ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

΄Αρθρο 1: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΣΤΗΝ

Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν:
α) Οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόµος δεν τις έχει
υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια,
β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόµος έχει υπαγάγει σ’
αυτά,
γ) οι υποθέσεις δηµόσιου δικαίου που ο νόµος έχει υπαγάγει σ` αυτά.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ι)Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν(:υπάγονται):
α) Οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόµος δεν τις έχει υπαγάγει σε
άλλα δικαστήρια,
β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόµος έχει υπαγάγει σ’ αυτά,
γ) οι υποθέσεις δηµόσιου δικαίου που ο νόµος έχει υπαγάγει σ` αυτά και
δ) οι διοικητικές διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία διοικητικών
δικαστηρίων.
ΙΙ)Α) α)Δικαιοδοσία είναι η εξουσία του Κράτους να παρέχει (µε τα άµεσα
όργανά του:τα Δικαστήρια) την έννοµη προστασία, που προβλέπεται από το
Ουσιαστικό Δίκαιο (Αστικό,Εµπορικό,Διοικητικό,Ποινικό,κλπ).(Πρβλ. Χαρ.
Απαλαγάκη:Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, Ερµηνεία κατ΄αρθρο, έκδοση
Νοµικής Βιβλιοθήκης 2010,σελ.4, άρθρο 1,αριθµός 1) .
β)Πληρέστερος θα ήταν ο εξής ορισµός: Δικαιοδοσία είναι η εξουσία του
Κράτους,να παρέχει (:πραγµατοποιεί) (:πραγµατώνει) (µε τα άµεσα όργανά
του:τα Δικαστήρια) την έννοµη προστασία,που προβλέπει το Ουσιαστικό
Δίκαιο (Αστικό, Εµπορικό, Διοικητικό, Ποινικό,κλπ), επιλύοντας (αίροντας) έτσι
(δηλ. µε την παροχή της προστασίας αυτής ) τις διαφορές,που ανέκυψαν
µεταξύ προσώπου ή προσώπων(φυσικώνή νοµικών, ιδ.δ. ή δηµ.δ.),των
οποίων δικαίωµα(=δικαιούχοι ή φορείς του δικαιώµατος) προσεβλήθη από
την παράνοµη (ήτοι αντίθετη πρός το νόµιµο περιεχόµενο του δικαιώµατος)
συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) άλλου ή άλλων προσώπων (φυσικών ή
νοµικών,ιδ.δ. ή δηµ.δ.) (=υποχρέων ή τρίτων προσώπων).
γ)Τακτικά Πολιτικά Δικαστήρια είναι τα άµεσα όργανα του Κράτους,που έχουν
την αρµοδιότητα να παρέχουν την έννοµη (δικαστική) (ένδικη) προστασία,που
προβλέπεται από το Ουσιαστικό Ιδιωτικό Δίκαιο.
Β) Δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων είναι η εξουσία
(αρµοδιότητα) των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων προς παροχή έννοµης
προστασίας στις υπο α΄, β΄, γ΄ και δ΄ διαφορές και υποθέσεις,που
προβλέπονται από το άρθρο 1 ΚΠολΔ. (Πρβλ. Χαρ.Απαλαγάκη: ό.π.(=όπου
παραπάνω), σελ.4,υπό το άρθρο 1 ,αριθµός 1).
Ο νόµος έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια ωρισµένες ιδιωτικές διαφορές,
όπως λ.χ. στα ειδικά διαιτητικά δικαστήρια( Βλ.ΕισΝ 46),στους διαιτητές των
άρθρων
867-903
του
ΚΠολΔ
και
στα
ποινικά
δικαστήρια
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(πολιτικέςαγωγές).[Πρβλ.εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα, (Νίκας), ό.π.υπό το
ταυτάριθµο άρθρο, σελ. 4 υπό 1].
Γ)α)Διαφορά του ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτική διαφορά είναι η διαφορά, η
οποία γεννάται -από την προσβολή ενός ιδιωτικού(ήτοι αστικού ή εµπορικού)
δικαιώµατος
[δηλ.δικαιώ-µατος,που προβλέπεται από το Ουσιαστικό
Ιδιωτικό(Αστικό ή Εµπορικό,) Δίκαιο] µεταξύ τού προσώπου (φυσικού ή
νοµικού)δικαιούχου(:φορέα) του προσβληθέντος ιδιωτικού δικαιώµατος και
του προσώπου(φυσικού ή νοµικού,ενν.),που προσέβαλε το δικαίωµα αυτό,µε
παράνοµη συµπεριφορά του (πράξη ή παράλειψη),που είναι αντίθετη πρός
το νόµιµο περιεχόµενο του δικαιώµατος αυτού.
β) Γιά να τιµήσω τον µέγιστο των Ελλήνων Νοµοδιδασκάλων του Αστικού
Δικαίου,τον Γεώργιο Μπαλή, αναφέρω στην συνέχεια τρείς κλασσικούς και
ακριβέστατους ορισµούς του,οι οποίοι µάς χρειάζονται σε κάθε βήµα
µας,αποδίδοντάς τους βέβαια µε την γλώσσα της εποχής µας ,ήτοι :
1)τον ορισµό του δικαιώµατος: Δικαίωµα (του προσώπου,ενν.) είναι η
ωρισµένου περιεχοµένου εξουσία ,που παρέχει το Δίκαιο στο πρόσωπο, γιά
την επίτευξη βιοτικού του συµφέροντος.(Βλ.Γ.Μπαλή:Γενικαί Αρχαί του
Αστικού Δικαίου,έκδοση 8η,Αφών Π.Σάκκουλα,1961,σελ.71.παρ.22).
