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1. Συγκριτικές παρατηρήσεις - Η  μεταρρύθμιση  του  δικαίου  της  

κύριας  παρέμβασης στον  ΚΠολΔ  μετά  τον  Ν. 4335/2015 

 

 Δύο  είναι  τα  συστήματα  που ακολουθούνται  ως προς  την κύρια  

παρέμβαση  : 

                                                 
1 Βλ.  εκτενέστερα γ ια τα ζητήματα που θίγονται  στην παραπάνω εισήγηση μας και  
τη συμβολή μας γ ια την κύρια παρέμβαση σε Οικονόμου ,  Ομοδικία & Συμμετοχή 
Τρίτων στην Πολιτική Δίκη,  2018,  σελ.91 –  134.  
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Το πρώτο είναι το σύστημα των δύο διαδικασιών [( ιδίως στο 

γερμανικό δίκαιο (§§ 64, 65 ΖΡΟ), αυστριακό δίκαιο (§ 16 ÖΖΡΟ), 

ελβετικό δίκαιο (άρθρο 73 νέο ομοσπονδιακό Κώδικα Πολιτικής  

δικονομίας)], κατά  το οποίο επί κυρίας παρεμβάσεως 

(Hauptintervention) ο παρεμβαίνων ασκεί μία αυτοτελή αγωγή 

έναντι αμφοτέρων των αρχικών διαδίκων σε οποιοδήποτε βαθμό  

και αν ευρίσκεται η (εκκρεμής) κύρια δίκη (μέχρι την έκδοση με  

ισχύ δεδικασμένου απόφασης επί της κύριας αγωγής , μάλιστα δε 

στο γερμανικό δίκαιο απαιτείται για την παραγωγή τυπικού 

δεδικασμένου η απόφαση να μην υπόκειται σε αναίρεση - §705 

ΖPO), προκαλώντας μία αυτοτελή δίκη που δεν θίγει την ήδη 

εκκρεμή δίκη ,  αν και μπορεί να συνεκδικαστεί με την κύρια αγωγή 

εφόσον ευρίσκεται στον ίδιο βαθμό ή να ανασταλεί  (Rosenberg / 

Schwab/Gottwald ,  Zivilprozessrecht, 16te Aufl. (2004), § 52, σελ .  

322 επ .  · Hartmann  σε Baumbach / Lauterbach / Albers / 

Hartmann, § 64, σελ .  204 – 205 · Jauernig/Hess ,  

Zivilprozessrecht, 30te Auflage, § 85, σελ .  344 και τη συγκριτική 

επισκόπηση Κουσούλη ,  Η κύρια παρέμβαση στην πολιτική δίκη ,  

1987, σελ .  72 – 74). 

 Το  δεύτερο  είναι  το σύστημα της ενιαίας διαδικασίας, που 

συναντάται στο γαλλικό δίκαιο ,  κατά το οποίο κύρια (principale) 

είναι η παρέμβαση στην περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προβάλλει  

μία απαίτηση προς όφελος του (§ 329 NCPC -  Cadiet ,  Droit 

Judiciaire Privé, 2ème édition, σελ .  424), με την οποία ο τρίτος 

αναμιγνύεται στη διαδικασία με την προβολή ενός αντίθετου 

αιτήματος ,  η οποία μπορεί να ασκηθεί και στον δεύτερο βαθμό (§ 

327 NCPC) και μπορεί να απασχολήσει το δικαστήριο σε δεύτερη  

φάση , μετά την απόφαση του επί της κύριας αγωγής (§ 326 

NCPC). Ομόφωνα γίνεται δεκτό ότι το ελληνικό δίκαιο – και υπό  
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τον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - εντάσσεται στο 

σύστημα της ενιαίας διαδικασίας  [ΣχΠολΔ Ι (Σακέττας), σελ .  78 – 

79, 329 – 330 · Μητσόπουλος ,  Σχέσις κυρίας παρεμβάσεως και 

ωρίμου κυρίας δίκης ,  Μελετες ΙΙ (1997), σελ .  252 · Κουσούλης ,  

ο .π . ,  σελ .  82 · Κλαμαρής/Κουσούλης/Πανταζόπουλος ,  ΠολΔ ,  β΄έκδ . ,  

σελ .  366].  

Εντούτοις ,  μετά  τον Ν .  4335/2015 η κύρια παρέμβαση 

επιτρέπεται πλέον με το νέο άρθρο 79§1 ΚΠολΔ μόνο  στον πρώτο 

βαθμό ,  σε αντίθεση με το σύστημα της ενιαίας διαδικασίας που 

επιτρέπει την άσκηση της παρέμβασης και στον δεύτερο βαθμό .  

Σύμφωνα  με την αιτιολογική έκθεση του Ν .  4335/2015  (σελ .  16 – 

17), η διάταξη τροποποιήθηκε προς αποτροπή του αιφνιδιασμού των  

αρχικών διαδίκων και προκειμένου να μην ασκεί ο κυρίως 

παρεμβαίνων από πλεονεκτικότερη θέση έναντι  των αρχικών διαδίκων 

την παρέμβαση του στον δεύτερο βαθμό , γνωρίζοντας όλα τα μέσα 

επίθεσης και άμυνας που οι αρχικοί διάδικοι στον πρώτο βαθμό 

είχαν εκθέσει στη μεταξύ τους δίκη .   

Η άποψη αυτή απέχει από αμφότερα τα συστήματα που 

επιτρέπουν  το μεν γαλλικό έως και τη δευτεροβάθμια δίκη το δε  

γερμανικό (όπου δεν προβλέπεται η τριτανακοπή) έως και την  

αναιρετική διαδικασία  (οπότε η απόφαση παράγει δεδικασμένο- 

§705 ΖPO). Είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί την οικονομία της  

δίκης που είναι το θεμέλιο της παρέμβασης , προς  αποφυγή της  

διάσπασης των κρινόμενων εννόμων σχέσεων και της επιβράδυνσης  

απονομής της δικαιοσύνης (Μπέης , ΠολΔ ,  άρθρο 79, σελ . 428 

·Νικας ,  ΠολΔ  Ι , σελ .  367 – 368 · Σταματόπουλος , Η αρχή της  

οικονομίας στην πολιτική δίκη ,  2003, σελ .  326 επ .).  Λόγω δε των 

ασφυκτικών προθεσμιών του άρθρου 238 ΚΠολΔ ,  στην περίπτωση  

που η κύρια αγωγή εκδικάζεται με την τακτική διαδικασία , ο  
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τρίτος παραπέμπεται ουσιαστικά σε νέα αυτοτελή αγωγή έναντι των 

αρχικών διαδίκων  [Καλαβρός ,  ΠολΔ  (4η έκδ) 2016, σελ .  375] 

Τέλος ,  ενώ με τον ΚΠολΔ προβλέπεται σύστημα προστασίας 

του τρίτου με χρονικώς διαδοχικά ένδικα βοηθήματα  (κύρια  

παρέμβαση ,  τριτανακοπή ,  ανακοπή του τρίτου κατ ’  άρθρο 936 

ΚΠολΔ) στο στάδιο της κύριας δίκης παραπέμπεται σε άσκηση  

αυτοτελούς αγωγής που υπό το νέο σύστημα της τακτικής 

διαδικασίας θα είναι και λίαν δυσχερές να συνεκδικαστεί ,  με 

κίνδυνο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων (Αθ .Πανταζόπουλος σε 

Οικονόμου ,  Ομοδικία & Συμμετοχή Τρίτων στην Πολιτική Δίκη ,  

2018, σελ .  94 – 95) . 

