Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο
(για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Ασφαλιστικά και συντηρητικά μέτρα - Ιταλία
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε
τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;
2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;
2.1 Η διαδικασία
2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις
3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων
3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;
3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;
3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;
4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;

1 Ποια είναι τα διάφορα μέτρα;
Τα ασφαλιστικά μέτρα διακρίνονται σε δύο βασικές υποομάδες: τα συντηρητικά μέτρα (misure conservative), τα οποία
περιλαμβάνουν κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, και τα προληπτικά μέτρα (misure anticipatorie), τα οποία λαμβάνονται
συχνά στο πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου. Υπάρχουν, επίσης, τα επείγοντα μέτρα (provvedimenti d’urgenza, άρθρο 700 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από το δικαστήριο βάσει κατά περίπτωση εξέτασης, σε
συνάρτηση με την ανάγκη διαφύλαξης δικαιώματος που πρέπει να καλυφθεί.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών και συντηρητικών μέτρων είναι τα εξής: ακολουθούν απλή και ταχεία διαδικασία, είναι
κατά κανόνα προσωρινού χαρακτήρα και είναι επικουρικά της κύριας δίκης της διαφοράς. Ωστόσο, η εν λόγω εξάρτηση από την
κύρια διαφορά δεν συνιστά απόλυτο χαρακτηριστικό. Από το 2005, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις τα ασφαλιστικά μέτρα δεν
είναι πλέον απαραίτητο να ακολουθούνται από την έκδοση απόφασης επί της ουσίας. Στις εν λόγω περιπτώσεις, το προσωρινό
μέτρο καθίσταται τελικά εκ των πραγμάτων αυτοτελής και μόνιμη πράξη, παρότι δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο το οποίο
ενδέχεται να διαταχθεί στο πλαίσιο της έκδοσης απόφασης επί της ουσίας.
2 Υπό ποιες προϋποθέσεις διατάσσονται αυτά τα μέτρα;
Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπόκειται στον έλεγχο ότι συντρέχουν οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
Α) periculum in mora, ήτοι να υφίσταται ο βάσιμος κίνδυνος ότι, εν αναμονή της έκδοσης δικαστικής απόφασης επί της ουσίας, το
δικαίωμα που επιδιώκεται να διαφυλαχθεί με τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου ενδέχεται να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία
Β) fumus boni juris, ήτοι να φαίνεται εκ πρώτης όψεως βάσιμη η προβαλλόμενη αξίωση.
2.1 Η διαδικασία

Η αίτηση ασφαλιστικού μέτρου υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο είναι κατά κανόνα το ίδιο δικαστήριο που
επιλαμβάνεται της κύριας υπόθεσης. Το δικαστήριο εξετάζει συνοπτικά την υπόθεση, με την ακρόαση και των δύο διαδίκων, και
κατόπιν διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο. Το ασφαλιστικό μέτρο μπορεί επίσης να εκδοθεί χωρίς κατ' αντιμωλία εξέταση, εάν η
κλήτευση του αντιδίκου ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή του μέτρου.
2.2 Οι κύριες προϋποθέσεις

Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπόκειται στον έλεγχο ότι συντρέχουν οι δύο προαναφερόμενες προϋποθέσεις: periculum in mora κ
αι fumus boni juris.
3 Αντικείμενο και φύση αυτών των μέτρων
Πρόκειται για μέτρα με προσωρινό χαρακτήρα εν αναμονή της έκδοσης απόφασης κατά την κύρια δίκη της υπόθεσης. Ωστόσο,
παρότι τούτο ισχύει πάντα για τα συντηρητικά μέτρα, τα οποία προϋποθέτουν την αναμονή έκδοσης απόφασης επί της κύριας
διαφοράς, ισχύει μόνον εν μέρει στην περίπτωση των προληπτικών μέτρων, τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανεξάρτητα από το εάν
εκκρεμεί ή όχι δίκη, αν και δεν έχουν την ίδια ισχύ με την τελεσίδικη απόφαση βάσει της οποίας κρίνονται τα σχετικά ζητήματα.
Το περιεχόμενο των μέτρων ποικίλλει ανάλογα με το είδος του κινδύνου που προορίζονται να αποτρέψουν. Αναφέρεται ενδεικτικά
το παράδειγμα της συντηρητικής κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Η διάταξη επαναπρόσληψης αδίκως
απολυμένου εργαζομένου, απεναντίας, συνιστά υποχρέωση εκτέλεσης πράξης.
3.1 Ποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των μέτρων;

Ανάλογα με την ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί, η εφαρμογή των συντηρητικών μέτρων μπορεί να αφορά στοιχεία κινητής ή
ακίνητης περιουσίας, αλλά και έργα διανοητικής ιδιοκτησίας και έργα που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού.
3.2 Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων;

Τα συντηρητικά μέτρα αποσκοπούν στη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης που υφίσταται κατά τη χρονική
στιγμή υποβολής της αίτησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι ο χρόνος που απαιτείται για την περάτωση της κύριας δίκης δεν θα
ζημιώσει τα δικαιώματα του αιτούντος. Τα προληπτικά μέτρα, από την άλλη πλευρά, αποσκοπούν στην επίσπευση των
αποτελεσμάτων που παράγει η τελεσίδικη απόφαση στο πλαίσιο της κύριας δίκης.
3.3 Ποια η ισχύς αυτών των μέτρων;

Τα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ έως την έκδοση της απόφασης στο πλαίσιο της κύριας δίκης, η οποία και θα τα
αντικαταστήσει. Τα συντηρητικά μέτρα, για τα οποία απαιτείται η κίνηση της κύριας διαδικασίας (για παράδειγμα, το μέτρο για την
έγκριση της δικαστικής κατάσχεσης δυνάμει του άρθρου 670 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή το μέτρο συντηρητικής
κατάσχεσης δυνάμει του άρθρου 671 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), παύουν επίσης να ισχύουν εάν η κύρια διαδικασία δεν
κινηθεί ή δεν συνεχιστεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον νόμο ή από το δικαστήριο ή σε περίπτωση που δεν έχει
κατατεθεί η εγγύηση που έχει επιβάλει το δικαστήριο. Τα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων μέτρων
(πρόκειται για μέτρα το περιεχόμενο των οποίων δεν καθορίζεται από τη νομοθεσία αλλά από το δικαστήριο, δυνάμει του
άρθρου 700 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), εξακολουθούν να ισχύουν, ακόμη και όταν δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος
της οριστικής απόφασης, έστω και αν η κύρια διαδικασία είτε δεν έχει κινηθεί είτε έχει μεν κινηθεί αλλά στη συνέχεια διακόπηκε.
4 Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά ενός τέτοιου μέτρου;
Οι αποφάσεις σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε αφορούν την αποδοχή της αίτησης είτε την απόρριψή της, μπορούν
να αποτελέσουν αντικείμενο έφεσης (άρθρο 669ιβ) είτε λόγω πλημμελειών που παρουσιάζουν είτε με την υποβολή στο Εφετείο
πρόσθετων στοιχείων και λόγων που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν
γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο
πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν
αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν
έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος
που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
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