ν. 4194/2013 άρθρα 36.2 α & 166.2 (θψδηθαο δηθεγφξσλ) – ν.δ. 3026/1954 άρθρο 41
(πξντζρχζαο θψδηθαο δηθεγφξσλ) – ΚΔ 19/23.7.1941 άρθρο 11 (νξγαληζκφο
ππνζεθνθπιαθείσλ) – ν. 2664/1998 άρθρο 21 (εζληθφ θηεκαηνιφγην, θσδηθνπνίεζε
ζην π.δ. 28/2015 άξζξν 83) – ν. 2318/1995 άρθρο 22.2 (θψδηθαο δηθαζηηθψλ
επηκειεηψλ) – ΑΚ 1200 & 1339
Πξόζσπα πνπ λνκηκνπνηνύληαη γηα δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ δεκόζησλ βηβιίσλ πνπ
ηεξνύληαη ζηα Υπνζεθνθπιαθεία θαη ζηα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία
Ι.
Γελ επηηξέπεηαη απηνπξφζσπε έξεπλα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηδηψηεο ζηα βηβιία
πνπ ηεξνχληαη ζηα Τπνζεθνθπιαθεία θαη ηα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία, αιιά απηή
δηελεξγείηαη κφλν κεηά δηθεγφξνπ ή ππ’ απηνχ ή, ζηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηνπ
άξζξνπ

22.2 λ. 2318/1995,

ππφ δηθαζηηθνχ

επηκειεηή

θαη

-εηδηθά ζηα

Τπνζεθνθπιαθεία Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο- ππφ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ ππαιιήινπ ηνπ.
ΓνωμοδΕισαγγΑΠ 7/2020
(Α. Γεκεηξηάδνπ, Αληεηζαγγειέαο ΑΠ)
ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ
Αζήλα, 29 Ινπλίνπ 2020
Aξ. Γλσκνδφηεζεο: 7
Πξνο ηνλ θ. Τπνζεθνθχιαθα Αζελψλ
Εξώηεκα γηα ην αλ επηηξέπεηαη ε έξεπλα ησλ βηβιίσλ ησλ Υπνζεθνθπιαθείσλ θαη
Κηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ παξά ηξίησλ κε δηθεγόξσλ.
Δπί ηνπ εξσηήκαηνο πνπ καο ππνβάιαηε κε ην κε αξηζκφ 926126 5.2020
έγγξαθφ ζαο ζρεηηθά κε ην αλ επηηξέπεηαη ε έξεπλα ησλ βηβιίσλ ησλ
Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ φρη κφλνλ ζηνπο δηθεγφξνπο ή
ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πνιίηεο, παξηζηακέλνπο δηα δηθεγφξσλ, αιιά θαη ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην πνπ ελδηαθέξεηαη λα ζπκβνπιεπηεί ηα βηβιία έζησ θαη αλ απηή
αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαη κφλν, ε θαηά ην άξζξν 25 παξ. 2 Ν. 1756/1988
(Κψδηθα Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ) γλψκε
καο είλαη ε αθφινπζε.

χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ (ΚΓ
19/23.7.1941):
«1. Η δεκνζηόηεο ησλ βηβιίσλ ππνζεθώλ, κεηαγξαθώλ, θαηαζρέζεσλ θαη
δηεθδηθήζεσλ ζπλίζηαηαη εηο ην δηθαίσκα παληόο ελδηαθεξνκέλνπ πξνο απηνπξόζσπνλ
έξεπλαλ απηώλ θαη πξνο αμίσζηλ εθδόζεσο πηζηνπνηεηηθώλ ή αληηγξάθσλ εθ ηνύησλ.
Δύλαηαη ν ελ έδξα πξσηνδηθεΙνπ εηδηθόο άκηζζνο ππνζεθνθύιαμ δηα θαλνληζκνύ
εγθεθξηκέλνπ ππό ηνπ Υπνπξγείνπ ηεο Δηθαηνζύλεο λα νξίδε ώξαο εηζόδνπ ησλ πνιηηώλ
θαη εξεύλεο ησλ βηβιίσλ.
2. Εηο Υπνζεθνθπιαθεία ιεηηνπξγνύληα ελ έδξαηο Πξσηνδηθείσλ ε έξεπλα
γίλεηαη ή ππό ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ππό δηθεγόξνπ ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.
3. Εηο ηα Υπνζεθνθπιαθεία Αζελώλ , Πεηξαηώο θαη Θεζζαινλίθεο έθαζηνο
ζπκβνιαηνγξάθνο δύλαηαη δηα ηελ έξεπλαλ λ` απνζηέιιε σο αλαπιεξσηή ηνλ έλα ησλ
ππαιιήισλ

ηνπ,

εθσδηαζκέλνλ

κε

εηδηθήλ

έγγξαθνλ

εθάζηνηε

ππό

ηνπ

ζπκβνιαηνγξάθνπ εμνπζηνδόηεζηλ πξνο έξεπλαλ σξηζκέλεο ή σξηζκέλσλ κεξίδσλ,
νλνκαζηηθώο ελ ηε εμνπζηνδνηήζεη αλαθεξνκέλσλ . Ελ πεξηπηώζεη νηαζδήπνηε
ππεξβάζεσο ή παξεθηξνπήο ηνπ ηνηνύηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ ππαιιήινπ δύλαηαη λ`
απαγνξεπζή ππό ηνπ ππνζεθνθύιαθνο εθεμήο ε ππό ηνύηνπ αλαπιήξσζηο ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ εηο έξεπλαλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ».
χκθσλα κε ην άξζξν 3 1 θαη 2 ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ:
«1. Τα Υπνζεθνθπιαθεία είλαη άκηζζα ή έκκηζζα
2. Ολνκάδνληαη εηδηθά Υπνζεθνθπιαθεία ηα δηεπζπλόκελα ππό δηνξηδνκέλνπ
εηδηθνύ Υπνζεθνθύιαθνο. Τνηαύηα είλαη πάληα ηα έκκηζζα θαη ηα ελ έδξαηο
Εηξελνδηθείσλ ζπλεζηώηα ή ζπληζηώκελα θαηά ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο λόκνπ εηδηθά
άκηζζα».
Δπίζεο, κε ηηο κε ηξνπνπνηεζείζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1200 θαη 1339 ΑΚ
(Α.Ν. 2250/1940, φπσο κεηαγισηίζηεθε ζηε δεκνηηθή κε ην Π.Γ. 456/1984 θαη ηζρχεη
ζήκεξα) , νξίδεηαη φηη ηα βηβιία ησλ κεηαγξαθψλ θαη ησλ ππνζεθψλ είλαη δεκφζηα
θαη πξνζηηά ζε φπνηνλ ζέιεη λα ηα ζπκβνπιεπηεί ηεξνχληαη φκσο νη φξνη πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή δηαηήξεζή ηνπο.
ηηο 8.10.1954 ςεθίζηεθε ν Κψδηθαο Γηθεγφξσλ (Ν.Γ. 3026/1954),
ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ νπνίνπ:
«1, Η δεκνζηόηεο ησλ βηβιίσλ ππνζεθώλ, κεηαγξαθώλ θαη θαηαζρέζεσλ,
πξνθεηκέλνπ πεξί εηδηθώλ ππνζεθνθπιαθείσλ ιεηηνπξγνύλησλ εηο έδξαο Πξσηνδηθείνπ,