Ιδιωτικό(ήτοι αστικό ή εµπορικό ) δικαίωµα είναι η ωρισµένου περιεχοµένου
εξουσία ,που παρέχει το Ιδιωτικό (Αστικό ή Εµπορικό)Δίκαιο στο πρόσωπο,
γιά την επίτευξη βιοτικού του συµφέροντος.
2) τον ορισµό του Δικαίου: Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων,που
ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ των " εν τη Πολιτεία βιούντων" προσώπων.
(Βλ.Γ.Μπαλή:ό.π.σελ.3 παρ.1) και
3)τον ορισµό της έννοµης σχέσης: ΄Εννοµη σχέση είναι η βιοτική σχέση
προσώπου πρός άλλο πρόσωπο ή πράγµα,που ρυθµίζεται από το
Δίκαιο.(Βλ.Γ.Μπαλή:ό.π.σελ.73).
Δ)α)Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας είναι οι υποθέσεις στις οποίες δεν
υπάρχει διαφορά ή διένεξη,αλλά ζητείται από το Δικαστήριο η λήψη
ρυθµιστικών
µέτρων
µε
διαπιστωτικό(λ.χ.κληρονοµητήριο)ήδιαπλαστικό(λ.χ.υιοθεσία)χαρακτήρα.
(Πρβλ.Χ.Απαλαγάκη,ό.π. υπό το ταυτάριθµο άρθρο).
β) Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας είναι οι υποθέσεις κατοχύρωσης ή
προστασίας ιδιωτικού συµφέροντος,στις οποίες (υποθέσεις) δεν υπάρχει
ιδιωτική διαφορά,που είναι απότοκος της αµφισβήτησης ή της προσβολής
δικαιώµατος ή της έννοµης σχέσης και προκαλεί την αντιδικία.
(Πρβλ.Αρβανιτάκη εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,ό.π.σελ.1455 υπό1.)
Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, που ο νόµος( και δή ο ΚΠολΔ) έχει
υπαγάγει στά τακτικά πολιτικά δικαστήρια ,είναι οι υποθέσεις των άρθρων
782-866 του Κ.Πολ.Δ.
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Ε)α)Υποθέσεις δηµοσίου δικαίου είναι οι υποθέσεις του Δηµοσίου Δικαίου,στις
οποίες δεν υπάρχει "διαφορά" και κατά τούτο, δηλ. από την
ανυπαρξία(έλλειψη) διαφοράς, διακρίνονται (ξεχωρίζουν) από τις διοικητικές
διαφορές .(Πρβλ. και Κ.Μπέη ό.π.σελ.138,γραµµαί 2-3).
β)Υποθέσεις δηµόσιου δικαίου , που ο νόµος έχει υπαγάγει στά Τακτικά
Πολιτικά Δικαστήρια είναι λ.χ.η θεώρηση των εκλογικών καταλόγων,η
ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυα-σµών δηµοτικών ,κοινοτικών και
βουλευτικών εκλογών,κ.ά.
γ)Οι υποθέσεις δηµοσίου δικαίου εκδικάζονται κατά βάση κατά τους κανόνες
της εκουσίας δικαιοδοσίας. (Βλ.και Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα:ό π.,σελ.14
αριθ.30).
Στ)α)Διοικητική διαφορά είναι η διαφορά ,που γεννήθηκε από παράνοµη
πράξη της δηµόσιας διοίκησης (=Κράτους ή άλλου ν.π.δ.δ. ασκούντος
διοίκηση), η οποία πράξη προσέβαλε δηµόσια έννοµη σχέση ιδιώτη(φυσικού
ή ν.π.ιδ.δ.) ή ν.π.δ.δ. (Πρβλ. Ηλ.Κυριακόπουλου: Ελληνικόν Διοικητικόν
Δίκαιον, Γ΄Ειδικόν Μέρος,έκδοση 4η,1962,παρ.101,σελ.12-19).
β)Οι διοικητικές διαφορές διακρίνονται σε διοικητικές διαφορές ουσίας και σε
διοικητικές διαφορές ακυρώσεως.
γ)Στην διοικητική διαφορά ουσίας ζητείται, µε ένδικο βοήθηµα, από το
Δικαστήριο, η ικανοποίηση του προσβληθέντος του δικαιώµατος.(π.χ.µε την
αγωγή κατά τα άρθρα 105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ. ζητείται αποζηµίωση από το
Δηµόσιο γιά την ζηµία ,που προκάλεσε παράνοµη διοικητική πράξη.).
δ)Στην διοικητική διαφορά ακυρώσεως ζητείται, από το Δικαστήριο,µε ένδικο
βοήθηµα, η ακύρωση της παράνοµης πράξης της δηµόσιας διοίκησης.(π.χ.
