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Αριθµός απόφασης 19540/2008
Αριθµός κατάθεσης αίτησης ……/5-3-2008
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(∆ιαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
Συγκροτήθηκε από τη ∆ικαστή Χρυσούλα Πανά, Πρωτοδίκη, που όρισε ο Πρόεδρος
του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από τη
Γραµµατέα Μαρία Κατσούλα.
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του την 27-5-2008 για να δικάσει την από 43-2008 και µε αριθµό κατάθεσης ……/2008 αίτηση:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΩΝ: 1) Μ. χήρας ∆. Α., το γένος Π. ∆. και 2) Μ. συζ. Α. ∆., το γένος Π.
∆., αµφότερων κατοίκων Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκαν µετά της πληρεξούσιας
δικηγόρου τους Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου (AM 5286), η οποία κατέθεσε
προτάσεις.
Οι αιτούσες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 4-3-2008 αίτηση τους, η οποία
προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιµο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτουσών
ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόµενη αίτηση, οι αιτούσες ζητούν να χορηγηθεί σε αυτές κοινό
κληρονοµητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονοµικό δικαίωµα και τη µερίδα
που τους αναλογεί από την εκ διαθήκης κληρονοµιά του αδελφού τους Κ. ∆. του
Π. και της Σ., κατοίκου εν ζωή Θεσσαλονίκης, που απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη την
21-11-2007 και κατέλιπε την από 1-7-2007 ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία
δηµοσιεύθηκε µε το µε αριθµό ……/15-2-2008 πρακτικό δηµοσίευσης και
κηρύχθηκε κυρία µε τη µε αριθµό ……/15-2-2008 απόφαση του ∆ικαστηρίου
αυτού.
Μ' αυτό το περιεχόµενο και αίτηµα, η αίτηση αρµόδια εισάγεται για να συζητηθεί
ενώπιον του ∆ικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
(άρθρα 121 ΕισΝΑΚ, 30, 739, 740, 810 και 819 ΚΠολ∆) και είναι νόµιµη,
στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 1710, 1711, 1712, 1721,1771,1774,
1776,1777,1846,1956 εττ. ΑΚ, σε συνδυασµό και µ' εκείνες των άρθρων 819 επ.
ΚΠολ∆. Εποµένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της
βασιµότητα.
Από τα δηµόσια έγγραφα, που οι αιτούσες νόµιµα προσκοµίζουν και ειδικότερα:
1) το ακριβές επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της µε αριθ. 307/Β/2007 ληξιαρχικής
πράξης θανάτου, που συνέταξε ο Ληξίαρχος του ∆ήµου Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης,
2) το µε αριθ. πρωτ. 87/3-1-2008 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
∆ήµου Καλαµαριάς, 3) το µε αριθ. πρωτ. 648/10-1-2008 πιστοποιητικό
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οικογενειακής κατάστασης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 4) το µε αριθ. πρωτ. 4668/82-2008 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του ∆ήµου Καλαµαριάς, 5) το µε
αριθ. 318/15-2-2008 πρακτικό και τη µε αριθ. 5682/15-2-2008 απόφαση αυτού του
∆ικαστηρίου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), µε τα οποία δηµοσιεύθηκε και
κηρύχθηκε κυρία η από 1-7-2007 ιδιόγραφη διαθήκη του θανόντος Κ. ∆., 6) το µε
αριθ. πρωτ. 28918/28-5-2008 πιστοποιητικό της Γραµµατείας αυτού του
∆ικαστηρίου περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης, πλην της, από 1-7-2007, ως
άνω ιδιόγραφης, 7) το µε αριθ. πρωτ. 28920/28-5-2008 πιστοποιητικό της
Γραµµατείας αυτού του ∆ικαστηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει εγερθεί
ή εκκρεµεί αγωγή σχετικά µε την αµφισβήτηση του κληρονοµικού δικαιώµατος των
εκ διαθήκης κληρονόµων του αποβιώσαντος, 8) το µε αριθ. 28919/28-5-2008
πιστοποιητικό της Γραµµατείας αυτού του ∆ικαστηρίου περί µη αποποίησης της
κληρονοµιάς του άνω αποβιώσαντος, και 9) το µε αριθ. 35971/28-5-2008
πιστοποιητικό της Γραµµατείας του Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη δηµοσίευσης
διαθήκης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο Κ. ∆. του Π. και της Σ., κάτοικος εν
ζωή Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη την 21-11-2007. Κατά
το χρόνο του θανάτου του κατέλιπε την προαναφερόµενη από 1-7-2007 ιδιόγραφη
διαθήκη, η οποία δηµοσιεύθηκε νόµιµα µε το µε αριθµό 318/15-2-2006
πρακτικό δηµοσίευσης και κηρύχθηκε κυρία µε τη µε αριθµό 5682/15-2-2008
απόφαση

του

παρόντος

∆ικαστηρίου.