 

2. Νομική  φύση  της  κύριας  παρέμβασης   

 

- ΑΠ 807/2005, ΕΠολΔ 2008, σελ .  535 με παρατηρήσεις 

Δημητρίου :  Κύρια παρέμβαση είναι η σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ  

άλλων συμμετοχή τρίτου με αρμοδίως κατατιθέμενο και  

επιδιδόμενο δικόγραφο ,  στο οποίο εκδηλώνεται η από τον τρίτο 

αντιποίηση του αντικειμένου της δίκης και με το οποίο ζητείται να 

περιέλθει το αντικείμενο της δίκης σε αυτόν . 

- ΑΠ 715/1998, ΕΕΝ 1999, σελ .  693 · ΕφΑθ 855/2011, 

ΕφΑΔ 2011, σελ .  660 · ΕφΘεσ 442/2010, Αρμ 2013, σελ .  1916 :  

Η κύρια παρέμβαση κατά  περιεχόμενο ,  σκοπό ,  συνέπειες και 

δύναμη εξομοιώνεται με την κύρια αγωγή ,  τυπικώς διαφέρει από 

την αγωγή γιατί δεν είναι εισαγωγικό δικόγραφο δίκης ,  αλλά  

αυτοτελής παρεμπίπτουσα αγωγή τρίτου  κατά  των αρχικών διαδίκων ή  

των υπεισελθόντων στη θέση τους διευρύνουσα τα υποκειμενικά  

όρια της δίκης [Ομοια θέση το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας :   

Ράμμος ,  Περί κυρίας παρεμβάσεως ,  1931, σελ .  32 επ . ,  167 επ .  · 

Γεσίου Φαλτσή ,  Η ομοδικία εις την πολιτικήν δίκην ,  (1970 - 
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ανατύπωση 1998), σελ .  45 · Μητσόπουλος , ο .π . ,  σελ .  257 · 

Μανιώτης , Η άσκηση της παρεμπίπτουσας  αγωγής σε κάθε στάση  

της πρωτόδικης  δίκης και κατ ’  έφεση ,  Δ 1995, σελ .  591 ·  

Σταματόπουλος , ο .π . ,  σελ .  327 · Αρβανιτάκης , Οι διάδικοι στην 

πολιτική και διοικητική δίκη ,  2005, σελ .  58, 107. βλ .  και 

Κολοτούρο ,  Η απαλλοτρίωσις του επιδίκου αντικειμένου ,  2009, σελ .  

398 – 399 : διεύρυνση μόνο  των υποκειμενικών ορίων της δίκης  

και δεν προκαλείται νέα – έστω και παρεμπίπτουσα  – δίκη]. 

Κριτικά στην κρατούσα άποψη :   

(α) Πρόκειται για ανεξάρτητη αγωγή στρεφόμενη κατ ’  

αμφοτέρων των αρχικών διαδίκων :  Δεληκωστόπουλος – Σινανιώτης , 

ΕρμΚΠολΔ Ι ,  άρθρο 80 σελ .  228 · ΕφΑθ 3111/1989,ΕλλΔνη 1991, 

σελ .  144, και 

(β) Διεύρυνση υποκειμενικών ορίων + νέα έννομη σχέση 

δίκης :  Μπέης/Καλαβρός/Σταματόπουλος ,  ΔικΙδΔιαφ ,  σελ .  333 · 

Νίκας ,  § 28, αριθ .  2, σελ .  368 · Καλαβρός ,  ΠολΔ (4η έκδ) 2016, 

σελ .  375 · Κατηφόρης ,  Το επεκτατικό αποτέλσμα τηε εφέσεως κατά  

το άρθρο 537 ΚΠολΔ ,  2012, σελ .  27. 

Επομένως ,  κατά  την κρατούσα στη νομολογία και τη θεωρία 

άποψη ,  πέραν της αντιδικίας των αρχικών διαδίκων ,  δημιουργείται 

νέα σχέση αντιδικίας μεταξύ του κυρίου παρεμβαίνοντος και του 

ενάγοντος και νέα σχέση αντιδικίας μεταξύ του κυρίου  

παρεμβαίνοντος και του εναγομένου ,  έναντι των οποίων ο κυρίως 

παρεμβαίνων προβάλλει τα αυτοτελή αιτήματά  του ,  για κάθε μία 

δε από τις τρείς κατά ζεύγη σχέσεις αντιδικίας δημιουργείται 

δεδικασμένο με ξεχωριστά ανά ζεύγος υποκειμενικά όρια .   

Κατά συνέπεια : 

- ο κυρίως παρεμβαίνων δεν συμμετέχει στην δίκη των 

αρχικών διαδίκων , δεν καθίσταται (αναγκαίος ή απλός) ομόδικος των 
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αρχικών διαδίκων (ΑΠ 470/2008, ΕΠολΔ 2008, σελ .  534 · ΑΠ  

807/2005, Νομος · ΑΠ 651/2004, Νομος),   

- ο κυρίως παρεμβαίνων δεν δεσμεύεται από το δεδικασμένο 

επί της κύριας αγωγής ,  αλλά  δεσμεύεται από το δεδικασμένο που 

παράγεται από την απόφαση επί της κύριας παρέμβασης [ΑΠ  

1423/1998 ΕλλΔνη  1999, σελ .  807 · ΕφΑθ 2424/2004, ΕλλΔνη  

2005, σελ .  582 · Κονδύλης , Το δεδικασμένο , β΄έκδ .  (2007), σελ .  

499, ιδίως υποσημ .  32] και  

- επί παραδοχής της αγωγής και απορρίψεως της κυρίας  

παρεμβάσεως ,  ο κυρίως παρεμβαίνων νομιμοποιείται σε άσκηση 

εφέσεως μόνο κατά το μέρος που απορρίφθηκε η κυρία παρέμβαση ,  δεν  

νομιμοποιείται δε να ζητήσει την εξαφάνιση της διάταξης της 

απόφασης με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή ,  αφού δεν μετέχει 

στην δίκη επί της αγωγής και επομένως δεν κατέστη διάδικος σε  

αυτή  (ΕφΔωδ 121/2004, Νομος · ΕφΑθ 2066/1988, ΕλλΔνη  

1994, σελ .  122 ·Κολοτούρος ,  ο .π . ,  σελ .  411 – 412),  

- και αντιστρόφως :  το ένδικο μέσο που ασκείται ως προς την 

αγωγή από τον εναγόμενο κατά  του ενάγοντος δεν έχει 

αποτελέσματα και για τον κυρίως παρεμβαίνοντα ,  αφού δεν συντρέχουν 

οι όροι εφαρμογής του άρθ .  76§4 ΚΠολΔ  (ΑΠ 1423/1998 

ΕλλΔνη 1999, σελ .  807 · ΕφΑθ  2424/2004, ΕλλΔνη 2005, σελ .  

582) και  

- απαραδέκτως απευθύνετα ι η αναίρεση ή η έφεση κατά του 

κυρίως παρεμβαίνοντος  (ΑΠ 932/1984, ΕλλΔνη 1985, σελ .  394 · 

ΕφΘεσ 1266/2000, Αρμ 2001, σελ .  1479). 