µε την ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ζητείται η
ακύρωση του παρανόµου πρωτοκόλλου.) (Πρβλ. Κ.Μπέη:Πολιτική
Δικονοµία,Γενικαί Αρχαί και κατ΄άρθρο ερµηνεία,-΄Εκδοση Αφών Σάκκουλα
,1973,-Τόµος Ια, σελ.138 υπό 4).
ε)Μετά την υπαγωγή (µέ Νόµους,ενν.) των περισσοτέρων διοικητικών
διαφορών ουσίας στα Διοικητικά Δικαστήρια, οι διοικητικές διαφορές,που δεν
υπάγονται στα διοικητικά δικα-στήρια,αλλ΄υπάγονται ακόµη στά τακτικά
πολιτικά δικαστήρια είναι λίγες ,όπως λ.χ. ο καθορισµός προσωρινής και
οριστικής
τιµής
µονάδος
αποζηµιώσεως
επι
αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων,η αναγνώριση δικαιούχων,κ.ά.
Άρθρο 68 : ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Δικαστική προστασία έχει δικαίωµα(:δικαιούται,νοµιµοποιείται) να ζητήσει
όποιος έχει άµεσο έννοµο συµφέρον.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
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Α)Δικαστική προστασία έχει δικαίωµα (:δικαιούται,νοµιµοποιείται) να ζητήσει
όποιος έχει άµεσο έννοµο συµφέρον.
Β)Την παροχή δικαστικής προστασίας(γιά συγκεκριµένο δικαίωµα ή γιά
συγκεκριµένη έννοµη σχέση του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου)
νοµιµοποιείται(=δικαιούται,έχει δικαίωµα) να ζητήσει, το πρόσωπο που έχει
προσωπικό (:ατοµικό)(:δικό του) άµεσο έννοµο συµφέρον [δηλ.ανάγκη
παροχής έννοµης προστασίας,γιά το συγκεκριµένο δικαίωµα ή την
συγκεκριµένη
έννοµη
σχέση,άµεση,(δηλ.παρούσα
και
όχι
µελλοντική),προσωπική(=δική του) και άξια δικαστικής προστασίας (λ.χ όχι
µικράς,ευτελούς αξίας) (68 ΚΠολΔ)]
Γ) Διαδικαστικές προϋποθέσεις ή προϋποθέσεις της δίκης είναι (λέγονται) οι
προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν γιά την έγκυρη έναρξη και
διεξαγωγή της δίκης και γιά την κατ΄ουσίαν έρευνα της υπόθεσης(:της
διαφοράς)(:της προσβολής του δικαιώµατος ή της έννοµης σχέσης) και την
έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας (βλ. Γ. Ράµµο ό.π. σελ. 48 υπό Ι), γιά την
οποία (υπόθεση, διαφορά), (λόγω της γενόµενης προσβολής του δικαιώµατος
ή της έννοµης σχέσης ,εννοείται) υποβλήθηκε αίτηση (λ.χ.αγωγή) γιά παροχή
δικαστικής (:έννοµης) προστασίας.
Δ)Το άρθρο αυτό καθιερώνει δύο χωριστές διαδικαστικές προϋποθέσεις:
α)την νοµιµοποίηση και β)το άµεσο έννοµο συµφέρον.(Πρβλ.Κ.Μπέη
ό.π.σελ.357,υπό ΙΙ.)
Ε)Νοµιµοποίηση.
α)Νοµιµοποίηση είναι το δικαίωµα (: η έννοµη εξουσία,η έννοµη ικανότητα)
γιά διεξαγωγή συγκεκριµένης δίκης,γιά συγκεκριµένο δικαίωµα ή
συγκεκριµένη έννοµη σχέση του ουσιαστικού δικαίου υπό την ιδιότητα του
διαδίκου
(Βλ
Γ.
Ράµµου
ό.π.
σελ.
54
υπό
ΙΙ)
(Πρβλ.Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα.ό.π.σελ.141 υπό1.).
β)Η νοµιµοποίηση διακρίνεται σε ενεργητική νοµιµοποίηση και σε παθητική
νοµιµοποίηση.
Ενεργητική νοµιµοποίηση είναι η εξουσία γιά διεξαγωγή (: διεξαγωγής)
συγκεκριµένης δίκης ως δικαιούχος συγκεκριµένου δικαιώµατος.
Παθητική νοµιµοποίηση είναι η εξουσία γιά διεξαγωγή συγκεκριµένης δίκης
ως υπόχρεως (:ως παθητικό υποκείµενο) συγκεκριµένου δικαιώµατος, του
οποίου η προσβολή παράγει αξίωση (ως λ.χ.του ενοχικού δικαιώµατος,ή
του εµπραγµάτου δικαιώµατος) ή δεν παράγει αξίωση (λ.χ.του διαπλαστικού).
γ)Γιά την διεξαγωγή συγκεκριµένης δίκης γιά συγκεκριµένο δικαίωµα ή
συγκεκριµένη έννοµη σχέση του ουσιαστικού δικαίου νοµιµοποιείται
ενεργητικά ο φορέας (δικαιούχος)του συγκεκριµένου δικαιώµατος , του οποίου
η προσβολή παράγει αξίωση (ως
λ.χ.του ενοχικού δικαιώµατος), και
νοµιµοποιείται παθητικά ο φορέας της υποχρεώσεως ή το παθητικό
υποκείµενο του συγκεκριµένου δικαιώµατος ,του οποίου η προσβολή
παράγει αξίωση (ως λ.χ.του ενοχικού δικαιώµατος,ή του εµπραγµάτου
δικαιώµατος) ή δεν παράγει αξίωση (λ.χ.του διαπλαστικού).