ζπλίζηαηαη εηο ηελ απηνπξόζσπνλ έξεπλαλ ππό ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, παξηζηακέλνπ κεηά
Δηθεγόξνπ , ή ππό Δηθεγόξνπ θαη εηο ηελ έθδνζηλ πηζηνπνηεηηθνύ ή αληηγξάθνπ ππό ηνπ
αξκνδίνπ ππνζεθνθύιαθνο.
2. Η έξεπλα ησλ αλσηέξσ βηβιίσλ παξ` άιινπ πξνζώπνπ απαγνξεύεηαη επί
πεηζαξρηθή ηηκσξία ηνπ επηηξέςαληνο ηαύηελ θύιαθνο ησλ ππνζεθώλ θαη κεηαγξαθώλ,
δηά ηελ παξνρήλ όκσο πηζηνπνηεηηθώλ ή αληηγξάθσλ δελ απαηηείηαη παξάζηαζηο
Δηθεγόξνπ» .
Σν δε άξζξν 250 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Ν.Γ. φξηδε φηη « πάζα δηάηαμηο γεληθή ή
εηδηθή αληηθεηκέλε εηο ηνλ παξφληα λφκνλ θαηαξγείηαη».
Μεηά ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο λεφηεξεο απηήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο θαη ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ ζην ηη ζπλίζηαηαη ε δεκνζηφηεηα ησλ βηβιίσλ, φζνλ αθνξά ηα Δηδηθά
Τπνζεθνθπιαθεία ιεηηνπξγνχληα ζηηο έδξεο Πξσηνδηθείνπ, ε έξεπλα ησλ βηβιίσλ
ησλ σο άλσ Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη ησλ ηεξνπκέλσλ εθεί Κηεκαηνινγηθψλ
Γξαθείσλ επηηξέπεηαη πιένλ λα γίλεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, παξηζηάκελν κεηά
δηθεγφξνπ, ή απφ δηθεγφξν.
ηα άλσ πξφζσπα έρνπλ πξνζηεζεί θαη νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο ηφζν κε ην
άξζξν 23 Ν.Γ. 1210/1972 φζν θαη κε ηελ ηεζείζα ζε ηζρχ ηνλ Ινχιην 1995 δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ Ν. 2318/1995 (Κψδηθαο Δπηκειεηψλ), ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο δηθαηνχηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμεχξεζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νθεηιεηψλ, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη εληνιή λα δηελεξγήζεη
θαηάζρεζε ή άιιε πξάμε εθηειέζεσο λα ελεξγεί έξεπλεο, κεηαμχ άιισλ, ζηα
δεκφζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζηα ππνζεθνθπιαθεία θαη ζηα θηεκαηνινγηθά
γξαθεία , ελψ κε ην άξζξν 143 παξ. Ιβ ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε
λφκνπ, γεληθή ή εηδηθή, πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηνλ λφκν απηφλ ή αλαθέξεηαη ζε
ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ.
Ο πξναλαθεξζείο Κψδηθαο Γηθεγφξσλ (Ν.Γ. 3026/1954) θαηαξγήζεθε απφ
ηνλ λέν Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013) , φπσο ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην
άξζξν 166 παξ. 2 ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ ν νπνίνο νξίδεη κε ην άξζξν 36 παξ. 2 α φηη
ζην έξγν ηνπ δηθεγφξνπ πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ : « ε έξεπλα ησλ βηβιίσλ ησλ
ππνζεθνθπιαθείσλ θαη θηεκαηνινγηθώλ γξαθείσλ, θαζώο θαη ε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ
εγγξάθσλ ειέγρνπ ηίηισλ . Η αίηεζε θαη ε ιήςε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη αληηγξάθσλ
δελ απαηηεί παξάζηαζε ή δηακεζνιάβεζε δηθεγόξνπ».
Έθηνηε δελ έρεη ζεζπηζηεί ξεηή δηάηαμε ζρεηηθή κε ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ
ησλ, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ερνπζψλ θαηαξγεζεί

απφ ηνλ Ν.3026/1954

δηαιαβαλνκέλσλ

κεηαμχ

άιισλ,

ζην

άξζξν

11

ηνπ

Οξγαληζκνχ

ησλ

Τπνζεθνθπιαθείσλ (ΚΓ 19/23.7.1941) δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ηα Δηδηθά
Τπνζεθνθπιαθεία ιεηηνπξγνχληα ζηηο έδξεο Πξσηνδηθείνπ, νη νπνίεο, θαη`
αθνινπζία ηνχησλ , παξακέλνπλ θαηαξγεκέλεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηηο σο άλσ
δηαηάμεηο θαη φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα ησλ βηβιίσλ ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ θαη απφ
δηθαζηηθνχο επηκειεηέο. (Γεσξγηάδε — ηαζφπνπινπ : Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ
Κψδηθα ππφ άξζξν 2 ΑΚ. ζει. 110, ΑΠ. 413/2003) .
Δμάιινπ ην φηη ε αλαβίσζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δηαηάμεσλ δελ
ζπλάγεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε λνκνζεηηθή βνχιεζε νθείιεηαη πξνθαλψο θαη ζηηο
πξαθηηθέο

