Σελίδα 1 από 3

Αριθµός απόφασης 3832/2008
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ∆ικαστή Αφροδίτη Ταρασίδου, Πρωτοδίκη, που
ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραµµατέα Μάρθα Σαγάνη.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ δηµοσίως στο ακροατήριο του την 2α Νοεµβρίου 2007 για να δικάσει
τη µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης ……/26.3.2007 αίτηση µε αντικείµενο την έκδοση
κληρονοµητηρίου.
ΤΟΥ

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Α.Ν.

του

Θ.Ν.

και

της

Γ.Σ.,

κατοίκου

Τ.Γ.,

που

εκπροσωπήθηκε στο ∆ικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Θεοδώρα
Χατζηπαντελίδου (Α.Μ. ∆.Σ.Θ. 5286), η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης η πληρεξουσία δικηγόρος του αιτούντος
ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στην αίτηση, τις έγγραφες προτάσεις του,
και τα πρακτικά της δηµοσίας συνεδρίασης.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1956 έως 1961 του ΑΚ., οι
οποίες τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 819
επ. του ΚΠολ∆, το ∆ικαστήριο της κληρονοµιάς, µε αίτηση του κληρονόµου,
διατάσσει τη χορήγηση σε αυτόν πιστοποιητικού περί του κληρονοµικού του
δικαιώµατος και της µερίδας που του αναλογεί (κληρονοµητήριο) επί της
κληρονοµιαίας περιουσίας του κληρονοµουµένου, µε τον όρο της αποδεδειγµένης
συνδροµής των προϋποθέσεων που ορίζονται προς τούτο στις προαναφερόµενες
διατάξεις. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αιτών µε την υπό κρίση αίτηση του ζητά
να του χορηγηθεί κληρονοµητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονοµικό του
δικαίωµα και τη µερίδα που του αναλογεί επί του συνόλου της κληρονοµιάς του
αποβιώσαντος πατέρα του Θ.Ν. του Κ. και της Φ., κατοίκου όσο ζούσε
Θεσσαλονίκης, ο οποίος απεβίωσε την 5η Μαρτίου 2002 στο Τ. Γερµανίας.
Η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς και αρµοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον
του ∆ικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. άρθρα
739, 740 παρ.1, 810 και 819 ΚΠολ∆, 121 ΕισΝΑΚ), είναι, δε, επί πλέον και
νόµιµη, ερειδοµένη στις διατάξεις των άρθρων 1956 επ., 1710, 1711, 1813 και
1846 επ. ΑΚ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 819 και 820 ΚΠολ∆
Πρέπει, εποµένως, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς τη βασιµότητα της από
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ουσιαστική άποψη.
Από την εκτίµηση των δηµοσίων εγγράφων που ο αιτών νοµίµως προσκοµίζει και
επικαλείται και, ειδικότερα, από: (α) τη µε αριθµό 95/Ε14/2006 ληξιαρχική πράξη
θανάτου του Θ.Ν. του Κ. και της Φ., που καταχωρήθηκε στη ∆/νση Ειδικού Ληξιαρχείου
του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, απόσπασµα
της οποίας µε αριθµό πρωτ. 57174/2006 προσκοµίζεται µε επίκληση, (β) το µε
αριθµό πρωτ. 19647/2007 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του ως άνω
αποβιώσαντος, το οποίο συντάχθηκε από το ∆ήµαρχο (και µε εντολή ∆ηµάρχου
από την Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ηµοτικής Κατάστασης) του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, (γ) το µε αριθµό 53261/2007 πιστοποιητικό της Γραµµατέως του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (δ) το µε αριθµό 64871/2007 πιστοποιητικό της
Γραµµατέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, και (ε) τα µε αριθµούς πρωτ. 53262/2007
και 53263/2007 πιστοποιητικά της Γραµµατέως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο Θ.Ν. του Κ. και της Φ., ο οποίος γεννήθηκε την 30η
12.1925 στη Θεσσαλονίκη και κατοικούσε όσο ζούσε στη Θεσσαλονίκη, απεβίωσε
