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ΠΛΕΙΟΝΕ ΔΙΚΑΣΙΚΟΙ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΕ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ
(ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ)
Κωνζηανηίνορ Γ. Παναγόποςλορ
Καζεγεηήο ηνπ Αζηθνύ Δηθαίνπ - Ννκηθή Σρνιή ΔΠΘ

1. Σέθηκαν υπόψη μου
α. Η απόθαζε 4173/2014 ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ πνπ έζεζε
ππό πιήξε ζηεξεηηθή ζπκπαξάζηαζε ηνλ Α δηνξίδνληαο ζπκπαξαζηάηξηα εθ ησλ
ηέθλσλ ηνπ ηελ Β.
β. Η απόθαζε 1587/2016 ηνπ ηδίνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ πνπ, θαηόπηλ
ηξηηαλαθνπήο άιισλ ηέθλσλ ηνπ αλσηέξσ, αλέηξεςε ηελ πξνεγνύκελε θαη, ζέηνληαο
απηόλ εθ λένπ

ππό

πιήξε ζηεξεηηθή ζπκπαξάζηαζε, δηόξηζε

δηθαζηηθό

ζπκπαξαζηάηε εθ ησλ ηέθλσλ ηνπ ηνλ Γ.
γ. Η από 23-11-2018 αίηεζε ηξηώλ κειώλ ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο σο
άλσ ζπκπαξάζηαζεο, θεξόκελε νίθνζελ ππό ηνπ θ. Δηζγγειέσο Πξσηνδηθώλ πξνο
ζπδήηεζε ηελ 10-01-2019, γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ αλαθεξζέληνο δηθαζηηθνύ
ζπκπαξαζηάηε

από

δύν

άιινπο,

ήηνη

από

ηνλ

Γ

(επίζεο

ηέθλν

ηνπ

ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ) κε πιήξεηο αξκνδηόηεηεο θαη από ηελ Δ, λνζειεύηξηα, κε κόλε
αξκνδηόηεηα ηελ ηαηξηθή θξνληίδα ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ,

2. ύντομο ιστορικό
α. Ο Α ηέζεθε ζε θαζεζηώο πιήξνπο ζηεξεηηθήο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο
κε ηελ απόθαζε 4173/2014 ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, κε ηελ νπνία
δηνξίζηεθε ηόηε δηθαζηηθή ζπκπαξαζηάηξηα ε θόξε ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ Β,
κέιε δε ηνπ ηξηκεινύο Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ δύν εθ ησλ ινηπώλ ηέθλσλ απηνύ θαη ν
ζύδπγνο ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξαζηάηξηαο. Δλ ζπλερεία ε αλσηέξσ απόθαζε
αλαηξάπεθε κε ηελ απόθαζε 1587/2016 ηνπ ηδίνπ σο άλσ δηθαζηεξίνπ, θαηόπηλ
ηξηηαλαθνπήο πνπ άζθεζαλ ηα άιια δύν ηέθλα ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, πνπ δελ
είραλ θιεζεί ζηε ζπδήηεζε ηεο αξρηθήο αηηήζεσο. Με ηελ απόθαζε απηή, ε νπνία
ηζρύεη θαη ζήκεξα, ν Α ηέζεθε ζε θαζεζηώο πιήξνπο ζηεξεηηθήο δηθαζηηθήο
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ζπκπαξαζηάζεσο εθ λένπ, δηνξίζζεθε δε σο δηθαζηηθόο ζπκπαξαζηάηεο ν γηνο απηνύ
Γ θαη σο κέιε ηνπ ηεηξακεινύο επνπηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηα ππόινηπα 4 ηέθλα ηνπ
ζπκπαξαζηαηνύκελνπ.
β. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ, όκσο, ν λένο δηθαζηηθόο
ζπκπαξαζηάηεο Γ αζθεί πιεκκειώο ηα θαζήθνληά ηνπ ηόζν σο πξνο ηελ επηκέιεηα
όζν θαη σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, ηδίσο δε ηνπ
θαηαινγίδεηαη από ην Δπνπηηθό Σπκβνύιην ζνβαξήο έθηαζεο θαη βαζκνύ
θαθνδηαρείξηζε, από ηελ νπνία γελλώληαη βαξηέο (θαθνπξγεκαηηθνύ ραξαθηήξα)
πνηληθέο επζύλεο ηνπ, ελ όςεη δε απηώλ δεηείηαη από ην Δπνπηηθό Σπκβνύιην, θαη'
άξζξν 1651 ΑΚ, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Γ από ηνλ αδειθό ηνπ Γ.
γ. Δληνύηνηο, ιακβάλνληαο ππ' όςε όηη ν Γ βξίζθεηαη κελ ζηελ Αζήλα αξθεηέο
εκέξεο θάζε κήλα, αιιά είλαη κόληκνο θάηνηθνο εμσηεξηθνύ, ην Δπνπηηθό Σπκβνύιην
ζεώξεζε επηβεβιεκέλν λα δεηεζεί επηπιένλ, θαη' άξζξν 1594 ΑΚ, ν δηνξηζκόο θαη
ελόο δεύηεξνπ ζπκπαξαζηάηε κόληκνπ θάηνηθνπ Αζελώλ θαη νηθείνπ ζηνλ
ζπκπαξαζηαηνύκελν, κε πιήξε γλώζε ηνπ ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ θαη ησλ αλαγθώλ
πεξίζαιςεο απηνύ, γηα λα αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ αθνξνύλ ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα
ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ.
δ. Τν πξόζσπν πνπ επηιέγεηαη από ηνπο αηηνύληεο θαη είλαη πξόζπκν λα
αλαιάβεη ην έξγν απηό είλαη κηα πεπεηξακέλε λνζειεύηξηα κε καθξά ππεξεζία από
ηνπ έηνπο 2003 θαη εμήο ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο, πξόζσπν κάιηζηα νηθείν ζηνλ
ζπκπαξαζηαηνύκελν θαη κε πιήξε γλώζε ησλ ηαηξηθώλ αλαγθώλ ηνπ, θαζ' όζνλ
παξείρε πξνο απηόλ κε επηηπρία ηηο ππεξεζίεο ηεο σο λνζειεύηξηα, θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ άζθεζε θαζήθνληα δηθαζηηθήο ζπκπαξαζηάηξηαο ε Β.

