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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Κατά το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., με 

τίτλο «Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου»: «Κάθε 

πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που 

διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 

ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν 

άρθρο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικασθεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και 

εντός εύλογης προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει 

προηγουμένως συσταθεί νομίμως...»1. 

Με βάση δε τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 20 του Συντάγματος, που 

κατοχυρώνει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και τη διάταξη του άρθρου 6 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), που καθιερώνει 

το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας περιλαμβάνει ως 

μερικότερα δικονομικά συνταγματικά δικαιώματα: α) το δικαίωμα για ελεύθερη 

πρόσβαση στα δικαστήρια για έκδοση απόφασης στην ουσία της υπόθεσης, β) το 

δικαίωμα για λήψη ασφαλιστικών μέτρων και γ) το δικαίωμα για αναγκαστική 

εκτέλεση των (καταψηφιστικών) δικαστικών αποφάσεων2. 

Εξάλλου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, 

που, μαζί με το προαιρετικό Πρωτόκολλο του, κυρώθηκε με το Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ 25 

Α΄), επικυρώθηκε και άρχισε να ισχύει για την Ελλάδα από 5.8.1997 (βλ. ανακοίνωση 

Υπουργείου Εξωτερικών Φ. 0546/63/ΑΣ.292/Μ. 2870/7.5.1997, ΦΕΚ 92 Α΄), στο 

άρθρο 2 παρ. 3 αυτού ορίζει ότι: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση: α) να εγγυώνται ότι κάθε άτομο, του οποίου τα 

δικαιώματα και οι ελευθερίες, που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο, 

παραβιασθούν, θα έχει στη διάθεση του μία πρόσφορη προσφυγή, ακόμη και αν η 

παραβίαση θα έχει διαπραχθεί από πρόσωπα που ενεργούν υπό την επίσημη κρατική 

ιδιότητα τους, β) να εγγυώνται ότι η αρμόδια δικαστική, διοικητική, νομοθετική αρχή 

                                                           
1  (βλ. 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 Δημ. Νόμος) 

2 (βλ. σχετ. υπόθεση Χορνσμπι κατά Ελλάδας, Hornsby v. Greece του 1997, βλ. πρακτ. Ολομ. Ελ. Συν. της 14ης 

Γεν. Συν. της 25ης -5-1998 και συναφή της 10ης Γεν. Συν. της 24ης -2-1999, ΕλΣυν (Ολομ) 19-5/2010 Δημ. Νόμος) 
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θα αποφαίνεται πράγματι σχετικά με τα δικαιώματα του προσφεύγοντος, και να 

προωθήσουν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, γ) να εγγυώνται την εκτέλεση, 

από τις αρμόδιες αρχές, κάθε απόφασης που θα έχει κάνει δεκτή τη σχετική προσφυγή». 

Ως «πρόσφορη δικαστική προσφυγή» κατά την έννοια των άνω διατάξεων πρέπει να 

νοηθεί και η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής.  

Κατά το άρθρο δε 14 παρ. 1 εδ. α΄ του ίδιου Συμφώνου ορίζει ότι «Κάθε 

πρόσωπο έχει το δικαίωμα η υπόθεση του να δικαστεί από ... δικαστήριο ... το οποίο 

θα αποφασίσει ... και για αμφισβητήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικού 

χαρακτήρα»3.  

Η προσωρινή δε διαταγή δεν επιτρέπεται να θίγει τρίτους που δεν είναι διάδικοι, 

επιβάλλοντας σ’ αυτούς υποχρεώσεις και απαγορεύσεις4. 

 

Α) Ζητήματα συμμετοχής τρίτων στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων: 

 

 Στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων είναι δυνατή η ύπαρξη περισσοτέρων 

διαδίκων, όπως συμβαίνει και στη διαγνωστική δίκη. Στην περίπτωση αυτή είτε 

πρόκειται περί ομοδικίας ή υπάρχει παρέμβαση ή προσεπίκληση, οπότε ισχύουν οι 

γενικές διατάξεις (άρθρα 74-78 και 79-93 του ΚΠολΔ), με την επιφύλαξη του άρθρου 

686 παρ. 6 ΚΠολΔ, ως προς την άσκηση μόνον της πρόσθετης παρέμβασης με απλή 

προφορική δήλωση του παρεμβαίνοντος, όταν δικάζει την αίτηση των ασφαλιστικών 

μέτρων5. 

 

                                                           
3 (ΕλΣυν (Ολομ) 19-5/2010 Δημ. Νόμος) 

4 (βλ. σχετ. Εισήγηση Δ. Κράνη, Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των ασφαλιστικών μέτρων, ΔΣΛαρ 2012 και 

Εισήγηση Δ. Κράνη, στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, με τόπο διεξαγωγής το 

Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κατά το διάστημα από 6-9 Σεπτεμβρίου 2012, «Προσωρινή διαταγή και ανάκληση των 

αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων») 

5 (βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 2016, σελ. 44, 45) 
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i) Κύρια & Πρόσθετη Παρέμβαση 

 

Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι δυνατή τόσο η κύρια όσο και 

η πρόσθετη παρέμβαση (άρθρ. 79-85, αναλόγως). Έτσι κύρια παρέμβαση ασκεί ο 

τρίτος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο αληθής δικαιούχος του ασφαλιστέου 

δικαιώματος και αντιποιείται την προσωρινή δικαστική προστασία που ζητεί ο αιτών6, 

ενώ πρόσθετη παρέμβαση ασκεί ο τρίτος, που έχει έννομο συμφέρον να αποβεί η δίκη 

υπέρ συγκεκριμένου διαδίκου7.  

Σύμφωνα με το άρθρο 686 § 6 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή 

του με το άρθρο πέμπτο άρθρου 1 Ν.4335/2015, ορίζονταν ότι στη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο η παρέμβαση 

μπορεί να ασκηθεί και προφορικά. ΄Ηδη δε, μετά την τροποποίηση του άρθρου αυτού 

τόσο με το άρθρο πέμπτο άρθρου 1 Ν.4335/2015 όσο και κατόπιν με το άρθρο 3 

Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α01/22.12.2017) στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο 

μονομελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέμβαση και η 

ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά. Συνεπώς, από την αντιπαραβολή των 

παλαιών και των νέων διατάξεων είναι σαφές ότι καταργήθηκε πλέον η δυνατότητα 

κυρίας παρεμβάσεως χωρίς έγγραφη προδικασία, ενώ πλέον μόνο για την πρόσθετη 

παρέμβαση και την ανταίτηση υπάρχει η δυνατότητα προφορικής άσκησης αυτής, τόσο 

στο μονομελές πρωτοδικείο, όσο και στο ειρηνοδικείο8. Ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου δεν είναι επιτρεπτή η προφορική άσκηση της παρέμβασης (ούτε της 

                                                           
6 (Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα (1985) σ. 28· Μπέης, ΠολΔικον V (1983) άρθρ. 686 σ. 76· Δ. Κράνης, Ζητήματα 

ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (Προδημοσίευση από τον υπό έκδοση τόμο προς τιμήν της 

ομότιμης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Ελίζας Αλεξανδρίδου=ΝοΒ 2015.1431-1442, Ι. 

Χαμηλοθώρη, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 2016, σελ. 45, ΜονΠρΑθ 2752/1982, Δ 1983.52) 

7 (βλ. ΜονΕφΘεσ/νίκης 1247/2015 Δημ. Νόμος, ΠολΠρΑθ 888/2017 Δημ. Νόμος, ΜονΠρΧαν 80/2017 Δημ. 

Νόμος, ΜονΠρΘηβ 17/2018 (Ασφ) Δημ. Νόμος, ΜονΠρΚεφαλ 157/2017 (Ασφ) Δημ. Νόμος, ΜονΠρΛαμ 

519/2013 Δημ. Νόμος, ΜονΠρΑθ 14438/1997, ΕΕργΔ 1997.796, ΜονΠρΑθ 5214/1996, ΝοΒ 1997.1147, 

ΜονΠρΠειρ 3033/1988, ΕΝΔ 1989.304, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας(-Κράνης), ΕρμΚΠολΔ (2000), άρθρ. 686 αριθ. 

13, Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π.) 

8 (ΜΠρΗρ 1048/2018 Δημ. Νόμος) 
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πρόσθετης) και γίνεται υποχρεωτικά με ιδιαίτερο δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται και 

γνωστοποιείται όπως και η αίτηση ή και με τις προτάσεις9. 

Είναι, επίσης, δυνατή η αναβολή της εκδικάσεως της αιτήσεως και της 

ασκηθείσας παρεμβάσεως σε άλλη δικάσιμο, για να επιτευχθεί η συνεδίκασή τους10. 

Ο κυρίως παρεμβαίνων αντιδικεί κατά των αρχικών διαδίκων11 και συνεπώς 

αυτοί δικαιούνται να ασκήσουν εναντίον του ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων και 

μάλιστα από κοινού ή και χωριστά12, αφού, κατά την ορθότερη γνώμη, οι καθ’ ων η 

κύρια παρέμβαση δεν είναι μεταξύ τους αναγκαίοι ομόδικοι13. Αντίθετα, ανταίτηση 

του κυρίως παρεμβαίνοντος κατά του αιτούντος αποκλείεται από την ίδια τη φύση και 

τη λειτουργία της κύριας παρέμβασης14.  

Ο προσθέτως παρεμβαίνων15 μετέχει μεν στην εκκρεμή διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων, όμως, δεν δικαιούται να διαθέσει το αντικείμενο της δίκης ούτε 

να το διευρύνει ή να το τροποποιήσει με πράξεις ή δηλώσεις του (άρθρ. 82 ΚΠολΔ 

αναλόγως), αφού τελεί σε σχέση τυπικής μόνον αντιδικίας με τον καθ’ ου η πρόσθετη 

                                                           
9 (βλ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 45) 

10 (βλ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 45) 

11 (Κουτσούκος, Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή (1999) σ.28· Κονδύλης, Το δεδικασμένο κατά τον 

ΚΠολΔ2 (2007), §26 σ. 499, Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π.) 

12 (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ως προς την ανταγωγή 

Ράμμο, Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου Ι (1978) §182 σ. 472/ 473· Διαμαντόπουλο, Η ανταγωγή κατά 

τον  ΚΠολΔ (2003) §4 σ. 161-167· Κολοτούρο, Ανταγωγή υπό τρίτου ή κατά τρίτου, Δ 2003.327-352 (346)· 

Καλαβρό, ΠολΔικον,  ΓενΜ (2012) §36 αριθ. 153· ΑΠ 48/1986, ΕλλΔνη 1986.484 (486 o.d.), ενώ κατά τον Μπέη, 

ΠολΔικον  IIα (1974) άρθρ. 268 σ. 1152 ανταγωγή δικαιούται να ασκήσει μόνον ο εναγόμενος κατά του κυρίως 

παρεμβαίνοντος, οφείλει όμως να τη στρέψει και κατά του ενάγοντος.) 

13 (ΑΠ 1609/1980, ΝοΒ 1981.901· 1610/1980, Δ 1981.174· 651/2004· ΕφΑθ 7732/1979, Δ 1980.339· 2026/ 1988, 

ΕλλΔνη 1994.122· Γέσιου-Φαλτσή, Η ομοδικία εις την πολιτικήν δίκην (1970/1998) §36 σ. 45· Κολοτούρος, 

Ανταγωγή υπό τρίτου ή κατά τρίτου, Δ 2003.327-352 (345)· Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., πρβλ. και ΑΠ 932/1984, ΕλλΔνη 1985.394· 1423/1988, ΕλλΔνη 1999.806· 807/2005· 

αντιθ. Μπέης, ΠολΔικον  IIα (1974) άρθρ. 271 σ. 1182-1183) 

14 (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π.) 

15 (Ως προς το αναγκαίο της κλήτευσής του προσθέτως παρεμβαίνοντος, σύμφωνα με τα άρθρα 81 παρ. 3, 82 εδ. γ 

του ΚΠολΔ, βλ. σχετ. ΕφΠειρ (Ναυτ) 262/2014 Δημ. Νόμος) 
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παρέμβαση, γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται να ασκεί κατά οποιουδήποτε των διαδίκων 

ανταίτηση για ασφαλιστέο δικαίωμα όχι μόνον δικό του, αλλά ούτε του υπέρ ου η 

παρέμβαση, ενώ για τον ίδιο λόγο είναι απαράδεκτη και ανταίτηση οποιουδήποτε 

των διαδίκων στρεφόμενη εναντίον του για οποιοδήποτε δικαίωμα. Η άσκηση 

ανταίτησης από τον προσθέτως παρεμβαίνοντα ή εναντίον του είναι πάντως δυνατή αν 

αυτός υπεισέλθει κατά το άρθρ. 85 ΚΠολΔ στη θέση του διαδίκου υπέρ του οποίου 

παρενέβη και συμμετάσχει πλέον στη δίκη ως κύριος διάδικος16. Κύριος διάδικος είναι 

συνεπέστερο να γίνει δεκτό ότι γίνεται και ο προσθέτως παρεμβαίνων στην περίπτωση 

που η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη θα εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις του 

προς τον αντίδικό του, δηλαδή στην περίπτωση της αυτοτελούς πρόσθετης 

παρέμβασης (άρθρ. 83 ΚΠολΔ), αφού τότε αποτελεί αναγκαίο ομόδικο του υπέρ ου η 

παρέμβαση17. Συνακόλουθα δυνατή είναι υπό την εκδοχή αυτή η άσκηση απ’ αυτόν ή 

εναντίον του ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία, όμως, θα 

πρέπει να ασκηθεί από κοινού με τον υπέρ ου η παρέμβαση ή να στραφεί εναντίον και 

αυτού λόγω της μεταξύ τους αναγκαίας ομοδικίας (άρθρ. 268§2 ΚΠολΔ αναλόγως)18. 

Αντίθετα, η άσκηση από ή εναντίον του αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνοντος 

ανταίτησης πρέπει να θεωρηθεί απαράδεκτη και απορριπτέα19, αν γίνει δεκτή η άποψη 

ότι αυτός με την άσκηση της παρέμβασής του δεν γίνεται κύριος διάδικος, αλλά μόνον 

κατά πλάσμα του νόμου θεωρείται αναγκαίος ομόδικος του υπέρ ου η παρέμβαση και 

μόνο σε περιορισμένη έκταση εξομοιώνεται διαδικαστικά με αυτόν, στερούμενος κατά 

                                                           
16 (βλ. Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ως προς την ανταγωγή 

Μπέης, ΠολΔικον  IIα (1974) άρθρ. 268 σ. 1152/1153· Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας(-Νίκας), ΕρμΚΠολΔ (2000), 

άρθρ. 82 αριθ. 2· Διαμαντόπουλος, Η ανταγωγή κατά τον  ΚΠολΔ (2003) §4 σ. 167-171· Κολοτούρος, Ανταγωγή 

υπό τρίτου ή κατά τρίτου, Δ 2003.327-352 (348)· Καλαβρός, ΠολΔικον,  ΓενΜ (2012) §36 αριθ. 154-155) 

17 (Μπέης, ΠολΔικον  Iα (1973) άρθρ. 83 σ. 453-454· Κεραμεύς, ΑστΔικονΔ (1986) αριθ. 104 σ. 271· Δ. Κράνης, 

Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., ΑΠ 290/1978, ΝοΒ 1979.72· 507/1978, ΝοΒ 

1979.376· 417/1988, ΝοΒ 1988.910· ΕφΑθ 434/1980, ΝοΒ 1980.852· 4735/1980, ΝοΒ 1980.1569· 235/1985, Δ 

1985.639) 

18 (βλ. Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ως προς την ανταγωγή 

Μπέη, ΠολΔικον  IIα (1974) άρθρ. 268 σ. 1152· Καλαβρό, ΠολΔικον,  ΓενΜ3 (2012) §36 αριθ. 155-156) 

19 (βλ. Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ως προς την ανταγωγή 

Γέσιου-Φαλτσή, Η πολιτική δίκη σε κίνηση ΙΙα (1985) σ. 117· Κεραμεύς/ Κονδύλης/Νίκας(-Νίκας), ΕρμΚΠολΔ 

(2000), άρθρ. 83 αριθ. 5.) 
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τα λοιπά διαδικαστικών ευχερειών που προσιδιάζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο 

κύριου διαδίκου, όπως αυτές που διευρύνουν το αντικείμενο της δίκης20.  

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι είναι αυτοτελής και η πρόσθετη παρέμβαση του 

ειδικού διαδόχου21, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 225 παρ. 2 εδ. β` του ΚΠολΔ, 

ο οποίος καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο της απόφασης που θα δημοσιευθεί στο 

πλαίσιο της κύριας δίκης (άρθρο 325 αριθ. 2 του ΚΠολΔ), εφόσον κατέστη ειδικός 

διάδοχος όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το τέλος της22.  

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την παρέμβαση τρίτου στη συζήτηση της 

προσωρινής διαταγής είναι η εκκρεμοδικία αντίστοιχης παρέμβασής του στη δίκη των 

ασφαλιστικών μέτρων23.    

 

                                                           
20 (Γέσιου-Φαλτσή, Η αυτοτελής πρόσθετος παρέμβασις, Τόμος εις μνήμη Καραβά (1972) 599 (581,  585, 588)· 

Κουσούλης, Μορφές παρέμβασης στον ΚΠολΔ, Δ 1987.295-313 (299)· Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη 

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., ΕφΑθ 9560/1991, ΝοΒ 1991.1407· 2809/2008, ΕλλΔνη 2011.183· 

1250/2009, ΕλλΔνη 2012.790· την άσκηση από ή εναντίον του αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνοντος ανταγωγής 

ανεξάρτητα από τη νομική φύση της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης αρνείται γενικώς ο Διαμαντόπουλος, Η 

ανταγωγή κατά τον ΚΠολΔ (2003) §4 σ. 171-174, ενώ τη δέχεται ο Κολοτούρος, Ανταγωγή υπό τρίτου ή κατά 

τρίτου ασκουμένη, Δ 2003.327-352 (347), μολονότι θεωρεί και αυτός τον αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνοντα 

κατά πλάσμα μόνον του νόμου αναγκαίο ομόδικο του υπέρ ου η παρέμβαση).   

21 (Από τις διατάξεις των άρθρων 80 και 83 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με τις οποίες εάν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ 

άλλων τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα, μέχρι να δημοσιευθεί αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει το διάδικο αυτόν, εάν, δε, η ισχύς της 

απόφασης στην κύρια δίκη εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις εκείνου που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση προς τον 

αντίδικο του, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αναγκαστική ομοδικία, δηλαδή των άρθρων 76 μέχρι και 78 του 

ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέμβαση του άρθρου 83 του ΚΠολΔ χαρακτηρίζεται ως αυτοτελής, τούτο δε 

συμβαίνει όταν η σχετική απόφαση πρόκειται να αναπτύξει ενέργειες (όχι απλώς αντανακλαστικές) στις σχέσεις 

του παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικο του υπέρ ου η παρέμβαση βλ. σχετ. ΑΠ 1731/2011, Δημ. Νόμος, ΜονΕφΑθ 

7802/2013, ΕφΑΔ 2014/608). 

22 (ΑΠ 1731/2011, Δημ. Νόμος, ΜονΕφΑθ 7802/2013, ΕφΑΔ 2014/608, ΜονΠρΘεσ 4012/2014 (Ασφ) Δημ. 

Νόμος). 

23 (βλ. Δ. Κράνης, Προβλήματα από την εφαρμογή του ν. 4335/2015 στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, 

Εισήγηση σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, 11 Οκτωβρίου 2018, Δ. Κράνης, Προσωρινή διαταγή, 

ανάκληση και μετενέργεια των ασφαλιστικών μέτρων (2013) σ. 6-7 αριθ. 5) 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση αιτήσεως συντηρητικής 

κατασχέσεως, ο τρίτος, που αντιποιείται την ασφαλιστέα αξίωση έναντι των αρχικών 

διαδίκων και ζητεί για δικό του λογαριασμό την εξασφάλιση της απαίτησης αυτής, η 

οποία, όπως ισχυρίζεται, του ανήκει, με τη λήψη υπέρ αυτού του ασφαλιστικού μέτρου 

της συντηρητικής κατάσχεσης, νομιμοποιείται ν’ ασκήσει κύρια παρέμβαση. Σε 

περίπτωση που τρίτος έχει έννομο συμφέρον από την έκβαση της δίκης, όπως π.χ. ο 

δανειστής του αιτούντος, νομιμοποιείται ν’ ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση. Η 

παρέμβαση του τρίτου μπορεί ν’ ακολουθήσει ύστερα από ανακοίνωση της δίκης ή από 

προσεπίκληση τρίτου. Ανάγκη προσεπικλήσεως τρίτου, ως δικονομικού εγγυητή, 

μπορεί να εμφανιστεί επί αιτήσεως προς συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών 

στοιχείων του οφειλέτη24.  

Σε περίπτωση δε αιτήσεως προς εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, κύρια 

παρέμβαση τρίτου είναι παραδεκτή σε περίπτωση που ο τρίτος αντιποιείται την 

ασφαλιστέα αξίωση ή την κυριότητα στο ακίνητο, για το οποίο ζητείται η άδεια 

εγγραφής προσημείωσης. Πρόσθετη παρέμβαση νομιμοποιείται ν’ ασκήσει ο τρίτος 

που έχει έννομο συμφέρον από την έκβαση της δίκης, όπως π.χ. οι δανειστές του 

αιτούντος ή ο τρίτος που πρόκειται να συναινέσει να εγγραφεί η προσημείωση 

υποθήκης σε δικό του ακίνητο. Είναι, επίσης, δυνατή η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της 

αιτούσας την προσημείωση τράπεζας, από την τράπεζα, η οποία κατέστη ειδική 

διάδοχος της απαίτησης της αιτούσας25. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 (βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 165, όπου περαιτέρω νομολογία) 

25 (Βλ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 134, ΜΠΘ 13375/2013 Δημ. Νόμος) 
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ii) Προσεπίκληση 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 86, 87 και 88 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η 

προσεπίκληση, η διαδικαστική δηλ. πράξη με την οποία εξαιρετικά επεκτείνονται τα 

υποκειμενικά όρια της έννομης σχέσης της δίκης, επιτρέπεται σε τρεις μόνο 

περιπτώσεις και ειδικότερα: (α) των ομοδίκων επί αναγκαστικής ομοδικίας (άρθ.86 

ΚΠολΔ) (β) του αληθινού κυρίου ή νομέα, σε περίπτωση εμπράγματης αγωγής 

(άρθ.87 ΚΠολΔ) και (γ) του υποχρέου προς αποζημίωση σε περίπτωση ήττας του 

προσεπικαλούντος στην κύρια δίκη, δηλ, του καλουμένου δικονομικού εγγυητή (άρθ. 

88 ΚΠολΔ). Στην τελευταία αυτήν περίπτωση επιτρέπεται με την προσεπίκληση του 

δικονομικού εγγυητή να σωρευθεί και παρεμπίπτουσα αγωγή, με την οποία να ζητείται 

η καταβολή στον προσεπικαλούντα από τον προσεπικαλούμενο (α) όλου ή μέρους 

εκείνου, το οποίο σε περίπτωση ευδοκίμησης της κατά του εναγομένου κύριας αγωγής 

θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει στον κυρίως ενάγοντα, όταν η προσεπίκληση 

ασκείται από τον εναγόμενο ή (β) αποζημίωσης για την περίπτωση ήττας στην κύρια 

δίκη, όταν η προσεπίκληση ασκείται από τον ενάγοντα. Από τα παραπάνω συνάγεται 

περαιτέρω, ότι κατά την έννοια του άρθ.88 ΚΠολΔ, για το παραδεκτό της 

προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή πρέπει ο προσεπικαλών να ισχυρίζεται 

ότι μεταξύ αυτού και του προσεπικαλουμένου υπάρχει, σύμφωνα με το νόμο ή 

σύμβαση, έννομη σχέση, η οποία, σε περίπτωση ήττας του στην κύρια δίκη, του 

παρέχει το δικαίωμα αποζημίωσης κατά του προσεπικαλουμένου. Απαιτείται δηλ. 

στην περίπτωση της προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή να υπάρχουν δύο 

έννομες σχέσεις, μία η επίδικη στην εκκρεμή δίκη και μία η ασκουμένη με την 

προσεπίκληση, επιπλέον δε η δεύτερη να εξαρτάται από την πρώτη, με την έννοια ότι 

μόνον εάν ο προσεπικαλών ηττηθεί ως προς αυτήν (πρώτη), αποκτά δικαίωμα 

αποζημίωσης με βάση την δεύτερη κατά του προσεπικαλουμένου. Επομένως, βάση 

της, κατά το άρθρο 88 ΚΠολΔ, ασκούμενης από τον εναγόμενο προσεπίκλησης και της 

ενωμένης σ’ αυτήν παρεμπίπτουσας αγωγής κατά του προσεπικαλούμενου τρίτου, περί 

καταβολής στον προσεπικαλούντα κάθε ποσού, το οποίο, σε περίπτωση ευδοκίμησης 

κατ’ αυτού της κύριας αγωγής, ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει στον κυρίως ενάγοντα, 

δεν μπορεί να είναι παρά μόνο η τυχόν συνδέουσα τον προσεπικαλούντα και τον 

προσεπικαλούμενο ειδική έννομη σχέση, από την οποία απορρέει υποχρέωση του 
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δευτέρου να καταβάλει στον πρώτο την αποζημίωση που αξιώνει απ’ αυτόν 

(προσεπικαλούντα) ο κυρίως ενάγων. Ως εκ τούτου στοιχείο απαραίτητο της νομικής 

βασιμότητας της προσεπίκλησης και της ενωμένης σ’ αυτήν παρεμπίπτουσας αγωγής 

είναι η ύπαρξη της ως άνω ειδικής σχέσης μεταξύ προσεπικαλούντος και 

προσεπικαλούμενου, ενώ, σε περίπτωση που η ιστορική βάση αυτής 

(προσεπίκλησης) περιέχει μόνο τον ισχυρισμό ότι αποκλειστικά υπαίτιος της 

ζημίας του κυρίως ενάγοντος, και γενικότερα υπόχρεος έναντι αυτού από την επίδικη 

έννομη σχέση, υπήρξε ο προσεπικαλούμενος τρίτος, τότε η προσεπίκληση (με την 

παρεμπίπτουσα αγωγή) είναι νομικά αβάσιμη, αφού η αλήθεια αυτού του αρνητικού 

της κύριας αγωγής ισχυρισμού που συνεπάγεται την απόρριψή της, αίρει ταυτόχρονα 

και το νομικό λόγο της κατά το άρθρο 88 Κ.Πολ.Δ προσεπίκλησης και της ενωμένης 

σ’ αυτήν παρεμπίπτουσας αγωγής, ο οποίος είναι η ικανοποίηση του ηττηθέντος κυρίου 

διαδίκου σε μία και την αυτή δίκη, προς εξοικονόμηση χρόνου και δαπάνης26. 