 

3. Προϋποθέσεις  της  κύριας παρέμβασης 

 

α) Εκκρεμοδικία στον  πρώτο  βαθμό 
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Η προϋπόθεση της εκκρεμοδικίας περιορίστηκε μετά τον Ν . 

4335/2015 μόνο στον πρώτο βαθμό ,  οπότε ,  η κύρια παρέμβαση 

πλέον ασκείται από το χρονικό σημείο κατάθεσης της αγωγής ως  

την κατάργηση της δίκης με οριστική απόφαση ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο (δικαστικός συμβιβασμός ,  παραίτηση από το 

δικόγραφο και το δικαίωμα – άρθρα  293 επ .  ΚΠολΔ ,  στις 

προσωπαγείς δίκες με τον θάνατο του διαδίκου – άρθρο 596 

ΚΠολΔ ,  στις μισθωτικές διαφορές με την καταβολή όλων των  

ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων – άρθρο 618 ΚΠολΔ και με τη  

σύγχυση ιδιότητας ενάγοντος - εναγομένου).  

Μετά τον Ν .  4335/2015 ,  η εκκρεμοδικία λήγει σε περίπτωση  

μη επίδοσης της αγωγής στον εναγόμενο (άρθρο 215§2 ΚΠολΔ), 

αν ματαιώθηκε η συζήτηση της και δεν ζητήθηκε εμπρόθεσμα 

ορισμός νέας ημερομηνίας συζήτησης (άρθρο 260§2 ΚΠολΔ). 

Μέχρι του χρονικού σημείου αυτού ,  όμως ,  νομίμως ασκείται η  

κύρια παρέμβαση στην τακτική διαδικασία ,  καθόσον η  

εκκρεμοδικία εξακολουθεί έως τότε να ισχύει .  Επίσης ,  μετά τον Ν . 

4335/2015, η εκκρεμοδικία  λήγει και αν ερημοδικεί ο εναγόμενος 

επί μη επίδοσης της αγωγής στον εναγόμενο (άρθρο 271§2 ΚΠολΔ 

- Βλ .  επί ματαίωσης της κύριας δίκης ΕφΑθ 3111/1989, ΕλλΔνη  

1991, σελ .  144  · ΠολΠρΡόδ 312/2006, Νομος). 

Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης και την ευδοκίμηση 

ενδίκων μέσων κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης  στο σύνολό της ,   

-επί εφέσεως (περίπτωση του άρθρου 535§2 ΚΠολΔ ,  οπότε 

θα είναι παραδεκτή η άσκηση της κύριας παρέμβασης  -  

Παναγόπουλος σε Οικονόμου ,  Η έφεση ,  2017, σελ .  361 επ .  με  

περαιτέρω παραπομπές).  

- επί αναίρεσης ,  αν αναιρεθεί η πρωτοβάθμια απόφαση , 

αναβιώνει το αίτημα της αγωγής  (Νίκας ,  ΠολΔ  ΙΙΙ ,  σελ .  550) και 
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επί αναίρεσης της απόφασης  του εφετείου για έλλειψης  

αρμοδιότητας  (ΟλΑΠ 566/1986, ΕλλΔνη 1986, σελ .  1121). 

- Η απόρριψη της κύριας αγωγής ως απαράδεκτης δεν επηρεάζει 

τη διαδικαστική πορεία της παρέμβασης (ΕφΑθ  3111/1989, 

ΕλλΔνη 1991, σελ .  144 · ΠολΠρΚεφ  19/1973, ΝοΒ 1973, σελ .  

542 · Κεραμεύς ,  ΑΔΔ ΓΜ ,  1986, σελ .  269. Άλλη άποψη : 

ανυπόστατη στην περίπτωση αυτή η κύρια παρέμβαση  Κουσούλης ,  

ο .π . ,  σελ .  225· Νίκας ,  Η ένσταση εκκρεμοδικίας ,  1991, σελ .  123 

επ . ,  130) 

- Επί κατάργησης της κύριας δίκης (π .χ .  λόγω παραίτησης από 

την αγωγή μετά  την άσκηση της κύριας παρέμβασης) η κύρια 

παρέμβαση ,  ως έχουσα αυτοτέλεια ,  κατά  τα ανωτέρω , συζητείται 

και εκδίδεται επ ’ αυτής απόφαση (ΕφΔωδ 125/2004, Νομος · 

ΕφΘεσ 977/2000, Αρμ 2000 σελ .  824 με σημείωση Π .Σ .Α .  · ΕφΑθ 

3111/1989, ΕλλΔνη 1991, σελ .  145 ΕφΑθ 5446/1987, ΕλλΔνη 

1989, σελ .  794) 

 

β) Ιδιότητα  του  παρεμβαίνοντος ως  τρίτου  

 

- Ως τρίτος νοείται εκείνος που δεν κατέστη διάδικος κατά  

την εκκρεμή δίκη (ΑΠ 734/1978, ΕΕΝ 1978, σελ .  766 · 

ΠολΠρΑθ  1913/2009, Νομος) όπως οι καθολικοί (ή οι οιονεί 

καθολικοί) διάδοχοι  (ΕφΑθ 1991/1986, ΑρχΝ 1987, σελ .  216 · 

Ράμμος ,  Περί κυρίας παρεμβάσεως ,  1931, σελ .  55 επ .  · Μπέης ,  ΠολΔ ,  

άρθρο 79, αριθ .  431 · Νίκας ,  ΠολΔ Ι ,  σελ .  370) , 

 - Καθορίζεται δηλαδή η έννοια  του τρίτου αρνητικά και σε 

αναφορά με την έννοια του διαδίκου ,  για τον οποίον ακολουθείται  η 

τυπική (ή δικονομική) έννοια του διαδίκου (ΟλΑΠ 17/2004, ΕλλΔνη 

2004, σελ .  1320). 
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Έτσι ,  τρίτοι είναι : ο ειδικός διάδοχος του αρχικού διαδίκου 

θεωρείται τρίτος ,  έστω κι αν απέκτησε την ιδιότητα του αυτή κατά  

τη διάρκεια της δίκης  (ΑΠ 1004/1992, ΕλλΔνη 1994, σελ .  431), 

π .χ .  όπως ο αγοραστής  (ΕφΛαρ 240/2002, Δικογραφία ,  2002, σελ .  

297), ο αιτία θανάτου δωρεοδόχος  (ΕφΠατρ 345/1974, ΕλλΔνη 

1974, σελ .  532), ο εκδοχέας της απαίτησης για μισθώματα  (ΕφΑθ 

7303/2000, ΝοΒ 2001, σελ .  59), το μέλος νομικού προσώπου σε 

δίκη του νομικού προσώπου (ΕφΑθ  4009/1978, ΕλλΔνη 1978, 

σελ .  367 · Νίκας ,  ΠολΔ ,  Ι ,  σελ .  370  ꞏ Βαθρακοκοίλης ,  ΕρμΚΠολΔ , 

άρθρο 79, σελ .  547).  

Οι μη δικαιούχοι  – μη υπόχρεοι διαδίκοι δεν θεωρούνται τρίτοι 

ως προς τις δίκες των φορέων των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων ,  

(Νίκας σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ,  ΕρμΚΠολΔ  Ι ,  άρθρο 79, 

αριθ .4. Βλ .  πάντως Κιτσαρά ,  η πλαγιαστική άσκηση των 

δικαιωμάτων ,  2007, σελ .  273 – 274, υποσημ .  97), καθώς ο κατ ’  

εξαίρεση νομιμοποιούμενος διάδικος είναι ο αρχικός και ο κύριος 

διάδικος στην έννομη σχέση της εν λόγω δίκης  (Πλεύρη ,  Μη  

δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη ,  2014, 

σελ .  397).   