3. Ερώτημα
Δεδνκέλνπ όηη
δελ θαίλεηαη (όπσο πξνέθπςε από ζρεηηθή έξεπλα) λα ππάξρεη πξνεγνύκελν
ζηελ λνκνινγία ή λα έρεη αληηκεησπηζηεί από ηε ζεσξία ην ζπλδπαζηηθό ζρήκα
ζπκπαξαζηαηώλ ην νπνίν δεηείηαη από ην Γηθαζηήξην ελ πξνθεηκέλσ, δειαδή ην
ζρήκα πνπ πεξηιακβάλεη:
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έλαλ ζπκπαξαζηάηε θάηνηθν αιινδαπήο, δηακέλνληα κεληαίσο
νξηζκέλεο εκέξεο ζηελ Αζήλα, κε πιήξεηο εμνπζίεο ηόζν ζηε
«δηνίθεζε – δηαρείξηζε» ηεο πεξηνπζίαο, όζν θαη ζηελ επηκέιεηα ηνπ
πξνζώπνπ ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ, κε ην θύξην βάξνο ζηα
δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα



θαη δεύηεξν ζπκπαξαζηάηε επηθνξηηζκέλν κε έλα κόλν ηνκέα
θαζεθόλησλ από απηά πνπ πεξηιακβάλεη ε «επηκέιεηα» ηνπ
ζπκπαξαζηαηνύκελνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θαζεθόλησλ ηαηξηθήο ηνπ
θξνληίδαο,

δεηήζεθε ε επηζηεκνληθή κνπ γλώκε
αλ από ηελ εξκελεία ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ξπζκίδεη ηε
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη εηδηθόηεξα από ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ νξηζκό
θαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε, πξνθύπηεη αληέλδεημε – εκπόδην
ζην δηνξηζκό δύν ζπκπαξαζηαηώλ κε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαηά ηνλ
πξναλαθεξζέληα ηξόπν θαη όπσο αλαιπηηθόηεξα εθηίζεηαη ζηελ αίηεζε πξνο ην
Γηθαζηήξην.

4. Απάντηση
Α. Το νομοθεηικό καθεζηώρ
α. Τν άξζξν 1682 ΑΚ νξίδεη ζην πξώην εδάθην όηη «Σε θάζε πεξίπησζε
ζηεξεηηθήο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο έρνπλ, εθόζνλ ν λόκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά,
αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο γηα ηελ επηηξνπεία αλειίθσλ».
β. Πεξαηηέξσ, θαηά ην πξώην εδάθην ηνπ άξζξνπ 1594 ΑΚ «Τν δηθαζηήξην
δηνξίδεη γηα ηνλ αλήιηθν έλαλ επίηξνπν, εθηόο αλ ηδηαίηεξνη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ επηβάιινπλ ην δηνξηζκό πεξηζζνηέξσλ (ζπλεπίηξνπνη)». Καηά
δε ην άξζξν 1604 ΑΚ «Όηαλ ην δηθαζηήξην έρεη δηνξίζεη γηα ην ίδην πξόζσπν
πεξηζζόηεξνπο επίηξνπνπο, απηνί, αλ δελ νξίζηεθε δηαθνξεηηθά, αζθνύλ ηηο
αξκνδηόηεηέο ηνπο από θνηλνύ».
γ. Τν πξντζρύζαλ άξζξν 1698 ΑΚ πξνέβιεπε (ζε ρξόλν πνπ ζηε ζέζε ηεο
ησξηλήο ζπκπαξάζηαζεο ππήξρε ν ζεζκόο ηεο δηθαζηηθήο απαγόξεπζεο) όηη «Οη
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δηαηάμεηο γηα ηελ επηηξνπεία αλειίθσλ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ επηηξνπεία
απαγνξεπκέλσλ ζε όζεο πεξηπηώζεηο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά».
δ. Δλώ ινηπόλ ππό ην πξντζρύζαλ δίθαην κε ηνλ παξαπεκπηηθό θαλόλα ηνπ
άξζξνπ 1698 ΑΚ ν λνκνζέηεο είρε επηιέμεη ηελ επζεία εθαξκνγή ζηελ δηθαζηηθή
απαγόξεπζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επηηξνπεία (κε κόλε ηελ επηθύιαμε ηεο ηπρόλ
δηαθνξεηηθήο ξπζκίζεσο θαηά πεξίπησζε), ην ζήκεξα ηζρύνλ δίθαην πξνβιέπεη ηελ
αλάινγε εθαξκνγή απηώλ ησλ δηαηάμεσλ ζηε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
(ζεζκό αληίζηνηρν ηεο, θαηά ην παξειζόλ, δηθαζηηθήο απαγόξεπζεο) κε ηελ ίδηα,
βέβαηα, επηθύιαμε ηεο κε δηαθνξεηηθήο ξύζκηζεο θαηά πεξίπησζε. Η δηαθνξά, ζε
πξαθηηθό επίπεδν, έγθεηηαη ζην όηη δελ εθαξκόδνληαη άλεπ εηέξνπ νύηε πάληα1 σο
έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο επηηξνπείαο ζηε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, θαζώο
απνθιείεηαη αθελόο ε εθαξκνγή ηνπο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ηεινινγηθή εξκελεία ή
θαη ε θύζε ηνπ πξάγκαηνο ηνπο θαζηζηνύλ αζπκβίβαζηνπο κε ην ζθνπό (ηελ
απνζηνιή - ιεηηνπξγία) ηεο ζπκπαξάζηαζεο θαη αθεηέξνπ, όηαλ ε εθαξκνγή ηνπο δελ
εκπνδίδεηαη από ηα αλσηέξσ, ρσξεί πάλησο κε ηνλ «θαηάιιειν»2 ηξόπν, δειαδή
αθνύ πξνζαξκνζηνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
ε. Δλ πξνθεηκέλσ, ζπλεπώο, γηα λα δνζεί απάληεζε ζην αλσηέξσ εξώηεκα,
επηβάιιεηαη πξνεγνπκέλσο ε δηεξεύλεζε ηπρόλ ζπλδξνκήο αζπκβίβαζηνπ ζηελ
εθαξκνγή εδώ ησλ άξζξσλ 1594 & 1604 ΑΚ θαη, επί αλππαξμίαο αζπκβηβάζηνπ, ε
αλίρλεπζε ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ εμεηαδόκελε πεξίπησζε ηξόπνπ εθαξκνγήο ηνπο
(ηπρόλ αλάγθεο δειαδή εξκελεπηηθήο πξνζαξκνγήο απηώλ), πξάγκα πνπ επηρεηξείηαη
ζηε ζπλέρεηα.