Με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 89-90 ΚΠολΔ είναι δυνατή και στη 

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η άσκηση προσεπίκλησης και μπορούν να 

προσεπικληθούν27 τόσο οι αναγκαίοι ομόδικοι (άρθρο 86 ΚΠολΔ)28 και ο αληθής 

κύριος ή νομέας (άρθρο 87 ΚΠολΔ)29, όσο και ο δικονομικός εγγυητής (άρθρο 88 

ΚΠολΔ)30, αφού ειδικότερα η ευθύνη του τελευταίου ενεργοποιείται και στο πλαίσιο 

                                                           
26 (ΑΠ 1105/2017 Δημ. Νόμος, ΑΠ 934/2013, 2077/2013, 415/2010, 960/1999, 1202/1994, ΜονΠρΚεφαλ 34/2013 

Δημ. Νόμος) 

27 (Για την περίπτωση προσεπίκλησης, η οποία δεν εμπίπτει στις περιοριστικά οριζόμενες στο νόμο 

περιπτώσεις των άρθρων 86-88 του ΚΠολΔ, για τις οποίες επιτρέπεται η άσκησή της και ειδικώς εκείνη του 

άρθρου 86 του ΚΠολΔ, σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων, βλ. σχετ. ΠολΠρΑιγ 113/2010 Δημ. Νόμος, ΜΠρΑθ 

6122/2015 Δημ. Νόμος, ΜΠρΑθ 4901/2012 Δημ. Νόμος, ΜΠρΧαλκ 481/2012 Δημ. Νόμος, ΜονΠρΘεσ 

19938/2006 Δημ. Νόμος, ΜονΠρΑθ 14447/1997 Δημ. Νόμος, ΑπόφΕισΠρΡοδ 9/2006 Δημ. Νόμος) 

28 (βλ. σχετ. ΜονΠρΑθ 1524/2013 Δημ. Νόμος) 

29 (-συνήθως σε περιπτώσεις προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως νομής ή κατοχής, με την προσεπίκληση του 

αληθούς νομέα του πράγματος -βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 418-, βλ. & ΠΠρΑθ 1369/2012 Δημ. Νόμος) 

30 (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 45, 

ΜΠρΚεφαλ 34/2013 Δημ. Νόμος, ΜονΠρΙωαν 419/1984, ΕλλΔνη 1985.328) 
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της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων31. Ως προς τον τρόπο δε κατά τον οποίο 

ασκούνται ισχύουν οι κανόνες των άρθρων 686 §§ 1 και 4 ΚΠολΔ32. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή στη 

δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζεται ότι, ακόμη και αν γίνει δεκτή η 

κύρια αίτηση, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ήττα των προσεπικαλούντων, αφού 

ήττα, κατά την έννοια του άρθ. 88 ΚΠολΔ, νοείται η ήττα στην αντίστοιχη διαγνωστική 

δίκη, όπου κρίνεται δεσμευτικά το επίδικο δικαίωμα, ενώ η απόφαση ασφαλιστικών 

μέτρων πιθανολογεί απλώς το ασφαλιστέο δικαίωμα και διαπλάσσει προσωρινά μια 

νέα κατάσταση μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς33. Συνεπώς, κατά την άποψη 

αυτή, η έκδοση της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων δεν ενεργοποιεί εξ ορισμού 

την αναγκαία προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση δικονομικής εγγυήσεως, γι` αυτό και 

η προσεπίκληση τρίτου ως δικονομικού εγγυητή είναι ανεπίτρεπτη στη 

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Όμως, η ήττα στη δίκη των ασφαλιστικών 

μέτρων έχει τις δικές της συνέπειες και ειδικότερα ενεργοποιεί την ευθύνη του 

δικονομικού εγγυητή, αφού αυτός που καταδικάστηκε στα πλαίσια προσωρινής 

επιδικάσεως κάποιας απαιτήσεως, έχει έκτοτε γεννημένη απαίτηση 

αποζημιώσεως κατά του δικονομικού εγγυητή του και δεν είναι υποχρεωμένος προς 

το σκοπό αυτό να αναμείνει την οριστική καταδίκη του για να στραφεί στη συνέχεια 

εναντίον του. Βέβαια, η απαίτηση αποζημίωσης κατά του δικονομικού εγγυητή δεν 

είναι μεταξύ των απαιτήσεων του άρθρ. 728 ΚΠολΔ, ώστε να μπορεί να 

επιδικασθεί προσωρινά. Το γεγονός, όμως, αυτό δεν καθιστά χωρίς συμφέρον την 

προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, αφού 

παρέχει τη δυνατότητα στον προσεπικαλούντα να σωρεύσει στο δικόγραφο της 

προσεπίκλησης παρεμπίπτουσα αίτηση για λήψη άλλης μορφής ασφαλιστικών 

                                                           
31 (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 45, 

ΜονΠρΚεφ 34/2013 Δημ. Νόμος, ΜονΠρΑθ 14447/1997, ΕλλΔνη 1998.212, ΜονΠρΘεσ 1950/1978, Δ 1978.801· 

αντίθ. Γεωργίου, Προσεπίκληση, η νομική φύση και η λειτουργία της στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, 

ΕλλΔνη 1996.975-988 (987-988)· ΜονΠρΠειρ 793/2004, ΝοΒ 2004.1256.) 

32 ((βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, όπ.π. αρ. περιθ. 170-174, σελ. 44-45, ΜονΠρΚεφ 34/2013 ό.π.) 

33 (βλ. σχετ. ΜΠρΚεφαλ 34/2013 Δημ. Νόμος, ΜονΠρΑθ 14447/1997 ό.π., ΜΠΠειρ 793/2004 Δημ. Νόμος, 

ΕιρΚαλύμν 48/2015 (Ασφ) Δημ. Νόμος, Κ. Γεωργίου, Προσεπίκληση. Η νομική φύση και η λειτουργία της στη 

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ΕλλΔνη (1996) 37.988) 
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μέτρων, με τα οποία θα εξασφαλίζεται και δεν θα επιδικάζεται προσωρινά η απαίτησή 

του κατά του δικονομικού εγγυητή, στην περίπτωση, εννοείται, που υπάρχει ανάγκη 

εξασφαλίσεως της34. Συνεπώς, η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή δεν μπορεί 

να απορριφθεί εκ προοιμίου στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων35, αφού 

υπάρχουν περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν τη συμμετοχή στην εκκρεμή δίκη για 

την αποτελεσματικότερη προσωρινή προστασία των περισσότερων δικαιωμάτων με 

εξοικονόμηση χρόνου και δαπάνης και χωρίς κίνδυνο εκδόσεως αντιφατικών 

αποφάσεων36. 

Περαιτέρω, ο προσεπικαλούμενος αναγκαίος ομόδικος ή αληθής κύριος ή 

νομέας γίνεται με μόνη την προσεπίκληση κύριος διάδικος37 και συνεπώς 

παραδεκτά ασκείται κοινή από αυτόν και τους λοιπούς ομοδίκους του ή εναντίον 

αυτού και των λοιπών ομοδίκων του ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων38. Αντίθετα, 

κατά τη μάλλον κρατούσα στη θεωρία και νομολογία γνώμη, από το συνδυασμό των 

διατάξεων των άρθρων 80, 88, 89 και 277 αρ. 4 ΚΠολΔ συνάγεται ότι αν ο εναγόμενος 

προσεπικαλέσει στη δίκη εκείνον από τον οποίο, σε περίπτωση ήττας του, δικαιούται 

                                                           
34 (ΜΠρΚεφαλ 34/2013 ό.π., ΜονΠρΑθ 15513/1996, Αρμ 1997.549· ΜονΠρΑθ 14447/1997 (Δ. Κράνη) ό.π., 

ΕλλΔνη 1998.212· πρβλ. και ΜονΠρΘεσ 1950/1978, Δ 1978.801· Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας(-Κράνης), ΕρμΚΠολΔ 

(2000), άρθρ. 686 αριθ. 14· Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., αντίθ. 

ΜονΠρΠατρ 650/1979, ΕΣυγκΔ 1980.49) 

35 (ΜΠρΚεφαλ 34/2013 ό.π., ΜονΠρΑθ 14447/1997 (Δ. Κράνη) ό.π., ΜονΠρθεσ 1950/78 Δ 9. 801, ΜονΠρΙωαν 

419/84 ΕλλΔνη 26. 328, ΜονΠρΑΘ 1651/97, Κ. Μπέης, ΠολΔικ, άρθ. 686, αριθ. 2.2, σ. 75, Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. 

σελ. 45 επ.) 

36 (ΜΠρΚεφαλ 34/2013 ό.π., ΜονΠρΑθ 14447/1997 (Δ. Κράνη) ό.π. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 46) 

37 (Γέσιου-Φαλτσή, Η ομοδικία εις την πολιτικήν δίκην (1970/1998) §28 σ. 150/151· η ίδια, Η πολιτική δίκη σε 

κίνηση ΙΙα (1985) σ. 128, 130, 138, 139· Μπέης, ΠολΔικον  IIα (1974) άρθρ. 275 σ. 1198, άρθρ. 276 σ. 1199· 

Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας(-Νίκας), ΕρμΚΠολΔ (2000), άρθρ. 86 αριθ. 3 άρθρ. 87 αριθ. 1· Δ. Κράνης, Ζητήματα 

ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Πανταζόπουλος, Η προσεπίκληση κατά τον ΚΠολΔ 

(1995) σ. 43, ο οποίος πάντως (σ. 54-57) θεωρεί τον προσεπικληθέντα αληθή κύριο ή νομέα διάδικο μεν με μόνη 

την άσκηση της προσεπίκλησης όχι όμως καθεαυτό κύριο διάδικο, αλλά με εξουσίες, ωστόσο, κύριου διαδίκου· 

ΕφΑθ 2020/1983, ΝοΒ 1983.1010, ΜονΠρΑθ 1524/2013 Δημ. Νόμος) 

38 (βλ. Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ομοίως ως προς την 

ανταγωγή Μπέη, ΠολΔικον  IIα (1974) άρθρ. 268 σ. 1152·  Πανταζόπουλο, Η προσεπίκληση κατά τον ΚΠολΔ (1995) 

σ. 44· Διαμαντόπουλο, Η ανταγωγή κατά τον  ΚΠολΔ (2003) §4 σ. 176-177· Κολοτούρο, Ανταγωγή υπό τρίτου ή 

κατά τρίτου ασκουμένη, Δ 2003.327-352 (350)· Καλαβρό, ΠολΔικον,  ΓενΜ3 (2012) §36 αριθ. 158).    
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να ζητήσει αποζημίωση για το ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα, 

δηλ. εάν προσεπικαλέσει το δικονομικό εγγυητή του και συγχρόνως ενώσει μαζί με 

την προσεπίκληση και αγωγή αποζημιώσεως, ο δε προσεπικληθείς και με την 

παρεμπίπτουσα αγωγή εναγόμενος δεν παρενέβη σε αυτή, αλλά περιορίστηκε μόνο 

στην απόκρουση της προσεπικλήσεως και την άρνηση της υποχρεώσεώς του για 

αποζημίωση, δεν καθίσταται διάδικος στην κύρια δίκη μεταξύ του ενάγοντος και 

του εναγομένου39, ούτε δημιουργείται ομοδικία μεταξύ αυτού (προσεπικληθέντος) 

και του προσεπικαλέσαντος αυτόν εναγομένου40. Συνεπώς, δεν είναι επιτρεπτή στο 

πλαίσιο της δίκης αυτής η άσκηση απ’ αυτόν ή εναντίον του ανταίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων41, ακόμη και αν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του 

προσεπικαλούντος, αφού αυτή θα αποτελεί απλή και όχι αυτοτελή πρόσθετη 

παρέμβαση42. Αν, όμως, ο προσεπικαλούμενος υπεισέλθει, κατά το άρθρ. 277 αριθ. 

3 ή 4 ΚΠολΔ, στη θέση του προσεπικαλούντος και αναλάβει αντί γι’ αυτόν τη δίκη, 

είναι πλέον δυνατή η άσκηση απ’ αυτόν ή εναντίον του ανταίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων. Εξ άλλου, στην έννομη σχέση της δίκης, που δημιουργείται μεταξύ 

προσεπικαλούντος και προσεπικαλούμενου, ο τελευταίος είναι κύριος διάδικος και 

άρα είναι επιτρεπτή στο πλαίσιο της δίκης αυτής η άσκηση απ’ αυτόν κατά του 

προσεπικαλούντος ανταίτησης ασφαλιστικών μέτρων43. 

                                                           
39 (ΑΠ 1010/2017 Δημ. Νόμος, ΑΠ 332/2016 Δημ. Νόμος, ΑΠ 1961/1986, ΕλλΔνη 1988.282· ΕφΑθ 3287/1979, 

ΝοΒ 1980.107· 9679/1979, ΝοΒ 1980.821· 2179/1998, ΕλλΔνη 1998. 1681· Κεραμεύς, ΑστΔικονΔ (1986) αριθ. 

107 σ. 277· Δ. Κράνης, ό.π., Κουτσούκος, Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή (1999) σ. 73· 

Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας(-Νίκας), ΕρμΚΠολΔ (2000), άρθρ. 89 αριθ. 5· Κολοτούρος, Ανταγωγή υπό τρίτου ή 

κατά τρίτου ασκουμένη, Δ 2003.327-352 (349/350)· αντιθ. Μπέης, ΠολΔικον  Iα (1973) άρθρ. 88 σ. 461· 

Πανταζόπουλος, Η προσεπίκληση κατά  τον ΚΠολΔ (1995) σ. 79-114· ΕφΘεσ 412/1990,  ΕλλΔνη 1990.1325) 

40 (ΑΠ 1010/2017 Δημ. Νόμος) 

41 (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ως προς την ανταγωγή 

Πανταζόπουλο, Η προσεπίκληση κατά  τον ΚΠολΔ (1995) σ. 145· Κουτσούκο, Η προσεπίκληση του δικονομικού 

εγγυητή (1999) σ. 295· Καλαβρό, ΠολΔικον,  ΓενΜ (2012) §36 αριθ. 158.   

42 (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ομοίως ως προς την 

ανταγωγή ΑΠ 1741/2012, ΧρΙΔ 2013.367· πρβλ. και ΑΠ 1315/1993, ΕλλΔνη 1994.1593· Κολοτούρο, Ανταγωγή 

υπό τρίτου ή κατά τρίτου ασκουμένη, Δ 2003.327-352 (350-351).  

43 (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ό.π., Βλ. ως προς την ανταγωγή 

Διαμαντόπουλο, Η ανταγωγή κατά τον  ΚΠολΔ (2003) §4 σ. 177-178.) 
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Β) Ζητήματα συμμετοχής τρίτων στο δικονομικό διεθνές δίκαιο 

 

Από 1-3-2002, σύμφωνα με το άρθρο 76 αυτού, τέθηκε σε εφαρμογή ο 44/2001 

Κανονισμός του Συμβουλίου της 22.12.2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία την 

αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.  

Ο ανωτέρω κανονισμός αντικατέστησε την από 27.9.1968 Διεθνή Σύμβαση 

των Βρυξελλών για την διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, όπως 

αυτή ίσχυε, τροποποιηθείσα από τη Σύμβαση του Σαν Σεμπάστιαν της 26 Μαΐου 1989, 

που κυρώθηκαν από την Ελλάδα με τον ν. 1814/1988 και του ν. 2004/1992 αντιστοίχως 

και έχει αυξημένη τυπική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος44. Η 

θέσπιση του ανωτέρω Κανονισμού κατέστη αναγκαία μετά τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, που τέθηκε σε ισχύ από 1η Μαΐου 1999 και κυρώθηκε από την Ελλάδα 

με τον ν. 2691/199945, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 

και δικαιοσύνης, όπου πλέον το πρόσφορο μέσο προς ρύθμιση αυτών είναι η θέσπιση 

κανόνων στα πλαίσια του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου. Στόχος της καταρτίσεως 

του πιο πάνω Κανονισμού ήταν αφ` ενός μεν εισαγωγή συγχρόνων κανόνων διεθνούς 

δικαιοδοσίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αφ` ετέρου δε η περαιτέρω 

απλούστευση των απαραιτήτων διατυπώσεων για την ταχεία αναγνώριση και εκτέλεση 

των αποφάσεων στις υποθέσεις αυτές, μέσω απλής και ομοιόμορφης διαδικασίας, και 

συνακόλουθα η αντιμετώπιση και η λύση των προβλημάτων, που είχαν προκύψει κατά 

την εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως των Βρυξελλών46.  

 

                                                           
44 (βλ. σχετ. ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος, ΑΠ 1028/2009 Δημ. Νόμος) 

45 (οπότε τα ζητήματα συνεργασίας των κρατών - μελών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις πέρασαν από τον τρίτο 

πυλώνα της διακυβερνητικής συνεργασίας των κρατών – μελών, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί στα πλαίσια της 

Συνθήκης του Μάστριχτ (1992) υπό τον ευρύτερο τίτλο "Συνεργασία στην Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές υποθέσεις", 

όπου το πρόσφορο μέσο προς ρύθμιση αυτών ήταν η σύναψη Διεθνούς Συνθήκης (βλ. και παλαιό άρθρο 220 Συνθ. 

ΕΟΚ), στον πρώτο πυλώνα που ενσωματώνεται πλέον στην Συνθήκη, στο τρίτο μέρος αυτής, υπό τον τίτλο IV (αρθ. 

61- 69)) 

46 (βλ. σχετ. ΑΠ 1028/2009 ό.π., Π. Αρβανιτάκη – Ε. Βασιλακάκη, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, Κανονισμός 

Βρυξέλλες ΙΙα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία σελ. 318-320). 
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i) Ζητήματα δωσιδικίας (Κανονισμοί 44/2001 & 1215/2012) 

 

 Κατ’ άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού 1215/2012 (άρθρο 6, σημείο 1, του 

κανονισμού (ΕΚ) 44/2001), ένα πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στο έδαφος 

κράτους μέλους μπορεί, επίσης, να εναχθεί 1) εφόσον υπάρχουν πολλοί εναγόμενοι47, 

ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας ενός εξ αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει τόσο στενή συνάφεια μεταξύ των αγωγών, ώστε να ενδείκνυται να 

συνεκδικαστούν και να κριθούν συγχρόνως, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

έκδοσης ασυμβίβαστων αποφάσεων, λόγω της χωριστής εκδίκασής τους, κατά το 

άρθρο δε 8 παρ. 2 του Κανονισμού 1215/2012 (άρθρο 6, σημείο 2, του κανονισμού 

(ΕΚ) 44/2001), ένα πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους μέλους 

μπορεί, επίσης, να εναχθεί «αν πρόκειται για προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή 

ή άλλη προσεπίκληση, ενώπιον του δικαστηρίου της κύριας δίκης, εκτός αν μόνος 

σκοπός της ήταν να απομακρύνει τον εγγυητή ή τον προσεπικαλούμενο από το 

δικαστήριο που θα είχε διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωσή τους». Για την 

ενεργοποίηση της διάταξης αυτής δεν απαιτείται, αντίθετα από τη διάταξη του άρθρου 

8 παρ. 1 του Κανονισμού 1215/2012 (δωσιδικία της συνάφειας), το δικαστήριο της 

κύριας δίκης να είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου48. Όμως, 

ύπαρξη συνάφειας (η οποία πάντως δύσκολα θα λείπει), θ’ αποδεικνύει ότι συντρέχει 

η προϋπόθεση να μην είχε η προσεπίκληση ως μόνον σκοπό να στερήσει τον 

προσεπικαλούμενο από το δικαστήριο της κατοικίας του49. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 15 του Κανονισμού 1215/2012 

(αιτιολ. σκέψη 11 του Κανον. 44/2001), οι κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας θα 

                                                           
47 (βλ. & Μελέτη του Ι. Δεληκωστόπουλου, Λέκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, (προδημοσίευση 

σε ΕΠολΔ 2013 σελ. 166, Τιμητικός Τόμος Σπ. Βρέλλη, 2014, σ. 223 επ.) και Δημ/νη στη Νόμος «Η έδρα της 

εταιρείας στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο»). 

48 (΄Ετσι και 27-9/2017 ΔΕΚ C-24/16, C-25/16, ΔΕΚ, 15.5.1990, Kongress Agentur, C-365/88, σκέψη 11, Ι. 

Δεληκωστόπουλου, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την 

Εκτέλεση των Αποφάσεων, έκδ. 2016, σελ. 288, Γ. Πανόπουλος, Η Σύμβαση Βρυξελλών και οι Κανονισμοί 

Βρυξέλλες Ι & Ια, έκδ. 2018, σελ. 81-82) 

49 (Γ. Πανόπουλος, ό.π. σελ. 82) 
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πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας και να βασίζονται στην 

αρχή της γενικής δωσιδικίας της κατοικίας του εναγομένου. Η δωσιδικία αυτή θα 

πρέπει να ισχύει πάντοτε, εκτός από μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το 

επίδικο αντικείμενο ή η αυτονομία των διαδίκων δικαιολογεί άλλο συνδετικό στοιχείο. 

Η κατοικία των νομικών προσώπων πρέπει να καθορίζεται αυτοτελώς ώστε να 

αυξάνεται η διαφάνεια των κοινών κανόνων και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

δικαιοδοσίας. Επίσης, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του ίδιου Κανονισμού 

1215/2012 (αιτιολ. σκέψη 12 του Κανον 44/2001), η δωσιδικία της κατοικίας του 

εναγομένου πρέπει να συμπληρωθεί από εναλλακτικές δωσιδικίες, που θα ισχύουν, 

λόγω του στενού συνδέσμου μεταξύ του δικαστηρίου και της διαφοράς ή για την ορθή 

απονομή της δικαιοσύνης. Η ύπαρξη στενού συνδέσμου θα πρέπει να παρέχει 

ασφάλεια δικαίου και να αποφεύγεται το ενδεχόμενο ο εναγόμενος να ενάγεται 

ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους το οποίο δεν μπορούσε ευλόγως να 

προβλέψει. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, ιδίως σε διαφορές που αφορούν 

εξωσυμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από παραβιάσεις της ιδιωτικότητας 

και του δικαιώματος της προσωπικότητας, περιλαμβανομένης της δυσφήμισης. Κατά 

την αιτιολογική δε σκέψη 21 του Καν 1215/2012 (αιτιολ. σκέψη 15 του Κανον 44/2001), 

«Για λόγους αρμονικής απονομής της δικαιοσύνης θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα παράλληλης εκδίκασης μιας υπόθεσης και να αποφεύγεται η έκδοση 

ασυμβιβάστων αποφάσεων σε διαφορετικά κράτη μέλη...».  

Περαιτέρω, το άρθρο 13 του Κανονισμού 1215/2012 (άρθρο 11 του Κανον. 

44/2001), το οποίο περιλαμβάνεται στο τμήμα 3 του κεφαλαίου ΙΙ υπό τον τίτλο «Διεθνής 

δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων», ορίζει τα κάτωθι: «1. Σε υποθέσεις 

ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί, επίσης, να προσεπικληθεί 

ενώπιον του δικαστηρίου, που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του 

ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2. Οι διατάξεις των 

άρθρων 10, 11 και 12 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος 

κατά του ασφαλιστή, εφόσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται. 3. Αν το δίκαιο, που διέπει 

την ευθεία αγωγή, προβλέπει την προσεπίκληση του αντισυμβαλλομένου του 

ασφαλιστή ή του ασφαλισμένου, το ίδιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία και ως προς 

αυτούς…». 
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Το ΔΕΚ έχει ήδη αποφανθεί, σε σχέση με τη Σύμβαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 

για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις (ΕΕ 1982, L 388, σ. 7), ότι η αγωγή του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή 

για την ανόρθωση των ζημιών από ατύχημα και η αγωγή, με την οποία ο εν λόγω 

ασφαλιστής στρέφεται αναγωγικά, προς αποζημίωση, έναντι άλλου ασφαλιστή, που 

φέρεται να έχει καλύψει το ίδιο συμβάν, πρέπει να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως αρχική 

αγωγή και ως προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή, κατά την έννοια του άρθρου 6, 

σημείο 2, της εν λόγω Συμβάσεως50. Το Δικαστήριο στηρίχθηκε συναφώς στην έκθεση 

του P. Jenard (EE 1986, C 298, σ. 29) σχετικά με τη Σύμβαση αυτή, ότι δηλαδή η 

προσεπίκληση μπορεί να καλύπτει και την περίπτωση όπου τρίτος καθίσταται διάδικος 

προκειμένου να προασπίσει δικά του συμφέροντα. 