Ειδικότερα ,  δεν θεωρούνται  τρίτοι : 

-ο σύνδικος της πτωχεύσεως  (ΕφΑθ  2743/1971, ΑρχΝ 1971, 

σελ .  829 · ΠολΠρΧαλκ 4/2017, Νομος),  

- ο αναγκαστικός διαχειριστής  (Γεσίου - Φαλτσή ,  ΔικΑνΕκτ , 

ΕιδΜ ΙΙβ ,  β΄έκδ .  (2018), σελ .  347),  

-ο εκτελεστής διαθήκης  (ΑΠ 318/2000, ΕλλΔνη 2000, σελ .  

1348),  

- ο εκκαθαριστής κληρονομιάς  ΕφΔωδ 189/2005, Νομος),  

Αντίθετα , είναι τρίτοι οι φορείς του δικαιώματος ή της  

υποχρεώσεως στις  δίκες που διεξάγουν οι μη δικαιούχοι ή μη 
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υπόχρεοι διάδικοι,  οι οποίοι όμως , κατά την κρατούσα άποψη ,  

μπορούν να παρέμβουν πρόσθετα και όχι κυρίως ,  όπως ο 

οφειλέτης μετά  την κήρυξη της πτωχεύσεως σε δίκες που αφορούν 

την πτωχευτική περιουσία  (ΑΠ 901/2011, Νομος) 

 Ειδικά στην περίπτωση της πτώχευσης με το νέο Πτωχευτικό 

Κώδικα , χορηγείται δικαίωμα πρόσθετης παρέμβασης του  

οφειλέτη χαρακτηριζόμενη ως πρόσθετη (άρθρο 17§3 εδ .  3 

ΠτωχΚ).  

(Αντίθετη άποψη :  η αντιποίηση μπορεί να συνίσταται και σε  

άρνηση της ενεργητικής νομιμοποίησης του μη δικαιούχου ή μη 

υπόχρεου διαδίκου ,  Κουσούλης ,  Η κύρια παρέμβαση στην πολιτική 

δίκη ,  1987, σελ .  335 · Κονδύλης σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ,  

ΕρμΚΠολΔ ΙΙ ,  άρθρο 669, αριθ .4 · Κιτσαράς ,  η πλαγιαστική 

άσκηση των δικαιωμάτων ,  2007, σελ .  271 επ .) .   

 

γ) Έννομο  συμφέρον  του παρεμβαίνοντος 

Το έννομο  συμφέρον του κυρίως παρεμβαίνοντος ερείδεται 

στην αντιποίηση ολική μερική του αντικειμένου της δίκης έναντι 

αμφοτέρων των διαδίκων της αρχικής δίκης  (ΠολΠρΒερ 

218/1998, ΑρχΝ 2000, σελ .  104 · Ράμμος ,  Περί κυρίας 

παρεμβάσεως ,  1931, σελ .  44 · Νίκας ,  ΠολΔ  Ι ,  σελ .  370). Εκ του 

νόμου ,  συνεπώς ,  τίθεται ως προϋπόθεση η συνάφεια της αγωγής με 

την κύρια παρέμβαση .   

Ως προς την έννοια της αντιποίησης ,  γίνεται δεκτό ότι τα 

δικαιώματα που προβάλλει ο κυρίως παρεμβαίνων πρέπει να 

αφορούν το αντικείμενο της δίκης ,  πράγμα ή δικαίωμα με την 

υποβολή καταψηφιστικού αιτήματος ως προς το πράγμα ή  

αναγνωριστικού αιτήματος ως προς το δικαίωμα  (ΑΠ 715/1998, 

ΕΕΝ 1999, σελ .  693 · ΕφΛαρ 403/2015, Δικογραφία  2015, σελ .  
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614 · ΕφΑθ 2195/2006, ΕλλΔνη 2006, σελ .  1516). Συνεπώς ,  το 

αίτημα της κύριας παρέμβασης δεν μπορεί να είναι διαφορετικό ή  

ευρύτερο  από το αντικείμενο της κύριας δίκης ,  με συνέπεια το  

απαράδεκτο αυτής (ως κύριας παρέμβασης  ΑΠ 1379/2002, ΝοΒ  

2003, σελ .  466 · ΑΠ 7703/1993, ΕλλΔνη 1996, σελ .  433), 

παραδεκτώς διεκδικεί για τον εαυτό του ο κυρίως παρεμβαίνων το 

ίδιο πράγμα  σε μικρότερη έκταση  (ΑΠ 38/2005, ΝοΒ 2005, σελ .  

1265). 

 Έτσι ,  δεν υφίσταται αντιποίηση ,  με την άνω έννοια ,  για 

παράδειγμα επί παρέμβασης του ΙΚΑ με αίτημα καταβολής στο 

τελευταίο των ποσών που κατέβαλε στον ενάγοντα της κύριας δίκης  

– ασφαλισμένο του λόγω του τραυματισμού του και της εντεύθεν 

αναπηρίας του (για νοσηλεία ,  έκτακτη περίθαλψη ,  επιδότηση , 

συμπληρωματική επιδότηση κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας και 

επικουρική σύνταξη ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) σε αγωγή αποζημίωσης από 

τροχαίο ατύχημα  του ασφαλισμένου του ΙΚΑ κατά  των υπαιτίων 

του ατυχήματος – ασφαλιστών για διαφορές μεταξύ της  

καταβαλόμενης σύνταξης και του νόμιμου μισθού του και διαφυγόντα 

κέρδη  (ΕφΠατρ  31/2006, ΑχΝομ 2007, σελ .  616), ενώ αντίθετα  

υφίσταται αντιποίηση επί αγωγής αποζημίωσης από αυτοκίνητο ,  όταν  

το ΙΚΑ αιτείται με την κύρια παρέμβαση του την καταβολή σε αυτό 

των απαιτήσεων που του μεταβιβάστηκαν κατά νόμο μετά την καταβολή 

τους στον ασφαλισμένο ενάγοντα της κύριας δίκης . 

Ως προς  τις δίκες για διαπλαστικά αιτήματα ,  στη θεωρία και 

τη νομολογία κρατεί η άποψη ότι σε αυτές δεν επιτρέπεται η κύρια 

παρέμβαση  (ΕφΠατρ 1157/2007, ΑχΝομ 2008, σελ .  192· 

ΜονΠρΑθ  8430/1980, ΑρχΝ 1983, σελ .  384 · Μπέης ,  ΠολΔ ,  

άρθρο 79, σελ .  428 · Νίκας σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας  

ΕρμΚΠολΔ ,  άρθρο 79, αριθ .6, αντίθετα Κουσούλης ,  Η κύρια 
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Παρέμβαση ,  1987, σελ .  160). Πάντως ,  γίνεται δεκτή στη δίκη 

διανομής που ο τρίτος αντιποιείται το προδικαστικό  ζήτημα της 

συγκυριότητας (ΑΠ 1203/1979, ΝοΒ 1980, σελ .  519 · ΕφΠατρ 

31/2006, ΑχΝομ 2007, σελ .  616. Αντίθετα :  Πίψου , Δικαστική  

Διανομή ,  2006, σελ .  168 - 169) 

 

δ) Συνάφεια  της  κύριας  παρέμβασης προς  την αγωγή 

 

Περαιτέρω προϋπόθεση της κύριας παρέμβασης  είναι η  

συνάφεια της προς την κύρια αγωγή ,  προϋπόθεση που ρητώς  

αναφερόταν στο άρθρο 233 της ΠολΔ  (Ράμμος ,  Περί κυρίας 

παρεμβάσεως ,  1931, σελ .  55) και η οποία ,  καίτοι δεν αναφέρεται 

στο άρθρο 79 ΚΠολΔ ,  συνάγεται από το άρθρο 31§3 ΚΠολΔ  

(ΕφΑθ 2195/2006, ΕλλΔνη 2006, σελ .  1516 · Κουσούλης ,  ο .π . ,  σελ .  