Β. Η νομική θέζη δικαζηικού ζςμπαπαζηάηη - ζςμπαπαζηαηοςμένος αθενόρ και
επιηπόπος – ανηλίκος αθεηέπος, ωρ ππορ ηη διοίκηζη ηηρ πεπιοςζίαρ
α. Κάζε θπζηθό πξόζσπν έρεη ηθαλόηεηα δηθαίνπ3
Έηζη Γεσξγηάδεο/Σηαζόπνπινο, ΔξκΑΚ 2ε έθδνζε 2003 Τόκνο VIII , άξζξν 1682 παξ. Ι 2
ζει. 970-971 αξ. 2 επ.
2
Supra, ζει. 970 αξ. 2.
3
ΑΚ 34 – 36. Ο επηβαιιόκελνο από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2.1 Σ «ζεβαζκόο θαη ε
πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ επηηάζζνπλ λα αληηκεησπίδεηαη θάζε άλζξσπνο
απνθιεηζηηθώο σο ππνθείκελν (όρη σο αληηθείκελν) δηθαίνπ» (Φ. Δσξήο, Δηζαγσγή ζην
αζηηθό δίθαην 1991 η. Β1 ζει. 13 παξ. 5 Ι 1).
1
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πιήξε κελ, ππό ηελ έλλνηα όηη κπνξεί λα είλαη θνξέαο δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεώζεσλ, από θαη δηά ηεο γελλήζεώο ηνπ,



πεξηνξηζκέλε δε (σο θνξέαο κόλν δηθαησκάησλ, θαη’ αξρήλ 4) ήδε από
ηελ θπνθνξία ηνπ.

β. Αληηζέησο, δηθαηνπξαθηηθή ηθαλόηεηα πιήξε (κε ηελ έλλνηα ηεο
δπλαηόηεηαο απηνδεζκεύζεσο κε έγθπξε δηθαηνπξαθηηθή δήισζε βνπιήζεσο) δελ
απνλέκεη ην δίθαην ζε θάζε θπζηθό πξόζσπν, αιιά κόλν ζηνπο:


ελήιηθνπο5 (δειαδή κε ζπκπιεξσκέλν ην 18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο)



πνπ δελ ηεινύλ ζε θαζεζηώο ζηεξεηηθήο δηθαζηηθήο ζπκπαξαζηάζεσο6
θαη



θαηά ηε ζηηγκή ηεο δειώζεσο ηεο βνπιήζεώο ηνπο έρνπλ ζπλείδεζε ησλ
πξάμεώλ ηνπο θαη δελ βξίζθνληαη ζε ςπρηθή ή δηαλνεηηθή δηαηαξαρή
πνπ λα πεξηνξίδεη απνθαζηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο βνπιήζεώο ηνπο7.

Η έιιεηςε δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο δελ ζεκαίλεη βέβαηα όηη δελ
ζπλάπηνληαη δηθαηνπξαμίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλνπο, αιιά
απιώο όηη απηνί ζπλάπηνπλ δηθαηνπξαμίεο δηα ησλ λνκίκσλ αληηπξνζώπσλ ηνπο8 (θαη
όρη απηνπξνζώπσο).
Γελ λνείηαη δειαδή λόκηκε απνζηέξεζε ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ
πξνζώπνπ, δίρσο παξάιιεια ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο δπλαηόηεηαο
ζπλάςεσο δηθαηνπξαμηώλ γηα ηνλ αλίθαλν από ην λόκηκν αληηπξόζσπό ηνπ, δηόηη