Δεδομένου δε ότι η ερμηνεία του ΔΕΚ, όσον αφορά στις διατάξεις της ως άνω 

Συμβάσεως, ισχύει και για εκείνες του κανονισμού 44/2001, εφόσον οι διατάξεις των δύο 

αυτών ρυθμίσεων μπορούν να χαρακτηριστούν ταυτόσημες, πρέπει να γίνει δεκτό ότι 

τούτο συμβαίνει στην περίπτωση του άρθρου 6, σημείο 2, της ίδιας Συμβάσεως και του 

άρθρου 6, σημείο 2, του κανονισμού 44/2001 αντιστοίχως51.  

Επίσης, δεδομένου ότι το άρθρο 6, σημείο 2, του κανονισμού 44/2001 (και ήδη 

άρθρο 8 σημείο 2 του Κανον 1215/2012) απαιτεί να υφίσταται συνάφεια μεταξύ, 

αφενός, της αρχικής αγωγής και, αφετέρου, της προσεπικλήσεως δικονομικού εγγυητή ή 

οποιασδήποτε άλλης προσεπικλήσεως, κατά την έννοια της συγκεκριμένης διατάξεως, 

απόκειται στο εθνικό δικαστήριο, το οποίο έχει επιληφθεί της αρχικής αγωγής, να 

ελέγξει κατά πόσον υπάρχει τέτοια συνάφεια, υπό την έννοια ότι οφείλει να βεβαιωθεί 

ότι η προσεπίκληση δεν έχει ως μοναδικό σκοπό να απομακρύνει τον εναγόμενο από 

το δικαστήριο, που θα είχε διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωσή του52. 

                                                           
50 (βλ. σχετ. απόφαση 21-1/2016 ΔΕΚ C-521/2014 Δημ. Νόμος). 

51 (βλ. σχετ. απόφαση 21-1/2016 ΔΕΚ C-521/2014 ό.π., απόφαση CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, 

EU:C:2015:335, σκέψη 60) 

52 (βλ. σχετ. απόφαση 21-1/2016 ΔΕΚ C-521/2014 ό.π., βλ. & ΕφΠειρ 428/2009 Δημ. Νόμος, κατά την οποία «…Η 

συνάφεια, η οποία υφίσταται μεταξύ της κυρίας δίκης, διά την οποία υπάρχει διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών 

δικαστηρίων και της παρεμπιπτούσης δίκης, η οποία ανοίγει διά της ασκήσεως προσεπικλήσεως εγκαθιδρύει διεθνή 

δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων διά την παρεπομένη δίκη, κάν εισέτι δεν υφίσταται άλλος δικαιοδοτικός 
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΄Ετσι, με την απόφαση με αριθμ. 21-1/2016 ΔΕΚ C-521/201453, κρίθηκε, μεταξύ 

άλλων, ως προς την ερμηνεία του άρθρου 6, σημείο 2, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 

του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 

και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2001, L 12, σ. 1), 

ότι το άρθρο 6, σημείο 2, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας 

Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 

αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (και ήδη άρθρο 8 παρ. 2 του 

Κανονισμού 1215/2012), έχει την έννοια ότι «…εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

αγωγή την οποία ασκεί τρίτος, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, κατά του 

εναγομένου της αρχικής δίκης, με αντικείμενο μια αξίωση στενά συνδεδεμένη με την 

αρχική αξίωση, καθόσον ζητείται η επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν ως 

αποζημίωση από τον εν λόγω τρίτο στον ενάγοντα της αρχικής δίκης, υπό την 

προϋπόθεση ότι η αγωγή αυτή δεν έχει ως μοναδικό σκοπό να απομακρύνει τον 

ενάγοντα από το δικαστήριο το οποίο θα είχε διεθνή δικαιοδοσία στην περίπτωσή 

του…». Όπως έκρινε το ΔΕΚ, η υπαγωγή του συνόλου της διαφοράς στο ίδιο δικαστήριο 

μπορεί να γίνει «όποια και εν είναι η βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας του 

δικαστηρίου όσον αφορά την κύρια δίκη». Το ισοδύναμο των δικαιοδοτικών βάσεων 

θέτει εδώ ζήτημα εναρμονισμένης ερμηνείας των άρθρων 8 παρ. 2 και 25 του 

Κανονισμού 1215/2012.  

Εφόσον η ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 ενεργοποιείται όποια και αν είναι η 

βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας, βάσιμα, μπορεί να προκύψει περίπτωση κατά την 

οποία η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου της κύριας δίκης θεμελιώνεται σε 

                                                           
σύνδεσμος. Το συμφέρον διά την ταυτόχρονο επίλυση δύο διαφορετικών μεν, αλλά ουσιαστικώς συνδεομένων δικών, 

ως συμβαίνει στις περιπτώσεις, που κατά το ελληνικό δίκαιο επιτρέπεται η προσεπίκληση, δικαιολογεί την θεμελίωση 

της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων και στην τοιαύτη περίπτωση (βλ. Φ. Τριανταφύλλου - 

Αλμπανίδου. Η δωσιδικία της συνάφειας σελ. 36 επ. 55 επ., βλ. κ Π. Αρβανιτάκη Καθορισμός της διεθνούς 

δικαιοδοσίας στη σώρευση αγωγών.... Αρμ. 1992 σελ. 424 επ.)…». 

53 (Δημ. Νόμος, κατά την οποία -απόφαση- η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 6, 

σημείο 2, του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, 

την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2001, L 12, σ. 1) και 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας εδρεύουσας στη Γερμανία και ασφαλιστικής 

εταιρίας εδρεύουσας στη Φινλανδία, με αντικείμενο αίτημα επιστροφής χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως 

αποζημίωση σε θύμα τροχαίου ατυχήματος). 
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έγκυρη ρήτρα παρέκτασης. Αρκεί να μην υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ ενάγοντα και 

εναγομένου ή λόγος απαραδέκτου της προσεπίκλησης (δικονομικού εγγυητή), που 

ανάγεται στους εθνικούς δικονομικούς κανόνες54. Στην ελληνική δικονομία έχει 

υποστηριχθεί η εύλογη θέση (βλ. άρθρο 31 παρ. 1 ΚΠολΔ) για τη σχέση κυρίου και 

παρεπομένου) σύμφωνα με την οποία, ειδικά επί προσεπικλήσεως δικονομικού 

εγγυητή, η συμφωνία για παρέκταση είναι παραδεκτή, εφόσον πρόκειται για 

περιουσιακό αντικείμενο, είναι έγγραφη και ρητή λόγω του μελλοντικού χαρακτήρα 

της διαφοράς55. 

 Συνεπώς, ως προς τα υποκειμενικά όρια ρήτρας παρέκτασης, θεωρείται ότι 

σε περίπτωση σύγκρουσης έγκυρης ρήτρας παρέκτασης και της δωσιδικίας της 

συνάφειας του άρθρου 8 παρ. 1 ή της προσεπικλήσεως του άρθρου 8 παρ. 2 του 

Κανονισμού, υπερισχύει, κατ’ αρχήν, η ρήτρα παρέκτασης. Το αμέσως ανωτέρω 

συμπέρασμα αποτελεί κρατούσα θέση στην επιστήμη56,57. Επίσης, η δικαιοδοσία του 

παρεκταθέντος δικαστηρίου επεκτείνεται, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη διατύπωση 

της ρήτρας παρέκτασης, δυνάμει της οποίας επελήφθη, και στην παρέμβαση, που 

ασκείται ενώπιόν του (άρθρα 6 παρ. 2 & 2 ΣΒ/ ΚΒΙ/ 8 παρ. 2 & 3 ΚΒΙα αντίστοιχα)58. 

Εν προκειμένω, μπορεί να έχουμε σύγκρουση αρχών, κατ’ άλλη διατύπωση, «δύο 

                                                           
54 (ΔΕΚ, 15.5.1990, Kongress Agentur, ό.π. σκέψη 22, βλ. & Ι. Δεληκωστόπουλου, ό.π. σελ. 288, υποσημ 70) 

55 (΄Ετσι, Στ. Πανταζόπουλος, Η προσεπίκληση κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 1995, σ. 131, βλ. & Νίκα, 

Πολιτική Δικονομία Ι, σ. 199, Ι. Δεληκωστόπουλου, ό.π. σελ. 288) 

56 (Βλ. έκθεση Jenard σε Νίκα, Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, σ. 273 (υπό την προϋπόθεση, πάντως, ότι η 

σύμβαση καλύπτει και την καταβολή εγγυήσεως), Σαχπεκίδου, Η παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας στον ενιαίο 

ευρωπαϊκό χώρο, σ. 123 και σ. 126, Κεραμέα/ Κονδύλη/ Νίκα, Ερμηνεία Ι, άρθρο 42, αριθμ. 9, Α. ΄Ανθιμο, Αρμεν. 

2014.787. Γενικότερα, για τη σύγκρουση προσεπικλήσεως και συμφωνίας παρεκτάσεως ως βάσεων διεθνούς 

δικαιοδοσίας (προ του κανονισμού 44/2001) βλ. Κεραμέως, Νομικές Μελέτες ΙΙ, 1994, σ. 571 επ., ιδίως σ. 575 & Ι. 

Δεληκωστόπουλου ό.π. σελ. 289) 

57 (βλ. ΜονΕφΠειρ 83/2015 ΕΝΔ 2015 σελ. 153, & ΠΠΘ 2063/2010, Αρμεν. 2014 σελ. 785 επ., με σημ. ΄Ανθιμου 

(787), με την οποία η παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης και η ενωμένη προσεπίκληση απορρίφθηκαν ως 

απαράδεκτες λόγω έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης. Η καθ’ ης η προσεπίκληση 

εναγομένη θεμελίωσε την ένσταση ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας σε συμβατικό όρο που όριζε τα δικαστήρια 

της Κολωνίας στη Γερμανία ως αρμόδια (βλ. σχετ. Ι. Δεληκωστόπουλου, ό.π. σελ. 289, Γ. Πανόπουλος, ό.π. σελ 

122) 

58 (Γ. Πανόπουλος, ό.π. σελ. 124) 
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επιθυμητών σκοπών: της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βουλήσεως και της αρχής 

της οικονομίας της δίκης και της αποφυγής έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων59. Στη 

Γαλλία, αντίθετα, υπερτερεί η δωσιδικία της προσεπικλήσεως έναντι της συμφωνίας 

παρέκτασης60. 

 Ειδική παράγωγη βάση διεθνούς δικαιοδοσίας επί προσεπικλήσεως 

προβλέπεται μόνον επί διαφορών από συμβάσεις ασφάλισης, στο άρθρο 10 παρ. 1 & 

3 ΣΒ / 11 παρ. 1 & 3 ΚΒΙ / 13 παρ. 1 & 3 ΚΒΙα: επί ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο 

ασφαλιστής μπορεί να προσεπικληθεί από τον αντισυμβαλλόμενό του ή τον 

ασφαλισμένο και ενώπιον του δικαστηρίου, όπου εκκρεμεί κατά του τελευταίου αγωγή 

του ζημιωθέντος, εφόσον το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου το επιτρέπει (βλ. 

άρθρο 88 ΚΠολΔ, προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή). Δεν θα είναι, όμως, δυνατή η 

προσεπίκληση σε περίπτωση έγκυρης κατ’ άρθρο 12 ΣΒ/ 13 ΚΒΙ / 15 ΚΒΙα ρήτρας 

παρέκτασης μεταξύ ασφαλιστή και αντισυμβαλλομένου, που έχουν την κατοικία τους 

στο ίδιο κράτος μέλος61. Και αντίστροφα, πάλι επί ασφάλισης αστικής ευθύνης και 

εφόσον αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου, ο 

αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή ή ο ασφαλισμένος μπορεί να εναχθεί (είτε από το 

                                                           
59 (Ι. Δεληκωστόπουλου, ό.π. σελ. 289 επ.) 

60 (΄Ετσι, άρθρο 333 του γαλλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, βλ. σχετ. Ι. Δεληκωστόπουλου, ό.π. σελ. 289) 

61  (Παρέκταση επιτρέπεται «…μόνον αν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες 

απαριθμούνται διαζευκτικά αλλά περιοριστικά, και η συνδρομή τους ελέγχεται ανεξάρτητα από τον αν το 

παρεκτεινόμενο δικαστήριο βρίσκεται ή όχι σε κράτος μέλος: α) η συμφωνία παρέκτασης είναι μεταγενέστερη της 

γέννησης της διαφοράς. ΄Ετσι επιτρέπεται και η σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας, αφού εξορισμού 

λαμβάνει χώρα μετά τη γέννηση της διαφοράς, β) η ρητή συμφωνία παρέκτασης (συναφθείσα προ της γέννησης της 

διαφοράς) επιτρέπει στο ασθενές μέρος να προσφύγει σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες καθενός από τα 

συστήματα προστασίας (συντρέχουσα διεθνής δικαιοδοσία), γ) προκειμένου μόνο για συμβάσεις ασφάλισης και 

καταναλωτικές, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την κατοικία τους, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, στο ίδιο 

κράτος μέλος και παρεκτείνουν την διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους αυτού, εκτός αν η νομοθεσία 

του απαγορεύει τέτοιες συμφωνίες, δ) προκειμένου μόνο για συμβάσεις ασφάλισης, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος 

του ασφαλιστή δεν έχει την κατοικία του σε κράτος μέλος, εκτός αν πρόκειται για υποχρεωτική ασφάλιση (π.χ. για 

αυτοκινητικά ατυχήματα κατά το Ν. 489/1976) ή για ασφάλιση επί ακινήτου που κείται σε κράτος μέλος…», βλ. 

αναλυτικά σε Γ. Πανόπουλο, ό.π. σελ. 98 & 100) 
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ζημιωθέντα είτε με προσεπίκληση από τον ασφαλιστή) και ενώπιον του δικαστηρίου 

όπου εκκρεμεί αγωγή του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή62.  

Για την παραδεκτή δε άσκηση της προσεπίκλησης63 πρέπει να συντρέχουν και 

οι σχετικές προϋποθέσεις του οικείου εθνικού δικονομικού δικαίου64. 

Περαιτέρω, ο Κανονισμός (Ε.Κ) δε με αριθμό 44/2001 του Συμβουλίου της 22 

Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία την αναγνώριση και την εκτέλεση των 

αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις στο άρθρο 9 όριζε τα ακόλουθα: 1. Ο ασφαλιστής που 

έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους - μέλους μπορεί να εναχθεί α) ενώπιον των 

δικαστηρίων του κράτους - μέλους, όπου έχει την κατοικία του ή β) σε άλλο κράτος-

μέλος, εφ` όσον την αγωγή έχει ασκήσει ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή, ο 

ασφαλισμένος, ή ο δικαιούχος, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου, όπου ο ενάγων έχει 

την κατοικία ή ... γ)..., 2...". Στο άρθρο 11 δε του άνω Κανονισμού 44/2001 (αρθρ. 10 

Συμβάσεως Βρυξελλών) με τίτλο "προσεπίκληση και ευθεία αγωγή" ορίζονται τα 

ακόλουθα: 1) Σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να 

προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος 

κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των 

αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος κατά 

του ασφαλιστή, εφ` όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται". Εν όψει της παραπομπής της 

                                                           
62 (βλ. Γ. Πανόπουλος, ό.π. σελ. 98 & 100, & αναλυτικά & σε Ι. Δεληκωστόπουλο, ό.π. σελ. 144-153) 

63 (Για την παρέμβαση στο δικονομικό διεθνές δίκαιο βλ. σχετ. Μελέτη του Π. Σ. Γιαννόπουλου, Δ.Ν., Δικηγόρου, 

Ειδικού Επιστήμονα Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δημ/νη στην ΕΠΟΛΔ 2009, 578, «Η 

ενέργεια της παρέμβασης στο δικονομικό διεθνές δίκαιο») 

 

64 (Γ. Πανόπουλος, ό.π. σελ. 82, Soptrans (2005) (σημ. 33-35): […] το άρθρο 6, σημείο 2 […] δεν επιβάλλει την 

ύπαρξη άλλου συνδέσμου πλην αυτού που επαρκεί για να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει καταστρατήγηση διεθνούς 

δικαιοδοσίας. […] όσον αφορά την προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή, το άρθρο 6, σημείο 2 […] περιορίζεται 

στον προσδιορισμό του αρμοδίου δικαστηρίου και δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτές καθαυτές τις προϋποθέσεις 

του παραδεκτού της προσεπικλήσεως και […], προκειμένου για δικονομικούς κανόνες, τα ανακύπτοντα ζητήματα 

κρίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζει το εθνικό δικαστήριο (…). Ωστόσο, η εφαρμογή των 

εθνικών δικονομικών κανόνων δεν μπορεί να θίξει την πρακτική αποτελεσματικότητα της Συμβάσεως. Ο δικαστής 

δεν μπορεί να εφαρμόσει τις προϋποθέσεις παραδεκτού που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο όταν οι 

προϋποθέσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εφαρμογής των κανόνων περί διεθνούς δικαιοδοσίας 

που προβλέπει η Σύμβαση […]). 
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παρ. 2 του άρθρου 11 του άνω Κανονισμού στο αρθρ. 9 του ιδίου Κανονισμού 

γεννήθηκε το ζήτημα κατά πόσο ο ζημιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχημα δύναται να 

χαρακτηρισθεί ως δικαιούχος, κατά την έννοια της β` περιπτώσεως της παρ. 1 του 

άρθρ. 9 του Κανονισμού. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή είναι πρόδηλο ότι εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα του ζημιωθέντος, αφού για την περίπτωση, που αυτός χρειασθεί να 

ασκήσει αγωγή για την διεκδίκηση των αξιώσεών του, έχει τη δυνατότητα να εγείρει 

αυτή και ενώπιον δικαστηρίου της χώρας της κατοικίας του με προφανή τα εντεύθεν 

γι` αυτόν πλεονεκτήματα. Εν όψει δε της αμφισβητήσεως που δημιουργήθηκε για το 

ανωτέρω ζήτημα το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ύστερα από την 

αποστολή σχετικού ερωτήματος από το γερμανικό Ακυρωτικό αποφάνθηκε ως 

ακολούθως: Η παραπομπή του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 44/2001 του 

Συμβουλίου της 22-12-2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση 

αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο άρθρο 9 παρ. 1 στοιχείο β` του 

Κανονισμού αυτού πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια, ότι ο ζημιωθείς μπορεί να 

ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος-μέλος 

ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση 

τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-μέλους. 

Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 του Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας της 11-5-

2005, η οποία θα έπρεπε να καταστεί εσωτερικό δίκαιο μέχρι 11-6-2007 και ήδη 

ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 3746/16-2-2009. Με βάση τα όσα 

προεκτέθηκαν, ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζημιογόνου στην αλλοδαπή 

αυτοκινήτου μπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και μόνιμο κάτοικο της Ελλάδος 

ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου με αίτημα επιδίκαση αποζημιώσεως για τη ζημία 

την οποία υπέστη από αυτό65. 

 

 

 

 

                                                           
65 (ΑΠ 37/2012 Δημ. Νόμος, ΑΠ 487/2011 Δημ. Νόμος, ΑΠ 640/2010 Δημ. Νόμος, ΑΠ 599/2010 Δημ. Νόμος).  
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ii) Ζητήματα συμμετοχής 

σε δίκη αναγνώρισης & εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων  

 

 Αναφορικά με την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων στις 

υποθέσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού 44/2001, κατά 

το άρθρο 1 αυτού66, ορίζονται με τις παρακάτω διατάξεις του κεφαλαίου III αυτού, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: "Ως απόφαση, κατά την έννοια του παρόντος 

κανονισμού, νοείται κάθε απόφαση εκδιδομένη από δικαστήριο κράτους - μέλους, 

οποιαδήποτε και εάν είναι η ονομασία της, όπως απόφαση, διαταγή, διαταγή 

εκτελέσεως, καθώς και ο καθορισμός της δικαστικής δαπάνης από τον γραμματέα" 

(αρθ. 32)67,68, "Απόφαση που εκδίδεται σε κράτος - μέλος αναγνωρίζεται στα κράτη - 

                                                           
66 [Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α΄ του Κανονισμού 44/2001, εξαιρούνται από 

την εφαρμογή του, η προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων, οι περιουσιακές σχέσεις 

των συζύγων και οι κληρονομικές σχέσεις. Στα θέματα που αφορούν στην προσωπική κατάσταση κατατάσσονται 

πρωτίστως τα ζητήματα του κύρους και της λύσεως του γάμου από οποιαδήποτε αιτία (βλ. Κεραμέα-Κρεμλή-Ταγαρά, 

Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, όπως ισχύει στην Ελλάδα, 1989, 

άρθρο 1, σ. 23), ενώ στα θέματα που αφορούν στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, στεγάζονται όλες εκείνες οι 

διαφορές, οι οποίες ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του γάμου ή μετά τη λύση αυτού και αφορούν σε δικαιώματα 

διαχειρίσεως και διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν κατά το νόμο ή κατά το γαμικό σύμφωνο 

και στους δύο συζύγους, έχουν δε ως αφετηρία τον συζυγικό δεσμό ή τη λύση του δεσμού αυτού (ΔΕΚ 27.3.1979, De 

Cavel, C-143/78, ΣυλλΝομολ 1979.1055 επ., ΔΕΚ 31-3-1982, C.H.W., C-25/81, ΣυλλΝομολ 1982.189 επ.). Δεν 

υπάγονται, επομένως, στις ρυθμίσεις του Κανονισμού οι διαφορές που αφορούν στο κύρος ή στην ερμηνεία του γαμικού 

συμφώνου ή στο νομικό σύστημα καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, στη διαχείριση και 

εκκαθάριση της περιουσίας μετά τη λύση του γάμου κ.ο.κ. [βλ. Νίκα, Γνωμοδότηση, ΕΠολΔ 2011.587 (588, αριθ. 4)].  

 

67 (βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 ό.π.) 

68 Έτσι, στην έννοια της αποφάσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 32 του Κανονισμού, περιλαμβάνονται και οι 

διαταγές των αγγλικών δικαστηρίων (orders), οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο εκτελέσεως των βασικών δικαστικών 

αποφάσεων, διαγιγνώσκουν, δε, την ευθύνη του εναγομένου προς καταβολή του επιδικασθέντος από αυτήν ποσού, ενώ 

επιτάσσουν την εκτέλεση των μητρικών αποφάσεων, με απειλή, μάλιστα, χρήσεως βίας και κρατικού καταναγκασμού, 

καθώς απειλούν τους αντιδίκους του ενάγοντος με πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για την περίπτωση μη 

συμμορφώσεως προς το περιεχόμενό τους [βλ. ΔΕΚ 2.4.2009, Campazzi, C-394/07, ΣυλλΝομολ 2009. Ι-2563, βλ. και 

Νίκα, Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες 

Ι), ΕΠολΔ 2013.753 επ., τον ίδιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τ. Ι, Γενικό Μέρος, 2010, § 14, αριθ. 4, υποσημ. 
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μέλη χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία" (αρθ. 33 παρ. 1), "Αποκλείεται η επί της ουσίας 

αναθεώρηση της αλλοδαπής αποφάσεως" (αρθ. 36), "Αποφάσεις που εκδόθηκαν και 

είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος εκτελούνται σε άλλο κράτος - μέλος, αφού 

κηρυχθούν εκεί εκτελεστές, με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου" (άρθρ. 38 παρ. 1)69, 

"Η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή, ευθύς ως ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 53, χωρίς έλεγχο των λόγων μη εκτέλεσης, που αναφέρονται 

στα άρθρα 34 και 35. Ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση δεν δύναται 

στο στάδιο αυτό της διαδικασίας, να καταθέσει προτάσεις" (αρθ. 41), "1. Η 

απόφαση επί της αιτήσεως για την κήρυξη της εκτελεστότητας γνωστοποιείται 

αμελλητί στον αιτούντα κατά την διαδικασία που προβλέπει το δίκαιο του κράτους - 

μέλους εκτέλεσης. 2. Η κήρυξη της εκτελεστότητας επιδίδεται ή κοινοποιείται στο 

διάδικο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, μαζί με την απόφαση, εφ` όσον αυτή δεν 

έχει ήδη επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον εν λόγω διάδικο" (αρθ. 42 παρ. παρ.1, 2) "1. 

Κατά της αποφάσεως που εκδίδεται επί της αιτήσεως για την κήρυξη της 

εκτελεστότητας μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και από τους δύο διαδίκους 2. Το 

ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου, που αναφέρεται στο παράρτημα III. 

