικών

διώξεων των πιστωτών και της απαγορεύσεως λήψεως μέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως εις

βάρος της αιτούσης από τους πιστωτές της, μέχρι την συζήτηση της αιτήσεώς της επί της

διαδικασίας συνδιαλλαγής και υπό τους όρους που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσης,

λαμβανομένου σχετικώς υπόψιν ότι και η αίτησή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, όπως και η παρούσα, προσδιορίστηκε να συζητηθεί χωρίς κλήτευση τρίτων, εχόντων,

κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, έννομο συμφέρον να παραστούν κατά την συζήτησή της.

[...] * Βλ. σχετικά και ΠΠρΘεσ 28664/2008

(/journals/60/volumes/141/issues/557/lemmas/4695382), σελ. 727, όπου και παρατηρήσεις του

Ι. Σπυριδάκη.

Σχόλια / Παρατηρήσεις

Γράψτε εδώ τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για το συγκεκριμένο άρθρο

https://www.nbonline.gr/journals/60/volumes/141/issues/557/lemmas/4695382
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Αποστολή