δπζρέξεηεο,

πνπ

κπνξεί

λα

εκθαληζηνχλ

ζηηο

θαινχκελεο

λα

εμππεξεηήζνπλ θαζεκεξηλά κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ επίκαρεο Τπεξεζίεο , φπσο ζηηο
απνξξένπζεο απφ ηελ έιιεηςε ζε ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ,
ησλ απαξαηηήησλ γλψζεσλ γηα έξεπλα ζε κεγάιν βάζνο ρξφλνπ ησλ βαξψλ ησλ
αθηλήησλ, θαη ζηελ δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ
θπιαζζνκέλσλ βηβιίσλ , δεδνκέλεο ηεο ππεξεζηαθήο δπζθνιίαο ν θάζε
ελδηαθεξφκελνο λα ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ έξεπλά ηνπ απφ έλαλ ππάιιειν,
επηζεκάλζεηο άιισζηε πνπ δηαιακβάλνληαη θαη ζην εξψηεκά ζαο, σο αξκνδίνπ λα
ιακβάλεηε κέηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο ζαο θαη ηελ εμαζθάιηζε
ηεο δεκφζηαο πίζηεο.
Δλ θαηαθιείδη ε γλψκε καο είλαη φηη ε έξεπλα ζηα βηβιία ησλ Δηδηθψλ
Τπνζεθνθπιαθείσλ ιεηηνπξγνχλησλ εηο έδξαο Πξσηνδηθείνπ θαη ησλ ηεξνπκέλσλ
εθεί

Κηεκαηνινγηθψλ

Γξαθείσλ

επηηξέπεηαη

λα

γίλεηαη

κφλνλ

ππφ

ηνπ

ελδηαθεξνκέλνπ, παξηζηακέλνπ κεηά δηθεγφξνπ , ή ππφ δηθεγφξνπ ή ππφ δηθαζηηθνχ
επηκειεηή ν νπνίνο εμάιινπ επηηξέπεηαη λα εξεπλά ηα δεκφζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη
ζε φια ηα Τπνζεθνθπιαθεία θαη ηα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία, κέζα ζηα
θαζνξηδφκελα απφ ην άξζξν 22 2 ηνπ Κψδηθα Δπηκειεηψλ πιαίζηα
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 11 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ
θαζψο θαη νη ηζρχνπζεο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο
ππεξεζηαθψλ ή, εηδηθά εμ απηψλ, δηνξηζκέλσλ πξνζψπσλ.

ΙΙ. Αντίθετα
ηα δεκφζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζηα Τπνζεθνθπιαθεία κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη
απηνπξφζσπε έξεπλα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλαθνξηθά κε ηνπο ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο ηνπο.
ΓνωμοδΝΣΚ 69/2020
(χλζεζε: Μ. Αλδξνβηηζαλέα Αληηπξφεδξνο, Κ. Γεσξγάθεο, Α. Κνπηνχθε, Γ.
Κεθάια, Α. Σαηζφπνπινο, Δ. βνινπνχινπ, Γ. Μαθαξνλίδεο, Α. Αιεθάληε, Γ.
Βακβαθίδεο, Ι. Υαηδελέθνπξαο, Ι. Λεκπέζε χκβνπινη, Π. Μίιεζε Πάξεδξνο κε
γλψκε δίρσο ςήθν – Δηζεγήηξηα)
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Αξηζκφο Γλσκνδνηήζεσο 69/2020
ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Σκήκα Δ'
πλεδξίαζε ηεο 10εο Ινπλίνπ 2020
χλζεζε:
Πξφεδξνο: Μεηαμία Αλδξνβηηζαλέα, Αληηπξφεδξνο Ν..Κ.
Μέιε: Κσλζηαληίλνο Γεσξγάθεο, Αθξνδίηε Κνπηνχθε, Γήκεηξα Κεθάια, Αληψληνο
Σαηζφπνπινο, Διέλε βνινπνχινπ, Γεκήηξηνο Μαθαξνλίδεο, Αζελά Αιεθάληε,
Γεψξγηνο Βακβαθίδεο, Ισάλλεο Υαηδελέθνπξαο, Ισάλλα Λεκπέζε, Ννκηθνί
χκβνπινη.
Δηζεγήηξηα: Παξαζθεπή Μίιεζε, Πάξεδξνο Ν..Κ. (γλψκε ρσξίο ςήθν)
Αξηζκφο Δξσηήκαηνο: Σν ππ' αξηζκ. πξση. 20777νηθ/22-5-2020 έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο/Γελ Γ/λζε Γηνίθεζε Γηθαηνζχλεο, Γηεζλψλ Ννκηθψλ
ρέζεσλ & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.

Δξψηεκα: Δξσηάηαη εάλ ε απηνπξφζσπε έξεπλα ζηα δεκφζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη
ζηα Τπνζεθνθπιαθεία επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη κφλν απφ δηθεγφξνπο ή εάλ
κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηδηψηεο, ζρεηηθά κε ηνπο
ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηνπο, απφ ζπκβνιαηνγξάθνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο
ηνπο θαη απφ δηθαζηηθνχο επηκειεηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ
Καλνληζηηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο 19/23 Ινπιίνπ 1941 Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ
θείκελνλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Α.Ν. 434/1937, 1933/1939, 2184/1940 θαη 2532/1940
«πεξί Οξγαληζκνχ ησλ Τπνζεθνθπιαθίσλ ηνπ Κξάηνπο» (ΦΔΚ Α' 244/1941) ζε
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 2318/1995 «Κψδηθαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ».
ην πην πάλσ εξψηεκα, ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Σκήκα Δ') γλσκνδφηεζε
σο εμήο:

Ιζηνξηθφ
Απφ ην έγγξαθν ηεο εξσηψζεο ππεξεζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ην
ζπλνδεχνπλ πξνθχπηεη ην αθφινπζν πξαγκαηηθφ:
1.

Καηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ απεπζχλνληαλ ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ

Γξακκαηέα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, θαη γηα ηελ απνζαθήληζε ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα
απηνπξφζσπεο έξεπλαο ζηα έκκηζζα θαη άκηζζα ππνζεθνθπιαθεία
θαζψο θαη ζηα θηεκαηνινγηθά γξαθεία Ρφδνπ, Κσ - Λέξνπ,

ηεο

ρψξαο,

Πεηξαηά

θαη

Θεζζαινλίθεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ εμέδσζε ην ππ' αξηζκ.
21987νηθ/20.05.2020 έγγξαθν, κε ην εμήο πεξηερφκελν: χκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 11 ηνπ Καλνληζηηθνχ Γηαηάγκαηνο ηεο 19/23 Ινπιfνπ 1941 Πεξί
θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Α.Ν. 434/1937, 1933/1939,
2184/1940 θαη 2532/1940 «πεξί Οξγαληζκνχ ησλ Τπνζεθνθπιαθίσλ ηνπ Κξάηνπο»
(ΦΔΚ η. Α' 244 / 1941) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 2318/1995 «Κψδηθαο
Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ», αλαθνξηθά κε ηελ πάγηα ιεηηνπξγία ησλ έκκηζζσλ θαη
άκηζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ
Ρφδνπ, Κσ - Λέξνπ, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε απηνπξφζσπε
έξεπλα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ:

α. Δλδηαθεξφκελνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη κφλν
β Γηθεγφξνπο
γ. πκβνιαηνγξάθνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηνπο δ. Γηθαζηηθνχο
Δπηκειεηέο
2.