3. Το ένδικο μέσο εκδικάζεται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την διαδικασία 

της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. 4....5.70 … " Κατά της απόφασης επί του ενδίκου 

μέσου μπορεί να ασκηθεί μόνο το ένδικο μέσο, που αναφέρεται στο παράρτημα IV 

                                                           
5, σε. 301,  Καΐση, Εκφάνσεις της δημόσιας τάξης στην αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και 

διαιτητικών αποφάσεων, 2003, σ. 77, ΜονΠρΑθ 420/2015 Δημ. Νόμος] 

69 "1. Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο ή αρμοδία αρχή, των οποίων ο κατάλογος σημειώνεται στο 

παράρτημα II. 2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται από την κατοικία του προσώπου κατά του οποίου ζητείται 

η εκτέλεση ή από τον τόπο εκτέλεσης" (αρθ. 39 παρ. παρ. 1, 2), "1. Η αίτηση υποβάλλεται κατά το δίκαιο του 

κράτους - μέλους εκτέλεσης. 2. Ο αιτών οφείλει να προβεί σε εκλογή κατοικίας στην περιφέρεια του Δικαστηρίου 

ή της αρμοδίας αρχής στην οποία απευθύνεται. Αν πάντως το δίκαιο του κράτους- μέλους εκτελέσεως δεν προβλέπει 

την εκλογή κατοικίας, ο αιτών διορίζει αντίκλητο. 3. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στο 

άρθρο 53" (αρθ. 40 παρ. παρ.1 - 3) 

70 Το ένδικο μέσο κατά της κήρυξης εκτελεστότητας ασκείται εντός μηνός από την επίδοση ή κοινοποίησή της. Αν 

ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους - μέλους άλλου από 

εκείνο στο οποίο κηρύχθηκε η εκτελεστότητα, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου είναι δύο μήνες από 

την ημέρα που έγινε η επίδοση ή η κοινοποίηση της προσωπικά ή στην κατοικία του. Η προθεσμία αυτή δεν 

παρεκτείνεται λόγω απόστασης" (αρθ. 43 παρ. παρ.1, 2, 3 και 5) 
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(αρθ. 44), "1. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο, δυνάμει 

των άρθρων 43 ή 44 δύναται να απορρίψει ή ανακαλέσει την κήρυξη της 

εκτελεστότητας, μόνον εφ` όσον συντρέχει λόγος από τους οριζόμενους στα άρθρα 34 

και 35. Αποφασίζει αμελλητί 2. Αποκλείεται η επί της ουσίας αναθεώρηση της 

αλλοδαπής αποφάσεως" (αρθ. 45 παρ. παρ.1, 2). Περαιτέρω, με τα άρθρα 34 και 35 

του Κανονισμού προβλέπονται, κατά τρόπο περιοριστικό, οι λόγοι για τους 

οποίους δεν αναγνωρίζεται η απόφαση71. Υλικά αρμόδιο δε στην Ελλάδα για την 

κήρυξη της εκτελεστότητας Δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 740 επ. Κ. Πολ. Δ. σε συνδ. προς άρθρο 

905 παρ.1 του ιδίου Κωδικός), σύμφωνα με σχετική ρύθμιση του παραρτήματος ΙΙ του 

Κανονισμού, για την εκδίκαση δε του "ενδίκου μέσου" του άρθρου 43 του 

Κανονισμού είναι το Εφετείο, σύμφωνα με σχετική ρύθμιση του παραρτήματος ΙΙΙ 

του Κανονισμού, ενώ το "ένδικο μέσο" που μπορεί να ασκηθεί, κατά το άρθρο 44 του 

Κανονισμού, είναι η αναίρεση, σύμφωνα με σχετική ρύθμιση του παραρτήματος ΙΙΙ 

του Κανονισμού. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού 

44/2001, που κατά βάση διατηρεί τη δομή και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Διεθνούς 

Συμβάσεως των Βρυξελλών, προκύπτει ότι στα πλαίσια της θεσπιζόμενης, κατά τα 

ανωτέρω, ταχείας και απλής διαδικασίας κηρύξεως εκτελεστής αλλοδαπής 

αποφάσεως κράτους - μέλους, το Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο για την 

Ελλάδα) του κράτους - μέλους εκτελέσεως, περιορίζεται στο να διαπιστώσει ότι 

πρόκειται περί εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως προερχομένης από άλλο κράτος- 

μέλος, της οποίας το αντικείμενο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω 

Κανονισμού, χωρίς να έχει δικαίωμα πλέον να ερευνήσει, εάν συντρέχει κάποιος 

από τους λόγους που δικαιολογούν την άρνηση της εκτελεστότητας, κατά τα άρθρα 

34 και 35 του Κανονισμού (σε αντίθεση προς το υπό την Διεθνή Σύμβαση των 

Βρυξελλών ισχύσαν δίκαιο) και χωρίς ο καθ` ού η εκτέλεση να δικαιούται να 

παραστεί στην ως άνω δίκη και να υποβάλλει παρατηρήσεις (ομοίως κατά το άρθρο 

34 της Διεθνούς Συμβάσεως των Βρυξελλών). Συνακόλουθα η ανωτέρω απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δέχεται την αίτηση κηρύξεως εκτελεστής της 

                                                           
71 ενώ με το άρθρο 53 ορίζονται τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο διάδικος που επικαλείται την αναγνώριση 

ή ζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας 
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αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως, δεν συνιστά ουσιαστικά δικαστική απόφαση, αλλά 

απλή δικαστική διαταγή, που υπόκειται στο κατά το άρθρο 43 παρ.1 του Κανονισμού 

ένδικο μέσο, το οποίο προσομοιάζει, στα πλαίσια του εσωτερικού δικαίου, προς την 

ανακοπή του άρθρου 583 Κ.Πολ.Δ.72. Το εν λόγω "ένδικο μέσο", παρά την ως άνω 

ατυχή ονομασία του (υπό τη Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελλών εχρησιμοποιείτο ο 

ορθότερος όρος "προσφυγή"), δεν συνιστά "έφεση" κατά της αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου, αλλά το Εφετείο, επιλαμβανόμενο αυτού, ενεργεί ως 

πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατ’ εξαίρεση του κανόνα του άρθρου 12 παρ. 2 ΚΠολΔ.73 

 Περαιτέρω, το ΔΕΚ έχει τονίσει ότι, οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, 

όπως αυτές του κανονισμού 44/200174, πρέπει να ερμηνεύονται με γνώμονα τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία, κατά πάγια νομολογία, αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των γενικών αρχών του δικαίου, των οποίων την τήρηση διασφαλίζει το 

Δικαστήριο και τα οποία έχουν πλέον κατοχυρωθεί με το Χάρτη. Συναφώς, οι διατάξεις 

του κανονισμού 44/200175 εκφράζουν στο σύνολό τους τη βούληση, λαμβανομένων 

                                                           
72 (ΑΠ 1024/2001) 

73 (Για το λόγο αυτό ασκείται με κατάθεση του δικογράφου στην γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο 

απευθύνεται (Εφετείο) και με επίδοση αυτού στον καθ` ού απευθύνεται (ΚΠολΔ 585§1, 215§1) εντός της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 43§ 5 του Κανονισμού αποκλειστικής προθεσμίας του ενός ή των δύο μηνών, βλ. 

σχετ. ΑΠ 1028/2009 Δημ. Νόμος, Π. Αρβανιτάκη – Ε. Βασιλακάκη, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, Κανονισμός 

Βρυξέλλες ΙΙα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία σελ. 318-320). 

 

74 (βλ. ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος «…Σύμφωνα με το άρθρο 288 της ΣΛΕΕ (Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), πρώην άρθρο 249 ΣΕΚ (Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) και παλαιότερα ΣΕΟΚ 

(Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας), ο κανονισμός που εκδίδεται από τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης έχει γενική ισχύ, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Από 

τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο κανονισμός αποτελεί πηγή παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου (της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) και ότι έχει άμεση εφαρμογή, τιθέμενος σε ισχύ από την έκδοση και δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας πλέον μέρος του εφαρμοστέου εσωτερικού δικαίου κάθε κράτους μέλους, χωρίς 

να απαιτείται, κατ` αρχήν, για την εφαρμογή του η λήψη μέτρων από τις εθνικές αρχές (ΑΠ 7/2009)…». 

75 (βλ. σχετ. ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος «…από 1-3-2002, σύμφωνα με το άρθρο 76 αυτού, τέθηκε σε εφαρμογή ο 

44/2001 Κανονισμός του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 

την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αριθμ. L012, της 16/1/2001. Ο εν λόγω Κανονισμός αντικατέστησε την από 27/9/1968 

Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελλών, όπως αυτή ίσχυε μετά την τροποποίησή της από τη Σύμβαση του Σαν Σεμπάστιαν 

της 26ης Μαΐου 1989, που κυρώθηκαν από την Ελλάδα με τους νόμους 1814/1988 και 2004/1992, αντίστοιχα (ΑΠ 
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υπόψη των σκοπών του κανονισμού αυτού, οι διαδικασίες που καταλήγουν σε έκδοση 

δικαστικών αποφάσεων να διεξάγονται τηρουμένων των δικαιωμάτων άμυνας που 

διασφαλίζονται βάσει του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ε.Ε. 76.  

Σύμφωνα δε με τις αιτιολογικές σκέψεις 16 έως 18 του Κανονισμού 44/2001: 

«(16) Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης στην [Ένωση] δικαιολογεί 

την αυτόματη αναγνώριση των αποφάσεων που εκδίδονται σε κράτος μέλος, χωρίς να 

απαιτείται καμία διαδικασία, εκτός σε περίπτωση αμφισβήτησης. (17) Η 

προαναφερόμενη αμοιβαία εμπιστοσύνη απαιτεί αποτελεσματικότητα και ταχύτητα της 

διαδικασίας με την οποία κηρύσσεται εκτελεστή σε κράτος μέλος απόφαση που εκδόθηκε 

σε άλλο κράτος μέλος. Για το σκοπό αυτό, μια απόφαση θα πρέπει να κηρύσσεται 

εκτελεστή κατά τρόπο οιονεί αυτόματο, μετά από απλό τυπικό έλεγχο των 

υποβαλλομένων εγγράφων, χωρίς να έχει το δικαστήριο τη δυνατότητα να προβάλει 

αυτεπαγγέλτως έναν από τους λόγους μη εκτέλεσης που προβλέπονται από τον ανά 

χείρας κανονισμό. (18) Ο σεβασμός των δικαιωμάτων της υπεράσπισης επιβάλλει 

ωστόσο τη δυνατότητα του εναγομένου να ασκήσει, ενδεχομένως, ένδικο μέσο, που 

εξετάζεται κατ’ αντιδικία, κατά της κηρύξεως της εκτελεστότητας, εφ’ όσον αυτός 

θεωρεί ότι στοιχειοθετείται ένας από τους λόγους μη εκτελέσεως. Η δυνατότητα άσκησης 

ενδίκων μέσων πρέπει να αναγνωρίζεται, επίσης, στον αιτούντα, σε περίπτωση που 

απορρίπτεται η αίτησή του για να κηρυχθεί μια απόφαση εκτελεστή.»77. 

                                                           
1028/2009) και έχει, όπως προαναφέρθηκε, αυξημένη τυπική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος 

(ΑΠ 1027/2011)…») 

76 (κατά το οποίο κάθε πρόσωπο του οποίου θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζει το δίκαιο 

της Ένωσης έχει δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-

559/2014 απόφαση Δημ. Νόμος & απόφαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, A, C?112/13, EU:C:2014:2195, σκέψη 51 

και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

77 (Βάσει αυτής της εμπιστοσύνης την οποία επιδεικνύουν αμοιβαίως τα κράτη μέλη όσον αφορά τα νομικά τους 

συστήματα και τα δικαιοδοτικά τους όργανα μπορεί να γίνεται δεκτό ότι, σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής του 

εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης, το σύστημα ενδίκων μέσων, που προβλέπεται σε κάθε κράτος μέλος, 

συμπληρούμενο με τον κατά το άρθρο 267 ΣΛΕΕ μηχανισμό υποβολής προδικαστικών ερωτημάτων, παρέχει επαρκείς 

εγγυήσεις στους πολίτες. Πράγματι, ο κανονισμός 44/2001 στηρίχθηκε στη θεμελιώδη ιδέα κατά την οποία οι πολίτες 

υποχρεούνται, καταρχήν, να χρησιμοποιούν όλα τα ένδικα μέσα που τους παρέχει το δίκαιο του κράτους μέλους 

προελεύσεως. Εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις που καθιστούν υπερβολικά δυσχερή ή αδύνατη την άσκηση 

των ενδίκων μέσων στο κράτος μέλος προελεύσεως, οι πολίτες πρέπει να ασκούν εντός του κράτους μέλους αυτού όλα 
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 ΄Ετσι, το άρθρο 33 του Κανονισμού 44/2001 προέβλεπε τα ακόλουθα: «1. 

Απόφαση που εκδίδεται σε κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη μέλη 

χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. 2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κάθε ενδιαφερόμενος που 

επικαλείται ως κύριο ζήτημα την αναγνώριση μπορεί να ζητήσει, κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στα τμήματα 2 και 3 του παρόντος κεφαλαίου, να διαπιστωθεί ότι η 

απόφαση πρέπει να αναγνωρισθεί. 3. Αν η επίκληση της αναγνώρισης γίνεται 

παρεμπιπτόντως ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, το δικαστήριο αυτό έχει διεθνή 

δικαιοδοσία να κρίνει σχετικά.». Με τις διατάξεις δε των άρθρων 34 και 35 του 

Κανονισμού, προβλέπονταν οι λόγοι για τους οποίους δεν αναγνωρίζεται η απόφαση. 

Από τις διατάξεις των άρθρων αυτών, συνάγεται ότι θεσμοθετήθηκε από τον 

Κανονισμό το σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης των ενδοκοινοτικών 

αποφάσεων και ότι, σε περίπτωση αμφισβήτησης, κάθε ενδιαφερόμενος, που 

επικαλείται ως κύριο ζήτημα την αναγνώριση, μπορεί να ζητήσει, κατά τη διαδικασία 

που προβλέπεται στα τμήματα 2 και 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού, να διαπιστωθεί 

ότι η απόφαση πρέπει να αναγνωρισθεί (άρθρο 33 παρ. 2).  

 Περαιτέρω, από τα τμήματα 2 και 3 του κεφαλαίου III του Κανονισμού, όπου 

παραπέμπει η ως άνω διάταξη, προκύπτει ότι, για την αναγνώριση των ενδοκοινοτικών 

αποφάσεων, εφαρμόζεται η διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας, η οποία διέρχεται 

δύο στάδια. Ειδικότερα, το πρώτο στάδιο ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 38 

έως 42 του Κανονισμού και διαμορφώνεται ως μία exparte διαδικασία, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την παντελή έλλειψη αντιδικίας, καθώς δεν υφίσταται 

οιαδήποτε δυνατότητα προβολής ισχυρισμών και αντιρρήσεων κατά της αίτησης εκ 

μέρους του διαδίκου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση (άρθρο 41 εδ. β΄ 

Κανονισμού)78. Ειδικότερα, για την κήρυξη της εκτελεστότητας στην Ελλάδα απαιτείται 

                                                           
τα διαθέσιμα ένδικα μέσα προκειμένου να αποτρέψουν εξ υπαρχής προσβολή της δημοσίας τάξεως, βλ. σχετ. απόφαση 

25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 ό.π., απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015, Diageo Brands, C?681/13, EU:C:2015:471, 

σκέψεις 63, 64). 

78 (΄Ετσι, με την απόφαση ΜονΠρΑθ 420/2015 Δημ. Νόμος, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως για την αναγνώριση 

και την κήρυξη της εκτελεστότητας στην ημεδαπή,  αποφάσεως αγγλικού δικαστηρίου, υπό την ισχύ του 

Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001, με την οποία είχε διαταχθεί η απαγόρευση κάθε νομικής και πραγματικής μεταβολής 

οκτώ (8) συνολικώς ακινήτων στην Ελλάδα, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο καθ’ ου η αίτηση, μέχρι της 

πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως του εφάπαξ κεφαλαιοποιημένου ποσού διατροφής έναντι πρώην συζύγου (προ 

της ισχύος του Καν 4/2009), κρίθηκε ότι η διαταγή αυτή (order) εντάσσεται στην έννοια της αποφάσεως, κατά τη 
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η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης (άρθρο 38 παρ. 1 Κανονισμού) στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο (άρθρο 39 

παρ. 1 σε συνδυασμό με Παράρτημα ΙΙ Κανονισμού)79. Τηρείται, δε, η διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας, με τις αναγκαίες στο επίπεδο του Κανονισμού προσαρμογές 

(άρθρα 40 παρ. 1 Κανονισμού και 741 επ. ΚΠολΔ)80. Για την υποβολή της αίτησης και 

της ορισθείσας δικασίμου δεν ειδοποιείται ο καθ’ ου  η εκτέλεση, ο οποίος, ακόμη και 

                                                           
διάταξη του άρθρου 32 του Κανονισμού 44/2001, ενώ τα διαταχθέντα με αυτήν ασφαλιστικά μέτρα εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ίδιου Κανονισμού, εφόσον η φύση του ασφαλιστέου δικαιώματος αφορά εν προκειμένω σε 

διαφορά αστικού χαρακτήρα και δη στη διατροφική αξίωση της αιτούσας (άρθρα 1 παρ. 1 και 5 παρ. 2 του Κανονισμού) 

και ότι συνεπώς, αφενός μεν ο καθ’ ου η αίτηση, απαραδέκτως παραστάθηκε, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως 

στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου του πρώτου διαγραφόμενου από τις διατάξεις του 

Κανονισμού 44/2001 σταδίου αναγνωρίσεως και κηρύξεως της εκτελεστότητας των ως άνω διαταγών του 

αλλοδαπού δικαστηρίου, δεδομένου ότι με αυτές (διατάξεις Κανονισμού) θεσπίζεται, μία αυστηρώς exparte 

διαδικασία, στην οποία δε δύναται παραδεκτώς να συμμετάσχει και να καταθέσει προτάσεις και απαραδέκτως ο 

καθ’ ου η αίτηση κατέθεσε προτάσεις και προέβαλε στην παρούσα δίκη τις αντιρρήσεις του κατά της κρινόμενης 

αιτήσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 41 εδ. β΄ του Κανονιμού, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από το 

παρόν Δικαστήριο (τις τοιαύτες αντιρρήσεις του δύναται αυτός παραδεκτώς να προβάλει, ασκώντας κατά της παρούσας 

αποφάσεως το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 43 του Κανονισμού 44/2001 ένδικο βοήθημα της 

προσφυγής), αφετέρου δε, απαραδέκτως, για τον ίδιο ως άνω λόγο, ασκήθηκαν κύριες παρεμβάσεις). 

79 Η κατά τόπο, δε, αρμοδιότητα του Δικαστηρίου αυτού καθορίζεται από την κατοικία του προσώπου, κατά του οποίου 

ζητείται να γίνει η εκτέλεση ή από τον τόπο της εκτελέσεως (άρθρο 39§2 Κανονισμού). 

80 Εκείνος, δε, που υποβάλει την αίτηση, έχει υποχρέωση να διορίσει αντίκλητό του στην Ελλάδα [άρθρο 40 παρ. 2 εδ. 

β΄ Κανονισμού (ΕφΑθ 7701/2004, ΔΕΕ 2005.441). Ύστατο, δε, χρονικό σημείο διορισμού αντικλήτου είναι αυτό της 

επιδόσεως της αποφάσεως που κηρύσσει την αλλοδαπή απόφαση εκτελεστή, εφόσον το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει 

έτερο συγκεκριμένο χρόνο (βλ. απόφαση Δ.Ε.Κ. της 10ης Ιουλίου 1986, C-198/85, FernandCarron κατά Ο.Δ.Γ., 

σκέψεις 10-11). Σκοπός της ως άνω διατύπωσης είναι να εξασφαλισθεί η δυνατότητα στον αντίδικο του αιτούντος, 

δηλαδή σ’ εκείνον, κατά του οποίου ζητείται να διαταχθεί η εκτέλεση, να ασκήσει την προσφυγή, που προβλέπει ο 

Κανονισμός, χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε διατυπώσεις εκτός της περιφέρειας του δικαστηρίου της κατοικίας 

του. Με βάση, δε, τα προαναφερόμενα και λαμβανομένου ιδίως υπ’ όψιν του σκοπού της προρρηθείσης διατάξεως, 

συνάγεται ότι η τήρηση της τελευταίας δεν ανάγεται σε διαδικαστική προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως του 

άρθρου 38 παρ. 1 του Κανονισμού ή της συζητήσεως αυτής (βλ. σχετ. ΕφΘεσ 267/1999, Αρμ 1999.718, ΜονΠρΑθ 

420/2015 Δημ. Νόμος, Κρεμλή στο συλλογικό έργο «Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την 

εκτέλεση αποφάσεων όπως ισχύει στην Ελλάδα», 1989, σελ. 244, άρθρο 33 αρ. 2, τον ίδιο στο «Συμπλήρωμα 1989-

1996» του ανωτέρω συλλογικού έργου, 1996, σελ. 135-136, άρθρο 33, Πίψου, Η άμυνα του οφειλέτη στο πλαίσιο 

της συμβάσεως των Βρυξελλών, στο συλλογικό έργο «LiberAmicorum Κ. Κεραμέως, Η σύμβαση των Βρυξελλών 

για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων - Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα», 2000, σελ. 

333, 361-364, Νίκα, Ο τρόπος ασκήσεως της κατ’ άρθρο 36 ΣυμΒρ προσφυγής εναντίον της αποφάσεως που κήρυξε 

εκτελεστή αλλοδαπή απόφαση, Αρμ 1996.1408, 1412 υποσ. 36, Βασιλακάκη, Σημείωμα, Αρμ 1994.1409-1410, 

Κόμνιο, Παρατηρήσεις, Αρμ 1999.974-975, Άνθιμο, Παρατηρήσεις, ΕΠολΔ 2012.65) 
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αν λάβει γνώση με άλλο τρόπο, δεν έχει δικαίωμα, κατά το άρθρο 41 εδ. β΄ του 

Κανονισμού, να παραστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης και να υποβάλει προτάσεις, με 

τυχόν ενστάσεις του81. Το δε Δικαστήριο περιορίζεται σε έναν τυπικό απλώς έλεγχο των 

εγγράφων, που προβλέπονται στον Κανονισμό και πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση 

(άρθρα 40 παρ. 3, 53 και 54 Κανονισμού), χωρίς να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 

αυτεπάγγελτα την ύπαρξη τυχόν λόγων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 

34 και 35 του Κανονισμού και κωλύουν την αναγνώριση και την κήρυξη της 

εκτελεστότητας της αλλοδαπής αποφάσεως (άρθρο 41 εδ. α΄ Κανονισμού), ή να προβεί 

σε αναθεώρησή της (άρθρο 36 Κανονισμού)82. Το Δικαστήριο δέχεται την αίτηση και 

κηρύσσει εκτελεστή την αλλοδαπή απόφαση, αν βεβαιωθεί ότι συντρέχουν όλες οι 

απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις, που προβλέπονται στον Κανονισμό. Ο 

αποκλεισμός, δε, του καθ’ ου η εκτέλεση κατά το πρώτο στάδιο αποβλέπει στον 

αιφνιδιασμό του, για να μην αποκρύψει τυχόν περιουσιακά του στοιχεία στο κράτος της 

εκτέλεσης. Η απόφαση, όμως, που κηρύσσει εκτελεστή την αλλοδαπή απόφαση, 

γνωστοποιείται στον καθ’ ου η εκτέλεση, ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει τη διαδικασία 

και το κύρος της κατά το δεύτερο στάδιο, που ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 

43 έως 47 του Κανονισμού, αν θεωρεί ότι στοιχειοθετείται ένας από τους λόγους περί μη 

αναγνωρίσεως και κηρύξεως εκτελεστής της αλλοδαπής αποφάσεως, που προβλέπονται 

από τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Κανονισμού. Έτσι θεραπεύεται ο 

αποκλεισμός του καθ’ ου η εκτέλεση κατά το πρώτο στάδιο, αφού μπορεί, κατά το δεύτερο 

αυτό στάδιο, να ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Εφετείου το «ένδικο μέσο» 

(ορθότερα προσφυγή, που ομοιάζει σε ανακοπή ή σε τριτανακοπή), που του παρέχεται 

και το οποίο εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας [(άρθρο 

43 παρ. 1, 2 και 3 σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού)83.  

 

                                                           
81 (ΕφΠειρ 71/2005, ΧρΙΔ 2006.807, με παρατ. Γιαννόπουλου, Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τ. Ι, 2010, 

§ 14, αριθ. 13, σ. 309 επ.) 

82 Κατά τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 1 του Κανονισμού, εάν δεν προσαχθεί η βεβαίωση του δικαστηρίου του κράτους 

μέλους έκδοσης της αποφάσεως, που προβλέπεται από το άρθρο 54 του Κανονισμού, το Δικαστήριο μπορεί, εφόσον 

κρίνει ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς, να απαλλάξει τον αιτούντα από το βάρος αυτό. 

83 (ΑΠ 1028/2009, ΑΠ 608/2008, Δημ. Νόμος, ΑΠ 1024/2001, ΕλλΔνη 2002.402,ΕφΘεσ 434/2010, ΕΠολΔ 

2011.199, ΕφΑθ 7701/2004 ΔΕΕ 2005.441) 
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 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 34, σημείο 1 του Κανονισμού 44/2001: 

«Απόφαση δεν αναγνωρίζεται: 1. αν η αναγνώριση αντίκειται προφανώς στη 

δημόσια τάξη του κράτους αναγνωρίσεως…»84. ΄Οσον αφορά στην έννοια της 

«δημοσίας τάξεως» το Δικαστήριο, με τη με αριθμ. 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 

απόφαση85, έκρινε ότι η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνεύεται στενά, καθόσον συνιστά 

εμπόδιο στην επίτευξη ενός από τους βασικούς σκοπούς του εν λόγω κανονισμού, και ότι 

πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μολονότι τα κράτη μέλη 

παραμένουν καταρχήν ελεύθερα να καθορίζουν, δυνάμει της επιφυλάξεως που 

διατυπώνεται στο άρθρο 34, σημείο 1, του κανονισμού 44/2001, σύμφωνα με τις εθνικές 

τους αντιλήψεις, τις απαιτήσεις της δημοσίας τάξεώς τους, τα όρια της έννοιας αυτής 

εμπίπτουν στην ερμηνεία του ως άνω κανονισμού86. Κατά συνέπεια, καίτοι δεν απόκειται 

στο Δικαστήριο να ορίσει το περιεχόμενο της δημοσίας τάξεως κράτους μέλους, παρά 

ταύτα οφείλει να ελέγχει τα όρια εντός των οποίων ο δικαστής κράτους μέλους δύναται 

να ανατρέξει στην έννοια αυτή προκειμένου να μην αναγνωρίσει απόφαση προερχόμενη 

από άλλο κράτος μέλος87. Ειδικότερα, όσον αφορά το ζήτημα υπό ποιες περιστάσεις το 

γεγονός ότι μια απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους έχει εκδοθεί κατά παράβαση των 

διαδικαστικών εγγυήσεων μπορεί να αποτελεί λόγο αρνήσεως αναγνωρίσεως, βάσει του 

άρθρου 34, σημείο 1, του κανονισμού 44/2001, το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι η επιφύλαξη 

                                                           
84 (Το άρθρο 34, σημεία 1 και 2, του εν λόγω κανονισμού προβλέπει τα εξής: «Απόφαση δεν αναγνωρίζεται: 1. 