Μ'

αυτήν

ονοµάζει και εγκαθιστά

κληρονόµους του σε ολόκληρη την περιουσία του τις δύο αµφιθαλείς αδελφές του
(αιτούσες), δεδοµένου ότι η σύζυγος του Ε. ∆. το γένος Χ. Α. και το τέκνο του Γ. ∆.
του Κ. και της Ε. προαπεβίωσαν αυτού την 26-2-2006 και την 27-1-1991,
αντίστοιχα (βλ. τις µε αριθ. 105/Α/2006 και 54/Α/1991 ληξιαρχικές πράξεις
θανάτου του Ληξιάρχου Καλαµαριάς). Οµοίως, οι γονείς του Π. ∆. του Μ. και Σ.
∆. το γένος Ι. Λ. είχαν επίσης προαποβιώσει αυτού την 18-1-1979 και την 23-31980, αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα, µοναδικοί πλησιέστεροι συγγενείς του να είναι
κατά το χρόνο του θανάτου του, εκτός από τις δύο αιτούσες - αµφιθαλείς αδελφές
του, τα ετεροθαλή αδέλφια του από τον α' γάµο της µητέρας του Σ. µε τον
Θ. Τ. και συγκεκριµένα, οι Σ. Τ., ∆. Τ. και Γ. Τ., οι οποίοι, όµως, δεν έχουν
δικαίωµα

νόµιµης µοίρας στην

κληρονοµιά

(άρθρο

1825

ΑΚ),

οπότε ο

κληρονοµούµενος δεν δεσµεύεται να διαθέσει την περιουσία του µε διαθήκη, κατά
τη βούληση του, όπως συνέβη στην προκείµενη περίπτωση. Περαιτέρω
αποδεικνύεται ότι µέχρι την ηµέρα της συζήτησης της αίτησης δεν δηµοσιεύτηκε
άλλη διαθήκη του ως άνω αποβιώσαντος, πλην της προαναφερόµενης ιδιόγραφης
διαθήκης του, καθώς και ότι οι προαναφερόµενες εκ διαθήκης κληρονόµοι του δεν
αποποιήθηκαν την επαχθείσα σε αυτές κληρονοµιά του αποβιώσαντος αδελφού
τους. Τέλος, δεν εκκρεµεί καµία δίκη µε διαδίκους τις προαναφερόµενες εκ
διαθήκης κληρονόµους σχετική µε αµφισβήτηση του κληρονοµικού τους
δικαιώµατος στην κληρονοµιά του παραπάνω αποβιώσαντος. Με βάση τα
παραπάνω, προκύπτει ότι µοναδικές εκ διαθήκης κληρονόµοι του ανωτέρω
θανόντος είναι οι αιτούσες, οι οποίες τον κληρονοµούν, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω. Πρέπει, συνεπώς, η κρινόµενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιµη και
από ουσιαστική άποψη και να διαταχθεί η χορήγηση στις αιτούσες κοινού
κληρονοµητηρίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
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∆ΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ

ΤΟ

Γραµµατέα του ∆ικαστηρίου αυτού να χορηγήσει στις αιτούσες κοινό

κληρονοµητήριο, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο Κ. ∆. του Π. και της Σ., κάτοικος εν
ζωή Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, που απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη την 21-112007, κατέλιπε κατά το χρόνο του θανάτου του την από 1-7-2007 ιδιόγραφη
διαθήκη, η οποία δηµοσιεύθηκε νόµιµα µε το µε αριθµό …/15-2-2006
πρακτικό δηµοσίευσης και κηρύχθηκε κυρία µε τη µε αριθµό ……/15-2-2008
απόφαση του παρόντος ∆ικαστηρίου, µε την οποία ονοµάζει και εγκαθιστά
µοναδικές κληρονόµους του σε ολόκληρη την περιουσία του τις δύο αµφιθαλείς
αδελφές του Μ. χήρα ∆. Α., το γένος Π. ∆., και Μ. συζ. Α. ∆., το γένος Π. ∆., κατά
ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου την καθεµία.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη σε έκτακτη,
δηµόσια συνεδρίαση του ∆ικαστηρίου αυτού, µε απούσες τις αιτούσες και την
πληρεξούσια δικηγόρο τους την 13-6-2008.
Η ∆ΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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