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δ) Για την θεµελίωση(:ύπαρξη) της ενεργητικής νοµιµοποίησης αρκεί ο
ισχυρισµός του ενάγοντα ότι είναι φορέας του επίδικου δικαιώµατος και γιά
την θεµελίωση της παθητικής νοµιµοποίησης αρκεί ο ισχυρισµός του
ενάγοντα ότι ό εναγόµενος είναι φορέας της αντίστοιχης υποχρεώσεως ή ότι
είναι το πρόσωπο κατά του οποίου το δικαίωµα στρέφεται ή άλλως ότι ο
εναγόµενος είναι το παθητικό υποκείµενο του επίδικου δικαιώµατος, του
οποίου η προσβολή
δεν παράγει
αξίωση,(λχ. του διαπλαστικού
δικαιώµατος). (Πρβλ.Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα.ό.π.σελ.141 υπό1.) (Βλ ΕφΑθ
1868/2001. ΕλλΔνη 43. 248 εις Β. Ρήγα, ό.π. σελ. 152 υπό το άρθρο 68).
ε) Νοµιµοποιούµενοι διάδικοι δεν είναι µόνο τα κατά τον ισχυρισµό του
ενάγοντα υποκείµενα (φορείς) της επίδικης έννοµης σχέσης.(Βλ.Κ.Μπέη
,ό.π.σελ.362 υπό β΄),αλλά και άλλα πρόσωπα,βάσει ειδικών διατάξεων
νόµων,τα οποία καλούνται "µη δικαιούχοι και µή υπόχρεοι διάδικοι" και
αποτελούν την λεγόµενη "κατ΄εξαίρεση νοµιµοποίηση",ενώ η νοµιµοποίηση
των φορέων της επίδικης έννοµης σχέσης καλείται "κατά κανόνα
νοµιµοποίηση".(Βλ.Νίκας εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα.ό.π.σελ.143 υπό 4.).Μή
δικαιούχοι και µή υπόχρεοι διάδικοι είναι λ.χ.ο πλαγιαστικώς ενάγων(72
ΚΠολΔ),η µητέρα για την δικαστική αναγνώριση της πατρότητος του
τέκνου(1479 ΑΚ),ο εκκαθαριστής κληρονοµίας(1914 ΑΚ),ο εκτελεστής
διαθήκης(2025 ΑΚ),ο σύνδικος πτωχεύσεως,κ.ά.
στ) Η νοµιµοποίηση(ενεργητική και παθητική) είναι διαδικαστική προϋπόθεση
της δίκης.Η ύπαρξή της ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης.
Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απορρίπτεται η αγωγή ως απαράδεκτη (ΑΠ
45/2007. Δ 2007. 583, ΕφΑθ 2685/1998 ΕλλΔννη 1998, 919 εις Χ.
Απαλαγάκη,
ό.π.
σελ.
129
υπό
2)
.(Βλ.Νίκας
εις
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα.ό.π.σελ.144 υπό 6.).
ζ)Στην "κατά κανόνα νοµιµοποίηση"δεν τίθεται θέµα αποδείξεως της
νοµιµοποιήσεως,αλλά µόνο της ουσία βασιµότητας της αγωγής.Αν ο ενάγων
δεν αποδείξει ότι ειναι δικαιούχος του επίδικου δικαιώµατος,τότε η αγωγή του
ειναι µεν απαράδεκτη,αλλά δεν απορρίπτεται ως απαράδεκτη,διότι είναι και
ουσία αβάσιµη και γι΄αυτό απορρίπτεται ως ουσία αβάσιµη. (Απόρριψη γιά
λόγο ουσιαστικό). (Βλ. ΑΠ
351/1979.ΝοΒ1979.-1427).(Βλ.Νίκα εις
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα, ό.π .σελ.141,υπό 1.)
η)Στην "κατ΄εξαίρεση νοµιµοποίηση" τίθεται θέµα αποδείξεώς της.Καί άν δεν
αποδειχθεί ότι συντρέχει περίπτωση "κατ΄εξαίρεση νοµιµοποίησης",τότε η
αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.(Απόρριψη για λόγο τυπικό).
Στ)΄Εννοµο συµφέρον άµεσο.
α)΄Εννοµο συµφέρον είναι η ανάγκη παροχής (της αιτούµενης)
έννοµης(δικαστικής) προστασίας,γιά το προσβληθέν δικαίωµα ή γιά την
προσβληθείσα έννοµη σχέση.(Πρβλ. Νίκας εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα
ό.π.σελ.145,υπό 8.).