αν η αναγνώριση αντίκειται προφανώς στη δημόσια τάξη του κράτους αναγνωρίσεως. 2. αν το εισαγωγικό έγγραφο 

της δίκης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερημοδικήσαντα εναγόμενο εγκαίρως 

και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αμυνθεί, εκτός εάν ο εναγόμενος παρέλειψε να ασκήσει προσφυγή κατά 

της αποφάσεως ενώ μπορούσε να το πράξει.», το άρθρο 35, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 44/2001, «η αρχή 

ενώπιον της οποίας ζητείται η αναγνώριση δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις στις οποίες το δικαστήριο 

του κράτους μέλους προελεύσεως έχει θεμελιώσει τη διεθνή δικαιοδοσία του. Η διεθνής δικαιοδοσία των 

δικαστηρίων του κράτους μέλους προελεύσεως δεν ερευνάται. Το κριτήριο της δημοσίας τάξεως περί του οποίου 

γίνεται λόγος στο άρθρο 34, σημείο 1, του κανονισμού αυτού δεν έχει εφαρμογή στους κανόνες περί διεθνούς 

δικαιοδοσίας»). 

85 (καθώς και στη σκέψη 55 της αποφάσεως της 28ης Απριλίου 2009, Αποστολίδης (C?420/07, EU:C:2009:271) 

86 (βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 Δημ. Νόμος, απόφαση της 28ης Απριλίου 2009, Αποστολίδης, 

C?420/07, EU:C:2009:271, σκέψη 56 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

87 (βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014, Δημ. Νόμος, απόφαση της 28ης Απριλίου 2009, Αποστολίδης, 

C?420/07, EU:C:2009:271, σκέψη 57 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 
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δημοσίας τάξεως την οποία προβλέπει η διάταξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον 

καθόσον μια τέτοια προσβολή έχει ως συνέπεια ότι η αναγνώριση της συγκεκριμένης 

αποφάσεως στο κράτος μέλος αναγνωρίσεως θα συνιστούσε πρόδηλη παράβαση 

ουσιώδους κανόνα δικαίου στην έννομη τάξη της Ένωσης και, επομένως, στην 

έννομη τάξη του εν λόγω κράτους μέλους88. 

 Με την ΑΠ 93/2017 κρίθηκε δε ότι στην Ελλάδα θα θεωρηθεί ότι η 

αλλοδαπή απόφαση αντίκειται στη δημόσια τάξη, εάν δια της εκτελέσεως αυτής 

πρόκειται να υλοποιηθούν στην περιοχή της ελληνικής επικράτειας καταστάσεις που δεν 

προσαρμόζονται στην ηθική, δικαιϊκή, πολιτειακή και οικονομική τάξη που επικρατεί 

στην Ελλάδα και θεμελιώνει τον κρατούντα βιοτικό ρυθμό... Συνακόλουθα τούτων, δεν 

συγχωρείται να κηρυχθεί απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου εκτελεστή στην Ελλάδα, 

όταν εξαιτίας του περιεχομένου της η εκτέλεση της θα προσέκρουε σε θεμελιώδεις 

πολιτειακές, ηθικές, κοινωνικές, δικαιϊκές ή οικονομικές αντιλήψεις, που κρατούν στη 

χώρα. Μόνο το γεγονός ότι το ελληνικό δίκαιο αγνοεί ορισμένο θεσμό ή ορισμένη 

ρύθμιση που προβλέπεται στο αλλοδαπό δίκαιο και εφαρμόσθηκε από την απόφαση ή ότι 

στο ελληνικό δίκαιο κρατεί αντίθετος κανόνας, δεν σημαίνει ότι η απόφαση αντίκειται 

στην εγχώρια δημόσια τάξη89. 

 Σημειώνεται, επίσης, ότι με την απόφαση 25-5-2016 ΔΕΚ C- 559/2014 

κρίθηκε ότι «…ο δανειστής ενός οφειλέτη δεν δύναται να ασκήσει ένδικο μέσο κατά 

αποφάσεως επί αιτήσεως περί κηρύξεως εκτελεστότητας στην ημεδαπή αν δεν είχε 

μετάσχει επισήμως ως διάδικος στη δίκη στην οποία άλλος δανειστής του εν λόγω 

οφειλέτη είχε ζητήσει την κήρυξη της εκτελεστότητας…»90. 

                                                           
88 (βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014, ό.π., απόφαση της 16ης Ιουλίου 2015, Diageo Brands, 

C?681/13, EU:C:2015:471, σκέψη 50).  

89 («…Δεν επιτρέπεται όμως να εκτελεστεί στην Ελλάδα απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, όταν από την εκτέλεση της 

πρόκειται, λόγω της αντιθέσεώς της που ενυπάρχει σ` αυτήν προς τις θεμελιώδεις πιο πάνω αντιλήψεις, να διαταραχθεί 

ο έννομος ρυθμός που κρατεί στη χώρα…», βλ. σχετ. ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος) 

90 (βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 Δημ. Νόμος «…αν το δικαστήριο του κράτους μέλους 

αναγνωρίσεως μπορούσε να εκτιμήσει την ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων τρίτου, ο οποίος δεν μετέσχε στη 

διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους προελεύσεως και ο οποίος ζητεί έναντι αυτού την αναγνώριση και 

εκτέλεση της αλλοδαπής αποφάσεως, το ως άνω δικαστήριο θα κατέληγε ενδεχομένως σε εξέταση του βασίμου της 

αποφάσεως αυτής, δηλ. θα μπορούσε να οδηγήσει το δικαστήριο αυτό σε εξέταση προδήλως αντίθετη προς τα άρθρα 

36 και 45, παράγραφος 2, του κανονισμού 44/2001, κατά τα οποία σε καμία περίπτωση η αλλοδαπή απόφαση δεν 
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 ΄Ηδη, ο Κανονισμός 1215/201291 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 

αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο 

οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό 44/2001 και εφαρμόζεται στα κράτη – μέλη 

της Ε.Ε. (με εξαίρεση τη Δανία) από τις 10 Ιανουαρίου 2015, σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο Κανονισμό 44/2001, επέφερε σημαντικά αλλαγές στα ζητήματα 

θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίας και εκτέλεσης των αποφάσεων, που επηρέασαν τις 

επιλογές του και στα ασφαλιστικά μέτρα. Η σημαντικότερη αλλαγή του Κανονισμού 

1215/2012, του οποίου το πεδίο εφαρμογής, εκτεινόμενο σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις, είναι ευρύτατο (άρθρ. 1), υπήρξε η κατάργηση της κήρυξης της 

εκτελεστότητας (exequatur)92.  

Με τον Κανονισμό 44/2001, στο πλαίσιο της Ε.Ε., μια απόφαση αστικού ή 

εμπορικού χαρακτήρα, ακόμη και ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε σε ένα 

κράτος-μέλος, για να εκτελεστεί σε άλλο κράτος - μέλος, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

αρκούσε να ήταν εκτελεστή στο κράτος έκδοσης, αλλά θα έπρεπε προηγουμένου να 

κηρυχθεί εκτελεστή στο κράτος υποδοχής από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή του 

κράτος αυτού, με την τήρηση μιας απλοποιημένα ex parte (μονομερούς) διαδικασία, 

στην οποία δεν παρεχόταν βήμα ακρόασης σε εκείνον κατά του οποίου στρεφόταν η 

εκτέλεση93. Αντιρρήσεις κατά της κήρυξης της εκτελεστότητας μπορούσε να προβάλει 

                                                           
μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο αναθεωρήσεως επί της ουσίας…», & απόφαση της 23ης Απριλίου 2009, Draka 

NK Cables κ.λπ. (C?167/08, EU:C:2009:263, σκέψη 31) 

91 (βλ. σχετ. απόφαση 27-9/2017 ΔΕΚ C-24/16 , C-25/16 Δημ. Νόμος, «…Ο κανονισμός 44/2001 αντικατέστησε, 

στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, τη Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Σεπτεμβρίου 1968 (ΕΕ 1982, L 388, σ. 7, 

στο εξής: Σύμβαση των Βρυξελλών). Ο κανονισμός 44/2001 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για 

τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, 

L 351, σ. 1), ο οποίος άρχισε να ισχύει από τις 10 Ιανουαρίου 2015. Κατά το άρθρο 66, παράγραφος 1, του εν 

λόγω κανονισμού, αυτός «εφαρμόζεται μόνο στις αγωγές που ασκούνται, στα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται 

ή καταγράφονται και στους δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίνονται ή συνάπτονται κατά ή μετά την 10η 

Ιανουαρίου 2015…»). 

92 (βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 2016 σελ. 25 επ.) 

93 (στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, η κήρυξη της εκτελεστότητας ελάμβανε χώρα με απόφαση του μονομελούς 

πρωτοδικείου, που δίκαζε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, βλ. σχετ. & Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 25 

επ.) 
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ο καθ' ου η εκτέλεση σε ένα δεύτερο στάδιο με την άσκηση προσφυγής κατά της 

κηρύξασας την εκτελεστότητα απόφασης, η οποία (προσφυγή) είχε το χαρακτήρα 

τριτανακοπής94, για τους αναφερόμενους στα άρθρα 34 και 35 λόγους (προφανώς 

αντίθεση στη δημόσια τάξη, στέρηση του δικαιώματος ακρόασης στην τακτική δίκη, 

ασυμβίβαστο με προηγούμενη απόφαση, παραβίαση των βάσεων διεθνούς 

δικαιοδοσίας σε συμβάσεις καταναλωτών και σε υποθέσεις ασφαλίσεων, 

περιορισμένος έλεγχος των βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας)95. 

Με τον Κανονισμό 1215/2012 καταργείται και η πιο πάνω απλοποιημένη 

διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού, 

"απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος και είναι εκτελεστή σε αυτό το 

κράτος μέλος είναι ομοίως εκτελεστή στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να 

απαιτείται κήρυξη της εκτελεστότητας". Για να εκτελεστεί μια τέτοια απόφαση σε 

άλλο κράτος μέλος αρκεί αυτή να συνοδεύεται με τη βεβαίωση του άρθρου 53, που 

εκδίδεται από το δικαστήριο προέλευσης και πιστοποιεί ότι η απόφαση είναι εκτελεστή 

(άρθρ. 42)96,97. Η απαλλαγμένη πλέον από την κήρυξη της εκτελεστότητας εκτελεστή 

                                                           
94 (βλ. I. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 25 επ., του ιδίου, Τα ασφαλιστικά μέτρα υπό το πρίσμα των κοινοτικών 

Κανονισμών 44/2001 και 805/2004, ΕφΑΔ 2008, 150 επ.) 

95 (βλ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 25-26) 

96 («…Με τις ρυθμίσεις αυτές ο Κανονισμός 1215/2012 προσεγγίζει τον εφαρμοζόμενο σε αποφάσεις, που επιδικάζουν 

μη αμφισβητούμενες χρηματικές απαιτήσεις αστικού ή εμπορικού χαρακτήρα Κανονισμό 805/2004 για τον ευρωπαϊκό 

εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με τον οποίο απόφαση εκδοθείσα σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο 

κράτος μέλος, χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί εκεί εκτελεστή, αρκεί απλώς να έχει πιστοποιηθεί από το δικαστήριο 

που την εξέδωσε ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος (άρθρ. 5 και 6 του Καν. 805/2004). Μετά την κατάργηση της 

κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) με τον Κανονισμό 1215/2012 επιρρίπτεται πλέον το βάρος στον καθ'ου η 

εκτέλεση οφειλέτη, ο οποίος θέλει να αποτρέψει την εκτέλεση στο κράτος υποδοχής της εκδοθείσας σε άλλο κράτος 

μέλος απόφασης, να προσφύγει ο ίδιος στο δικαστήριο (στη χώρα μας στο μονομελές πρωτοδικείο), ζητώντας την 

έκδοση ευνοϊκής υπέρ αυτού απόφασης, με την οποία θα αναιρείται η εξ ορισμού εκτελεστότητα της αλλοδαπής 

απόφασης, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 45 λόγους, οι 

οποίοι είναι όμοιοι με εκείνους των άρθρων 34 και 35 του Κανονισμού 44/2001…», βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. 

σελ. 26) 

97 [«…Σύμφωνα, με ειδική πρόβλεψη του άρθρου 42 παρ. 2 του Κανονισμού 1215/2012, η Βεβαίωση του άρθρου 

53, εκτός από την περιγραφή του διαταχθέντος ασφαλιστικού μέτρου και την αναφορά ότι η απόφαση είναι 

εκτελεστή στο κράτος μέλος προέλευσης θα πρέπει εδώ να περιέχει και την πιστοποίηση ότι το δικαστήριο του 

κράτος προέλευσή της απόφασης έχει αρμοδιότητα να κρίνει την ουσία της υπόθεσης δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι 
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απόφαση παρέχει αυτόματα την εξουσία στον ενδιαφερόμενο να λάβει ασφαλιστικά 

μέτρα σε άλλο κράτος μέλος. Τίτλος για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι η 

ίδια η αλλοδαπή δικαστική απόφαση, της οποίας το εκτελεστικό εύρος περιλαμβάνει 

και τα ασφαλιστικά μέτρα. Δεν απαιτείται δηλαδή να εκδοθεί κάποια άλλη απόφαση 

που να διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων98,99,100. Υπό την ισχύ δε του 

Κανονισμού 44/2001 οι εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού αυτού 

αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, για να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος, θα 

έπρεπε να κηρυχθούν εκεί εκτελεστές με την ακολουθούμενη και για τις υπόλοιπες 

αποφάσεις διαδικασία του Κανονισμού αυτού. Η επελθούσα ήδη, όπως έχει 

προαναφερθεί, κατάργηση της κήρυξης της εκτελεστότητας με τον Κανονισμό 

1215/2012 ισχύει αδιάκριτα και για τις αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων101. 

                                                           
το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων στήριξε τη διεθνή δικαιοδοσία του σε δικαιοδοτική βάση του Κανονισμού 

1215/2012…», βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 30)] 

98 («…Στο ελληνικό δίκαιο ανάλογη πρόβλεψη υφίσταται στο άρθρο 724 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο η οριστική 

απόφαση και η διαταγή πληρωμής παρέχουν την εξουσία στο δανειστή για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων της 

συντηρητικής κατάσχεσης και τns προσημείωσης υποθήκης…», βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 28) 

99 («…Υπό την ισχύ του Κανονισμού 44/2001 τη δυνατότητα αυτή για λήψη ασφαλιστικών μέτρων παρείχε η αλλοδαπή 

δικαστική απόφαση, μόνο ύστερα από την κήρυξη της εκτελεστότητάς της με την εκεί προβλεπόμενη διαδικασία (άρθρ. 

47 παρ. 2 Καν. 44/2001). Τα ασφαλιστικά μέτρα που μπορεί να επιβάλει ο ενάγων είναι εκείνα που προβλέπει το δίκαιο 

του κράτους εκτέλεσης. Πρέπει, όμως, να καλύπτουν της προδιαγραφές του Κανονισμού…», βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, 

ό.π. σελ. 28) 

100 (Ο ΚΠολΔ δεν έχει περιλάβει ειδικές διατάξεις διατάξεις που να ρυθμίζουν την αναγνώριση και την κήρυξη της 

εκτελεστότητας των αλλοδαπών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, γίνεται, όμως, δεκτό ότι αλλοδαπά ασφαλιστικά 

μέτρα, προερχόμενα από χώρα που δεν υπάγεται στον Κανονισμό 1215/2012 και η οποία δεν έχει συνάψει με την 

Ελλάδα σχετικά διεθνή σύμβαση, μπορούν να αναγνωρίζονται και να κηρύσσονται εκτελεστά στην ημεδαπή με τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 323 και 905 ΚΠολΔ, βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 30) 

101 (Κατά τη διάταξη του στοιχ. γ της παρ. 2 του άρθρου 42, σύμφωνα με την οποία, για την εκτέλεση μιας απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος, αν το ασφαλιστικό μέτρο διατάχθηκε χωρίς κλήτευση εκείνου 

εναντίον του οποίου στρέφεται, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει επιπροσθέτως να περιλαμβάνεται και 

αποδεικτικό επίδοσής της απόφασης στον τελευταίο. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με εκείνη του άρθρου 2 

στοιχ. α εδ. γ, σύμφωνα με την οποία, ο όρος απόφαση δεν περιλαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα που διατάσσονται 

χωρίς κλήτευση του καθ’ ου, εκτός εάν η απόφαση που διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο έχει επιδοθεί στον τελευταίο 

πριν από την εκτέλεσή της. Από τη συνδυαστική ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων προκύπτει ότι απόφαση 

ασφαλιστικών μέτρων, που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος μετά από μονομερή (ex parte) διαδικασία, δηλαδή χωρίς 

κλήτευση εκείνου κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση, αποτελεί απόφαση δεκτική εκτέλεσης σε άλλο κράτος μέλος 

υπό την προϋπόθεση ότι επιδόθηκε στον τελευταίο πριν από την εκτέλεση. Με τη ρύθμιση αυτή ο Κανονισμός 
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Τρίτος δανειστής του καθ’ ου δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση 

άρνησης της εκτέλεσης102. 

 ΄Οσον αφορά δε στον Κανονισμό 2201/2003 (του Συμβουλίου της ΕΕ), για τη 

διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές 

διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας103,104, ο οποίος αντικατέστησε τον 

Κανονισμό 1347/2000 (του Συμβουλίου της ΕΕ)105 και αποτελεί το βασικότερο 

νομοθέτημα στο πεδίο του ευρωπαϊκού οικογενειακού διεθνούς δικαίου, η θέσπισή του 

                                                           
1215/2012 διαφοροποιείται στο σημείο αυτό σημαντικά από τον Κανονισμό 44//2001, ο οποίος εντάσσει στο ρυθμι-

στικό του πλαίσιο μόνο τα ασφαλιστικά μέτρα που λαμβάνονται ύστερα από δίκη, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα 

ακρόασή του καθ'ου. Ο Κανονισμός 1215/2012 αποδέχεται πλέον και τις εκδιδόμενες ύστερα από μονομερή (ex parte) 

διαδικασία αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, όπως είναι, στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου, εκείνες που εκδίδονται 

με βάση το άρθρο 687 ΚΠολΔ, υπό την προϋπόθεση ότι επιδίδονται στον καθ' ου πριν από την εκτέλεσή τους, ο οποίος 

έχει τη δυνατότητα να ακουστεί και αμυνθεί μόνο μετά την έκδοση της απόφασή με τα ένδικα βοηθήματα που του 

παρέχει το δίκαιο του κράτος έκδοσης της απόφασης, βλ. σχετ. Ι. Χαμηλοθώρη, ό.π. σελ. 30,31) 

102 (Η λύση αυτή ίσχυε ήδη κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης των Βρυξελλών και κατ’ εφαρμογή του Καν 44/2001, 

επιβεβαιώνεται και ως προς τον Καν 1215/2012, βλ. σχετ. Ι. Δεληκωστόπουλου, ό.π. 10 παρ.5) 

103 Ο Κανονισμός 2201/2003 είναι άμεσα εφαρμοστέος, βάσει του άρθρου 249 ΣΕΚ, χωρίς ν’ απαιτείται η 

μεταφορά του στην εσωτερική έννομη τάξη με ειδικό νομοθέτημα. Υπερισχύει τυχόν αντίθετων εθνικών διατάξεων. 

Συνεπώς, ως προς τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (διεθνής δικαιοδοσία / 

αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων) εφαρμόζεται μόνον ο Κανονισμός και όχι οι αντίστοιχες διατάξεις του 

ΚΠολΔ (π.χ. άρθρο 3 και 22 επ., 323, 905). Ως προς τα λοιπά δικονομικά θέματα εφαρμόζονται οι κοινές 

δικονομικές διατάξεις (π.χ. εφαρμογή άρθρου 4 εδ. β΄ ΚΠολΔ, περί απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης σε 

περίπτωση διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων). 

104 [Οι υποθέσεις που εμπίπτουν σε αυτόν ορίζονται στο άρθρο 1, «1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, 

ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου, σε αστικές υποθέσεις που αφορούν: α) το διαζύγιο, το δικαστικό 

χωρισμό και την ακύρωση του γάμου και β) την ανάθεση, άσκηση και αφαίρεση της γονικής μέριμνας. Δεν 

εφαρμόζεται ο Κανονισμός ως προς τα θέματα διατροφής, η οποία (διεθνής δικαιοδοσία) καθορίζεται σύμφωνα 

με το άρθρο 3 του Κανονισμού 4/2009 της 18.12.2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την 

αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής και περιουσιακών 

σχέσεων των συζύγων -βλ. σχετ. (Κανονισμός (ΕΕ) 1103/2016 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη 

θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της 

αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων). Στο άρθρο 1 παρ. 3 

γίνεται αναφορά σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που παραμένουν εκτός του υλικού πεδίου εφαρμογής]. 

105 (σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και 

διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων) 
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εξυπηρετεί την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο πλαίσιο της δημιουργίας 

ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στο ίδιο πεδίο εντάσσονται ο 

Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την 

αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής και ο 

Κανονισμός 1259/2010 της 20ης Δεκεμβρίου 2010 (Ρώμη ΙΙΙ), για την εφαρμογή της 

ενισχυμένης συνεργασίας ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το 

δικαστικό χωρισμό, ο οποίος ισχύει μόνο σε 16 κράτη μέλη. 

Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κανονισμού 2201/2003, 

«Αποφάσεις που εκδόθηκαν σε κράτος μέλος για την άσκηση της γονικής μέριμνας 

παιδιού, οι οποίες είναι εκτελεστές σε αυτό το κράτος μέλος και έχουν επιδοθεί, 

μπορούν να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος αφού κηρυχθούν εκτελεστές με 

αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου…». Κατά τη διάταξη δε της παρ. 1 του άρθρου 31 του 

ίδιου Κανονισμού, «1. Το Δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση αποφασίζει σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Ούτε το πρόσωπο, κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση 

ούτε το παιδί έχουν στο στάδιο αυτό της διαδικασίας, δικαίωμα υποβολής 

παρατηρήσεων…». Η νομική αδυναμία του του καθ’ ου η εκτέλεση να υποβάλει 

παρατηρήσεις, ενώ διαρκεί το στάδιο κηρύξεως μίας αλλοδαπής αποφάσεως ως 

εκτελεστής, καθιστά ανώφελη τη συμμετοχή του καθ’ ου στη σχετική διαδικασία και, 

περαιτέρω, ανώφελη την κλήτευσή του στην ίδια διαδικασία106. Ο αυστηρά μονομερής 

χαρακτήρας της διαδικασίας δεν έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 6 αριθμ. 1 

ΕυρΣΔΑ, ούτε και θίγει το δικαίωμα ακροάσεως του καθ’ ου η εκτέλεση ή του τέκνου, 

το οποίο κατοχυρώνεται μέσω της δυνατότητας ασκήσεως προσφυγής σύμφωνα με το 

άρθρο 33107. Ο μονομερής χαρακτήρας της διαδικασίας αποβλέπει προφανώς στη 

                                                           
106 (ΕφΑθ 589/2009 ΕλλΔνη 2009.795 (υπό τον Κανονισμό 2201/2003), ΜονΠρΤρικ 46/2001 ΑρχΝ 2004.373 (υπό 

τη ΣυμΒρ), βλ. σχετ. Π. Γιαννόπουλο σε Π. Αρβανιτάκη, Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, 

Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση 

αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, έκδ. 2016 σελ. 308 επ.) 

107 (Γαλλικό Ακυρωτικό, 6.3.2007, ΕΠολΔ 2008.122, με σημ. Π. Γιαννόπουλου, σύμφωνη η θεωρία και η νομολογία 

υπό τη ΣυμΒρ και τον Κανονισμό 44/2001: ΑΠ 1024/2001, ΕλλΔνη 2002.402, ΕφΠειρ 71/2005, ΧρΙΔ 2006.811, 

με σημ. Π. Γιαννόπουλου, Κεραμεύς/ Κρεμλής / Ταγαράς, Η Σύμβαση των Βρυξελλών, σ. 248, Απαλαγάκη, Δ 

2000.765, Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα σε. 225 σημ. 157, βλ. συναφώς & ΄Εκθεση Borras, υπό άρθρ. 23 αριθ. 88, 

Π. Γιαννόπουλου, Π. Αρβανιτάκη - Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, ό.π. σελ. 309). 
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διαμόρφωση ενός σύντομου και ευέλικτου νομικού πλαισίου για την ολοκλήρωση του 

πρώτου σταδίου της διαδικασίας, κατ’ αναλογία προς τους νομοθετικούς σκοπούς που 

υπηρετούσε η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 34 ΣυμΒρ108,109. Ως εκ τούτου πρέπει 

να θεωρηθούν ανεφάρμοστες εν προκειμένω οι ρυθμίσεως των άρθρων 748 αριθμ. 3, 

752, 753 ΚΠολΔ: από τη στιγμή που δεν νοείται η συμμετοχή ούτε των άμεσα 

ενδιαφερομένων στη δίκη, πρέπει να αποκλεισθεί η δυνατότητα άσκησης 

παρεμβάσεως ή προσεπικλήσεως στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας110. Συνεπώς, 

πρέπει ν’ αποκλεισθεί, ενόψει του αποκλειστικού χαρακτήρας της διαδικασίας 

κηρύξεως της εκτελεστότητας και η δυνατότητα ασκήσεως τριτανακοπής111.  