ε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ, κε ζρεηηθέο επηζηνιέο ηνπο, αθελφο

κελ

ε

πληνληζηηθή

Δπηηξνπή

Γηθεγνξηθψλ

πιιφγσλ

Διιάδνο,

αθεηέξνπ

δε

ν

Παλειιήληνο χιινγνο Τπαιιήισλ Έκκηζζσλ θαη Άκηζζσλ Τπνζεθνθπιαθείσλ,
ππνζηήξημαλ φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ
(ΦΔΚ η. Α' 244 / 1941) έρεη θαηαξγεζεί, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 3026/1954,
ζχκθσλα κε ην νπνίν:
«1. Η δεκνζηφηεο ησλ βηβιίσλ ππνζεθψλ,

κεηαγξαθψλ

πξνθεηκέλνπ πεξί εηδηθψλ ππνζεθνθπιαθείσλ

θαη

θαηαζρέζεσλ,

ιεηηνπξγνχλησλ

εηο

έδξαο

Πξσηνδηθείνπ, ζπλίζηαηαη εηο ηελ απηνπξφζσπνλ έξεπλαλ ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
παξηζηακέλνπ κεηά Γηθεγφξνπ, ή ππφ Γηθεγφξνπ θαη εηο ηελ έθδνζηλ πηζηνπνηεηηθνχ
ή αληηγξάθνπ ππφ ηνπ αξκνδίνπ ππνζεθνθχιαθαο.
2.

Η έξεπλα ησλ αλσηέξσ βηβιίσλ παξ' άιινπ πξνζψπνπ απαγνξεχεηαη επί

πεηζαξρηθή ηηκσξία ηνπ επηηξέςαληνο ηαχηελ θχιαθαο

ησλ

ππνζεθψλ

θαη

κεηαγξαθψλ, δηά ηελ παξνρήλ φκσο πηζηνπνηεηηθψλ ή αληηγξάθσλ δελ απαηηείηαη
παξάζηαζηο Γηθεγφξνπ.», ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 250 ηνπ ίδηνπ Ν.Γ., θαη δελ
κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα απνηειέζεη λφκηκε βάζε γηα ηε δπλαηφηεηα
απηνπξφζσπεο έξεπλαο απφ ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο ή απφ ζπκβνιαηνγξάθνπο
θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηνπο. Δμάιινπ, ν Παλειιήληνο χιινγνο
Τπαιιήισλ Έκκηζζσλ θαη Άκηζζσλ Τπνζεθνθπιαθείσλ ηνλίδεη θαη ην γεγνλφο φηη
νπνηνδήπνηε άλνηγκα ή ειεχζεξε πξφζβαζε γηα έξεπλα ζηα ππνζεθνθπιαθεία θαη
πξνο άιινπο θιάδνπο, εθηφο ησλ δηθεγφξσλ, είλαη επηθίλδπλν.
3.

Ωζηφζν, κε ηνλ. 4194/2013 ηέζεθε ζε ηζρχ ν λένο Κψδηθαο Γηθεγφξσλ, ν

νπνίνο κε ην άξζξν 166 παξ. 2 θαηαξγεί ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ πξντζρχνληα Κψδηθα

Γηθεγφξσλ (λ. 3026/1954), θαηά ζπλέπεηα θαη ηα άξζξα 41

θαη

250

πνπ

κλεκνλεχνληαη ζηηο ζρεηηθέο επηζηνιέο.
4.

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πξνθχπηεη πξνβιεκαηηζκφο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε

ην εάλ ε απηνπξφζσπε έξεπλα ζηα ππνζεθνθπιαθεία κπνξεί λα δηελεξγείηαη κφλν
απφ Γηθεγφξνπο ή εάλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη, πιένλ ησλ δηθεγφξσλ, θαη απφ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηνπο, απφ
ζπκβνιαηνγξάθνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη απφ δηθαζηηθνχο
επηκειεηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ
Τπνζεθνθπιαθείσλ (ΦΔΚ η. Α' 244/1941) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.
2318/1995 «Κψδηθαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ».
Ννκνζεηηθφ Πιαίζην
5.

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 1200 θαη 1339 ηνπ Α.Κ. νξίδνληαη ηα εμήο:

Άξζξν 2:
«Ο λφκνο νξίδεη γηα ην κέιινλ, δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ θαη δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηνπ
εθφζνλ άιινο θαλφλαο δηθαίνπ δελ ηνλ θαηαξγήζεη ξεηά ή ζησπεξά.»
Άξζξν 1200:
«Σα βηβιία κεηαγξαθψλ είλαη δεκφζηα θαη πξνζηηά ζηνλ θαζέλα πνπ ζέιεη λα ηα
ζπκβνπιεπηεί ηεξνχληαη φκσο νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή δηαηήξεζή
ηνπο.» Άξζξν 1339:
«Σα βηβιία ππνζεθψλ είλαη δεκφζηα θαη πξνζηηά ζηνλ θαζέλα πνπ ζέιεη λα ηα
ζπκβνπιεπηεί ηεξνχληαη φκσο νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή δηαηήξεζή
ηνπο.»
6.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ (ΦΔΚ

Α' 244/1941) νξίδνληαη ηα εμήο:
Άξζξν 11:
«1. Η δεκνζηφηεο ησλ βηβιίσλ ππνζεθψλ, κεηαγξαθψλ, θαηαζρέζεσλ θαη
δηεθδηθήζεσλ ζπλίζηαηαη

εηο ην δηθαίσκα

παληφο

ελδηαθεξνκέλνπ πξνο

απηνπξφζσπνλ έξεπvαv απηψλ θαη πξνο αμίσζηv εθδφζεσο πηζηνπνηεηηθψλ ή

αληηγξάθσλ εθ ηνχησλ. Γχλαηαη ν ελ έδξα πξσηνδηθείνπ εηδηθφο άκηζζνο
ππνζεθνθχιαμ δηα θαλνληζκνχ εγθεθξηκέλνπ ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Γηθαηνζχλεο
λα νξίδε ψξαο εηζφδνπ ησλ πνιπψλ θαη εξεχλεο ησλ βηβιίσλ.
2.

Δηο Τπνζεθνθπιαθεία ιεηηνπξγνχληα ελ έδξαηο Πξσηνδηθείσλ ε έξεπλα

γίλεηαη ή ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ππφ δηθεγφξνπ ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.
3.