β) Το έννοµο συµφέρον πρέπει να είναι:
5
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1)
άµεσο(δηλ.του
παρόντος
χρόνου
και
όχι
του
µέλλοντος
χρόνου),προσωπικό(ατοµικό)του ενάγοντος υπό την έννοια ότι πρέπει να
αφορά τιςουσιαστικές σχέσεις του ενάγοντος (Βλ. Ν. Νίκα, Το έννοµο
συµφέρον, Σάκκουλας 1981, σελ. 40 υπό 1) και
2)άξιο δικαστικής προστασίας (λ.χ. όχι µικρής αξίας, λ.χ.αγωγή
αποζηµιώσεως
ενός
ευρώ).(Βλ.Νίκας
εις
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα
ό.π.σελ.145,υπό 9,10 και Ν. Νίκα, ό.π. σελ. 41 επ. υπό α')
(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.368-369).
γ) Το άµεσο έννοµο συµφέρον αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης,η
ύπαρξή του ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης και άν δεν
υπάρχει κατά τον χρόνο της συζήτησης της αγωγής (κρίσιµος χρόνος) η
αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.369-370), (Βλ.
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,
ό.π.σελ.147,
υπό11.)
(Βλ.Χαρ.Απαλαγάκη,ό.π.σελ.130,περ.αριθµ.8) (Βλ Ν. Νίκα, ό.π. σελ. 46-60)
΄Αρθρο 69 : ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ (: ΠΡΟΩΡΗΣ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
1. Επιτρέπεται να ζητηθεί δικαστική προστασία και
α) αν η παροχή που δεν εξαρτάται από αντιπαροχή συνδέεται µε την
επέλευση χρονικού σηµείου, προτού επέλθει το χρονικό σηµείο,
β) στην περίπτωση του άρθρου 378 του αστικού κώδικα,
γ) αν ο ενάγων ζητεί να του παραδοθεί ένα πράγµα και, για την
περίπτωση που δεν του παραδοθεί το ίδιο το πράγµα, ζητεί το
διαφέρον,
δ) αν η γένεση ή η άσκηση του δικαιώµατος εξαρτάται από την έκδοση
της απόφασης,
ε) αν το δικαίωµα εξαρτάται από την πλήρωση αίρεσης ή την επέλευση
γεγονότος, στ) σε κάθε άλλη περίπτωση, αν υπάρχει βάσιµος φόβος ότι
ο οφειλέτης θα αποφύγει την έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής.
2. Στην περίπτωση του εδαφ. α` της προηγουµένης παραγράφου, ο
εναγόµενος καταδικάζεται να καταβάλλει τα χρήµατα ή να παραδώσει
το πράγµα µόλις επέλθει το χρονικό σηµείο.
Στην περίπτωση του εδαφ. γ΄ καταδικάζεται να πληρώσει αποζηµίωση
αν δεν βρεθεί το πράγµα στο στάδιο της εκτέλεσης.
Στην περίπτωση του εδαφ. ε` καταδικάζεται στην παροχή, µόλις
πληρωθεί η αίρεση ή επέλθει το γεγονός και αυτό διαπιστωθεί µε τον
τρόπο που ορίζει η απόφαση.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Α)Επιτρέπεται να ζητηθεί δικαστική προστασία και
α) αν η παροχή που δεν εξαρτάται από αντιπαροχή συνδέεται µε την
επέλευση χρονικού σηµείου, προτού επέλθει το χρονικό σηµείο,
β) στην περίπτωση του άρθρου 378 του αστικού κώδικα,
γ) αν ο ενάγων ζητεί να του παραδοθεί ένα πράγµα και, για την περίπτωση
που δεν του παραδοθεί το ίδιο το πράγµα, ζητεί το διαφέρον,
δ) αν η γένεση ή η άσκηση του δικαιώµατος εξαρτάται από την έκδοση της
απόφασης,
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ε) αν το δικαίωµα εξαρτάται από την πλήρωση αίρεσης ή την επέλευση
γεγονότος,
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση, αν υπάρχει βάσιµος φόβος ότι ο οφειλέτης θα
αποφύγει την έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής.
Β)Στην περίπτωση του εδαφ. α` της προηγουµένης παραγράφου, ο
εναγόµενος καταδικάζεται να καταβάλλει τα χρήµατα ή να παραδώσει το
πράγµα µόλις επέλθει το χρονικό σηµείο.
Στην περίπτωση του εδαφ. γ΄ καταδικάζεται να πληρώσει αποζηµίωση αν δεν
βρεθεί το πράγµα στο στάδιο της εκτέλεσης.
Στην περίπτωση του εδαφ. ε` καταδικάζεται στην παροχή, µόλις πληρωθεί η
αίρεση ή επέλθει το γεγονός και αυτό διαπιστωθεί µε τον τρόπο που ορίζει η
απόφαση.
Γ)Τό άρθρο 69 εισάγει αποκλίσεις στον κανόνα τού άρθρου 68 ΚΠολΔ, που
προϋποθέτει την ύπαρξη άµεσης ,δηλ.τού παρόντος χρόνου καί όχι τού
µέλλοντος χρόνου, ανάγκης παροχής έννοµης προστασίας.
Το άρθρο 69 δηλαδή επιτρέπει την άσκηση αγωγής και όταν η ανάγκη
παροχής
έννοµης
προστασίας
δεν
είναι
ενεστώσα
,αλλά
µέλλουσα.(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.375 υπό ΙΙ.).΄Ετσι ενώ θα έπρεπε το επίδικο
δικαίωµα να είναι απαιτητό κατα τον χρόνο της συζητήσεως της αγωγής,στις
περιπτώσεις του άρθρου 69 παρέχεται ένδικη προστασία ,µολονότι το επίδικο
δικαίωµα θα καταστή απαιτητό στο µέλλον.