Δξκελεπηηθά γίλεηαη δεθηό όηη, θαη’ εμαίξεζε, ε ηθαλόηεηα δηθαίνπ ηνπ εκβξύνπ
αλαθέξεηαη θαη ζε όζεο ππνρξεώζεηο είλαη ζπλαθείο πξνο ην δηθαίσκα πνπ απνθηά (Α. Γαδήο,
, Γεληθαί αξραί ηνπ αζηηθνύ δηθαίνπ 1973 η . Β1 παξ. V2. Ι. Καξαθαηζάλεο, ζε Γεσξγηάδε /
Σηαζόπνπιν, ΑΚ 36 IV αξηζ. 5. Ι. Καξάθσζηαο, ΑΚ 36 ζει. 259 παξ. 4 αξ. 399. Ι. Σόληεο,
ΔξκΑΚ 36 αξ. 6. Αηθ. Φνπληεδάθε, ΣΔΑΚ 36 Γ-Ι ζει. 11 αξ. 11) ηδίσο όηαλ απηό ζπλάγεηαη
από άιιε, εηδηθή δηάηαμε, όπσο ιόγνπ ράξε ην άξζξν 1711 εδ. α΄ θαηά ην νπνίν ην
θπνθνξνύκελν κπνξεί λα γίλεη θιεξνλόκνο, νπόηε αλαγθαίσο απνθηά θαη ππνρξεώζεηο ηεο
θιεξνλνκίαο (Π. Φίιηνο, Γεληθέο αξρέο 4ε εθδ. ζει. 30 παξ. 13 Β), σο πξνο ηηο νπνίεο ελ
ηνύηνηο ζεκεησηένλ όηη πεξηνξίδεηαη ε ηθαλόηεηα δηθαίνπ θάζε αλειίθνπ (θαη ηνπ εκβξύνπ)
κε ηελ ex lege παξνρή ζ’ απηό ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο απνγξαθήο. (Όηη ην επεξγέηεκα απηό
αθνξά ηελ ηθαλόηεηα δηθαίνπ, ζπληζηώληαο επκελή γηα ηνλ θνξέα ηεο πεξηνξηζκό απηήο, Κ.
Παλαγόπνπινο, Αηειήο ηθαλόηεηα δηθαίνπ κνξθσκάησλ δίρσο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, ζε
ΔθαξκΑζηΓ 2015 ζει. 690).
5
ΑΚ 127.
6
ΑΚ 1676 πεξίπησζε 1.
7
Πξβι. ΑΚ 131.1.
8
Σρεηηθώο πξβι. θαη Ι. Σππξηδάθε, Η κεηαξξύζκηζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ 1997 ζει.
172 – 173.
4
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δηαθνξεηηθά ζα επξόθεηην θαη’ νπζία γηα capitis deminutio9, πξάγκα αζύκβαην κε
ηνλ ζύγρξνλν λνκηθό πνιηηηζκό θαη αληίζεην πξνο ηελ Σπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε
ζηε ρώξα καο πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο αμίαο (άξζξν 2.1 Σ).
γ. Σηελ πεξίπησζε ινηπόλ απνζηεξήζεσο ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο
πξνζώπνπ γηα ην ιόγν όηη ηειεί ππό θαζεζηώο ζηεξεηηθήο ζπκπαξαζηάζεσο, ε
έλλνκε ηάμε εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα ζπλάςεσο δηθαηνπξαμηώλ γηα ηνλ
ζπκπαξαζηαηνύκελν κε ηνλ δηνξηζκό ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε10, επέρνληνο
ζέζε λνκίκνπ αληηπξνζώπνπ11, αθξηβώο όπσο ζπκβαίλεη ζηελ άιιε πεξίπησζε
πξνζώπνπ ζηεξνύκελνπ δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο, ήηνη ηνπ αλειίθνπ, πνπ
ζπλαιιάζζεηαη δηα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ (γνλέσο ή επηηξόπνπ) .
δ. Απηή ε πηπρή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε, σο επέρνληνο
δειαδή ζέζε λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ, όρη απιώο νκνηάδεη,
αιιά ηαπηίδεηαη πιήξσο πξνο απηήλ ηνπ επηηξόπνπ (βι. ΑΚ 1603), ακθνηέξσλ δε
εκθαλίδεη απνρξώζα νκνηόηεηα κε ηελ λνκηθή ζέζε ησλ αζθνύλησλ ηε γνληθή
κέξηκλα (ΑΚ 1510) σο λόκηκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ αλειίθνπ θαη ζπλεπώο επηηξέπεη
ηελ απξόζθνπηε εθαξκνγή ζηε ζηεξεηηθή ζπκπαξάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
επηηξνπείαο πνπ αθνξνύλ ηα δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα ακθνηέξσλ, επηηξόπνπ ή
δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε, σο λόκηκσλ εθπξνζώπσλ αληθάλσλ πξνο δηθαηνπξαμία
(αλειίθνπ ή, αληίζηνηρα, ηεινύληνο ππό ζηεξεηηθή ζπκπαξάζηαζε).
ε. Σπγθεθξηκέλα, ελόςεη ησλ αλσηέξσ, ηπγράλεη αλάινγεο εθαξκνγήο θαη ζηε
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ε πξόβιεςε ζηηο δηαηάμεηο ηεο επηηξνπείαο (ΑΚ 1594) πεξί
δπλαηόηεηαο δηνξηζκνύ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο επηηξόπσλ12 όηαλ απηό επηβάιινπλ
«ηδηαίηεξνη

ιόγνη

πνπ

αθνξνύλ

ζην

ζπκθέξνλ»

ηνπ

αλειίθνπ

(εδώ,

Πξβι. ζρεηηθώο θαη Κνπηζνπξάδε, ζε Γεσξγηάδε / Σηαζόπνπινπ, ΑΚ Δηζαγσγηθέο
παξαηεξήζεηο ζηα άξζξα 1666-1688 αξ. 13 ζει. 842 πξνο 843.
10
Δληνύηνηο, γηα ηηο κε δεθηηθέο αληηπξνζσπεύζεσο δηθαηνπξαμίεο (ηέιεζε γάκνπ, ζπλαίλεζε
ζε πηνζεζία, εθνύζηα αλαγλώξηζε ηέθλνπ, ζύληαμε ή αλάθιεζε δηαζήθεο, ηδηόηεηα κέινπο
ζσκαηείνπ θιπ), θαίλεηαη επί ζηεξεηηθήο ζπκπαξαζηάζεσο αλαπόθεπθηνο ν «λνκηθόο
αθξσηεξηαζκόο» ηνπ πξνζώπνπ (Κνπηζνπξάδεο, Η πξνιεπηηθή ίδηα αζηηθή πξνζηαζία εθ
κέξνπο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ παζρόλησλ ελειίθσλ, ζε ΔιΓ 2013 ζει. 637),
ζπλαθόινπζα δε αλέθηθηε ζε ζρέζε κε ηε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλόηεηα ε πιήξεο ηθαλνπνίεζε
ηεο πξνβιέςεσο γηα ηζόηεηα αλάκεζα ζε πγηείο θαη αλαπήξνπο ζηελ δηεζλή ζύκβαζε ηνπ
ΟΗΔ πνπ θπξώζεθε ζηε ρώξα καο κε ην λ. 4074/2012.
11
Ι. Δειεγηάλλεο, Η δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 1997 ζει. 42 θαη 80. Γ. Δαζθαξόιεο,
Παξαδόζεηο νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ 2001 ζει. 730 & 751.
12
Καθαηζάθεο ζε Απ. Γεσξγηάδε, ΣΔΑΚ η. ΙΙ ζει. 1111 άξζξν 1682 αξ. 8.
Γεσξγηάδεο/Σηαζόπνπινο, ΔξκΑΚ 2ε έθδ. 2003 άξζξν 1682 ζει. 972 αξ. 6.
9
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ζπκπαξαζηαηνύκελνπ). Δηδηθόηεξα, έρεη θαη ζηε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ηε ζέζε
ηεο ε πεηζηηθή επηζήκαλζε, όηη επηηξέπεη (αλ δελ επηβάιιεη) ηε δηάζπαζε ηεο
δηαρείξηζεο από ηελ επηκέιεηα, θαη ηελ αλάζεζε εθαηέξαο ζε άιινλ επίηξνπν (εδώ
ζπκπαξαζηάηε) ην ηδηαίηεξα ζεκαληηθό κέγεζνο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ αλειίθνπ13 (ή ζπκπαξαζηαηνύκελνπ) ζε ζπλδπαζκό -ζα κπνξνύζε θαλείο λα
πξνζζέζεη- θαη κε ηελ επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο (ζσκαηηθήο ή θαη
πλεπκαηηθήο) ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, ώζηε ακθόηεξεο νη ηδαηηεξόηεηεο (κεγάιε
πεξηνπζία θαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε πγεία) λα ππαγνξεύνπλ ην δηνξηζκνύ άιινπ
επηηξόπνπ (ή ζπκπαξαζηάηε) γηα εθάηεξε ελαζρόιεζε. Η ελ γέλεη εθπξνζώπεζε θαη
δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε (όπσο ελ
πξνθεηκέλσ) πνπ πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο κε εγθαηάζηαζε ή θαη δξαζηεξηόηεηα
δηεζλή, δύλαηαη βεβαίσο λα αλαηεζεί ζε πξόζσπν πνπ δελ είλαη κόληκνο θάηνηθνο ηνπ
ηόπνπ δηακνλήο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, πνιύ δε πεξηζζόηεξν αλ απηό ην πξόζσπν
επξίζθεηαη ηαθηηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν γηα νξηζκέλεο εκέξεο θάζε κήλα, αθνύ
είλαη κάιινλ απηνλόεην όηη θξίζηκνο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηέηνησλ
επηρεηξήζεσλ νύησο ή άιισο δελ κπνξεί λα είλαη ν ηόπνο δηακνλήο ηνπ αζζελνύληνο,
αιιά θαηά ηελ θνηλή ζπλαιιαθηηθή πείξα ε δηνίθεζή ηνπο είλαη εθηθηή (θαη ζπλήζσο
δηελεξγείηαη) εμ απνζηάζεσο κε ηα ζύγρξνλα κέζα , όπσο ηειεδηαζθέςεηο,
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θιπ ή θαη κε αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο όηαλ θαη όπνπ κε
επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα ηπρόλ απαηηεζεί θπζηθή παξνπζία.