την 5η Μαρτίου 2002 στο Τ. του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεµβέργης Γερµανίας.
Μέχρι την άσκηση της υπό κρίση αίτησης δεν δηµοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη ή στην
Αθήνα διαθήκη του παραπάνω αποβιώσαντος, ούτε περιήλθε στα Πρωτοδικεία
Θεσσαλονίκης και Αθήνας από άλλο Πρωτοδικείο ή Προξενική Αρχή τέτοια
διαθήκη προς δηµοσίευση. Περαιτέρω, ο αποβιώσας άφησε ως πλησιέστερο εν
ζωή συγγενή του κατά το χρόνο του θανάτου του και µοναδικό εξ αδιαθέτου
κληρονόµο του τον αιτούντα, δηλαδή το ενήλικο τέκνο του από το νόµιµο γάµο του
µε την [ήδη αποβιώσασα την 13η.2.1991] τ.σύζυγό του Γ.Σ. ,το γένος Μ. (Β.), που
τελέσθηκε την 16η.5.1975 στη Βόννη Γερµανίας και λύθηκε δυνάµει της από 19η
3.1985 απόφασης του Ειρηνοδικείου του Τ. (Τ.) του κρατιδίου της Βάδης
Βυρτεµβέργης Γερµανίας επί της υπόθεσης µε αριθµό 2Φ 41/1983, της οποίας το
δεδικασµένο αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα δυνάµει της µε αριθµό 19358/2006
απόφασης του ∆ικαστηρίου αυτού, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας και προσκοµίζεται µε επίκληση σε πιστό φωτοτυπικό αντίγραφο. Ο
παραπάνω κληρονόµος δεν αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτόν κληρονοµία του
αποβιώσαντος πατέρα του εντός τετραµήνου από τη γνώση της επαγωγής και του
λόγου της (βλ. άρθρα 1846, 1847 και 1850 Α.Κ. για το τεκµήριο αποδοχής της
κληρονοµίας λόγω της παρέλευσης της προαναφερθείσας προθεσµίας των
τεσσάρων µηνών για αποποίηση), ενώ, σε κάθε περίπτωση, και µόνη η ανάµιξη
του στην κληρονοµία µε την εκ µέρους τους υποβολή της υπό κρίση αίτησης για
την έκδοση κληρονοµητηρίου συνιστά σιωπηρή αποδοχή του συνόλου της
κληρονοµίας (βλ. άρ. 1846, 1847, 1848 και 1849 Α.Κ. ενδ. Κ.Μ., Πολιτική
∆ικονοµία, τ.19, Εκουσία ∆ικαιοδοσία, Αφοί Π.Σ., Αθήνα, 1993, υπό το άρθρο 819,
σελ.1004 -βλ. και σελ.1006-, Ν.Π., Κληρονοµικό ∆ίκαιο, 5η έκδ. 1989, παρ.32β',
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σελ.173, και Αστ. Γεωργιάδη, σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Ερµηνεία Αστικού
Κώδικα, υπό τα άρθρα 1849-1851, αριθ.9, σελ. 547). Ακολούθως, ο αιτών κατέστη
οριστικώς αποκλειστικός εξ αδιαθέτου κληρονόµος ολόκληρης της κινητής και
ακίνητης κληρονοµικής περιουσίας του αποβιώσαντος (βλ. άρθρα 1710, 1711,
1846, 1847, 1848 και 1849 ΑΚ - βλ. επίσης άρθρο 1813 ΑΚ). Τέλος, δεν εκκρεµεί
καµία δίκη µε διάδικο τον αιτούντα σχετική µε αµφισβήτηση του κληρονοµικού του
δικαιώµατος στην κληρονοµία του παραπάνω αποβιώσαντος. Κατά συνέπεια,
πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιµη και από ουσιαστική άποψη,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

∆ΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ

ΤΟ

Γραµµατέα του ∆ικαστηρίου αυτού να χορηγήσει στον αιτούντα

κληρονοµητήριο, το οποίο να πιστοποιεί ότι µοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόµος
του Θ.Ν. του Κ. και της Φ., ο οποίος γεννήθηκε την 30η 12.1925 στη
Θεσσαλονίκη, κατοικούσε όσο ζούσε στη Θεσσαλονίκη και απεβίωσε την 5η
Μαρτίου 2002 στο Τ. του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεµβέργης Γερµανίας, και σε
ολόκληρη την κινητή και ακίνητη κληρονοµική περιουσία του, είναι το ενήλικο τέκνο
του από το νόµιµο γάµο του µε την τ.σύζυγό του Γ.Σ. ,το γένος Μ. (Β.), δηλαδή ο
αιτών Α.Ν. του Θ. και της Γ.
ΚΡΙΘΗΚΕ,

αποφασίσθηκε

και

δηµοσιεύθηκε

στο

ακροατήριο

του

στη

Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση, την 1η Φεβρουαρίου 2008, χωρίς
την παρουσία του αιτούντος και της πληρεξουσίας δικηγόρου του.
Η ∆ΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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