Προβληματισμό δικαιολογεί ο μονομερής χαρακτήρας της διαδικασίας επί 

αιτήσεως μη αναγνωρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 21 αριθμ. 3. Στην περίπτωση αυτή 

η διαδικαστική θέση του αιτούντος τη μη αναγνώριση παρουσιάζεται αντεστραμμένη 

σε σύγκριση με το άρθρο 34 ΣυμΒρ ως νομοτεχνικού προτύπου του άρθρ. 31. 

Δεδομένου ότι η αντίκρουση των ισχυρισμών του καθ’ ου η εκτέλεση στην 

εξεταζόμενη περίπτωση προϋποθέτει εξ’ ορισμού αντιδικία και διεξαγωγή της δίκης 

στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, όπως ρητά προβλέπει 

η ρύθμιση του άρθρου 33 αριθμ. 1 για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, η κατάφαση 

                                                           
108 (Υπό το οποίο γινόταν δεκτό ότι η ταχεία κήρυξη της εκτελεστότητας απέβλεπε στο να στερηθεί ο καθ’ ου την 

ευκαιρία να αποκρύψει τα περιουσιακά στοιχεία του στο κράτος εκτελέσεως, ματαιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

την ικανοποίηση του δανειστή, Γέσιου – Φαλτσή, ΕΕυρΔ 1982.265, Κεραμεύς / Κρεμλής / Ταγαράς, ανωτ., σε. 247, 

Π. Γιαννόπουλου, Π. Αρβανιτάκη - Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, σελ. 309) 

109 (βλ. ΄Εκθεση Borras, αριθμ. 88: «Στην παράγραφο 1, προσδιορίζεται ο «εκούσιος» και «αιτήσει του 

ενδιαφερομένου» χαρακτήρας της διαδικασίας εκτελέσεως, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα να ακουσθούν οι 

ισχυρισμοί του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, ακόμη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις…», βλ. 

αναλυτικά Π. Γιαννόπουλο σε Π. Αρβανιτάκη - Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, σελ. 310, υποσημ. 

11). 

110 (Υπέρ της ερμηνευτικής εκδοχής ότι δεν είναι νοητή η παρέμβαση τρίτων στη διαδικασία κηρύξεως της 

εκτελεστότητας, Πολωνικό Ακυρωτικό, 21.3.2006, I CSK 434/2006 σε Curia, No. 2007/38, στο πλαίσιο του 

Κανονισμού 44/2001, με αφορμή παρέμβαση εις ολόκληρον συνοφειλέτη, ο οποίος είχε συμμετάσχει ως διάδικος 

στη δίκη όπου είχε εκδοθεί η απόφαση, της οποίας ζητούνταν η κήρυξη της εκτελεστότητας, αλλά χωρίς να έχει 

στραφεί ο αιτών κατά αυτού στο στάδιο του exequatur, Π. Γιαννόπουλος σε Π. Αρβανιτάκη - Ε. Βασιλακάκης, 

Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, σελ. 310) 

111 (Π. Γιαννόπουλος σε Π. Αρβανιτάκη - Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, σελ. 309-310) 
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του μονομερούς χαρακτήρα της διαδικασίας στην εξεταζόμενη περίπτωση θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει ισχυρούς ερμηνευτικούς ενδοιασμούς ως προς τη 

συμβατότητά της με τη διάταξη με αριθμ. 6 αριθμ. 1 της ΕυρΣΔΑ112. 

Επίσης, σημειώνεται ότι ο δικαιούχος διατροφής, ο οποίος ευρίσκεται στο 

έδαφος Κράτους-Μέλους της Ε.Ε., όπου ισχύει η από 20.6.1956 διεθνής Πολυμερής 

Σύμβαση της Νέας Υόρκης "Περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή", η οποία 

κυρώθηκε με το ν.δ. 4421/1964113 και πέτυχε την έκδοση εκτελεστής απόφασης από 

δικαστήριο Κράτους - Μέλους, δύναται να υποβάλει στην "Αντιπροσωπεία 

Διαβίβασης" του τελευταίου αίτηση με περιεχόμενο την εκτέλεση της απόφασης σε 

άλλο Κράτος - Μέλος, συμβαλλόμενο, ομοίως, μέρος στην ανωτέρω Σύμβαση, όπου 

κατοικεί ο υπόχρεος114. Στην ως άνω περίπτωση, αιτών παραμένει ο δικαιούχος της 

διατροφής, η δε "Αντιπροσωπεία Λήψης", η οποία ενεργεί στο όνομα και για 

λογαριασμό του, δεν αποκτά την ιδιότητα της αιτούσας, ούτε θεωρείται ως τρίτη 

κατ` εξαίρεση νομιμοποιούμενη προς υποβολή της αίτησης διάδικος115. 

                                                           
112 (Το ΔΕΚ αντιμετώπισε το ζήτημα στην υπόθεση Inga Rinau, Δεκ, 11.7.2008, C 195/08 PPU, ΣυλλΝομολ 2008 

Ι.5271, κρίνοντας ότι οι περιορισμοί του άρθρου 31 αριθμ. 1 δεν μπορούν να ισχύουν επί αιτήσεως μη 

αναγνωρίσεως, βλ. σχετ. Π. Γιαννόπουλο σε Π. Αρβανιτάκη - Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, σελ. 

311-312) 

113 [Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός της σύμβασης αυτής, είναι να διευκολύνει τη διεκδίκηση διατροφής όταν ο 

δικαιούχος και ο υπόχρεος βρίσκονται στην επικράτεια διαφορετικών συμβαλλομένων κρατών, μέσω των αντίστοιχων 

"Αντιπροσωπειών Διαβίβασης και Λήψης" της αίτησης και των σχετικών εγγράφων. Στο άρθρο 6 της σύμβασης 

ορίζονται οι αρμοδιότητες της "Αντιπροσωπείας Λήψης", η οποία πρέπει, μέσα στα πλαίσια της εξουσιοδότησης, να 

λαμβάνει για λογαριασμό του δικαιούχου όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επιδίωξη της διατροφής, μεταξύ των 

οποίων ο διακανονισμός της αξίωσης και, όταν είναι αναγκαίο, η έγερση αγωγής, η διεξαγωγή της δίκης και η εκτέλεση 

της επιταγής προς πληρωμή. Δυνάμει δε του από 9.11.1966 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου 

Εξωτερικών ως "Αντιπροσωπεία Λήψης" για την Ελλάδα ορίστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο δια του 

Yπουργού ασκεί τις παραπάνω ενέργειες). 

114 [Η "Αντιπροσωπεία Διαβίβασης" του πρώτου Κράτους-Μέλους διαβιβάζει την αίτηση στην "Αντιπροσωπεία 

Λήψης" του δεύτερου Κράτους-Μέλους, η οποία, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, ασκεί 

την αίτηση του άρθρου 38 παρ. 1 του Κανονισμού (βλ. τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 6 παρ. 1 της 

Σύμβασης)] 

115 (Αντίθετο πόρισμα θα καθιστούσε άνευ αντικειμένου τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3, 9 παρ. 1 και 2 της 

Σύμβασης, βλ. σχετ. ΑΠ 247/2016 Δημ. Νόμος) 
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Γ) Ειδικά Ζητήματα – Προβληματισμοί 

 

i) Ασφαλιστικά Μέτρα & Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο 

 Ο Κανονισμός 44/2001, προτού αντικατασταθεί (στην πραγματικότητα 

"αναδιατυπωθεί") με τον νέο Κανονισμό 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 10-1-

2015, περιείχε μόνο μία διάταξη ειδικά για τη δικαιοδοσία στα ασφαλιστικά μέτρα116 

και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 31117, κατά το οποίο "τα ασφαλιστικά μέτρα, που 

προβλέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους, μπορούν να ζητηθούν από τις δικαστικές 

αρχές του κράτους αυτού, έστω και αν το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους έχει, 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης". 

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η διεθνής δικαιοδοσία για τη χορήγηση 

ασφαλιστικών μέτρων απονέμεται στα δικαστήρια των κρατών μελών, τα οποία είτε 

έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης είτε έχουν την εξουσία να 

διατάσσουν τα ασφαλιστικά μέτρα, που προβλέπει η εθνική τους νομοθεσία, με βάση τους 

εσωτερικούς τους κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλιστικών 

μέτρων, ακόμη και όταν μπορεί να αρχίσει ή ήδη υπάρχει εκκρεμής δίκη για την 

ουσία της διαφοράς σε δικαστήριο άλλου κράτους μέλους. Έτσι, ενώ στην πρώτη 

περίπτωση τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να αναγνωρίζονται και να κηρύσσονται 

εκτελεστά σε όλα τα κράτη μέλη (άρθρ. 33 επόμ. του Κανονισμού αυτού), στη δεύτερη 

περίπτωση, υπό το βάρος του ερμηνευτικού περιορισμού, που επιβλήθηκε από το ΔΕΚ 

(πλέον ΔΕΕ), στα δικαστήρια των κρατών μελών "της υπάρξεως πραγματικού 

συνδετικού στοιχείου μεταξύ του αντικειμένου των αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων 

και της κατά τόπον αρμοδιότητας του συμβαλλόμενου κράτους του επιληφθέντος 

δικαστή"118, τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να εκτελούνται, κατά κανόνα, μόνο στα 

όρια της επικράτειας όπου διατάχθηκαν.  

                                                           
116 (βλ. για την έννοια των ασφαλιστικών μέτρων, βλ. απόφαση ΔΕΚ, 17.11.1998, VanUden, C-391/95, σκέψη 

37, ΔΕΚ, 28.04.2005, ΜΠρΑθ 420/2015 Δημ. Νόμος) 

117 (βλ. και άρθρο 47, αναφορικά με την εκτελεστότητα) 

118 (βλ. σχετ. ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος, όπου & περαιτέρω νομολογία του ΔΕΚ) 
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 Στον πιο πάνω Κανονισμό (44/2001), όπως, άλλωστε, και στην από 27-9-1968 

Σύμβαση των Βρυξελλών, δεν διατυπώνεται ορισμός της έννοιας των ασφαλιστικών 

μέτρων. Την έλλειψη αυτή φρόντισε να καλύψει το ΔΕΚ (ήδη ΔΕΕ), το οποίο προχώρησε 

σε έναν αυτόνομο προσδιορισμό της έννοιας των ασφαλιστικών μέτρων με αποφάσεις 

του119, δεχόμενο τα ακόλουθα: "Ως ασφαλιστικά μέτρα, υπό την έννοια του άρθρου 24 

της Σύμβασης των Βρυξελλών (άρθρο 31 του 44/2001 Κανονισμού), πρέπει να 

θεωρούνται τα μέτρα, τα οποία, στις υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

Σύμβασης, αποβλέπουν στη διατήρηση μιας πραγματικής ή νομικής κατάστασης 

προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των οποίων η αναγνώριση ζητείται εξάλλου από 

το δικαστήριο της ουσίας". Κατά το ΔΕΚ, λοιπόν, τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα και αποβλέπουν στη διασφάλιση του ουσιαστικού 

δικαιώματος, του οποίου η οριστική διάγνωση ανήκει στο δικαστήριο της ουσίας. Το 

ίδιο δικαστήριο απέφυγε να εντάξει στα ασφαλιστικά μέτρα εκείνα τα μέτρα, τα 

οποία, αν και χαρακτηρίζονται ως ασφαλιστικά, ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας 

αμετάκλητων καταστάσεων, χωρίς, πάντως, να υπάρχει γενικός και δίχως όρους 

αποκλεισμός των μέτρων αυτών. Κατ` εξαίρεση, το ΔΕΚ δέχθηκε, ότι το δικαστήριο, 

που έχει διεθνή δικαιοδοσία για την επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα 

με μία από τις βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας που προβλέπει η Σύμβαση (Κανονισμός 

44/2001), έχει, επίσης, διεθνή δικαιοδοσία να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς η 

εν λόγω δικαιοδοσία του να εξαρτάται από άλλες προϋποθέσεις. Αντίθετα, αν πρόκειται 

για απόφαση που εκδόθηκε αποκλειστικά, σύμφωνα με τη διεθνή δικαιοδοσία που 

προβλέπει το άρθρο 24 της Σύμβασης (άρθρο 31 του Κανονισμού 44/2001) και 

διατάσσει την προσωρινή καταβολή της συμβατικής αντιπαροχής ("...προκαταβολή 

ποσού προς εκπλήρωση αντιπαροχής, απορρέουσας από σύμβαση..."), τότε, μία τέτοια 

απόφαση δεν συνιστά ασφαλιστικό μέτρο, υπό την έννοια της διάταξης αυτής, παρά 

μόνο εάν, αφενός, η επιστροφή στον εναγόμενο του ποσού που κατέβαλε είναι 

εγγυημένη, σε περίπτωση που ο ενάγων δεν δικαιωθεί στην κύρια δίκη, και, αφετέρου, 

το αιτούμενο μέτρο αφορά μόνο σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του εναγομένου 

"που βρίσκονται ή πρέπει να βρίσκονται εντός του πεδίου της κατά τόπον αρμοδιότητας 

του επιληφθέντος δικαστή". Το ΔΕΚ, επομένως, ενέταξε στα ασφαλιστικά μέτρα και 

                                                           
119 (βλ. σχετ. ΑΠ 93/2017 ό.π.) 
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την περίπτωση της προκαταβολής οφειλόμενου χρηματικού ποσού (προσωρινή 

επιδίκαση), έστω και αν το δικαστήριο που επιλήφθηκε της αίτησης για τη 

χορήγηση προσωρινών ή συντηρητικών μέτρων δεν έχει, σε κάθε περίπτωση, διεθνή 

δικαιοδοσία για την επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης, κατά τα άρθρα 2 και 5 

έως 8 της Σύμβασης των Βρυξελλών (άρθρα 2-24 του Κανονισμού 44/2001), αλλά, 

αποκλειστικά, σύμφωνα με τη διεθνή δικαιοδοσία, που προβλέπεται στο άρθρο 24 της 

Σύμβασης (άρθρο 31 του Κανονισμού 44/2001), υπό τη συνδρομή, όμως, δύο 

στοιχείων: α) της επιβολής εγγυοδοσίας για την εξασφάλιση της επιστροφής του ποσού 

που καταβλήθηκε και β) της επιβολής του μέτρου σε περιουσιακά αντικείμενα, που 

βρίσκονται στο έδαφος της τοπικής αρμοδιότητας του δικαστή, που διατάσσει το 

ασφαλιστικό μέτρο. Επισημαίνεται ότι, από τους δύο πιο πάνω όρους, μόνο ο πρώτος 

μπορεί να προσδώσει εννοιολογική χροιά ασφαλιστικού μέτρου στην προσωρινή 

καταβολή οφειλόμενου χρηματικού ποσού, ως μορφή προσωρινής επιδίκασης, δεδομένου 

ότι με τον όρο αυτόν εξασφαλίζεται επαρκώς ο προσωρινός χαρακτήρας της επιδίκασης 

της απαίτησης και αποτρέπεται η δημιουργία αμετάκλητων καταστάσεων, αφού η 

επιστροφή στον εναγόμενο του ποσού που κατέβαλε, σε περίπτωση νίκης του στην κύρια 

δίκη, δεν υπόκειται σε καμία διακινδύνευση. Αντίθετα, ο δεύτερος όρος δεν έχει να κάνει 

με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της προσωρινής επιδίκασης, ως ασφαλιστικού μέτρου, 

αλλά με τα εδαφικά όρια εκτελεστότητας ενός τέτοιου ασφαλιστικού μέτρου που 

διατάσσεται από τον εθνικό δικαστή, ο οποίος στηρίζει τη δικαιοδοσία του, κατά 

παραπομπή του άρθρου 31 του Κανονισμού, σε δικαιοδοτικές βάσεις του εσωτερικού του 

δικαίου, οπότε το συγκεκριμένο ασφαλιστικό μέτρο έχει, στην περίπτωση αυτή, 

περιορισμένη χωρική εμβέλεια, προκειμένου να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των 

κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας του Κανονισμού120. Με βάση όσα αναπτύχθηκαν 

προκύπτει ότι το ΔΕΚ όρισε, με τις πιο πάνω αποφάσεις του, ότι, κατά την έννοια της 

Σύμβασης των Βρυξελλών (και εν συνεχεία του Κανονισμού 44/2001), αποτελεί 

ασφαλιστικό μέτρο και η προσωρινή επιδίκαση, εφόσον εξασφαλίζεται, στην 

προαναφερόμενη περίπτωση του άρθρου 31 του Κανονισμού, η προσωρινότητα της 

ρύθμισης αυτής με εγγυοδοσία, ενώ, αντίθετα, δεν ισχύει το προαπαιτούμενο της 

                                                           
120 (ΑΠ 93/2017 ό.π.) 
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επιβολής εγγυοδοσίας για την περίπτωση που το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης 

διατάζει τα ασφαλιστικά μέτρα (λ.χ. προσωρινή επιδίκαση απαίτησης)121.  

  Συγκεκριμένα, με την ΑΠ 93/2017122, η οποία εκδόθηκε επί προσφυγής κατά 

απόφασης ελληνικού δικαστηρίου,  σύμφωνα με το άρθ. 43 του Κανονισμού 44/2001, 

η οποία έκανε δεκτή αίτηση κηρύξεως εκτελεστής στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 32-56 του ίδιου πιο πάνω Κανονισμού, κατά την εκούσια δικαιοδοσία, 

αλλοδαπής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων123, κρίθηκε ότι δεν απαιτούνταν η 

επιβολή στην αιτούσα, εγγυημένων όρων επιστροφής του ποσού, για την περίπτωση 

που η τελευταία δεν δικαιωθεί στην κύρια δίκη, διότι το αλλοδαπό δικαστήριο, που 

εξέδωσε την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, είχε διεθνή δικαιοδοσία να 

εκδικάσει την ουσία της υπόθεσης, σύμφωνα με μία από τις βάσεις διεθνούς 

δικαιοδοσίας, που προβλέπει ο Κανονισμός 44/2001, δηλαδή την επιτρεπτή ρήτρα 

παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας, η οποία, περιεχόταν στη σύμβαση των διαδίκων.  

 Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 33 του πιο πάνω 

Κανονισμού 44/2001, απόφαση που εκδίδεται σε κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα λοιπά 

κράτη μέλη χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία, ενώ, κατά το άρθρο 34 παρ. 1 του ίδιου 

Κανονισμού, απόφαση δεν αναγνωρίζεται, αν η αναγνώριση αντίκειται προφανώς στη 

δημόσια τάξη του κράτους αναγνώρισης. Η δημόσια τάξη νοείται με την έννοια του 

άρθρου 33 του ΑΚ, επομένως, η αναγνώριση και η κήρυξη αλλοδαπής δικαστικής 

απόφασης εκτελεστής στην Ελλάδα δεν συγχωρείται, όταν η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, για την έκδοση της αλλοδαπής απόφασης, προσκρούει σε θεμελιώδη 

δικονομικά αξιώματα, τα οποία, πέρα και ανεξάρτητα από τους συγκεκριμένους 

ημεδαπούς δικονομικούς κανόνες, εκφράζουν το κράτος δικαίου επί του πεδίου της 

                                                           
121 (΄Ετσι, κρίθηκε ότι η εγγυημένη επιστροφή του καταβληθέντος ποσού στον εναγόμενο για την περίπτωση που ο 

ενάγων δεν δικαιωθεί στην κύρια δίκη και η επιβολή του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου σε συγκεκριμένα μόνο 

περιουσιακά στοιχεία του εναγομένου που βρίσκονται ή πρέπει να βρίσκονται εντός του πεδίου της κατά τόπον 

αρμοδιότητας του επιληφθέντος δικαστή, δεν απαιτούνται στην περίπτωση που το εκδόσαν την απόφαση ασφαλιστικών 

μέτρων δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία για την επί της ουσίας εκδίκαση της υποθέσεως σύμφωνα με μία από τις 

βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας που προβλέπει ο κανονισμός..., βλ. σχετ. ΑΠ 93/2017 ό.π.) 

122 (Δημ. Νόμος) 

123 (ήτοι του Εμποροδικείου Παρισίων της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία η αναιρεσείουσα καταδικαζόταν στην 

καταβολή προς την αναιρεσίβλητη του οφειλόμενου, από σύμβαση, χρηματικού ποσού) 
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απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης, όταν η παράβαση των δικονομικών αυτών 

αρχών δεν ήταν δυνατό να προβληθεί, με ένδικα μέσα, κατά της απόφασης ενώπιον 

των δικαστηρίων της αλλοδαπής πολιτείας, αλλά και όταν η ανάπτυξη στην ημεδαπή 

των συνεπειών της αλλοδαπής απόφασης, το κύρος της οποίας αλυσιτελώς προσβλήθηκε 

στο δικαστήριο της αλλοδαπής πολιτείας, αντιτίθεται ευθέως στην έννοια της ημεδαπής 

δημόσιας τάξης, δηλαδή προς τους θεμελιώδεις κανόνες και αρχές, που κρατούν κατά 

ορισμένο χρόνο στη χώρα και απηχούν τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτειακές, 

πολιτικές θρησκευτικές, ηθικές και άλλες αντιλήψεις, οι οποίες διέπουν τον βιοτικό 

ρυθμό αυτής και αποτελούν το φράγμα που αποτρέπει διαταραχή του παραπάνω ρυθμού 

με την εκτέλεση στην ημεδαπή της αλλοδαπής απόφασης ή και, δια μέσου αυτής, στην 

εφαρμογή στην ημεδαπή κανόνων αλλοδαπού δικαίου που μπορεί να προξενήσουν την 

ίδια διαταραχή124. Μόνο το γεγονός ότι το ελληνικό δίκαιο αγνοεί ορισμένο θεσμό ή 

ορισμένη ρύθμιση, που προβλέπεται στο αλλοδαπό δίκαιο και εφαρμόστηκε από την 

απόφαση ή ότι στο ελληνικό δίκαιο κρατεί αντίθετος κανόνας, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

σημαίνει ότι η απόφαση αντίκειται στη δημόσια τάξη125, ούτε το ότι απλώς, κατά την 

απόδειξη ή την έκδοση της απόφασης, τηρήθηκε άλλη διαδικασία από εκείνη που 

καθορίζεται από τους ημεδαπούς δικονομικούς κανόνες126. ΄Ετσι στην ως άνω 

περίπτωση, κρίθηκε με την ΑΠ 93/2017, ότι η αναγνώριση (και η κήρυξη της 

εκτελεστότητας) της ως άνω αλλοδαπής απόφασης «… δεν συνιστά αντίθεση στη δημόσια 

τάξη από μόνο το γεγονός ότι στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση 

(προσωρινή επιδίκαση συμβατικής οφειλής και συγκεκριμένα από εμπορική σύμβαση 

παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων) στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 682, 692 παρ. 

4 και 728-729 ΚΠολΔ και δεν προσκρούει σε θεμελιώδεις πολιτειακές, ηθικές, 

κοινωνικές, δικαιικές ή οικονομικές αντιλήψει,ς που κρατούν στη χώρα, ούτε 

διαταράσσεται ο έννομος ρυθμός αυτής127.  

                                                           
124 (ΑΠ Ολομ. 11/2009, ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος) 

125 (ΑΠ Ολομ. 17/1999, ΑΠ 93/2017 ό.π., ΑΠ 1835/2007) 

126 (ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος, ΑΠ 247/2002) 

127 (ενώ η αναιρεσείουσα δεν στερήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, καθώς και του δικαιώματος να ασκήσει και 

ένδικο μέσο κατά της εν λόγω αλλοδαπής απόφασης, βλ. σχετ. ΑΠ 93/2017 ό.π. και ΑΠ Ολομ. 17/1999, ΑΠ 

1835/2007) 
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 Επίσης, κατά την ορθότερη άποψη, αν έχει συμφωνηθεί παρέκταση για την 

κύρια υπόθεση, το αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο της παρέκτασης αποκτά, άνευ 

ετέρου, και τη διεθνή δικαιοδοσία να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα με διακρατική 

μάλιστα εμβέλεια128.  

Εξάλλου, με την απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014, σχετικά με την 

ερμηνεία του άρθρου 34, σημείο 1, του Κανονισμού (EK) 44/2001 του Συμβουλίου, 

της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, για την αναγνώριση και την 

εκτέλεση129 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων130 και εν προκειμένω για την 

αναγνώριση και την εκτέλεση διατάξεως, η οποία αφορούσε στην απαγόρευση 

διαθέσεως ορισμένων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων, 

των οποίων σκοπός ήταν να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να ματαιώσει ένας από τους 

διαδίκους τη μελλοντική ικανοποίηση του αντιδίκου του από τα εν λόγω περιουσιακά 

στοιχεία (η οποία -διάταξη- αφορά με τον τρόπο αυτόν και ορισμένους τρίτους, οι οποίοι 

έχουν δικαιώματα που συνδέονται με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία), ερευνήθηκε εάν 

«…βάσει του δικαίου της Ένωσης, κατά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο 

ορισμένης διαφοράς, μπορούν να περιορίζονται τα δικαιώματα κυριότητας 

προσώπου που δεν είναι διάδικος στην εν λόγω διαφορά, έστω και αν προβλέπεται 

ότι κάθε πρόσωπο που θίγεται από απόφαση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ζητήσει 

οποτεδήποτε από το αρμόδιο δικαστήριο την τροποποίηση ή την ανάκληση της 

αποφάσεως και αν μπορεί να επαφίεται στους επισπεύδοντες η κοινοποίηση της 

αποφάσεως στους ενδιαφερόμενους, όταν το εθνικό δικαστήριο του κράτους μέλους 

αναγνωρίσεως δεν έχει καμία δυνατότητα να εξακριβώσει τα σχετικά με την κοινοποίηση 

αυτή πραγματικά περιστατικά…»131.  