Ππώηο ενδιάμεζο ζςμπέπαζμα:
Σε πεξηπηώζεηο ζηεξεηηθήο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο όπνπ ε πεξηνπζία ηνπ
ζπκπαξαζηαηνύκελνπ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη ε δηαρείξηζή ηεο εκθαλίδεη
πνιππινθόηεηα, ελδείθλπηαη ε θαη’ άξζξνλ 1682 ΑΚ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηε
ζπκπαξάζηαζε ηνπ άξζξνπ 1954 ΑΚ πνπ επηηξέπεη ηε δηάζπαζε ηεο δηνίθεζεο ηεο
πεξηνπζίαο από ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αλειίθνπ (ή ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ)
θαη ην δηνξηζκό δύν ζπλεπηηξόπσλ (ή ζπλ-ζπκπαξαζηαηώλ) κε θαζνξηζκό δηαθξηηώλ
θαζεθόλησλ ζηνλ θαζέλα, δπλακέλνπ ηνπ αλαιακβάλνληνο ηελ εθπξνζώπεζε θαη
Παπαρξίζηνπ, Οηθνγελεηαθό δίθαην ζει. 411 -412. Τξνθάλαο ζε Απ.Γεσξγηάδε, ΣΔΑΚ ηνκ.
ΙΙ ζει. 981 άξζξα 1592 – 1594 αξ. 37 -38. Γεσξγηάδεο/Σηαζόπνπινο, ibid. Πξβι. επίζεο
Παληειίδνπ, Η επηηξνπεία 2ε έθδνζε 2007 ζει. 56 θαη Δαζθαξόιε, Παξαδόζεηο
νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ η. ΙΙ 2001 ζει. 605.
13
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δηνίθεζε πεξηνπζίαο λα δηακέλεη θαη ζε ηόπν άιινλ από απηόλ ηεο θαηνηθίαο ηνπ
ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ, ηδίσο όηαλ ε πεξηνπζία ηνπ πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο κε δηεζλή
εγθαηάζηαζε ή θαη δξαζηεξηόηεηα.

Γ. Σςζσεηιζμόρ ηηρ επιμέλειαρ ηος πποζώπος ηος ανηλίκος με εκείνη ηος ςπό
ζηεπηηική δικαζηική ζςμπαπάζηαζη βαπέωρ αζθενούνηορ
α. Δλώ ε λνκηθή ζέζε αλειίθνπ θαη ζπκπαξαζηαηνύκελνπ νκνηάδεη νπζησδώο
αλαθνξηθά πξνο πξνο ην δήηεκα ηεο αλάγθεο εθπξνζσπήζεώο ηνπο ζηηο ζπλαιιαγέο
(ακθόηεξνη είλαη αλίθαλνη δηθαηνπξαθηηθά), πξάγκα πνπ ζπλαθόινπζα ηαπηίδεη ηε
ζέζε ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε κε απηήλ ηνπ επηηξόπνπ αλαθνξηθά κε ηε
δηνίθεζε (δηαρείξηζε) ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ ή αληίζηνηρα ηνπ
αλειίθνπ, δελ είλαη θαζόινπ απηνλόεην όηη ζπκβαίλεη ην ίδην αλαθνξηθά κε ηε ζέζε
απηώλ (αλειίθνπ – ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ θαη ζπκπαξαζηάηε – επηηξόπνπ,
αληηζηνίρσο) αλαθνξηθά πξνο ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ.
Όλησο, ζην πξόζσπν ηνπ αλήιηθνπ ην πεξηερόκελν ηεο επηκέιεηαο 14, πέξαλ
ηνπ λνκηθνύ ζθέινπο (εθείλεο νη εμνπζίεο αληηπξνζώπεπζεο θαη δηνίθεζεο ηεο
πεξηνπζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο επηκέιεηαο)15 πεξηιακβάλεη
θαηά ην πξαγκαηηθό ηεο ζθέινο (θξνληίδα ηνπ πξνζώπνπ) επξύ θάζκα ελεξγεηώλ
όπσο αλαηξνθή, ςπραγσγία, κόξθσζε - εθπαίδεπζε, επίβιεςε – επνπηεία,
ζσθξνληζηηθά κέηξα, ζξεζθεπηηθή αγσγή, εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κέξηκλα
γηα ηελ πγεία, νη δε πιείζηεο εμ απηώλ, αλ όρη όιεο, γίλνληαη απηνπξνζώπσο από ηνλ
αζθνύληα ηελ επηκέιεηα, ώζηε απαηηνύλ αλαγθαίσο ηελ παξνπζία ηνπ ρσξνηαμηθά
ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ αλειίθνπ. Δμαίξεζε απηνύ ζπληζηά ε πεξίπησζε πεξαηηέξσ
δηάζπαζεο θαη ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ κε αλάζεζε από ηνλ επίηξνπν ηεο
πξαγκαηηθήο θξνληίδαο ζε άιιν πξόζσπν16 (ζπλήζσο ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα), πνπ