Δηο ηα Τπνζεθνθπιαθεfα Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο έθαζηνο

ζπκβνιαηνγξάθνο δχλαηαη δηα ηελ έξεπλαλ v• απνζηέιιε σο αλαπιεξσηή ηνπ έλα
ησλ ππαιιήισλ ηνπ, εθσδηαζκέvνλ κε εηδηθήλ έγγξαθνλ εθάζηνηε ππφ ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ εμνπζηνδφηεζηλ πξνο έξεπλαλ σξηζκέλεο ή σξηζκέλσλ κεξfδσλ,
νλνκαζηηθψο ελ ηε εμνπζηνδνηήζεη αλαθεξνκέλσλ. Δλ πεξηπηψζεη νηαζδήπνηε
ππεξβάζεσο ή παξεθηξνπήο ηνπ ηνηνχηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ππαιιήινπ δχλαηαη λ'
απαγνξεπζή ππφ ηνπ ππνζεθνθχιαθνο εθεμήο ε ππφ ηνχηνπ αλαπιήξσζηο ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ εηο έξεπλαλ ησλ βηβιίσλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ.»
7. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 παξ. 1 θαη 2 θαη 250 παξ. 1 ηνπ πξντζρχνληνο
Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 3026/1954) νξίδνληαλ ηα εμήο:
Άξζξν 41 παξ. 1-2:
<{ 1. Η δεκνζηφηεο ησλ βηβιίσλ ππνζεθψλ, κεηαγξαθψλ θαη
πξνθεηκέλνπ

πεξί

θαηαζρέζεσλ,

εηδηθψλ ππνζεθνθπιαθείσλ ιεηηνπξγνχλησλ εηο

έδξαο

πξσηνδηθείνπ, ζπλίζηαηαη εηο ηελ απηνπξφζσπνλ έξεπλαλ ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
παξηζηακέλνπ κεηά Γηθεγφξνπ,

ή ππφ

Γηθεγφξνπ θαη εηο

ηελ έθδνζηλ

πηζηνπνηεηηθνχ ή αληηγξάθνπ ππφ ηνπ αξκνδίνπ ππνζεθνθχιαθαο.
2. Η έξεπλα ησλ αλσηέξσ βηβιίσλ παξ’άιινπ πξνζψπνπ απαγνξεχεηαη

επί

πεηζαξρηθή ηηκσξία ηνπ επηηξέςαvηνο ηαχηελ θχιαθαο

θαη

ησλ

ππνζεθψλ

κεηαγξαθψλ, δηά ηελ παξνρήλ φκσο πηζηνπνηεηηθψλ ή αληηγξάθσλ δελ απαηηείηαη
παξάζηαζηο Γηθεγφξνπ.»
Άξζξν 250 παξ. 1:
«1. Πάζα δηάηαμηο γεληθή ή εηδηθή αληηθείκελε εηο ηνλ παξφληα λφκνλ θαηαξγείηαη.»

8.

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ (λ.

2318/1995) νξίδεηαη φηη:
Άξζξν 22 παξ. 2:
«2. Ο δηθαζηηθφο επηκειεηήο δηθαηνχηαη, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμεχξεζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νθεηιεηψλ, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη εληνιή λα δηελεξγήζεη
θαηάζρεζε ή άιιε πξάμε εθηειέζεσο, λα ελεξγεί έξεπλεο ζηα δεκφζηα βηβιία πνπ
ηεξνχληαη ζηα ππνζεθνθπιαθεία, θηεκαηνινγηθά γξαθεία, λενιφγηα, λαπηηθφ
ππνζεθνιφγηα, Μεηξψα αεξνζθαθψλ θαη δηεπζχλζεηο ζπγθνηλσληψλ »
9.

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Κψδηθα πκβνιαηνγξάθσλ (λ. 2830/2000)

νξίδνληαη ηα εμήο:
Άξζξν 1:
«Ο πκβνιαηνγξάθνο είλαη άκηζζνο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο κε θαζήθνληα: α. Να
ζπληάζζεη θαη λα θπιάζζεη έγγξαθα ζπζηαηηθά ή απνδεηθηηθά δηθαηνπξαμηψλ θαη
δειψζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φηαλ ε ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ απηψλ είλαη
ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην λφκν ή φηαλ νη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχλ
πξνζδψζνπλ ζε απηά θχξνο δεκνζίνπ εγγξάθνπ. β. Να

εθδίδεη

απφγξαθα

λα
ή

αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ηνπ εδαθίνπ α', θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ πξνζαξηεκέλσλ
θαη αλαθεξνκέλσλ ζε απηά εγγξάθσλ. γ. Να ζεσξεί ηδησηηθά έγγξαθα γηα ηελ
απφθηεζε βέβαηεο ρξνλνινγίαο. Γηα ηε ζεψξεζε απηή ζπληάζζεηαη ζρεηηθή
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. δ. Να βεβαηψλεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πνπ ηίζεηαη
ελψπηφλ ηνπ ζε θάζε έγγξαθν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαπηφκελε πξάμε. ε. Να
ελεξγεί θάζε άιιε πξάμε πνπ ηνπ αλαζέηεη ν λφκνο. Δπίζεο δχλαηαη λα ελεξγεί θαη
θάζε άιιε πξάμε ζρεηηθή κε ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 2. Ο ζπκβνιαηνγξάθνο
κπνξεί λα κεηαθξάδεη κε επζχλε ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα έγγξαθα ζπληαγκέλα
ζε μέλε γιψζζα ηα νπνία ηνπ πξνζθνκίδνληαη θαη είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηάξηηζε
κηαο απφ ηηο αλαθεξφκελεο πξάμεηο, ζεσξψληαο ηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
κεηάθξαζεο θαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο.

10.

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 παξ. 1 θαη 2 θαη 166 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. λένπ

Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013) νξίδνληαη ηα εμήο:
Άξζξν 36 «Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ δηθεγφξνπ»
«1. Απνθιεηζηηθφ έξγν ηνπ δηθεγφξνπ είλαη λα αληηπξνζσπεχεη θαη λα ππεξαζπίδεηαη
ηνλ εληνιέα ηνπ ζε θάζε δηθαζηήξην ή αξρή ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο ρψξαο, ζηα δηθαζηήξηα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηα δηεζλή δηθαζηήξηα, ζηα πεηζαξρηθά θαη ππεξεζηαθά
ζπκβνχιηα, θαζψο θαη ε θαηάζεζε ζεκάησλ θαη δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Δπίζεο ε
παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, θαζψο
θαη ε ζχληαμε γλσκνδνηήζεσλ πξνο νπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν θαη
Αξρή. ην έξγν απηνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ αλαδήηεζε
ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο ζην πιαίζην λφκνπ ή θνηλά απνδεθηήο

δηαδηθαζίαο.