                                                           
128 (ΑΠ 93/2017 ό.π.) 

129 (στην Λετονία) 

130 (εκδοθείσας από το High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) 

[ανώτερο δικαστήριο (Αγγλία και Ουαλία) (τμήμα εμπορικών διαφορών), Ηνωμένο Βασίλειο]) 

131 (βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 ό.π., κατά την οποία «49. Στην υπόθεση της κύριας δίκης, από 

την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι η επίδικη διάταξη δεν αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων 

πριν αυτοί ενημερωθούν συναφώς, εναπόκειται δε στους διαδίκους που επικαλούνται την εν λόγω διάταξη να 

μεριμνήσουν για τη δέουσα κοινοποίησή της στους τρίτους και να αποδείξουν ότι όντως έλαβε χώρα η σχετική 

κοινοποίηση. Επιπλέον, τρίτος που δεν ήταν διάδικος στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους 



[47 – Εισήγηση ΕΣΔΙ – Ε. Τσιώρα, Εφέτη, «Ζητήματα συμμετοχής τρίτων: 

α) στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων & β) στο δικονομικό διεθνές δίκαιο] 

 

Το ΔΕΚ, με την ως άνω απόφασή του132, κατέληξε ότι «…Το άρθρο 34, σημείο 

1, του κανονισμού (EK) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη 

διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης133, έχει την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως οι 

επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης134, η αναγνώριση και εκτέλεση διατάξεως 

εκδοθείσας από δικαστήριο κράτους μέλους, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα 

παραστάσεως σε τρίτον του οποίου τα δικαιώματα μπορούν να θιγούν από τη διάταξη 

αυτή, δεν μπορούν να λογίζονται ως προδήλως αντίθετες προς τη δημόσια τάξη του 

κράτους μέλους αναγνωρίσεως και προς το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, κατά την έννοια 

των ως άνω διατάξεων, εφόσον ο εν λόγω τρίτος έχει τη δυνατότητα να προβάλει τα 

δικαιώματά του ενώπιον του δικαστηρίου αυτού135. 

 

 

 

 

                                                           
προελεύσεως μπορεί, μετά την κοινοποίηση στον ίδιο της ως άνω διατάξεως, να προσβάλει την εν λόγω διάταξη και 

να ζητήσει την τροποποίηση ή την ανάκλησή της. 50. Το εν λόγω σύστημα δικαστικής προστασίας ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο με την απόφασή του της 2ας Απριλίου 2009, Gambazzi (C?394/07, 

EU:C:2009:219, σκέψεις 42 και 44), όσον αφορά τις δικονομικές εγγυήσεις που εξασφαλίζουν σε κάθε εμπλεκόμενο 

τρίτο τη δυνατότητα ουσιαστικής αμφισβητήσεως μέτρου λαμβανόμενου από το δικαστήριο του κράτους προελεύσεως. 

Επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το εν λόγω σύστημα αντιβαίνει προς το άρθρο 47 του Χάρτη…») 

132 (25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014 Δημ. Νόμος) 

133 (κατά το οποίο κάθε πρόσωπο του οποίου θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζει το δίκαιο 

της Ένωσης έχει δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.) 

134 (η επίδικη διάταξη, της οποίας ζητείται η αναγνώριση και η εκτέλεση, αφορά την απαγόρευση διαθέσεως 

ορισμένων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων των οποίων σκοπός είναι να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο να ματαιώσει ένας από τους διαδίκους τη μελλοντική ικανοποίηση του αντιδίκου του από τα εν λόγω 

περιουσιακά στοιχεία. Η ως άνω διάταξη αφορά με τον τρόπο αυτόν και ορισμένους τρίτους, όπως τον 

αναιρεσείοντα της κύριας δίκης, οι οποίοι έχουν δικαιώματα που συνδέονται με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.) 

135 (βλ. σχετ. απόφαση 25-5/2016 ΔΕΚ C-559/2014) 
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ii) Ζητήματα συμμετοχής τρίτων στη διαιτητική διαδικασία136 

 

 Οι περισσότεροι Κανονισμοί Διαιτησίας, αλλά και οι διατάξεις του ΚΠολΔ περί 

διαιτησίας, δεν περιέχουν ρυθμίσεις αναφορά με την πρόσθετη παρέμβαση και την 

ανακοίνωση δίκης στη διαιτητική διαδικασία137. Το άρθρο 7 του Κανονισμού 

Διαιτησίας του Δ.Ε.Ε. προβλέπει τη δυνατότητα των μερών να υποβάλουν στη 

Γραμματεία του ΔΕΕ Αίτηση για τη συμμετοχή τρίτου στη διαδικασία (Request for 

Joinder). Εφόσον τα μέρη δεν παραπέμπουν σε κάποιον Κανονισμό Διαιτησίας, που 

ρυθμίζει τα ως άνω ένδικα βοηθήματα, τότε εναπόκειται, κατά το άρθρο 886 ΚΠολΔ, 

αρχικά στα μέρη και, εν συνεχεία, τους διαιτητές (κατά την ελεύθερη κρίση τους) να 

διαμορφώσουν τους κανόνες υπό τους οποίους θα λάβει χώρα η συμμετοχή του τρίτου 

στη διαιτητική διαδικασία138. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 

                                                           
136 (βλ. & Μελέτη Ι. Φιλιώτη, Δικηγόρου (ΕΠΟΛΔ 2014/595), «Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητού όταν οι 

διαφορές περί την ευθύνη του υπάγονται στη διαιτησία ή στη δικαιοδοσία αλλοδαπού ή διοικητικού δικαστηρίου ή 

στην καθ΄ύλην ή κατά λειτουργία αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου», Μελέτη Σ. Κουσούλη, Δίκη 1993 (577), 

«Ζητήματα πολυμερούς διαιτησίας»). 

137 (Η υποβολή αίτησης απαγορεύεται αν έχει ήδη διοριστεί κάποιος από τους διαιτητές, εκτός εάν όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη (και ο τρίτος) συμφωνούν το αντίθετο). 

138 (Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, Η διαιτησία, έκδ. 2016, σελ. 54) 
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34 παρ. 1, 2 εδαφ. β’, ββ’ του Ν. 2735/1999 (Διεθνής Εμπορική Διαιτησία)139,140, με 

τον οποίο εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη ο πρότυπος Νόμος UNCITRAL141, το 

                                                           
139 (βλ. σχετ. ΑΠ 102/2012 Δημ. Νόμος: «…Κατά το άρθρ. 1 του ν. 2735/1999, οι διατάξεις του εφαρμόζονται στη 

διεθνή εμπορική διαιτησία, της οποίας ο τόπος βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, είναι δε διεθνής η διαιτησία 

όταν, εκτός άλλων περιπτώσεων, τα μέρη έχουν, κατά τη σύναψη της συμφωνίας διαιτησίας, την εγκατάστασή τους σε 

διαφορετικά κράτη. Κατά το άρθρ. 19§1 του ίδιου νόμου και με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεών του, τα μέρη, με 

συμφωνία τους, καθορίζουν ελεύθερα τη διαιτητική διαδικασία, ενώ και κατά τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρ. 2 

περ.(ε) του αυτού νόμου, όπου ο νόμος αυτός αναφέρεται σε συμφωνία των μερών ή στη δυνατότητά τους να 

προσέλθουν σε συμφωνία, η σχετική αναφορά εκτείνεται και στους κανόνες διαιτησίας, που περιλαμβάνονται στη 

συμφωνία. Συνεπώς τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι η διαιτησία θα διεξαχθεί κατά τον Κανονισμό Διαιτησίας 

(Rules of Arbitration) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου-ΔΕΕ (International Chamber of Commerce-ICC), 

δηλαδή κατά τη θεσμοποιημένη διαιτησία, στην οποία αναφέρεται και ο ερμηνευτικός κανόνας του άρθρ. 2 περ.(α) του 

ν. 2735/1999…Περαιτέρω κατά το άρθρ. 18§ 1 του αυτού Κανονισμού, μόλις το Διαιτητικό Δικαστήριο λάβει από τη 

Γραμματεία του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου το φάκελο της υπόθεσης, συντάσσει πράξη- πλαίσιο για τους όρους 

διεξαγωγής της διαιτησίας (Terms of Reference), στην οποία, μεταξύ άλλων, περιέχεται περιληπτική έκθεση των 

αξιώσεων κάθε μέρους και της ζητούμενης προστασίας, με ένδειξη, κατά το δυνατόν, και του αιτούμενου από κάθε 

μέρος ποσού. …. Εξ άλλου κατά το άρθρ. 18 του ως άνω νόμου, κατά τη διαιτητική διαδικασία τηρείται η αρχή 

της ίσης μεταχείρισης των μερών και δικαιούται κάθε μέρος να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του και να προσκομίσει 

τις αποδείξεις του (όμοια και η διάταξη του άρθρ. 886§2 ΚΠολΔ), δηλαδή εκτός από την αρχή της ισότητας 

διασφαλίζεται και το δικαίωμα ακρόασης των μερών, το οποίο υλοποιείται με τις διατάξεις του άρθρ. 24§§2 παρ. 3 

του αυτού νόμου, που ορίζουν ότι τα μέρη ειδοποιούνται από το Διαιτητικό Δικαστήριο εγκαίρως πριν από κάθε 

συνεδρίαση και κάθε διεξαγωγή αποδείξεων, ενώ δικόγραφα, αποδεικτικά έγγραφα και δηλώσεις ή πληροφορίες που 

το ένα μέρος υποβάλει ή ανακοινώνει στο Διαιτητικό Δικαστήριο, κοινοποιούνται στο άλλο μέρος. Το ίδιο δικαίωμα 

ακρόασης διασφαλίζεται στο πλαίσιο του Κανονισμού Διαιτησίας του ΔΕΕ με τις πρόνοιες των άρθρ. 21§§1&3 και 

22§1, σύμφωνα με τις οποίες τα μέρη δικαιούνται να παρευρίσκονται στη συζήτηση της υπόθεσης και καλούνται πριν 

από εύλογη προθεσμία από το Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο κηρύσσει τη διαδικασία περαιωμένη, εφόσον κρίνει ότι 

δόθηκε στα μέρη η δυνατότητα να υποστηρίξουν εύλογα την υπόθεσή τους, οπότε και δεν είναι πλέον δεκτή η υποβολή 

εγγράφων ή η προβολή ισχυρισμών ή αποδεικτικών στοιχείων, εκτός αν ζητηθεί ή επιτραπεί από το Διαιτητικό 

Δικαστήριο. Από το σύνολο των παραπάνω ρυθμίσεων συνάγεται ότι η διαιτητική διαδικασία (διεθνής ή και 

εσωτερική), καθοριζόμενη κατ` αρχήν ελεύθερα από τα μέρη, χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα και συνεπώς τα μέρη, 

εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, μπορούν, με ρητή ή σιωπηρή συναίνεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, να 

τροποποιήσουν ή να συμπληρώσουν τα αιτήματα ή ανταιτήματά τους κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας και 

μάλιστα στο πλαίσιο του Κανονισμού Διαιτησίας του ΔΕΕ είναι επιτρεπτή, με την άδεια του Διαιτητικού Δικαστηρίου, 

η υποβολή και νέων αιτημάτων ή ανταιτημάτων, ακόμη και μετά το πέρας της διαδικασίας, με την προϋπόθεση ότι 

αφορούν στην αυτή έννομη σχέση, που εκκρεμεί στο Διαιτητικό Δικαστήριο και δεν θίγονται κατ` αυτόν τον τρόπο οι 

αρχές της ισότητας και της ακρόασης των μερών…»). 

 

140 Σύμφωνα δε με το άρθρο 9 του Ν. 2735/1999, «Η συμφωνία διαιτησίας δεν εμποδίζει το δικαστήριο να διατάξει 

ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με το αντικείμενο της διαιτησίας πριν ή μετά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας», 

κατοχυρώνοντας τη συντρέχουσα δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς, 

όμως, η προσφυγή στα τακτικά δικαστήρια να έχει κάποια επίδραση στην ισχύ της διαιτητικής συμφωνίας ή στην 
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δικαστήριο που επιλαμβάνεται ύστερα από αγωγή ακύρωσης διαιτητικής 

απόφασης, προκειμένου για διεθνείς διαιτησίες (που διεξάγονται στην Ελλάδα), 

«κρίνει αυτεπαγγέλτως αν η διαιτητική απόφαση είναι αντίθετη προς τη διεθνή 

δημόσια τάξη, όπως αυτή νοείται στο άρθρο 33 του Αστικού Κώδικα»142.  

H διαιτησία143, ως συμβατικά επιλεγμένη δεσμευτική εκδίκαση ορισμένης 

διαφοράς από διαιτητές, αντί των κρατικών δικαστηρίων, είναι ιδιαίτερη μορφή 

οργάνωσης, ακολουθητέας διαδικασίας και απαιτούμενων δικονομικών προϋποθέσεων 

για την παροχή δικαστικής προστασίας, με την έννοια ότι η προστασία αυτή δεν 

παρέχεται από κρατικά δικαστήρια, αλλά κατά την ελεύθερη επιλογή των διαδίκων από 

όργανα ή πρόσωπα της εκλογής τους. Η σχέση της διαιτησίας προς την τακτική 

δικαιοσύνη, υπό την ισχύ του ΚΠολΔ, διαμορφώθηκε ως σχέση δύο παράλληλων 

δικαιοδοτικών τάξεων, που αποκλείονται αμοιβαία. Για την τήρηση, όμως, των 

στοιχειωδών δικαιοδοτικών εγγυήσεων εκ μέρους των διαιτητών και τη συμμόρφωσή 

τους προς τη βασική αυτή επιταγή, θεματοφύλακας παραμένει το κράτος μέσω των 

πολιτειακών (τακτικών) δικαστηρίων. Η ενεργός ανάμειξη των τελευταίων 

εκδηλώνεται με τον έλεγχο της διαιτητικής απόφασης, μέσω κυρίως της αγωγής 

ακύρωσης, κατ’ άρθρα 897-899 του ΚΠολΔ. Έτσι, η διαιτητική απόφαση μπορεί να 

ακυρωθεί, ολικά ή εν μέρει, μόνο με δικαστική απόφαση για τους λόγους, που 

                                                           
ομαλή εξέλιξη της διαιτητικής διαδικασίας, βλ. σχετ. ΜΠΠειρ 437/2018 Δημ. Νόμος, κατά την οποία «…τυχόν 

προσφυγή των διαδίκων στη διαιτησία, δεν απαγορεύει αίτηση προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων (βλ. Βαθρακοκοίλης, Ασφαλιστικά μέτρα, 2012, άρθρο 683, αρ. 4, ΜΠρΠειρ 2731/1976 

Αρμ 1977.654)…», βλ. και άρθρο 28 παρ. 2 ICC Rules, σύμφωνα με το οποίο, η προσφυγή σε άλλο αρμόδιο όργανο 

για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραίτηση από τη διαιτητική συμφωνία ούτε 

επηρεάζει τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στο διαιτητικό δικαστήριο, βλ. Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, Η 

διαιτησία, έκδ. 2016, σελ. 58 επ., Ι. Δεληκωστόπουλου, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 

για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση των Αποφάσεων, έκδ. 2016, σελ. 56 επ.) 

141 (United Nations Commision on International Trade Law) 

142 (ΕφΑθ 2501/2017 ό.π., βλ. & ΟλΑΠ 11/2009 Δημ. Νόμος) 

143 Ως γνήσια δικαιοδοτική πράξη, η διαιτητική απόφαση, από την έκδοσή της, παράγει δεδικασμένο, υπό τις 

διαγραφόμενες στο άρθρο 896 ΚΠολΔ., προϋποθέσεις (εφαρμοζόμενων προς τούτο των διατάξεων των άρθρων 

322, 324 έως 330, 332 έως 334 Κ.Πολ.Δ.) και εξοπλίζεται με εκτελεστότητα, κατ’ άρθρο 904 παρ. 2 εδαφ. β’ 

Κ.Πολ.Δ. 
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αναφέρονται στο άρθρο 897 ΚΠολΔ144. Η διάταξη δε του άρθρου 886 παρ. 2 του 

ΚΠολΔ ορίζει ότι «Κατά τη διαιτητική διαδικασία τα μέρη έχουν τα ίδια δικαιώματα 

και τις ίδιες υποχρεώσεις, τηρείται η αρχή της ισότητας και πρέπει να καλούνται τα 

μέρη να παραστούν κατά τις συζητήσεις, να αναπτύξουν, κατά την κρίση των 

διαιτητών, προφορικώς ή εγγράφως τους ισχυρισμούς τους και να προσκομίσουν τις 

αποδείξεις τους.» Η εν λόγω διάταξη, που εισάγει την αρχή της ισότητας στη διαιτητική 

διαδικασία, της οποίας επιμέρους εκδήλωση είναι η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης 

των διαδίκων, αφορά μόνο αυτούς, δηλ. τα μέρη που συμφώνησαν τη διαιτησία145 

και όχι τρίτους. Ενόψει δε, του ότι η διαιτητική διαδικασία δεν διέπεται από τις 

διατάξεις, που ρυθμίζουν τη διαδικασία ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων, 

αλλά από τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζει η διαιτητική συμφωνία ή εκείνους 

που ορίζουν οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής, δεν βρίσκουν στη διαιτησία εφαρμογή οι 

διατάξεις του ΚΠολΔ, που ρυθμίζουν την πρόσθετη και κύρια παρέμβαση, την 

προσεπίκληση και την ανακοίνωση δίκης146.  Κατά την κρατούσα άποψη147 για τη 

νόμιμη άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης στη διαιτητική δίκη, αλλά και 

προσεπίκλησης, απαιτείται η ύπαρξη διαιτητικής συμφωνίας μεταξύ των αρχικών 

διαδίκων και του κυρίως ή προσθέτως παρεμβαίνοντος ή του προσεπικαλούμενου, είτε 

εξ αρχής, είτε μεταγενέστερα (με τη συναίνεση όλων των μετεχόντων στη διαιτητική 

δίκη, διαδίκων και μελών του διαιτητικού δικαστηρίου), αφού η διαιτητική συμφωνία 

                                                           
144 (ΑΠ 360/2018 Δημ .Νόμος, ΑΠ 358/2018 Δημ. Νόμος, ΑΠ 355/2018 Δημ. Νόμος, ΕφΑθ 2501/2017 Δημ. 

Νόμος, ΕΑ 4830/2012 Δημ. Νόμος, Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, ό.π., σελ. 63 επ.) 

145 (ΑΠ 102/2012 Δημ. Νόμος «…Κατά τη διάταξη του άρθρ. 7§1 του ν.2735/1999, συμφωνία διαιτησίας είναι η 

συμφωνία με την οποία τα μέρη υπάγουν σε διαιτησία όλες τις διαφορές ή ορισμένες διαφορές που έχουν προκύψει ή 

ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ τους από μια έννομη σχέση, συμβατική ή μη συμβατική. Συνεπώς σαφώς ορίζεται στη 

διάταξη αυτή ότι η συμφωνία διαιτησίας, η οποία κατά το άρθρ. 16§ 1εδ.β του ίδιου νόμου χαρακτηρίζεται ως 

αυτοτελής συμφωνία, έστω και αν έχει ενσωματωθεί στο κείμενο της κύριας ουσιαστικής συμφωνίας των μερών, 

μπορεί να αφορά και σε μελλοντικές διαφορές τους, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να εξειδικεύονται στη διαιτητική 

συμφωνία, εφόσον συνάγεται απ` αυτή, με τη βοήθεια αναλόγως και των ερμηνευτικών κανόνων των άρθρ. 173 και 

200 ΑΚ, ότι εμπίπτουν στο εύρος της…») 

146 (ΕφΑθ 2501/2017 Δημ. Νόμος) 

147 (Κ. Καλαβρός, Ακύρωση και ανυπαρξία διαιτητικών αποφάσεων, έκδ.2017 σελ. 290 αρ. 324-225, Α. Καίσης, 

Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων εκδ. 1989 σελ. σελ. 174-175, Βασ. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ εκδ. 1996 τόμος 

Δ σελ. 806-807,  Στ. Κουσούλης Διαιτησία εκδ. 2004, σελ.83, ΕφΘεσ 302/1955 ΕΕΝ 22 σελ.1028-1029) 
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αποτελεί κατά νόμο το θεμέλιο της διαιτησίας148. Ο τρίτος δεν μπορεί να υποχρεώσει 

τα μέρη, τα οποία συνήψαν τη συμφωνία διαιτησίας, ν’ αποδεχθούν τη συμμετοχή 

του στη διαιτητική δίκη. Αντιστοίχως, ο τρίτος δεν μπορεί να υποχρεωθεί χωρίς 

τη θέλησή του να συμμετάσχει στη διαιτητική δίκη. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση 

που τρίτος, στον οποίο έγινε ανακοίνωση δίκης, επιθυμεί να παρέμβει στη διαιτητική 

διαδικασία, ο αντίδικος του ανακοινώσαντος μέρους δύναται να εμποδίσει τη 

συμμετοχή του τρίτου στην εκκρεμή δίκη. Εξάλλου, η χωρίς τη συναίνεση των μερών 

συμμετοχή τρίτου στη διαιτητική δίκη θα έπληττε την εμπιστευτικότητα της 

διαιτητικής διαδικασίας, που συνιστά ένα από τα κίνητρα προσφυγής στη διαιτησία149. 

Κατά την κρατούσα άποψη στη διεθνή θεωρία150, για τη συμμετοχή τρίτων στη 

διαιτητική δίκη δεν απαιτείται η συναίνεση των διαιτητών151. Επειδή δε ο τρίτος 

εκουσίως παρεμβαίνει στην εκκρεμή διαιτητική δίκη, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει καμία 

                                                           
148 (ΕφΑθ 2501/2017 Δημ. Νόμος, Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, Η Διαιτησία, έκδ. 2016, σελ. 51 επ.) 

149 (Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, ό.π. σελ. 51) 

150 (Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, ό.π. σελ. 52, όπου & περαιτέρω παραπομπές στη διεθνή βιβλιογραφία) 

151 (Εντούτοις, υποστηρίζεται και η άποψη ότι εφόσον με την πρόσθετη παρέμβαση τρίτου προκαλείται σημαντική 

αύξηση του φόρτου εργασίας του διαιτητικού δικαστηρίου και σημαντικές διαδικαστικές περιπλοκές, θα πρέπει να 

παρέχεται στους διαιτητές το δικαίωμα ν’ αποκλείσουν τη συμμετοχή του τρίτου, κατ’ επίκληση των αρχών της 

καλής πίστης και της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, βλ. Στ. Κουσούλης, Θεμελιώδη Προβλήματα της 

Διαιτησίας, τόμ. Β΄, σελ. 190, Ντ. Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, ό.π. σελ. 52, βλ. & απόφαση 1/2004 του 

ΔιαιτΔικΒέρ Δημ. Νόμος, κατά την οποία «…Για την εγκυρότητα της προσεπίκλησης τρίτων προσώπων στην 

διαιτητική δίκη ή την ανακοίνωση αυτής προς τρίτα πρόσωπα, απαιτείται η συναίνεση όλων των αρχικών διαδίκων 

και των μελών του διαιτητικού δικαστηρίου, αλλά προσθέτως και η συναίνεση του προσεπικαλουμένου ή αντιστοίχως 

του προσώπου προς το οποίο η ανακοίνωση. Η συναίνεση των τελευταίων προσώπων απαιτείται γιατί αυτά δεν 

υπόκεινται σε δέσμευση από τη διαιτητική συμφωνία, αλλιώς, στην αντίθετη περίπτωση, θα  εξαναγκάζονταν να 

υποστούν τις συνέπειες της προσεπίκλησης ή της ανακοίνωσης της διαιτητικής δίκης και ακουσίως να στερηθούν 

συνακόλουθα το νόμιμο τακτικό δικαστή τους (Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, τόμος Δ` στο άρθρο 

886 , σελ. 807, Καϊση, Η ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων, σελ. 174)… Ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού εκκρεμούν, 

εκτός από την προαναφερθείσα αγωγή και α) η από 2-4-2004 ανακοίνωση δίκης της εναγομένης προς το νομικό 

πρόσωπο με την επωνυμία "..." που εδρεύει στο ΔΔ .... και εκπροσωπείται νόμιμα και β) η από 2-4-2004 ανακοίνωση 

δίκης και προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου σε απλή ή αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση της ίδιας (εναγομένης) προς 

την ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία "..." η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Τα δικόγραφα 

αυτά … πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, διότι δεν υπάρχει 

η συναίνεση για την άσκησή τους της ενάγουσας, αλλά ούτε και των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η 

ανακοίνωση δίκης και η προσεπίκληση, αφού αυτά δεν παρέστησαν κατά τη συζήτηση της αγωγής…»). 
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αξίωση για συμμετοχή του στη στελέχωση του διαιτητικού δικαστηρίου. Συνεπώς, δεν 

αναγνωρίζεται στον τρίτο το δικαίωμα να διορίσει διαιτητή, χωρίς αυτό να συνιστά 

προσβολή της αρχής του «νόμιμου δικαστή»152. Περαιτέρω, στο άρθρο 899 παρ. 1 του 

ΚΠολΔ ορίζεται153 ότι, «1. Την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης έχουν δικαίωμα 

να ζητήσουν εκείνοι που συνομολόγησαν τη συμφωνία για τη διαιτησία και καθένας 

που έχει έννομο συμφέρον, η σχετική δε αγωγή απευθύνεται εναντίον όλων όσων 

συνομολόγησαν τη συμφωνία διαιτησίας…»154. Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται 

ότι ενεργητικά νομιμοποιείται στην άσκηση της ως άνω αγωγής: α) ο διάδικος της 

διαιτητικής δίκης (που εκ των πραγμάτων έχει συνομολογήσει και τη διαιτητική 

συμφωνία), του οποίου το έννομο συμφέρον συνίσταται στο ότι βλάπτεται από τη 

διαιτητική απόφαση155 και β) τρίτος, που δεν έχει συνομολογήσει τη διαιτητική 

συμφωνία ή που συνομολόγησε τη διαιτητική συμφωνία, αλλά δεν μετείχε ως διάδικος 

στη διαιτητική δίκη,  σε κάθε περίπτωση, όμως, καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο 

και τις ενέργειες (διαπλαστική ενέργεια, εκτελεστότητα) της διαιτητικής απόφασης, 

κατ’ άρθρο 896 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 322, 324 έως 330 και 332 έως 

334 του ΚΠολΔ, του οποίου, επίσης, το έννομο συμφέρον συνίσταται στο ότι 

βλάπτεται από τη διαιτητική απόφαση156,157,158.  