Βι γηα ην πεξηερόκελν ηεο επηκέιεηαο ελδεηθηηθά Λαδνγηάλλε ζε Απ. Γεσξγηάδε, ΣΔΑΚ η.
ΙΙ άξζξν 1518 ζει. 879 επ.
15
Όηη ζηελ επηκέιεηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμνπζίεο απηέο γίλεηαη νκόθσλα δεθηό
(Σππξηδάθεο, Οηθνγελεηαθό δίθαην ζει, 630. Λαδνγηάλλεο ζε Απ. Γεσξγηάδε, ΣΔΑΚ η. ΙΙ
άξζξν 1518 ζει. 880 αξ. 1. Μηραειίδεο – Ννπάξνο, Οηθνγελεηαθό δίθαην ζει. 259. Μπαιήο,
Οηθνγελεηαθό δίθαην ζει. 306.
16
Σηε δπλαηόηεηα ηέηνηαο δηάζπαζεο αλαθέξεηαη ν Πνπιηάδεο ζε Γεσξγηάδε / Σηαζόπνπιν,
ΔξκΑΚ η. VIII 2ε έθδ. 2003 άξζξν 1518 ζει. 258 αξ. 7: «Η επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ
πεξηιακβάλεη … θαη ηελ αληίζηνηρε εμνπζία εθπξνζσπήζεσο. Δελ απνθιείεηαη όκσο η εξοςζία
14
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επηθνξηίδεηαη ηελ απαηηνύκελε θπζηθή παξνπζία, ελώ ν επίηξνπνο δηαηεξεί από ηελ
επηκέιεηα ηηο αλαθεξόκελεο ζ’ απηήλ λνκηθέο εμνπζίεο πνπ πξνεθηέζεθαλ
(εθπξνζώπεζεο θαη δηνίθεζεο ηεο πεξηνπζίαο).
Σηελ πεξίπησζε όκσο ηνπ βαξηά αζζελνύο ζπκπαξαζηαηνύκελνπ από όια ηα
αλσηέξσ πνπ αξκόδνπλ ζε αλήιηθν (ςπρνζσκαηηθή πλεπκαηηθή, εζηθή, αλάπηπμε θαη
δηακόξθσζε κηαο πξνζσπηθόηεηαο ζπλνιηθά)17 ε βαζηθή, αλ όρη απνθιεηζηηθή,
θξνληίδα ζηελ νπνία επηθεληξώλεηαη ε επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, ζπλίζηαηαη ζηε
κέξηκλα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ πεξίζαιςε θαη -ζην βαζκό πνπ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε
ηεο πγείαο ηνπ- ζηελ ςπραγσγία, γηα ηα νπνία βεβαίσο ε απηνπξόζσπε ζσκαηηθή θπζηθή παξνπζία ηνπ αζθνύληνο ηελ επηκέιεηα δελ είλαη απαξαίηεηε, εθηόο αλ απηόο
αζθεί ζρεηηθό επάγγεικα (γηαηξόο, λνζειεπηήο, θαξκαθνπνηόο) θαζώο δύλαηαη -θαη
δελ είλαη ζπάλην- απηή (ε πξαγκαηηθή θξνληίδα) λα παξέρεηαη από λνζειεπηή ή άιιν
πξόζσπν κε εκπεηξία θαη γλώζεηο ηαηξηθέο πνπ πξνζιακβάλεη ν ζπκπαξαζηάηεο.
β. Δμάιινπ, επί επηηξνπείαο αλειίθνπ ε (πέξαλ ηνπ απνρσξηζκνύ ηεο
δηνίθεζεο ηεο πεξηνπζίαο από ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ), δηάζπαζε ηεο
επηκέιεηαο είλαη δπλαηή θαη κε αλάζεζε ζε ζπλεπίηξνπν ελόο ηνκέα δξάζεο18 από ην
αλσηέξσ πεξηερόκελν απηήο, ιόγνπ ράξε ε αλάζεζε ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ελόο
αλειίθνπ κε ηδηαίηεξν πξόβιεκα πγείαο. Θεσξνπκέλεο κάιηζηα ηεο ειιείςεσο
ηαηξηθώλ γλώζεσλ ελόο κέζνπ επηηξόπνπ σο «θσιύκκαηνο» απηνύ (θαη δε κόληκνπ)19
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1628 ΑΚ, ζα κπνξνύζε λα δηνξηζηεί ζε ηέηνηα
πεξίπησζε εηδηθόο επίηξνπνο20 αληί ζπλεπηηξόπνπ κε δηαθξηηά θαζήθνληα από εθείλα
ηνπ επηηξόπνπ21, ζε θάζε δε πεξίπησζε παξακέλεη ε δπλαηόηεηα αλάιεςεο ηεο
νόμιμηρ εκπποζώπηζηρ να αποσωπιζηεί από ηην ανηίζηοιση ππαγμαηική, ςλική, θπονηίδα
θαη να αναηεθεί ζε άλλο πξόζσπν».
17
Πνπιηάδεο, ibid αξ. 5.
18

Παραδείγματα μεμονωμζνων καθηκόντων ςυνεπίτροπου (άρα, κατά το άρθρο 1682 ΑΚ, και ςυνη
ςυμπαραςτάτη) βλ. σε Κουνούγερη – Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο 2 ζκδ. τ. ΙΙ ςελ. 377).