Η

παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ κε ή δηα δηθεγφξνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο
ηηο ππνζέζεηο θαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν.
2. Οκνίσο ζην έξγν ηνπ δηθεγφξνπ πεξηιακβάλνληαη: α) Η έξεπλα ησλ βηβιίσλ ησλ
ππνζεθνθπιαθείσλ θαη θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ, θαζψο θαη ε

ζχληαμε ησλ

ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ειέγρνπ ηίηισλ. Η αίηεζε θαη ε ιήςε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη
αληηγξάθσλ δελ απαηηεί παξάζηαζε ή δηακεζνιάβεζε δηθεγφξνπ. β) Η έθδνζε
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ θάζε είδνπο εγγξάθσλ. Σα αληίγξαθα απηά έρνπλ πιήξε
ηζρχ ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο ή άιιεο Αξρήο, θαζψο θαη έλαληη ηδησηψλ,
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. γ) Η κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε
μέλε γιψζζα, θαζψο θαη ε κεηάθξαζε ειιεληθψλ εγγξάθσλ ζε νπνηαδήπνηε μέλε
γιψζζα. Η κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρχ έλαληη νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο ή άιιεο
Αξρήο, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ
κεηαθξάζηεθε θαη ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ
θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε. δ) Η βεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο ππνγξαθήο ηνπ
εληνιέα ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 42 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε εηδηθή δηάηαμε.»
Άξζξν 166 παξ. 1-3:
«1. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα είλαη εηδηθέο έλαληη θάζε άιιεο δηάηαμεο.

Κψδηθα

2.

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξiδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηαξγείηαη ν

Κψδηθαο πεξί Γηθεγφξσλ, φπσο απηφο έρεη θπξσζεί κε ην λ.δ. 3026/1954 (Α• 235).
3.

Ο λφκνο απηφο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ Κψδηθα, ηζρχεη απφ ηε

δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.»
11. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 2664/1998 «Δζληθφ
Κηεκαηνιφγην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ήδε άξζξν 83 ηνπ Κσδηθνπνηεηηθνχ π.δ.
28/2015) νξίδνληαη ηα εμήο:
Άξζξν 21:
«1. Η πξφζβαζε ζηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία ηειεί ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ λ.
2472/1997 "Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα" (ΦΔΚ 50 Α').
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νξίδνληαη ν
ηξφπνο θαη νη φξνη άζθεζεο ηνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηθαηψκαηνο
πξφζβαζεο ζηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα
λα πξνβαίλνπλ ζηελ επί ηφπνπ έξεπλα ησλ θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηα
Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία θαη ζηελ έλαληη ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο ειεθηξνληθή
ζχλδεζε. Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δεκνζηφηεηα
ησλ θηεκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε θάζε άιιν ζέκα ηερληθνχ θαη ιεπηνκεξεηαθνχ
ραξαθηήξα.»
Δξκελεία θαη εθαξκνγή δηαηάμεσλ
12.

Απφ ηελ πξνπαξαηεζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Κ. ζαθψο πξνθχπηεη

φηη, θαηά γεληθφ θαλφλα, νη λφκνη είλαη δηελεθείο θαη ηζρχνπλ κέρξηο φηνπ
θαηαξγεζνχλ κε άιιν θαλφλα δηθαίνπ, δειαδή θπξίσο κε ηππηθφ λφκν ή έζηκν. Η
θαηάξγεζε λφκνπ κε λφκν είλαη είηε ξεηή (άκεζε), φηαλ ν λεφηεξνο λφκνο
πεξηιακβάλεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ παιαηφηεξνπ λφκνπ είηε
ζησπεξή (έκκεζε), φηαλ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ λεφηεξνπ λφκνπ πξνθχπηεη ζαθψο
φηη ηνχην είλαη αζπκβίβαζην πξνο εθείλν ηνπ παιαηφηεξνπ. Καηά εξκελεπηηθή, δε,
γεληθφηεξα, αξρή ηνπ δηθαίνπ, ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο λφκνπ, αλ ν θαηαξγψλ

λεφηεξνο θαηαξγεζεί κεηαγελέζηεξα, ν δη απηνχ θαηαξγεζείο λφκνο αλαβηψλεη εάλ
ηνχην ζπλάγεηαη απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή βνχιεζε ηνπ Ννκνζέηε (βι. Γλσκ. ΝΚ
281/2009, 709/1995, 429/1996 Οι., κε ηελ παξαηηζέκελε εθεί λνκνινγία θαη ζεσξία).

13.

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1200 θαη 1339 ηνπ Α.Κ. θαζηεξψλεηαη ε αξρή

ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα ππνζεθνθπιαθεία, ζηα νπνία,
θαηά λφκν, απνηππψλνληαη νη εκπξάγκαηεο (θαηά θχξην ιφγν) ζρέζεηο επί αθηλήησλ
(ήηνη ε ζχζηαζε, κεηαβίβαζε, θαηάξγεζε ή αιινίσζε ησλ εκπξαγκάησλ
δηθαησκάησλ). Η αξρή ηεο δεκνζηφηεηα ησλ ελ ιφγσ βηβιίσλ απνηειεί αξρή
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπλίζηαηαη, δε, ζην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο πνπ έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ, λα ιακβάλεη γλψζε απηψλ, λα ηα ζπκβνπιεχεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ππνρξέσζεο ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ φξσλ γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο
θαη λα δεηά ηελ έθδνζε αληηγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή πεξηιήςεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ βηβιίσλ απηψλ (βι. ζρεη. Βαζξαθνθνίιε Β. Δξκελεία Ννκνινγία Αζηηθνχ
Κψδηθα θαη' άξζξν, ηφκνο Γ', εκ. Β', άξζξν 1200 ΑΚ, 2008, Φίιε Δξκελεία Αζηηθνχ
Κψδηθα Γεσξγηάδε Απ. - ηαζφπνπινπ Μ., άξζξν 1200 11, Μηραειίδνπ Υ. Δπιαιία,
Κηεκαηνιφγην, 2002, ζει. 139 140).
14.

πλαθέο κε ην δήηεκα ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα δεκφζηα

βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζηα ππνζεθνθπιαθεία είλαη θαη ην δήηεκα ηεο δεκνζηφηεηαο
θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία, ππφ ην θαζεζηψο ηνu
Κηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ξπζκίδεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 2664/1998. Δηδηθά, σο πξνο
ηνπο δηθαηνχρνπο πξφζβαζεο ζηα θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία, νλ. 2664/1998 ζην άξζξν
21 παξ. 2 αθήλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχθινπ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ ην
δηθαίσκα ηεο άκεζεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζην Κηεκαηνιφγην, ζε
θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζεί.
15.