216 επ .  · Σταματόπουλος ,  Η αρχή της οικονομίας στην πολιτική  

δίκη ,  2003, σελ .  327). Σε κάθε περίπτωση , προκύπτει από την  

έννοια αυτής της αντιποίησης και του αιτήματος της κύριας  

παρέμβασης που συνιστά αντιποίηση του επιδίκου αντικειμένου – 

δικαιώματος .  

 

ε) Ταυτότητα διαδικασίας 

 

Τέλος ,  προϋπόθεση είναι η ταυτότητα της διαδικασίας 

μεταξύ της κύριας αγωγής και της κύριας παρέμβασης  (ΕφΑθ  

6805/1991, ΕλλΔνη 1993, σελ .  1105 · ΠολΠρΑθ  109/2014 

ΕΕμπΔ 2014, σελ .  994). Η νομολογία και η θεωρία είχε αποφανθεί 

ότι ,  εφόσον η κύρια παρέμβαση υπάγεται σε διαφορετική 

διαδικασία ,  είναι δυνατή η παραπομπή της κύριας παρέμβασης  

στην προσήκουσα διαδικασία κατ ’  εφαρμογή του παλαιού άρθρου 

591§2 ΚΠολΔ  (ΕφΑθ 74/1982, ΕλλΔνη 1982, σελ .  480 · Νίκας σε  
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Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ,  ΕρμΚΠολΔ  Ι ,  άρθρο 79, αριθ .  7. 

Βλ .  όμως ΠολΠρΑθ  109/2014 ΕΕμπΔ 2014, σελ .  994), η ρύθμιση  

του οποίου επαναλαμβάνεται μετά  τον Ν .  4335/2015 στο άρθρο 

591§6 ΚΠολΔ . Εδώ ανακύπτει το γνωστό ζήτημα επί παραπομπής  

της υπόθεσης από τακτική διαδικασία στην ειδική διαδικασία που 

θεωρείται επιτρεπτή (ΜονΠΛαμ 113/2016, Νομος · ΜονΠρΧίου 

165/2017, ΕλλΔνη 2017, σελ .  1181 · ΜονΠρΣύρ 136/2016, 

ΕλλΔνη 2016, σελ .  1740 · Μακρίδου ,  Ειδικές διαδικασίες στον 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το Ν .  4335/2015, 2017, σελ .  

12), ενώ στην αντίστροφη περίπτωση ,  όπου η κύρια παρέμβαση 

εκδικάζεται με την τακτική διαδικασία και εσφαλμένως εισήχθη με  

ειδική διαδικασία , η παραπομπή είναι λίαν προβληματική , λόγω 

των διαφορών στο προδικαστικό της στάδιο και υποστηρίζεται ότι 

δεν είναι επιτρεπτή μετά  τον Ν .  4335/2015 [Οικονόμου ,  Οι ειδικές 

διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ , ΕλλΔνη 2016, σελ .  40 · 

Χρ .Σεβαστίδης ,  Οι ειδικές διαδικασίες στον νέο ΚΠολΔ (ν .  

4335/2015), ΕλλΔνη 2016, σελ .  74. Βλ .  και Απαλαγάκη ,  

Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του 

ΚΠολΔ ,  2η έκδ .  2017, σελ .  17], ενώ η νομολογία των δικαστηρίων 

μας στο λίγο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος ακολουθεί τη  

λύση της παραπομπής της υπόθεσης προς εκδίκαση σε άλλη 

συνεδρίαση με τη νέα τακτική διαδικασία ,  προκειμένου να τηρηθεί  

η προβλεπόμενη από το νόμο αυτό προδικασία ,  με υπολογισμό 

των προθεσμιών του άρθρου 237 ΚΠολΔ από την κατάθεση της  

κλήσης  (ΠολΠρΘεσ 12935/2017, Νομος · ΠολΠρΤρικ 57/2017, 

ΕλλΔνη ,  2017, σελ .  1528 με σημείωση Βαλμαντώνη).  

 

4. Συνέπειες  έλλειψης  των  προϋποθέσεων της  κύριας  παρέμβασης 
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Η κύρια παρέμβαση εφόσον δεν έχει τα στοιχεία της κύριας 

παρέμβασης ,  αλλά έχει , όμως ,  τα νόμιμα στοιχεία  αυτοτελούς 

αγωγής ,  υπάγεται στη διαδικασία ,  κατά   την  οποία διεξάγεται η 

κύρια δίκη και ασκείται στον πρώτο βαθμό της διαδικασίας ,  μέχρι  

την πρώτη συζήτηση της αρχικής αγωγής ,  μπορεί να 

συνεκδικαστεί ,  κατά το άρθρο 246 του ΚΠολΔ με  την άλλη αγωγή 

κατά   την  κρίση  του Δικαστηρίου (επιτάχυνση/διευκόλυνση δίκης 

- μείωση των  εξόδων  -  ΑΠ 1485/2006, Νομος), πλην όμως στην 

τακτική διαδικασία μετά τον Ν .  4335/2015 θα πρέπει να έχουν  

τηρηθεί οι προθεσμίες του άρθρου 237 ΚΠολΔ ,  οι οποίες ,  όμως ,  

διαφοροποιούνται από εκείνες της κυρίας παρεμβάσεως (άρθρο  

238 ΚΠολΔ), οπότε η εκδίκαση της ως αυτοτελούς κύριας αγωγή ,  

φαίνεται απίθανη .   

Επίσης ,  ανεξάρτητα  από τον χαρακτηρισμό της παρέμβασης 

από τον παρεμβαίνοντα ο χαρακτηρισμός της εναπόκειται στο  

δικαστήριο ,  το οποίο σε περίπτωση που δεν έχει χαρακτήρα 

κύριας παρέμβασης (π .χ . ελλείψει αυτοτελούς αιτήματος και  

υποβολής αιτήματος μόνο περί απόρριψης της αγωγής) οφείλει να 

εξετάσει το νόμιμο και παραδεκτό της ως πρόσθετης και να μην  

περιοριστεί στην απόρριψη της ως κύριας  (ΑΠ 715/1998, ΕΕΝ 

1999, σελ .  693). 