Γηα ηε κνληκόηεηα θσιύκαηνο πνπ δηθαηνινγεί ην δηνξηζκό εηδηθνύ επηηξόπνπ βι.
Γεσξγηάδε / Σηαζόπνπιν, ΔξκΑΚ 2ε έθδ. 2003 η. VIII άξζξν 1629 αξ. 52, εηδηθόηεξα δε γηα
ηελ απνπζία ηνπ επηηξόπνπ ππνζηεξίδεηαη (Παληειίδνπ, Η επηηξνπεία αλειίθνπ 1999 ζει. 64)
όηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηνξηζκό πξνζσξηλνύ κελ ζπκπαξαζηάηε όηαλ απηή έρεη ζρεηηθώο
κηθξή δηάξθεηα, ελώ όηαλ δηαξθεί πεξηζζόηεξν νδεγεί ζε δηνξηζκό εηδηθνύ ζπκπαξαζηάηε.
20
Έηζη θαη ε Παληειίδνπ, Η επηηξνπεία αλειίθσλ 1999 ζει. 63 – 64, γηα ηελ αλάζεζε
ηκήκαηνο ηεο επηκέιεηαο από ην δηθαζηήξην ή θαη ελόο κόλν ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ
απηήο, εηδηθόηεξα δε γηα ηελ απνπζία
21
Η κία ή άιιε ηδηόηεηα (ζπλεπίηξνπνο ή εηδηθόο επίηξνπνο) δελ έρεη πάλησο ηδηαίηεξε
πξαθηηθή ζεκαζία, αθνύ ακθόηεξεο δηέπνληαη από ηηο ίδηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (βι. ΑΚ
1629) θαη ππέρνπλ ηελ ίδηα επζύλε (Γεσξγηάδεο / Σηαζόπνπινο, ibid άξζξν 1632 αξ. 42.
19
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πξαγκαηηθήο θξνληίδαο (θαη ηαηξηθήο) από αλάδνρν ή αλαδόρνπο θαηά ηα
πξνεθηεζέληα, κε δηάζπαζε ηεο επηκέιεηαο ζε πξαγκαηηθή θξνληίδα πνπ αλαιακβάλεη
ε αλάδνρε νηθνγέλεηα κε ηε θπζηθή ηεο παξνπζία θαη ζε λνκηθό ζθέινο πνπ
παξακέλεη ζηνλ επίηξνπν (εηδηθό ή ζπλεπίηξνπν, αδηάθνξν), δειαδή εθπξνζώπεζε
θαη δηνίθεζε πεξηνπζίαο ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο επηκέιεηαο.
γ. Σηελ πεξίπησζε ινηπόλ ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο, όπνπ ε κέξηκλα γηα
ηαηξηθή θξνληίδα ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ ζπληζηά όπσο αλαθέξζεθε ην βαζηθό, αλ
όρη απνθιεηζηηθό, πεξηερόκελν ηεο επηκέιεηαο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, ν απνρσξηζκόο ηεο
από ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο απηνύ θαη ε αλάζεζή ηεο ζε άιινλ 22 ζπκπαξαζηάηε
κπνξεί λα γίλεη θαηά ηξόπν αλάινγν, κε δηάζπαζε πεξαηηέξσ θαη ηεο επηκέιεηαο
αθελόο ζε πξαγκαηηθή θξνληίδα κε θπζηθή παξνπζία απηνύ (ηνπ δεύηεξνπ) θαη
αθεηέξνπ κε δηαηήξεζε ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ επηκέιεηα λνκηθώλ εμνπζηώλ
(εθπξνζώπεζεο θαη δηνίθεζεο ηεο πεξηνπζίαο) ζηνλ πξώην ζπκπαξαζηάηε23, ηνπ
νπνίνπ ε θπζηθή παξνπζία δελ ζα είλαη σο εθ ηνύηνπ απαξαίηεηε, ρσξίο βεβαίσο θαη
λα απνθιείεηαη.
Σε πεξίπησζε ηέηνηαο δηάζπαζεο ηεο επηκέιεηαο, ζηε κελ πξαγκαηηθή
θξνληίδα ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ ζα αλήθεη ηδίσο ε δηαξθήο ηαηξηθνθαξκαθεπηηθή
κέξηκλα θαη ε εμαζθάιηζε ςπραγσγίαο ηνπ, ζηε δε λνκηθή εμνπζία εθπξνζώπεζεο
θαη δηνίθεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζα αλήθνπλ κεηαμύ άιισλ ν θαζνξηζκόο ηνπ ηόπνπ
δηακνλήο24 ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, ε επηινγή ηνπ λνζνθνκείνπ – γηαηξνύ γηα ηελ
πεξίζαιςή ηνπ θαη ε νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ.

Γεύηεπο ενδιάμεζο ζςμπέπαζμα:
Επηηξέπεηαη ν απνρσξηζκόο από ην Δηθαζηήξην ηεο δηνίθεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ζπκπαξαζηαηνύκελνπ από ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θαη, πεξαηηέξσ, ε δηάζπαζε
θαη απηήο αθελόο ζηελ πξαγκαηηθή θξνληίδα ηνπ (όπνπ αλήθεη ηδίσο ε δηαξθήο
Καη είλαη αδηάθνξνο, σο ζηεξνύκελνο πξαθηηθήο ζεκαζίαο, ν ραξαθηεξηζκόο απηνύ σο
εηδηθνύ ζπκπαξαζηάηε, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηνλ εηδηθό επίηξνπν, ή σο ζπλ-ζπκπαξαζηάηε
θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηνλ ζπλεπίηξνπν (πξβι. θαη ηελ πξνεγνύκελε ζεκείσζε).
23
Σηνλ νπνίν κπνξεί λα αλαηεζεί επίζεο ε ελ γέλεη εθπξνζώπεζε θαη δηνίθεζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, δειαδή θαη ε πέξαλ ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ επηκέιεηα
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ.
22