Αρκεί βέβαια να έχει ήδη γεννηθεί κατά τον χρόνο της συζήτησης,στην
περίπτωση δε του εδαφίου δ΄ ούτε αυτό απαιτείται.Δικαστική προστασία
λοπόν επιτρέπεται να ζητηθεί (:Υποβολή αιτήσεως παροχής δικαστικής
προστασίας επιτρέπεται) και στις περιπτώσεις α΄,β΄,γ΄,δ΄,ε΄ και στ΄ του
άρθρου 69 ΚΠολΔ.
Δ)Παραδείγµατα:
α)Κατάθεση αγωγής αποδόσεως της χρήσεως του µισθίου ,λόγω επικείµενης
λύσεως της µισθώσεως,µετά την γενόµενη καταγγελία της µισθώσεως ,που
τέθηκε υπό αναβλητική προθεσµία 3 µηνών ,όπως προέβλεπε το
µισθωτήριο,η οποία όµως προθεσµία µόλις άρχισε και θα συµπληρωθεί µε
την παρέλευση 3 µηνών από τότε ,που έγινε η καταγγελία. [περ(ίπτωση).α΄].Ο
εναγόµενος θα καταδικασθεί να αποδώσει την χρήση την εποµένη της ηµέρας
,που θα λήξει η 3/µηνη αναβλητική προθεσµία.(69 παρ.2 ΚΠολΔ) (βλ. ΕφΘεσ
1436/1999, Αρµ. 2001. 486 εις Χ. Απαλαγάκη, ό.π. σελ. 35 υπό 2).
β) Κατάθεση αγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή γιά παράδοση του
πωληθέντος κινητού,ένσταση του µή εκπληρωθέντος συναλλάγµατος από τον
εναγόµενο πωλητή (ήτοι λ.χ. ένσταση του πωλητή ότι ο αγοραστής δεν
πλήρωσε ακόµη το τίµηµα της πωλήσεως) και τελικά καταδίκη του
εναγοµένου πωλητή να παραδόσει το πράγµα υπό τον όρο της ταυτόχρονης
εκ µέρους του αγοραστή καταβολής του τιµήµατος(περ.β΄).
γ)Κατάθεση αγωγής αποδόσεως χρησιδανεισθέντος πράγµατος και καταδίκης
του εναγοµένου σε αποζηµίωση άν δεν του παραδοθεί το ίδιο το πράγµα που
χρησιδάνεισε,(περ.γ΄).
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δ) Κατάθεση αγωγής ακυρώσεως δικαιοπραξίας και αναζήτησης της
καταβληθείσας παροχής(περ.δ΄).Εδώ η γένεση και η άσκηση του δικαιώµατος
αναζήτησης της καταβληθείσας παροχής εξαρτάται από την έκδοση
αποφάσεως,η οποία θα ακυρώσει την δικαιοπραξία,από την οποία γεννήθηκε
η υποχρέωση της παροχής,που ήδη καταβλήθηκε.
ε) Κατάθεση αγωγής καταβολής µελλοντικής περιοδικής παροχής,(περ.ε΄)(ΑΠ
626/1982, ΝοΒ 1983. 496 εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα, ό.π. σελ. 150 υπό 6).
στ) Κατάθεση
αγωγής αποδόσεως επαγγελµατικού δανείου,το οποίο
συµφωνήθηκε µεν να επιστραφεί ένα έτος µετά την καταγγελία του από τον
δανειστή και η καταγγελία έγινε µεν,αλλά το έτος δεν παρήλθε και επειδή οι
δουλειές του οφειλέτη δεν πάνε καλά,υπάρχει βάσιµος φόβος µη έγκαιρης
εκπλήρωσης της παροχής - όχι δηλαδή ότι ο οφειλέτης θα αποφύγει την
εκπλήρωση της παροχής ,αλλά ότι θα αποφύγει την έγκαιρη εκπλήρωση της
παροχής , διότι θα χρειασθεί να διεξαχθεί δίκη, η οποία θ΄απαιτήσει τον χρόνο
της όταν το δάνειο καταστεί απαιτητό - και ο βάσιµος αυτός φόβος επιτρέπει
την πρόωρη (ήτοι πρίν το δάνειο καταστεί απαιτητό) άσκηση της αγωγής
αυτής(περ.στ΄).
(Βλ. εις Χ. Τριανταφυλλίδη: Η προληπτική δικαστική
προστασία κατά το άρθρο 69 ΚΠολΔ, έκδοση 2009, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ.
113).
Άρθρο 70 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή µη ύπαρξη
κάποιας έννοµης σχέσης, µπορεί να εγείρει σχετική αγωγή.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Α) Όποιος έχει έννοµο συµφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή µη ύπαρξη
κάποιας έννοµης σχέσης, µπορεί να εγείρει σχετική αγωγή.