 

5.Το  αντικείμενο  της  δίκης  της  κύριας παρέμβασης 

 

Η αντιποίηση του αντικειμένου της δίκης και τελικώς το 

υποβαλλόμενο αίτημα που επιτρεπτώς μπορεί ο κυρίως 

παρεμβαίνων να υποβάλει προς κρίση στο δικαστήριο κατά  τα 

ανωτέρω διαφοροποιεί και την κύρια παρέμβαση από τις λοιπές 

μορφές παρεμβάσεως (πρόσθετη – αυτοτελή πρόσθετη) και συνιστά 

το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της κατά φύση ως κυρίας ,  
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αδιάφορα από το προβαλλόμενο δικαίωμα  (ΕφΠειρ 1008/1981, 

ΕΝΔ 1982, σελ .  139 · Ράμμος ,  ΕγχΑΔΔ  Ι ,  σελ .  295).  

Πάντως , η νομολογία δέχεται ότι δεν αποκλείεται η 

καλουμένη σύνθετη ή σωρευτική παρέμβαση ,  με την οποία ο  

παρεμβαίνων κατά ένα μέρος αντιποιείται το αντικείμενο της δίκης  

και κατά άλλο μέρος του υποστηρίζει κάποιον από τους αρχικούς 

διαδίκους ,  πάντοτε , όμως ,  ως προς το υπερβάλλον ή διαφορετικό η  

παρέμβαση αποβαίνει απαράδεκτη  (ΑΠ 807/2005, Νομος).     

 

6. Άσκηση της κύριας παρέμβασης 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 ΚΠολΔ (και) η κύρια παρέμβαση  

ασκείται όπως και η αγωγή .  Ειδικότερα , απαιτείται κατάθεση 

ιδιαίτερου δικογράφου ,  που απευθύνεται κατά του ενάγοντος όσο και 

κατά  του εναγομένου και επίδοσή του δικογράφου της κύριας  

παρέμβασης σε όλους μέχρι την άσκηση της κύριας παρέμβασης  

της διαδίκους του παρεμβαίνοντος στην κύρια δίκη ,  άρα και στους  

ομοδίκους  (ΑΠ 1104/1980, ΝοΒ 1981, σελ .  503 · ΕφΠειρ 

672/1992, Νομος), ενώ επί μη εμπρόθεσμη επίδοση ισχύουν όσα 

προαναφέρθηκαν επί αγωγής .  Περαιτέρω ,  η υποβολή προτάσεων 

δεν αρκεί ,  καθώς αποκλείεται μετά το Ν .  4335/2015 (που  

κατάργησε το παλαιό άρθρο 231 ΚΠολΔ) η προφορική άσκηση της 

κύριας παρέμβασης  (Νίκας ,  ΕγχΠολΔ ,  β΄έκδ .  (2016), σελ .  190  · 

Απαλαγάκη ,  Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων 

του ΚΠολΔ ,  β΄έκδ .  (2017), σελ .  32).  

Η προθεσμία άσκησης της κύριας παρέμβασης στην τακτική 

διαδικασία είναι εξήντα  ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και 

μετά  από προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης ενενήντα ημέρες από 

την κατάθεση της αγωγής . Κατά τη γνώμη  μας ,  με την ως άνω 
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ρύθμιση έχει σαν αποτέλεσμα αυτό ακριβώς που ο νομοθέτης  

θέλησε να αποτρέψει με τον περιορισμό της κύριας παρέμβασης  

μόνο στον πρώτο βαθμό ,  ήτοι τον αιφνιδιασμό των διαδίκων της  

κυρίας δίκης ,  καθώς οι τελευταίοι καλούνται εντός της ασφυκτικής  

προθεσμίας  [Απαλαγάκη ,  Συστηματική παρουσίαση των βασικών  

τροποποιήσεων του ΚΠολΔ ,  β΄έκδ .  (2017), σελ .  32] των σαράντα 

ή δέκα  (!) ημερών να καταθέσουν προτάσεις επί της κύριας 

παρέμβασης ,  δεδομένου μάλιστα  ότι αναβολή της δίκης επί  

τακτικής  διαδικασίας δεν επιτρέπεται . 

Στις ειδικές διαδικασίες (γαμικές διαφορές/διαφορές γονέων – 

τέκνων/οικογενειακές διαφορές/περιουσιακές διαφορές) η κύρια 

παρέμβαση ασκείται με ιδιαίτερο δικόγραφο (βλ .  νέο άρθρο 591§1 

εδ .  β΄ ΚΠολΔ  Μακρίδου , Ειδικές διαδικασίες στον Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας μετά  τον Ν .  4335/2015, 2017, σελ .  32 · 

Βαλμαντώνης σε Λεοντή ,  Ειδικές Διαδικασίες κατά  τον ΚΠολΔ ,  

2018, Εισαγ .  – άρθρο 591, αριθ .35, σελ .  19), όπως επί της  

τακτικής  διαδικασίας .  Περαιτέρω ,  η προθεσμία άσκησης της κύριας  

παρέμβασης (κατάθεσης και επίδοσης) είναι δέκα (10) ημέρες  και 

μετά  από προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης πέντε (5) ημέρες πριν  

τη συζήτηση της αγωγής  (Βαλμαντώνης ,  ο .π . ,  Εισαγ .  – άρθρο 591, 

αριθ .23, σελ .  14). Υποχρεωτικώς δε ορίζεται η δικάσιμος της  

κύριας παρέμβασης κατά  την ημερομηνία τη συζήτησης της κύριας 

υπόθεσης ,  ώστε να μην προκαλείται παρέλκυση της δίκης  

(Αιτ .Έκθ ,  V, 3 · Απαλαγάκη ,  ο .π . ,  σελ .  39 · Μαργαρίτης ,  

Συμπλήρωμα ΕρμΚΠολΔ ,  2015, Εισ .  σημ .  στα  άρθρα 591 – 645, 

αριθ .  5, σελ .  67). Είναι προφανές ότι και στην εν λόγω περίπτωση  

πρόκειται για ασφυκτικές προθεσμίες που προκαλούν αιφνιδιασμό 

των διαδίκων και ενδεχομένως οδηγούν σε αναβολή της υπόθεσης 

ελλείψει του απαραίτητου χρόνου προπαρασκευής ( ιδίως των  
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διαδίκων της κύριας δίκης), καθώς το άρθρο 241 ΚΠολΔ 

εξακολουθεί να αναπτύσσει ισχύ στις ειδικές διαδικασίες .  

Αν η κύρια αγωγή είναι εμπράγματη ,  τοτε και η κύρια  

παρέμβαση απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων  ΑΠ 

1344/1998, ΕΕΝ 2000, σελ .  114 · ΕφΙωαν 252/2009, ΕφΑΔ 

2009, σελ .  1351) ,  ή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο για το επίδικο 

ακίνητο στα  κτηματολογικά του βιβλία  (ΑΠ 1838/2014, ΕλλΔνη  

2017, σελ .  84 με παρατηρήσεις Διαμαντόπουλου). Όμοια επι στη 

δίκη αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης 

λόγω αμφισβήτησης της κυριότητας (κατ ’  άρθρο 26 παρ .  11 Ν .  

2882/2001 - ΜονΕφΑθ 3706/2015, Νομος).  

Οι προτάσεις του κυρίως παρεμβαίνοντος κατατίθενται στην 

τακτική διαδικασία μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 237 I, ΙΙ 

(238 V) προθεσμίες ,  ήτοι εντός σαράντα  ή δέκα ημερών ,  ανάλογα 

με το εάν η κύρια παρέμβαση ασκήθηκε αυτοβούλως ή μετά  από 

προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης  (Καλαβρός ,  ΠολΔ ,  4η έκδ .  