24

Πρβλ. ςτην επιτροπεία (άρα και ςτη ςυμπαράςταςη, ΑΚ 1682) ςχετικώσ με την επιλογή του τόπου
διαμονήσ Δασκαρόλη, Παραδόςεισ οικογενειακοφ δικαίου τ. ΙΙ 2001 ςελ. 609.
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ηαηξηθνθαξκαθεπηηθή κέξηκλα θαη ε εμαζθάιηζε ςπραγσγίαο ηνπ) θαη αθεηέξνπ ζηελ
αλαθεξόκελε ζηελ επηκέιεηα λνκηθή εμνπζία εθπξνζώπεζεο θαη δηνίθεζεο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ (όπνπ αλήθεη κεηαμύ άιισλ ν θαζνξηζκόο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ
ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, ε επηινγή ηνπ λνζνθνκείνπ – γηαηξνύ γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπ θαη
ε ηαθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ) κε αλάζεζε ηεο πξαγκαηηθήο κελ θξνληίδαο ζε
έλαλ ζπκπαξαζηάηε ηνπ νπνίνπ ε θπζηθή παξνπζία ζα είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ
απαξαίηεηε, ελώ ε αλαθεξόκελε ζηελ επηκέιεηα εμνπζία εθπξνζώπεζεο θαη δηνίθεζεο
ηεο πεξηνπζίαο δύλαηαη λα αλαηεζεί ζε άιινλ ζπκπαξαζηάηε, ηνπ νπνίνπ ε θπζηθή
παξνπζία δελ ζα είλαη αλαγθαία.

5. Πόρισμα
Οη επηζεκάλζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ επηηξέπνπλ ηελ αβίαζηε ζπλαγσγή
αζθαινύο πνξίζκαηνο σο αθνινύζσο:
Δπηηξέπεηαη θαη ζηε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ν δηνξηζκόο
πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ζπκπαξαζηαηώλ (γεληθώλ ή εηδηθώλ), όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
επηηξνπεία αλειίθσλ (ΑΚ 1594 ζε ζπλδ. κε 1682) κε θαζνξηζκό κάιηζηα δηαθξηηώλ
γηα ηνλ θαζέλα θαζεθόλησλ (πξβι. 1604 ΑΚ) θαη κε δηπιή δηάζπαζε αθελόο ηεο
εμνπζίαο εθπξνζώπεζεο – δηνίθεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπκπαξαζηαηνπκέλνπ κε
απνρώξηζή ηεο από ηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ θαη, αθεηέξνπ, κε δηαρσξηζκό
θαη ηεο επηκέιεηαο ζε πξαγκαηηθή, πιηθή, θξνληίδα θαη ζε λνκηθή (εθπξνζώπεζεο –
δηνίθεζε πεξηνπζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε ηεο επηκέιεηαο).
Η αλάζεζε ηεο πξαγκαηηθήο -ηδίσο ηαηξηθήο- θξνληίδαο ζε ζπκπαξαζηάηε κε
ζρεηηθέο γλώζεηο θαη εκπεηξία (όπσο είλαη έλαο λνζειεπηήο ή γηαηξόο) παξερόκελεο
δηα ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε αλάζεζε ηνπ λνκηθνύ
ζθέινπο ηεο επηκέιεηαο ζε άιινλ ζπκπαξαζηάηε, ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη σο εθ
ηνύηνπ ε θπζηθή παξνπζία θαη άξα δύλαηαη απηόο λα δηακέλεη ζε ηόπν άιινλ από ηελ
θαηνηθία ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ. Καη ε ελ γέλεη άιισζηε εθπξνζώπεζε - δηνίθεζε
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε (όπσο ελ
πξνθεηκέλσ) πνπ πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο κε εγθαηάζηαζε ή θαη δξαζηεξηόηεηα
δηεζλή, δύλαηαη βεβαίσο λα αλαηεζεί ζε πξόζσπν πνπ δελ είλαη κόληκνο θάηνηθνο ηνπ
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ηόπνπ δηακνλήο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, ηδίσο δε αλ απηό ην πξόζσπν επξίζθεηαη
ηαθηηθά ζηνλ ηόπν απηό γηα νξηζκέλεο εκέξεο θάζε κήλα.
Δθ ησλ ζπλ-ζπκπαξαζηαηώλ, ζηα θαζήθνληα ηνπ έρνληνο ηελ αλαθεξόκελε
ζηελ

επηκέιεηα

λνκηθή

εθπξνζώπεζε

θαη

δηνίθεζε

ηεο

πεξηνπζίαο

ηνπ

ζπκπαξαζηαηνύκελνπ αλήθνπλ κεηαμύ άιισλ ν θαζνξηζκόο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ
ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, επηινγή ηνπ λνζνθνκείνπ – γηαηξνύ γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπ
θαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ, ελώ ηα θαζήθνληα (θαη ε ζπλαθήο κε
απηά επζύλε) ηνπ άιινπ ζπκπαξαζηάηε επηθεληξώλνληαη ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ
πξαγκαηηθή κόλν ηαηξηθή θξνληίδα ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ θαη πεξηιακβάλνπλ,
ελδεηθηηθά, ηελ ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο πγείαο ηνπ, ηελ επηκέιεηα ηεο
θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ηνπ, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο ηνπ, ηελ
επνπηεία θαη παξνρή νδεγηώλ ζηηο λνζνθόκεο ή/θαη ζηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο πνπ ηνλ
θξνληίδνπλ, ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή πνπ ζα επηιέμεη ν πξώηνο
ζπκπαξαζηάηεο, όπνηε θξηζεί αλαγθαίν θ.ιπ. Σην δεύηεξν ζπκπαξαζηάηε δειαδή
δύλαηαη λα κελ αλαηεζεί ε εμνπζία εθπξνζώπεζεο ή δηνίθεζεο πεξηνπζίαο νύηε ζηελ
έθηαζε πνπ αθνξνύλ ζηελ επηκέιεηα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, αιιά
κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ εμνπζία απηή ν πξώηνο ζπκπαξαζηάηεο πνπ ζα έρεη θαη ηελ
εμνπζία ηεο ελ γέλεη εθπξνζώπεζεο ηνπ ζπκπαξαζηαηνύκελνπ, δίρσο λα είλαη
αλαγθαία ε δηαξθήο θπζηθή ηνπ παξνπζία.