Β)Αναγνωριστική αγωγή είναι η αγωγή,που έχει ως αίτηµα (:που ζητεί):
α)την αναγνώριση της ύπαρξης(=Θετική αναγνωριστική αγωγή) ή
β)την αναγνώριση της µη ύπαρξης(ανυπαρξίας)(=αρνητική αναγνωριστική
αγωγή), συγκεκριµένης έννοµης σχέσης.
Θετική αναγνωριστική αγωγή είναι λ.χ.η αγωγή µε αίτηµα να αναγνωρισθεί ότι
ο εναγόµενος οφείλει στον ενάγοντα από δάνειο συγκεκριµένο χρηµατικό
ποσό.
Αρνητική αναγνωριστική αγωγή είναι λ.χ.η αγωγή µε αίτηµα να αναγνωρισθεί
ότι ο ενάγων δεν οφείλει στον εναγόµενο από δάνειο κανένα χρηµατικό
ποσό,διότι του έχει πληρώσει και το κεφάλαιο του δανείου και τούς τόκους.
Γ) Το έννοµο συµφέρον του ενάγοντος να αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή µη
ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσης - το οποίο επιτελεί νοµιµοποιητική του
ενάγοντος λειτουργία, βλ. εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα ό.π., σελ. 155 υπό 5 πρέπει να περιγράφεται στην αγωγή και ν΄αποδεικνύεται από τον ενάγοντα
και φυσικά πρέπει να είναι άµεσο,προσωπικό και άξιο δικαστικής προστασίας.
Η ύπαρξη του ανωτέρω εννόµου συµφέροντος εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως.
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Το ανωτέρω έννοµο συµφέρον πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο
συζητήσεως της αγωγής και αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της
αναγνωριστικής αγωγής.(Βλ.και Κ.Μπέη,ό.π.σελ.380-390).
Άρθρο 71: ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
Δικαστική προστασία µπορεί να ζητήσει όποιος επιδιώκει τη σύσταση,
τη µεταβολή ή την κατάργηση έννοµης σχέσης στις περιπτώσεις που
ορίζει ο νόµος.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ι) Δικαστική προστασία µπορεί να ζητήσει όποιος επιδιώκει τη σύσταση, τη
µεταβολή ή την κατάργηση έννοµης σχέσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο
νόµος.
ΙΙ)Α)΄Οπως γνωρίζουµε από το Αστικό Δίκαιο (βλ.Γ.Μπαλή,ό.π.σελ.87)
διαπλαστικό ή διαµορφωτικό δικαίωµα (του προσώπου) είναι το δικαίωµα του
προσώπου ,µε µονοµερή του δήλωση ή συντρεχόντων άλλων όρων[λ.χ.µε
κατάθεση αγωγής και µε έκδοση σχετικής (ήτοι διαπλαστικού χαρακτήρος)
δικαστικής αποφάσεως] να επιφέρει διάπλαση δικαιώµατος ή εννόµου
σχέσεως ήτοι :
α)να επιφέρει κτήση (:σύσταση) δικαιώµατος (τέτοιο διαπλαστικό δικαίωµα
είναι π.χ. το δικαίωµα προαιρέσεως),ή
β)αλλοίωση (:µεταβολή) (µετατροπή) δικαιώµατος (τέτοιο διαπλαστικό
δικαίωµα είναι π.χ. το δικαίωµα επιλογής επι διαζευκτικής ενοχής,το οποίο
όταν ασκηθεί επιφέρει µετατροπή της διαζευκτικής ενοχή σε απλή ενοχή) ή
γ)κατάργηση δικαιώµατος (τέτοιο διαπλαστικό δικαίωµα είναι π.χ. το δικαίωµα
προς καταγγελία συµβάσεως,το δικαίωµα προς υπαναχώρηση από την
σύµβαση,το δικαίωµα προς ανάκληση,το δικαίωµα προς αποποίηση
κληρονοµίας).
Β)Τα διαπλαστικά δικαιώµατα ασκούνται ή
α)µόνο µε µονοµερή δικαιοπρακτική δήλωση ή
β)µε αγωγή,που έχει ως αίτηµα την έκδοση δικαστικής αποφάσεως,η οποία καλείται διαπλαστική απόφαση και - συνιστά,µεταβάλλει ή καταργεί έννοµη
σχέση, στις περιπτώσεις,που ορίζει ο νόµος.
Γ)Τα διαπλαστικά δικαιώµατα,τα οποία ασκούνται µόνο µε µονοµερή
(δικαιοπρακτική,ήτοι παράγουσα έννοµο αποτέλεσµα) δήλωση,δηλ.
εξωδίκως,θα µπορούσαµε να τα ονοµάσουµε "διαπλαστικά δικαιώµατα
ασκούµενα εξωδίκως ή µε µονοµερή δήλωση".
Διαπλαστικά δικαιώµατα ασκούµενα εξωδίκως ή µε µονοµερή δήλωση είναι
λ.χ.
1)το δικαίωµα προαιρέσεως,
2)το δικαίωµα επιλογής επί διαζευκτικής ενοχής,
3)το δικαίωµα προς καταγγελία,
4)το δικαίωµα προς υπαναχώρηση,
5)το δικαίωµα προς ανάκληση,το δικαίωµα προς αποποίηση κληρονοµίας,κ.ά.