(2016), σελ .  379). Στις ειδικές διαδικασίες οι προτάσεις επί της  

κύριας παρέμβασης (όπως και επί της κύριας αγωγής) κατατίθενται 

το αργότερο κατά την προφορική συζήτηση ,  (591§1γ ΚΠολΔ -

Μακρίδου , ο .π . ,  σελ .  37), όμοια δε και στην εκούσια δικαιοδοσία 

(άρθρα 741 - 115§3 ΚΠολΔ ,  βλ .  ΕφΛαρ 360/1985, Αρμ .  1985, 

σελ .  489 · ΜονΠρΞαν 254/2003, ΧρΙΔ  2004, σελ .  820), με 

μοναδική εξαίρεση τις υποθέσεις των μικροδιαφορών (άρθρο 115§3 

ΚΠολΔ  -  Μακρίδου , ο .π . ,  σελ .  36 – 37). 

Επίσης ,  στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η κύρια 

παρέμβαση ασκείται με ιδιαίτερο δικόγραφο , καθώς μετά  την 

τροποποίηση του άρθρου 686§6 ΚΠολΔ με το Ν .  4335/2015, 

μόνο η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί προφορικά ,  
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τροποίηση που έγινε «λόγω της σοβαρότητας του δικαιώματος που  

εισάγεται προς διάγνωση»  (Αιτ .Εκθ .  Ν .  4335/2015, VIII, VI, 2). 

 

7. Ειδικα  Ζητήματα 

 

α)Κύρια Παρέμβαση σε Δίκη  Ανακοπής κατά Διαταγή 

Πληρωμής  

 

Ο Άρειος  Πάγος δέχεται ότι είναι νοητή η άσκηση κύριας 

παρέμβασης στη δίκη της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ,  

εφόσον εκείνος  που  παρεμβαίνει κυρίως  στη  δίκη ,   που  

εκκρεμεί  μεταξύ  άλλων  διαδίκων ,  καθίσταται αντίδικος και των 

δύο αυτών διαδίκων  και  επιδιώκει  την  έκβαση  της δίκης υπέρ 

αυτού ,  χωρίς όμως να μπορεί να ζητήσει με την παρέμβασή του  

την  επιδίκαση  σ`  αυτόν  αντικειμένου  διαφορετικού  ή επί πλέον 

από εκείνο για το οποίο ερίζουν  οι  αρχικοί  διάδικοι  (ΑΠ 

1233/2000, ΕλλΔνη  2002, σελ .  157 · ΑΠ 1004/1992, ΕΕΝ 1993, 

σελ .  698). 

 (Θεωρία :  i) Νικολόπουλος ,  Σκοπός , φύση και ρύθμιση της 

διαταγής πληρωμής και της διαδικασίας των διαφορών από  

πιστωτικούς τίτλους ,  1995, σελ .  29: Στη δίκη της ανακοπής δεν  

είναι δυνατή η αντιποίηση εκ μέρους  του τρίτου του αντικειμένου 

της εκκρεμούς δίκης (= ακύρωση διαταγής πληρωμής).  

i i) Κουσούλης ,  Η κύρια παρέμβαση στην πολιτική δίκη ,  1987, 

σελ .  185 επ .  :  Η κύρια παρέμβαση είναι δυνατή,  όπως και στη 

διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής). 

 

β) Αντιποίηση επί ασφαλιστικών μέτρων 
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Η άσκηση κύριας παρέμβασης είναι επιτρεπτή επί 

ασφαλιστικών μέτρων μόνον όταν ο τρίτος ισχυρίζεται ότι αυτός 

είναι ο δικαιούχος του ασφαλιστέου δικαιώματος και αντιμάχεται 

την προσωρινή δικαστική προστασία που επιδιώκει ο αιτών για τον 

εαυτό του  [ΜονΠρΧαλκ 2825/2007, Δ 2008, σελ .  169 με σημ .  

Μπέη · ΜονΠρΑθ  2752/1982, Δ 1983, σελ .  52 με αντίθετες 

παρατηρήσεις Γεωργιάδη · ΜονΠρΠειρ 1993/1988, ΕΝαυτΔικ .  

1989, σελ .  229 · Κουσούλης ,  ο .π . ,  σελ .  180 - 182 · 

Στ .Πανταζόπουλος , Το ένδικο βοήθημα της τριτανακοπής στη  

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ,  Δ 1984, σελ .  636 · 

Ράμμος/Κλαμαρής ,  ΕγχΑΔΔ  ΙΙΙ ,  ημίτ . β΄ ,  (β΄έκδ .  2010), σελ .  48 – 

49 · Τζίφρας ,  Ασφαλιστικά  Μέτρα ,  4η έκδ .  (1985), σελ .  34 · Κράνης 

σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΚΠολΔ II (2000), άρθρο 686 

αριθ .  13, σελ .  1340. Αντίθετα  :  Απ .Γεωργιάδης ,  Παρατηρήσεις στην 

ΜονΠρΑθ  2752/1982, Δ 1983, σελ .  53]. 

 Δηλαδή αντιποίηση έχουμε είτε στην περίπτωση που ο κυρίος 

παρεμβαίνων αιτείται δι ’  εαυτόν προσωρινή δικαστική προστασία 

με τη μορφή του ασφαλιστικού μέτρου που έχει ζητηθεί (π .χ .  σε  

αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης παρεμβαίνει ο τρίτος 

ισχυριζόμενος ότι εκείνος είναι ο δικαιούχος του ασφαλιζόμενου 

δικαιώματος αντί του αιτούντος αιτούμενος τη συντηρητική 

κατάσχεση δι ’  εαυτόν), είτε με τη μορφή διαφορετικού 

ασφαλιστικού μέτρου (π .χ .  στο ίδιο παράδειγμα αιτείται την  

εγγραφή προσημείωσης υποθήκης – βλ . Κουσούλη ,  ο .π . ,  σ .  181), αν 

και υπάρχουν περιπτώσεις , κατά  τις οποίες η κύρια παρέμβαση 

είναι εννοιολογικώς ασυμβίβαστη με τη φύση του συγκεκριμένου 

ασφαλιστικού δικαιώματος , όπως επί αίτησης άρσης της  

προσβολής και παράλειψης  στο μέλλον πράξης αθέμιτου 

ανταγωνισμού (ΜονΠρΑθ  2752/1982, Δ 1983, σελ .  52· Ράμμος , 
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Περί κυρίας παρεμβάσεως ,  1931, σελ .  77· Απ .Γεωργιάδης , ο .π . ,  

σελ .  53 · Κουσούλης ,  ο .π . ,  σελ .  181). 

 

γ) Εκούσια  Δικαιοδοσία 

 

Είναι νοητή η άσκηση κύριας παρέμβασης ,  εφόσον η 

παρέμβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της αίτησης ,  με την 

οποία ανοίχθηκε η δίκη ή τη ρύθμιση του επιδίκου αντικειμένου κατά 

τρόπο διαφορετικό  από εκείνο που ζητείται με την αίτηση  (ΑΠ 

148/2014, Νομος · ΑΠ 423/1970, Δ 1971, με αντίθετες 

παρατηρήσεις Μπέη · ΕφΘεσ 661/2017, Νομος · ΜΕφΘεσ  

307/2015, ΕλλΔνη 2017, σελ .  168 · Νίκας σε  

Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ,  ΕρμΚΠολΔ , Ι ,  άρθρο 79, αριθ .9 · 

Κουσούλης ,  ο .π . ,  σελ .  169).  