Απφ ηελ αιιεινπρία ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 11 ηνu Οξγαληζκνχ ησλ

Τπνζεθνθπιαθείσλ, 41 παξ. 1 θαη 2 θαη 250 παξ. 1 ηνπ πξντζρχνληνο Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (λ. 3026/1095), 22 παξ. 2 ηνπ λ. 2318/1995 «Κψδηθαο Γηθαζηηθψλ
Δπηκειεηψλ» θαη 36 παξ. 1 θαη 2 θαη 166 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 4194/2013 «Κψδηθαο
Γηθεγφξσλ», σο πξνο ην δήηεκα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε

απηνπξφζσπε έξεπλα ζηα δεκφζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζηα ππνζεθνθπιαθεία,
ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα:
16.

Με ην άξζξν 11 ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Τπνζεθνθπιαθείσλ πξνζδηνξίζηεθε,

θαηαξράο, ε έλλνηα ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ βηβιίσλ ππνζεθψλ, κεηαγξαθψλ,
θαηαζρέζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα Τπνζεθνθπιαθεία θαη
θαζνξίζηεθαλ επαθξηβψο ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε έξεπλα ζε
απηά. Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ πξνβιέθζεθε φηη ε έλλνηα
ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ παξαπάλσ βηβιίσλ ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα παληφο
ελδηαθεξνκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε απηνπξφζσπε έξεπλα ζε απηά, κε ηελ παξάγξαθν
2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίζηεθε φηη, ζηα Τπνζεθνθπιαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έδξεο
Πξσηνδηθείσλ, ε έξεπλα γίλεηαη είηε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε απφ δηθεγφξν είηε
απφ ζπκβνιαηνγξάθν, ελψ, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηα Τπνζεθνθπιαθεία Αζελψλ,
Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο, κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, πξνβιέθζεθε ε
δπλαηφηεηα

έξεπλαο

θαη

απφ

εηδηθά

εμνπζηνδνηεκέλνπο

ππαιιήινπο

ησλ

ζπκβνιαηνγξάθσλ.
Αθνινχζεζε ν Κψδηθαο Γηθεγφξσλ (λ. 3026/1954), κε ην άξζξν
νπνίνπ πεξηνξίζηεθε ε
βηβιία ππνζεθψλ,

δπλαηφηεηα
κεηαγξαθψλ,

απηνπξφζσπεο
θαηαζρέζεσλ

41

ηνπ

έξεπλαο
θαη

ζηα

δηεθδηθήζεσλ

πνπ

ηεξνχληαη ζηα Τπνζεθνθπιαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έδξεο Πξσηνδηθείσλ, ε νπνία
κπνξεί λα δηελεξγείηαη απφ θάζε ελδηαθεξφκελν, παξηζηάκελν
κεηά

Γηθεγφξνπ

είηε

δηα

φκσο είηε

Γηθεγφξνπ, πξνβιέπνληαο

θαη

πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ νηθείνπ Τπνζεθνθχιαθα, ζε πεξίπησζε πνπ επηηξαπεί ε
έξεπλα ζε άιιν πξφζσπν. Με ηε λεφηεξε απηή δηάηαμε, επνκέλσο, ελφςεη θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 250 ηνπ ηδίνπ Κψδηθα, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη θάζε
δηάηαμε γεληθή ή εηδηθή πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
θαηαξγείηαη, θαηαξγήζεθε ε πξντζρχνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Οξγαληζκνχ
Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη πεξηνξίζηεθε ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο έξεπλαο ζηα δεκφζηα
βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζηα Τπνζεθνθπιαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έδξεο
Πξσηνδηθείσλ κφλν απφ Γηθεγφξνπο. Δμ αληηδηαζηνιήο, επνκέλσο, φζνλ αθνξά ζηα
Τπνζεθνθπιαθεία πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο Πξσηνδηθείσλ, ε απηνπξφζσπε
έξεπλα, θαη ππφ ην θαζεζηψο απηφ, επηθπιαζζφηαλ

ζε

φινπο

αλεμαηξέησο θαη ν Τπνζεθνθχιαθαο δελ κπνξνχζε λα αξλεζεί ζε θαλέλαλ ηελ

επίδεημε ησλ ζρεηηθψλ βηβιίσλ (βι. ζρεη. Γλσκ.Δηζ.ΔθΑζ 25583/1969 ΝνΒ
17/1046). Δπαθνινχζεζε ν Κψδηθαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ (λ. 2318/1995), κε ην
άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ νπνίνπ πξνβιέθζεθε πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα έξεπλαο ζηα
δεκφζηα βηβιία ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ θαη ζηνπο δηθαζηηθνχο επηκειεηέο, κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εμεχξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νθεηιεηψλ, ελαληίνλ ησλ
νπνίσλ έρνπλ εληνιή λα δηελεξγήζνπλ θαηάζρεζε ή άιιε πξάμε εθηειέζεσο.
Σέινο, ήδε απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), φπσο
ξεηά νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 166 απηνχ, θαηαξγήζεθαλ νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη 250 ηνπ πξντζρχνληνο Κψδηθα Γηθεγφξσλ, θαζφζνλ
θαηαξγήζεθε ξεηά φινο ν λ. 3026/1954, πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 165 (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο), κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο.
17.