                                                           
152 (Επισημαίνεται, όμως, ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 ICC Rules, στην περίπτωση τριμελούς διαιτητικού 

δικαστηρίου, ο τρίτος δύναται να διορίσει κοινό διαιτητή με το διάδικο υπέρ του οποίου παρεμβαίνει, βλ. σχετ. Ντ. 

Ρόβλιας, Κ. Σταφυλοπάτης, ό.π. σελ. 52) 

153 [«…κατ’ άρθρο 898 του ΚΠολΔ «Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης είναι το 

εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση. Η αγωγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των 

άρθρων 670 έως 673, 675 και 676» (πριν την ισχύ του Ν.4355/2015, που πλέον από 1-1-2016 παραπέμπει στην ειδική 

διαδικασία των  περιουσιακών διαφορών…», βλ. σχετ. ΕφΑθ 2501/2017 ό.π.] 

154 (ΕφΑθ 2501/2017 Δημ. Νόμος) 

155 (ΑΠ 745/1982, ΕφΑθ 2501/2017 Δημ. Νόμος, ΕφΑθ 6050/2014, ΕφΑθ 4830/2012 Δημ. Νόμος 

156 (ΑΠ 298/1979 ΝοΒ 27,1292, ΕφΑθ 2501/2017 ό.π.,  Κ.Καλαβρός ό.π. σελ. 28-29, Γ.Διαμαντόπουλος, Κρίσιμα 

ζητήματα δικαίου διαιτησίας στον τόμο «Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή»  σελ. 107 ) 

157 (Πρόκειται δηλ. για τους καθολικούς διαδόχους, καθώς και τους μετά την έναρξη της διαιτητικής δίκης ειδικούς 

διαδόχους, βλ. σχετ. ΕφΑθ 2501/2017 ό.π., ΕφΑθ 6050/2014 οπ., ΕφΑθ 4830/2012 ο.π., ΕφΠατρ 1182/2002 

ΑχΝομ 2003,388, ΕφΑΘ 5610/1986 ΕλλΔνη 1988,1199) 

158 (Αντίθετα, παθητικά νομιμοποιούμενος στη σχετική δίκη είναι μόνο αυτός που μετείχε στη διαιτητική συμφωνία, 

βλ. σχετ. ΑΠ 1377/2011, ΑΠ 1601/2009, ΑΠ 662/2001, ΕφΑθ 2501/2017 ό.π., ΕφΑθ 1730/2014 Δημ. Νόμος, ΕφΑθ 
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Επίλογος  

 

Το άρθρο 556 ΚΠολΔ ορίζει τα εξής: "1. Δικαίωμα αναίρεσης έχουν, εφόσον 

νικήθηκαν ολικά ή εν μέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ο 

ενάγων, ο εναγόμενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος, εκείνος που ζητεί την 

αναψηλάφηση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αναψηλάφηση, εκείνοι που είχαν 

ασκήσει κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, οι καθολικοί διάδοχοι και οι ειδικοί διάδοχοι, 

εφόσον απέκτησαν την ιδιότητα αυτή μετά την άσκηση της αγωγής, καθώς και οι 

εισαγγελείς, μόνον αν ήταν διάδικοι. 2. Αναίρεση δικαιούται να ασκήσει και ο διάδικος 

που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον"159. 

 Πρέπει δε να σημειωθεί ότι, κατά τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολΔικ, αν σε 

δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος 

διάδικος, έχει δικαίωμα μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, να ασκήσει 

πρόσθετη παρέμβαση, για να υποστηρίξει τον διάδικο αυτόν160. Από την ανωτέρω 

διάταξη προκύπτει ότι είναι παραδεκτή η παρέμβαση τρίτου πρώτη φορά στο 

δευτεροβάθμιο δικαστήριο όταν υπάρχει έννομο συμφέρον161 και ότι, επίσης, 

πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και το πρώτον ενώπιον του Αρείου 

Πάγου, αλλά και για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου162. Για το 

                                                           
5370/2009 Δημ. Νόμος, ΕφΑθ 6879/2009 Δημ. Νόμος, ΕφΑΘ 2709/2009 Δημ. Νόμος, ΕφΑΘ 2709/2008 Δημ. 

Νόμος, ΕφΑΘ 8445/2005 Δημ. Νόμος, Κ. Καλαβρός οπ. σελ. 26 αρ.44). 

159 (ΑΠ 1622/2014 Δημ. Νόμος) 

160 (Κατά τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή και κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους). 

161 (ΕΘ 2363/2017 Δημ. Νόμος (πρόσθετη παρέμβαση στην τακτική διαδικασία προ του Ν. 4335/2015) 

162 («…Το ότι η διάταξη αυτή δεν αναφέρεται στο άρθρο 573 παρ. 1, στο οποίο απαριθμούνται οι εφαρμοζόμενες στην 

αναιρετική διαδικασία διατάξεις του ΚΠολΔικ, δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ της αντίθετης άποψης, γιατί οι διατάξεις 

του πρώτου βιβλίου του ΚΠολΔικ, στο οποίο περιλαμβάνεται και το άρθρο 80, εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ενώπιον του Αρείου Πάγου…», βλ. σχετ. ΟλΑΠ 16/2017 Δημ. Νόμος, Ολ 

ΑΠ 14/2008, 13/2006, 25/2004, ΑΠ 150/2017 Δημ. Νόμος) 
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παραδεκτό της πρόσθετης παρέμβασης απαιτείται, εκτός από τη συνδρομή των γενικών 

διαδικαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την αγωγή (όπως η ύπαρξη εννόμου 

συμφέροντος κλπ) και ειδικές διαδικαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή η ιδιότητα του 

παρεμβαίνοντος ως τρίτου, η κατά την άσκηση της παρεμβάσεως ύπαρξη εκκρεμούς 

δίκης και η εκδήλωση πρόθεσης υποστήριξης κάποιου από τους διαδίκους της αρχικής 

δίκης. Αυτός, που κατά οιονδήποτε τρόπο μετείχε ως διάδικος σε προηγούμενα 

στάδια της δίκης, δεν έχει την ιδιότητα του τρίτου, ώστε να νομιμοποιείται σε 

άσκηση παρέμβασης163. Από την ίδια διάταξη σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρ. 

68 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι δικαστική προστασία έχει δικαίωμα να ζητήσει όποιος έχει 

άμεσο έννομο συμφέρον, προκύπτει περαιτέρω ότι αναγκαία διαδικαστική 

προϋπόθεση για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης είναι η ύπαρξη εννόμου 

συμφέροντος στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος, το οποίο υφίσταται όταν μ` αυτή 

                                                           
163 (ΑΠ 150/2017 ό.π.) 
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μπορεί να προστατευθεί δικαίωμά του ή να αποτραπεί η δημιουργία σε βάρος του 

νομικής υποχρέωσης164,165,166. 

                                                           
164 («…Πρέπει, όμως, ο παρεμβαίνων τόσο ως προς το δικαίωμά του όσο και ως προς τη δημιουργία σε βάρος του 

υποχρέωσης να απειλείται από τη δεσμευτικότητα, την εκτελεστότητα ή ανάλογα από τις τυχόν ανατανακλαστικές 

συνέπειες της απόφασης που θα εκδοθεί. ΄Ετσι δεν αρκεί για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης το γεγονός ότι σε 

εκκρεμή μεταξύ άλλων δίκη πρόκειται να λυθεί νομικό ζήτημα, που θα ωφελήσει ή θα βλάψει τον προσθέτως 

παρεμβαίνοντα σε συναφή διαφορά του με κάποιον από τους διαδίκους ή τρίτο, που είναι ή πρόκειται να καταστεί 

επίδικη, αλλά απαιτείται η έκβαση της δίκης στην οποία παρεμβαίνει, να θίγει από την άποψη του κρινόμενου νομικού 

ή πραγματικού ζητήματος τα έννομα συμφέροντά του. Επομένως τέτοιο έννομο συμφέρον για την άσκηση πρόσθετης 

παρέμβασης δεν υφίσταται για το νομικό πρόσωπο δικηγορικού συλλόγου που επικαλείται για τη θεμελίωσή του 

τον κίνδυνο να επηρεασθούν δυσμενώς τα συμφέροντα των μελών του από την επίλυση ζητήματος σε εκκρεμή μεταξύ 

άλλων δίκη ούτε δικαιολογείται η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης από δικηγορικό σύλλογο με θεμελίωση του 

εννόμου συμφέροντός του στο άρθρ. 199 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) και ειδικότερα στις διατάξεις 

των εδαφίων (β), (γ) και (δ), σύμφωνα με τις οποίες στους δικηγορικούς συλλόγους και στα διοικητικά συμβούλιά τους 

ανήκουν, εκτός άλλων: α) ....., β) η υποβολή προτάσεων και γνωμών που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας και 

στην ερμηνεία και εφαρμογή της, γ) η διατύπωση παρατηρήσεων και κρίσεων ως προς την απονομή της δικαιοσύνης 

και δ) η συζήτηση και η απόφαση για κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει το δικηγορικό σώμα ή τα μέλη του συλλόγου ατομικά 

ή ως επαγγελματική τάξη, καθώς και η συζήτηση για κάθε γενικότερο ζήτημα εθνικού ή κοινωνικού περιεχομένου. 

Πρόκειται για διατάξεις οι οποίες στο επίπεδο των σχέσεων των δικηγορικών συλλόγων με την Πολιτεία αναγνωρίζουν 

σ` αυτούς γενικό μεν δικαίωμα υποβολής προτάσεων και γνωμών και διατύπωσης παρατηρήσεων και κρίσεων για τα 

παραπάνω θέματα που αφορούν τη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη και ακόμη δικαίωμα συζήτησης και απόφασης για 

ζητήματα επαγγελματικού ή γενικότερου εθνικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, όμως από το γενικό αυτό δικαίωμα 

δεν απορρέει και το ειδικότερο δικαίωμα των δικηγορικών συλλόγων να ασκούν πρόσθετη παρέμβαση σε 

εκκρεμή δίκη με διαδίκους τρίτους ή και κάποιο από τα μέλη τους σε συναφή ζητήματα, ούτε στο γενικό αυτό 

δικαίωμα μπορεί να θεμελιωθεί έννομο συμφέρον τους κατά την παραπάνω έννοια για την άσκηση πρόσθετης 

παρέμβασης…», βλ. σχετ. ΟλΑΠ 11/2011 Δημ. Νόμος, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη παρέμβαση 

δικηγορικού συλλόγου υπέρ των μελών του σε υπόθεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, λόγω ελλείψεως 

εννόμου συμφέροντος, διότι όσα ισχυρίστηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος, δεν θεμελιώνουν, άμεσο έννομο συμφέρον 

του για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης, αφού η έκβασή της δεν μπορεί να θίξει με τη δεσμευτικότητα, την 

εκτελεστότητα ή με αντανακλαστικές συνέπειες της απόφασης που θα εκδοθεί δικαίωμά του και γενικότερα να 

επηρεάσει δυσμενώς με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική του θέση, βλ. & ΟλΑΠ 14/2008). 

165 («…Συνεπώς, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 80, 82 εδ.α’ και β’ και 83 ΚΠολΔ συνάγονται τα 

ακόλουθα: Αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος από τους διαδίκους, 

έχει δικαίωμα, έως την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, για να υποστηρίξει το 

διάδικο αυτόν. Το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος μπορεί να στηρίζεται, είτε στο γεγονός ότι η ισχύς της 

αποφάσεως στην κύρια δίκη εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις αυτού, οπότε πρόκειται για αυτοτελή πρόσθετη 

παρέμβαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αναγκαστική ομοδικία των άρθρων 76, 77 και 78 Κ.Πολ.Δ., είτε 

απλώς στο γεγονός, ότι ο παρεμβαίνων έχει κάποια ουσιαστική συνάρτηση με το αντικείμενο της κύριας δίκης και 

επηρεάζεται από την έκβασή της, χωρίς όμως ο ίδιος και ο αντίδικος του υπερού η παρέμβαση να συνδέονται με 

οποιαδήποτε έννομη σχέση, έτσι ώστε η ισχύς της αποφάσεως στην κύρια δίκη να μην εκτείνεται στις έννομες σχέσεις 

εκείνου που άσκησε την πρόσθετη παρέμβαση, οπότε πρόκειται για απλή (μη αυτοτελή) πρόσθετη παρέμβαση. 
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Η συμμετοχή τρίτων ως λόγος αναίρεσης των αποφάσεων 

 

 Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 

παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 

ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 

εφαρμοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ή αν 

εφαρμοσθεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοσθεί 

εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή 

εφαρμογή δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή167. Με τον ανωτέρω λόγο αναίρεσης 

ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βασίμου της 

αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την 

έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή αν η αγωγή, κυρία παρέμβαση, 

                                                           
Αποφασιστικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης παρέμβασης, ως αυτοτελούς, είναι η επέκταση της ισχύος 

της αποφάσεως, δηλαδή των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου, της εκτελεστότητος και της διαπλαστικής 

ενέργειας αυτής στις έννομες σχέσεις του τρίτου προς τον αντίδικό του. Το δικονομικό δικαίωμα της ασκήσεως 

αυτοτελούς προσθέτου παρεμβάσεως παρέχεται, όχι λόγω της πιθανής εκδηλώσεως δυσμενών ενεργειών της 

αποφάσεως σε βάρος τρίτου, αλλά λόγω της δεσμευτικότητας αυτών που θα κριθούν στην ήδη εκκρεμή δίκη, όσον 

αφορά στις σχέσεις του παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικό του, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άλλης διαδικασίας. Σε 

περίπτωση απλής πρόσθετης παρεμβάσεως, ο παρεμβαίνων έχει δικαίωμα να ενεργήσει όλες τις επιτρεπόμενες 

διαδικαστικές πράξεις προς το συμφέρον του υπερού η παρέμβαση. Οι πράξεις του, όμως, είναι ισχυρές, εφόσον δεν 

είναι αντίθετες προς τις πράξεις του υπερού η παρέμβαση, ο οποίος ειδικότερα, έχει δικαίωμα να δηλώσει αντίρρηση 

προς ορισμένη πράξη εκείνου και να την καταστήσει ανίσχυρη…», βλ. σχετ. ΑΠ 727/2017 Δημ. Νόμος). 

 

166 («…Εξάλλου, η διάταξη, του άρθρου 76 παρ. 4 του ΚΠολΔ, εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΠολΔ, 

και αν ασκηθεί αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, περίπτωση που συντρέχει αν η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη 

εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις εκείνου που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση προς τον αντίδικό του, όπως είναι εκείνος 

που έγινε ειδικός διάδοχος του διαδίκου όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το τέλος αυτής, κατά του οποίου ισχύει το 

δεδικασμένο και η εκτελεστότητα της δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε εις βάρος του δικαιοπάροχού του διαδίκου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 325 περ. 2 και 919 περ. 1 του ΚΠολΔ. Συνεπώς, εάν ασκηθεί αίτηση αναίρεσης από τον κύριο 

διάδικο υπέρ του οποίου ασκήθηκε η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, δεν προσκρούει στον κανόνα του άρθρου 555 

του ΚΠολΔ, και συνεπώς δε θεωρείται δεύτερη, ώστε να είναι απαράδεκτη, η αίτηση αναίρεσης που 

μεταγενεστέρως ασκήθηκε από τον αυτοτελώς προσθέτως παρεμβάντα, εφόσον σε αυτήν περιέχονται λόγοι τους 

οποίους δεν περιέχει η προηγούμενη αίτηση αναίρεσης του κυρίου διαδίκου, υπέρ του οποίου είχε ασκηθεί η 

αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, έστω και αν οι λόγοι αυτοί σχετίζονται με την κύρια δίκη και όχι μόνο με την 

πρόσθετη παρέμβαση…», βλ. σχετ. ΑΠ 986/2007 Δημ. Νόμος) 

167 (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005) 
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ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν κατά παράβαση ουσιαστικού 

κανόνα δικαίου έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ` 

ουσίαν168. 

 Περαιτέρω, ο από το άρθρο 559 αριθμ. 8 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, για μη 

λήψη υπόψη πραγμάτων, που προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 

της δίκης, ιδρύεται και εάν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη γεγονότα θεμελιωτικά 

του δικαιώματος, που διαλαμβάνονται στην αγωγή, την κύρια παρέμβαση, την 

ένσταση169,170.  

 Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 559 αρ. 9 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 

αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 

                                                           
168 (ΟλΑΠ 10/2011, ΑΠ 229/2017 Δημ. Νόμος, ΑΠ 1364/2014 Δημ. Νόμος, ΑΠ 148/2014 Δημ. Νόμος) 

169 (βλ. σχετ. ΑΠ 148/2014 Δημ. Νόμος, με την οποία κρίθηκε ότι σε περίπτωση άσκησης, κατά την εκουσία 

δικαιοδοσία, κύριας παρέμβασης από το Ελληνικό Δημόσιο, που ανοίχθηκε με αίτηση τρίτου (καθ’ ου η παρέμβαση) 

για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ακινήτου στο κτηματολογικό βιβλίο και με την οποία ζητούσε τη 

διόρθωση, στα κτηματολογικά βιβλία, της πρώτης εγγραφής των επιδίκων ακινήτων, ως αγνώστου ιδιοκτήτη και 

την αναγραφή του κυρίως παρεμβαίνοντος Ελληνικού Δημοσίου, ως ιδιοκτήτου αυτών και όχι του καθ` ου, με την 

απόρριψη αυτής (της κύριας παρέμβασης) ως μη νόμιμης, υπέπεσε στην από το άρθρο 559 αριθμ.8 ΚΠολΔ 

προβλεπόμενη πλημμέλεια, διότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη τους προβληθέντες και επαναφερθέντες με λόγο 

έφεσης, από το κυρίως παρεμβαίνον ισχυρισμούς του, οι οποίοι θεμελίωναν αυτήν κατά το μέρος της, που αφορούσε 

το δικαίωμα άσκησης κυρίας παρέμβασης, ενώ με την ΑΠ 1364/2014, κρίθηκε ότι το Εφετείο, που έκρινε ως μη 

νόμιμη την κύρια παρέμβαση, που ασκήθηκε, κατά την εκουσία δικαιοδοσία, από το Ελληνικό Δημόσιο, σε δίκη 

που ανοίχθηκε με αίτηση τρίτου (καθ’ ου η παρέμβαση) για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ακινήτου 

στο κτηματολογικό βιβλίο και με την οποία ζητούσε τη διόρθωση, στα κτηματολογικά βιβλία, της πρώτης εγγραφής 

των επιδίκων ακινήτων, ως αγνώστου ιδιοκτήτη και την αναγραφή του κυρίως παρεμβαίνοντος Ελληνικού 

Δημοσίου, ως ιδιοκτήτου αυτών και όχι του καθ` ου και την απέρριψε γι`αυτόν τον λόγο, υπέπεσε στην αναιρετική 

πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ) 

170 («…Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 79, 80, 747 και 752 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι δυνατή η άσκηση κυρίας ή πρόσθετης παρέμβασης, εφόσον βέβαια συντρέχει η κατά 

το άρθρο 69 του ιδίου κώδικα διαδικαστική προϋπόθεση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του 

παρεμβαίνοντος. Ειδικότερα ενώ στη δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του 

παρεμβαίνοντος αναφέρεται στη θετική ή αρνητική διάγνωση του επιδίκου δικαιώματος, στις περιπτώσεις της 

εκούσιας δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος συνίσταται στην παραδοχή ή απόρριψη της 

αίτησης αναφορικά με το ζητούμενο ρυθμιστικό μέτρο. Στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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, πρόκειται για κυρία παρέμβαση…», βλ. σχετ. ΑΠ 

148/2014 ό.π.) 
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ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση κατά την ως άνω έννοια νοείται κάθε 

αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, με την οποία ζητείται η παροχή δικαστικής 

προστασίας με οποιαδήποτε νόμιμη μορφή της και η οποία δημιουργεί χωριστό 

αντικείμενο δίκης και εκκρεμοδικία. Τέτοια αίτηση είναι η αίτηση της αγωγής, της 

ανταγωγής, της κύριας παρέμβασης, της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, των 

ενδίκων μέσων, των ανακοπών, της τριτανακοπής, όχι όμως και οι ενστάσεις, οι οποίες 

είναι αντικείμενο του λόγου αναιρέσεως από τον αριθμό 8 του άρθρου 559, με 

εξαίρεση τις γνήσιες ενστάσεις, οι οποίες εισάγουν αυτοτελές αντικείμενο δίκης και 

αυτοτελή αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας. Ειδικότερα, το δικαστήριο αφήνει 

αίτηση αδίκαστη, όταν παραλείπει να αποφανθεί ως προς αυτήν, είτε στο διατακτικό 

της αποφάσεως, είτε στο αιτιολογικό της με προσόντα διατακτικού171. 

 Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 Κ.Πολ.Δ., ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 

και αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε απαράδεκτο. Κατά συνέπεια, η εσφαλμένη 

απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ιδρύει τον ως άνω λόγο 

αναιρέσεως172. 

 

 Τέλος, όπως κρίθηκε και στην Υπόθεση C-111/17 του ΔΕΕ, η ερμηνεία των 

νομικών εννοιών που περιέχονται στους ενωσιακούς κανονισμούς γίνεται με 

αυτόνομα κριτήρια, που προσδιορίζονται με βάση τους βασικούς σκοπούς, που 

εξυπηρετεί η κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη κανονιστική ρύθμιση για την 

ομοιόμορφη εφαρμογή του νομοθετικού κειμένου173. 

 

 

 

 

                                                           
171 (Αδίκαστη αίτηση αποτελεί και εκείνη που θεμελιώνεται σε περισσότερες -αντικειμενικώς, επικουρικώς ή και 

διαζευκτικώς- σωρευόμενες βάσεις, αν παρά το νόμο, δεν ερευνήθηκε μία από αυτές, βλ. σχετ. ΑΠ 1273/2017 Δημ. 

Νόμος, ΑΠ 886/2017 Δημ. Νόμος 

172 (Ολ.ΑΠ 2/1999, ΑΠ 37/2012 Δημ. Νόμος, ΑΠ 487/2011 Δημ. Νόμος, ΑΠ 640/2010 Δημ. Νόμος, ΑΠ 599/2010 

Δημ. Νόμος) 

173 (βλ. Ευ. Βασιλακάκη, ό.π. σελ. 20) 



[60 – Εισήγηση ΕΣΔΙ – Ε. Τσιώρα, Εφέτη, «Ζητήματα συμμετοχής τρίτων: 

α) στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων & β) στο δικονομικό διεθνές δίκαιο] 

 

 Η εφαρμογή δε του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχεται 

αναιρετικά, κατ` αρχήν, δια μέσου της διάταξης του αριθμού 1 του άρθρου 559 (ή 560) 

του ΚΠολΔ, κατά την οποία αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε κανόνας του 

ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των 

δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή 

διεθνούς δικαίου. Υπό την έννοια αυτή, κανόνες ουσιαστικού δικαίου αποτελούν και 

οι κανονισμοί της ΕΕ (πρώην ΕΚ), οι οποίοι από τότε που τίθενται σε ισχύ είναι άμεσης 

εφαρμογής και αποτελούν εσωτερικό ελληνικό δίκαιο.  

 Πέραν των διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

τον λόγο αυτόν, ελέγχονται το δικαίωμα ακρόασης, η ευρωπαϊκή δημόσια τάξη και 

η μη συμμόρφωση ημεδαπού δικαστηρίου σε απόφαση του ΔΕΕ.  

 Ειδικότερα, α) ως προς την ευρωπαϊκή δημόσια τάξη, που περιλαμβάνει τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αυτή διατηρεί αναιρετικά όλη τη χρησιμότητά της σε όλες τις περιπτώσεις που 

αντικειμενικά συνιστούν κώλυμα στην ελεύθερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και β) ως 

προς τη δεσμευτικότητα της απόφασης του ΔΕΕ, αυτή δεν προβλέπεται ως συνέπεια ρητά 

στη Συνθήκη της Ένωσης, είναι όμως αναμφίβολη για όλα τα εθνικά δικαστήρια που θα 

δικάσουν στη συνέχεια ίδια υπόθεση, αφού μόνο έτσι εξυπηρετείται ο σκοπός της ενιαίας 

και ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Συνεπώς, η άρνηση ή η παράλειψη του εθνικού δικαστηρίου να κρίνει την 

εκκρεμή σ` αυτό υπόθεση, με βάση την ερμηνεία που δόθηκε στο ευρωπαϊκό-

ενωσιακό δίκαιο από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά παράβαση 

του δικαίου αυτού, η οποία στην Ελλάδα ελέγχεται αναιρετικά με τον 

προαναφερόμενο λόγο174. 

 

«……………….» 

 

                                                           
174 (βλ. σχετ. ΑΠ Ολομ. 16/2013, ΑΠ 93/2017 Δημ. Νόμος) 