Κατά  άλλη άποψη  [Ράμμος – Κλαμαρής ,ΕγχΑΔΔ  IV, ημιτ .  Α΄ , 

β΄έκδ .  (2010), σελ 12 – 13 · Μπέης ,  ΠολΔ ,  άρθρο 752, σελ .  281 – 

284 · Αρβανιτάκης σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ,  ΕρμΚΠολΔ ,  

ΙΙ ,  άρθρο 752, αριθ .  3], δεν υφίσταται «αντιποίηση» στις 

περισσότερες περιπτώσεις επί εκούσιας δικαιοδοσίας στις ,  ελλείψει 

αντιδικίας για το επίδικο δικαίωμα ,  και ότι η δυνατότητα άσκησης  

κύριας παρέμβασης εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης και από 

τα τυχόν αντικρουόμενα συμφερόντων του τρίτου και των διαδίκων 

της δίκης της εκούσιας δικαιοδοσίας .   

Επίσης , έχει υποστηριχθεί ότι αποκλείεται η κύρια 

παρέμβαση ,  όταν η δίκη έχει κινηθεί με πρωτοβουλία του  

δικαστηρίου (άρθρο 747§4 ΚΠολΔ) κι ότι είναι αδιανόητη η 

άσκηση κύριας παρέμβασης από τον εισαγγελέα , ενώ επιτρέπεται το  

αντίστροφο .   

Κατά  τη γνώμη μας ,  δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η 

δυνατότητα κύριας παρέμβασης στις παραπάνω περιπτώσεις ,  καθώς 
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είναι δυνατό ,  για παράδειγμα , να κινηθεί η διαδικασία δικαστικής 

συμπαράστασης με πρωτοβουλία του δικαστηρίου ή της 

εισαγγελικής αρχής και να παρέμβει κυρίως κάποιος εκ των  

νομιμοποιούμενων να ασκήσουν την σχετική αίτηση με αίτημα να 

οριστεί ο ίδιος δικαστικός συμπαραστάτης ή άλλα  μέλη του 

εποπτικού συμβουλίου εκ των προτεινόμενων στην πράξη ή στην  

αίτηση του Εισαγγελέα (κατ ’  άρθρο 1667 ΑΚ ,   πρόκειται για τα 

πρόσωπα του συζύγου του πάσχοντος ,  εφόσον υπάρχει έγγαμη  

συμβίωση ή των γονέων ή των τέκνων αυτού βλ .  ΑΠ 1953/06, 

ΝοΒ ,  2007, σελ .  938 · ΕφΠειρ 578/2015, Νομος · ΜονΠρΠειρ  

5183/2008, ΑρχΝ 2009, σελ .  323).  

Διάκριση κύριας και πρόσθετης παρέμβασης στην εκούσια 

δικαιοδοσίας : 

Κρατούσα άποψη στη νομολογία : Κριτήριο το εάν ο 

παρεμβαίνων «αντιδικεί» με τον αιτούντα ,  πράγμα που συμβαίνει ,  

εφόσον η παρέμβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της  

αίτησης , με την οποία ανοίχθηκε η δίκη ή τη ρύθμιση του επιδίκου 

αντικειμένου κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ζητείται με  

την αίτηση ,  η παρέμβαση αυτή είναι κυρία  (ΑΠ 148/2014, Νομος 

· ΑΠ 423/1970, Δ 1971, σελ .  211 με αντίθετες παρατηρήσεις 

Μπέη · ΕφΘεσ 661/2017, Νομος · ΑΠ 259/2013 ΕΠολΔ 2013, 

σελ .  660 · ΕφΠατρ 9/2017, ΕλλΔνη 2017, σελ .  499), ενώ ,  

αντίθετα , αν υποστηρίζει την αίτηση εκείνου που κίνησε την 

διαδικασία ,  είναι πρόσθετη παρέμβαση  (ΕφΑθ  4238/2010, Νομος 

· ΕφΑθ 4079/2009, Νομος).  

Β΄ άποψη που ακολουθεί μέρος της νομολογίας και της θεωρίας : 

στην περίπτωση που ο κυρίως παρεμβαίνων αιτείται την απόρριψη 

απλώς της αίτησης πρόκειται για πρόσθετη παρέμβαση ,  ελλείψει  

αυτοτελούς αιτήματος  (ΜονΠρΠειρ 4005/2017, Νομος · 
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ΠολΠρΑθ  4665/1989, Δ 1991, σελ .  696· ΜονΠρΘεσ 9535/1994, 

Αρμ 1994, σελ .  1046 · Μπέης ,  ΠολΔ ,  άρθρο 752, σελ .  282).  

Γ΄ άποψη που επίσης έχει  γίνει δεκτή από μέρος της νομολογίας : 

Στις γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (που δεν διαξάγονται 

κατ ’  αντιδικία) πρόσθετη είναι η παρέμβαση όταν αποσκοπεί στην 

υποστήριξη της κύριας αίτησης ,  ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση  

(ακόμη δηλαδή κι αν ο παρεμβαίνων αιτείται μόνο την απόρριψη 

της κύριας αίτησης) πρόκειται για κύρια παρέμβαση ,  ενώ επί μη 

γνήσιων υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας,  όπου υπάρχει το στοιχείο 

της αντιδικίας ,  ο κυρίως παρεμβαίνων θα πρέπει να επιδιώκει την 

αναγνώριση ιδίου δικαιώματος ,  χωρίς να συμμαχεί με κάποιον από 

τους αρχικούς διαδίκους  (ΕφΑθ  2843/1978, Δ 1978, σελ .  427 · 

ΕφΑθ  1196/1979, ΕλλΔνη 1979, σελ .  250 · Κουσούλης , ο .π . ,  σελ .  

170 · Αρβανιτάκης σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΕρμΚΠολΔ  ΙΙ ,  

άρθρο 752, αριθ .  4).  

Κατά  τη γνώμη μας ,  πιο πειστική κρίνεται η κρατούσα στη  

νομολογία άποψη , καθώς ο διαχωρισμός σε γνήσιες υποθέσεις 

εκούσιας δικαιοδοσίας και σε μη γνήσιες (υποθέσεις που απλώς  

παραπέμπονται από το νομοθέτη προς εκδίκαση με τη 

συγκεκριμένη διαδικασία και στις οποίες το στοιχείο  της 

αντιδικίας συντρέχει ,  όπως στην πτώχευση ή την αίτηση για 

κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων), δεν είναι  

αδιαμφισβήτητη  (βλ .  στο παράδειγμα του συναινετικού διαζυγίου 

Παναγόπουλο ,  Το συναινετικό διαζύγιο ,  1987, σελ .  42 επ .  · 

Αθ .Πανταζόπουλο σε Απαλαγάκη ,  ΕρμΚΠολΔ ,  1η έκδ ,  σελ .  1496). 

Επιπλέον , επί των μη γνησίων υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας ,  

ως επί το πλείστον διαπλαστικών ,  το αίτημα για απόρριψη της 

αίτησης που επηρεάζει τη θέση του τρίτου ερείδεται επί του 

προβαλλόμενου δικαιώματος του τρίτου που προστατεύεται με την  
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απόρριψη του αιτήματος της κύριας δίκης , όμοια όπως στην  

αμφισβητούμενη δικαιοδοσία . 

 