Καηφπηλ ηνχησλ, ζην πιαίζην ζπζηεκαηηθήο εξκελείαο ησλ παξαπάλσ

δηαηάμεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Τπνζεθνθπιαθείσλ, ηνπ πξντζρχνληνο Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (λ.δ. 3026/1954) θαη ηνπ λένπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), πξέπεη
λα γίλεη δεθηφ φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Οξγαληζκνχ Τπνζεθνθπιαθείσλ,
πνπ πξνέβιεπε ηε δπλαηφηεηα απηνπξφζσπεο έξεπλαο ζηα δεκφζηα βηβιία πνπ
ηεξνχληαη ζηα Τπνζεθνθπιαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έδξεο Πξσηνδηθείσλ, απφ
θάζε ελδηαθεξφκελν πνιίηε, απφ δηθεγφξν ή απφ ζπκβνιαηνγξάθν ή, φζνλ αθνξά
ζηα Τπνζεθνθπιαθεία Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο, θαη απφ εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, αλαβίσζε ζησπεξψο, κεηά ηε
ξεηή θαηάξγεζε, κε ην λέν Κψδηθα Γηθεγφξσλ, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξντζρχνληνο
Κψδηθα Γηθεγφξσλ πνπ ηελ είραλ θαηαξγήζεη ζησπεξψο. Δηδηθφηεξα, κε ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ πξντζρχνληνο Κψδηθα Γηθεγφξσλ είρε εθδεισζεί ε βνχιεζε ηνπ
λνκνζέηε πξνο ελίζρπζε ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, θαηαξγψληαο, γηα ην ιφγν
απηφ, ηε δπλαηφηεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ πξνο απηνπξφζσπε έξεπλα ζηα
δεκφζηα βηβιία ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έδξεο Πξσηνδηθείσλ, ε
νπνία πξνβιεπφηαλ ζην άξζξν 11 ηνπ Οξγαληζκνχ Τπνζεθνθπιαθείσλ θαη
επηθπιάζζνληαο ηελ παξαπάλσ δπλαηφηεηα απνθιεηζηηθά ζηνπο δηθεγφξνπο θαη
κάιηζηα επί πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ νηθείνπ Τπνζεθνθχιαθα ζε πεξίπησζε πνπ
επέηξεπε ηελ έξεπλα ζε άιιν πξφζσπν. Αληίζηνηρε βνχιεζε δελ ζπλάγεηαη απφ ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λένπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (v. 4194/2013), ζηελ νπνία

πεξηγξάθεηαη ην έξγν ηνπ δηθεγφξνπ. Αληίζεηα, κε ηελ δηάηαμε απηή ε έξεπλα ζηα
δεκφζηα βηβιία ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην απνθιεηζηηθφ έξγν
ηνπ δηθεγφξνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ νηθείνπ άξζξνπ, αιιά
ζηελ παξάγξαθν 2 απηνχ, κεηαμχ ησλ ινηπψλ έξγσλ ηνπ δηθεγφξνπ, ηα νπνία
σζηφζν κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη παξάιιεια θαη απφ άιινπο επαγγεικαηίεο ή
ππεξεζίεο

ηνπ

δεκνζίνπ

θιπ. Δμάιινπ, φια ηα αλαθεξφκελα ζηελ δεχηεξε

παξάγξαθν ηνπ νηθείνπ άξζξνπ έξγα ησλ δηθεγφξσλ, πιελ ηεο έξεπλαο ζηα δεκφζηα
βηβιία ησλ

ππνζεθνθπιαθείσλ (έθδνζε επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ,

κεηάθξαζε εγγξάθσλ, βεβαίσζε γλεζηφηεηαο ππνγξαθήο), κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη
θαη απφ ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Κψδηθα πκβνιαηνγξάθσλ (λ. 2830/2000). Δπνκέλσο, απφ ηελ αλαθνξά ηνπ
έξγνπ ηεο έξεπλαο ζηα δεκφζηα βηβιία ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λένπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε, κε ην
άξζξν 166 απηνχ, ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 θαη 250 ηνπ πξντζρχνληνο Κψδηθα,
ζπλάγεηαη ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε γηα επαλαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Οξγαληζκνχ Τπνζεθνθπιαθείσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έξεπλα
ζηα ελ ιφγσ βηβιία δηελεξγείηαη είηε απφ δηθεγφξνπο είηε απφ ηα ινηπά πξφζσπα
πνπ πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε απηή. Αληίζεηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε
δελ πξνθχπηεη νχηε απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ηνπ λ. 2664/1998 πεξί
θηεκαηνινγίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε πξφβιεςε πεξί

άζθεζεο

ηνπ

δηθαηψκαηνο

πξφζβαζεο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ λ. 2472/1997 πεξί «Πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ
απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», αθνξά απνθιεηζηηθά
ζηνλ ηξφπν θαη ηηο ηπρφλ πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη φρη
ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα ην αζθήζνπλ.
18.

χκθσλα κε φια ηα πξναλαθεξφκελα, απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ

άξζξσλ 11 ηνπ Οξγαληζκνχ Τπνζεθνθπιαθείσλ, ε νπνία αλαβίσζε κεηά ηελ
θαηάξγεζε, κε ην λέν Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ
41 θαη 250 παξ. 1 ηνπ πξντζρχνληνο Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 3026/1954) πνπ ηελ
είραλ θαηαξγήζεη, θαη 22 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ (λ. 2318/1955),
απηνπξφζσπε έξεπλα ζηα δεκφζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζηα Τπνζεθνθπιαθεία
κπνξεί λα δηελεξγείηαη φρη κφλν απφ ηνπο δηθεγφξνπο

θαη

ηνπο

δηθαζηηθνχο

επηκειεηέο, πξνο εμεχξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νθεηιεηψλ, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ
έρνπλ εληνιή λα δηελεξγήζνπλ θαηάζρεζε ή άιιε πξάμε εθηειέζεσο, γηα ηνπο

νπνίνπο ε ζρεηηθή δηάηαμε νπδφισο ζίρηεθε απφ ηελ ηζρχ

ηνπ

λένπ

Κψδηθα

Γηθεγφξσλ, αιιά θαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο, αλαθνξηθά κε ηνπο ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο ηνπο, θαη απφ ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, εηδηθά δε φζνλ αθνξά ζηα
Τπνζεθνθπιαθεία Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο, θαη απφ ηνπο εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνχην ππαιιήινπο ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ.

Απάληεζε
19.

χκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, επί ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε, ην

Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Σκήκα Δ') γλσκνδνηεί, νκφθσλα, σο εμήο: Απφ ην
ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αvαβηψζαvηνο άξζξνπ 11 ηνπ Οξγαληζκνχ
Τπνζεθνθπιαθείσλ, ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 2 πεξ. α' ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ.
4194/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ (λ.
2318/1955), πξνθχπηεη φηη απηνπξφζσπε έξεπλα ζηα δεκφζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη
ζηα Τπνζεθνθπιαθεία κπνξεί λα δηελεξγείηαη φρη κφλν απφ δηθεγφξνπο, αιιά θαη
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο, αλαθνξηθά κε ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηνπο, απφ
ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη, φζνλ αθνξά ζηα ππνζεθνθπιαθεία Αζελψλ, Πεηξαηψο
θαη Θεζζαινλίθεο, απφ ηνπο εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνπο πξνο ηνχην ππαιιήινπο ηνπο
θαη απφ ηνπο δηθαζηηθνχο επηκειεηέο, απνθιεηζηηθά πξνο εμεχξεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ νθεηιεηψλ ελαληίνλ

ησλ νπνίσλ έρνπλ εληνιή λα δηελεξγήζνπλ

θαηάζρεζε ή άιιε πξάμε εθηειέζεσο.