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Δ)Τα διαπλαστικά δικαιώµατα,τα οποία ασκούνται µε αγωγή µε αίτηµα την
έκδοση δικαστικής αποφάσεως,η οποία - καλείται διαπλαστική απόφαση,
διότι - διαπλάθει ήτοι συνιστά,µεταβάλλει ή καταργεί έννοµη σχέση, στις
περιπτώσεις,που ορίζει ο νόµος, θα µπορούσαµε να τα ονοµάσουµε
"διαπλαστικά δικαιώµατα,ασκού-µενα δικαστικά" ,δηλ. µε αγωγή µε αίτηµα την
έκδοση δικαστικής διαπλαστικής αποφάσεως.
"Διαπλαστικά δικαιώµατα,ασκούµενα δικαστικά" είναι λ.χ.
1)το δικαίωµα προς ακύρωση ακυρώσιµης δικαιοπραξίας λόγω
πλάνης,απάτης ή απειλής,
2)το δικαίωµα προς διαζευξη,κ.ά.
Στα διαπλαστικά δικαιώµατα, τα ασκούµενα δικαστικά, αναφέρεται το άρθρο
71 ΚΠολΔ. (Βλ. Κ.Μπέη, ό.π.σελ.391,υπό γ΄)
Ε)Κοινό γνώρισµα όλων(δηλ. και των ασκουµένων µε µονοµερή δήλωση και
των ασκουµένων µε αγωγή) των διαπλαστικών δικαιωµάτων είναι ότι δεν
αποτελούν,ούτε περιέχουν αξίωση,δηλ. δεν απαιτούν από άλλο πρόσωπο
παροχή ήτοι πράξη ή παράλειψη.
Συνεπώς στα διαπλαστικά δικαιώµατα δεν αντιστοιχούν υποχρεώσεις και τα
διαπλαστικά
δικαιώµατα
δεν
υπόκεινται
σε
παραγραφή.(ΕφΘεσ
2239/1987,Αρµ.1987.857).
Στ) Το διαπλαστικό δικαίωµα το ασκούµενο µε µονοµερή δήλωση,αφ΄ής γίνει
η µονοµερής δήλωσή µε την οποία ασκείται έχει ως έννοµο αποτέλεσµα, άνευ
άλλου τινος, την
διάπλαση (σύσταση,µεταβολή ή κατάργηση) του
δικαιώµατος ή της εννοµης σχέσης και δεν χρειάζεται να γίνει δικαστήριο γιά
να παραχθεί το έννοµο αυτό αποτέλεσµα της διάπλασης.
Αν όµως χρειασθεί να γίνει δικαστήριο,διότι το πρόσωπο κατά του οποίου
υπάρχει το έννοµο αποτέλεσµα της διάπλασης δεν αναγνωρίζει το
αποτέλεσµα αυτό και δεν συµµορφώνεται προς αυτό ,τότε η αγωγή και η
εκδοθησόµενη απόφαση θα είναι αναγνωριστικές και όχι διαπλαστικές λ.χ.ο
εκµισθωτής ασκεί κατά του µισθωτή το δικαίωµα καταγγελίας της µισθώσεως
µε την µονοµερή δήλωση της καταγγελίας,η οποία επιφέρει άνευ άλλου τινος
το έννοµο αποτέλεσµά της δηλ. την λύση της µισθώσεως. Την λύση όµως της
µισθώσεως αµφισβητεί ο µισθωτής και δεν αποδίδει το µίσθιο.Τότε ο
εκµισθωτής ασκεί αγωγή αποδόσεως του µισθίου ,λόγω λύσεως της
µισθώσεως δια καταγγελίας.Η αγωγή αυτή - δεν είναι διαπλαστική,διότι η
διάπλαση,(=εδώ η λύση της µίσθωσης) επήλθε µε την µονοµερή δήλωση της
καταγγελίας,αλλ΄- είναι αναγνωριστική ως προς την λύση της µισθώσεως διά
καταγγελίας και καταψηφιστική ως προς την απόδοση της χρήσεως του
µισθίου και η απόφαση ,που εκδίδεται είναι αναγνωριστική της επελθούσας
λύσεως της µισθωσης και επειδή δέχεται το καταψηφιστικό αίτηµα της αγωγής
γιά απόδοση της χρήσεως του µισθίου είναι συνάµα και καταψηφιστική. (Βλ.
Κ.Μπέη, ό.π.σελ.391,υπό β΄)
Αναγνωριστικές είναι και οι εξής αγωγές - και οι δεχόµενες αυτές δικαστικές
αποφάσεις-:
1)η αγωγή αναγνωρίσεως ως άκυρης της εικονικής δικαιοπραξίας,
2)η αγωγή αναγνωρίσεως ως άκυρης της
καταπλεονεκτικής
δικαιοπραξίας,κ.ά.
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Ζ)Αν µε την αγωγή ασκείται διαπλαστικό δικαίωµα ασκούµενο δικαστικά τότε
η αγωγή είναι διαπλαστική.΄Ωστε διαπλαστική αγωγή ειναι η αγωγή µε τη
οποία ασκείται διαπλαστικό δικαίωµα ασκούµενο δικαστικά (71 ΑΚ),-η οποία
αγωγή
έχει
ως
αίτηµα
την
έκδοση
δικαστικής
διαπλαστικής
αποφάσεως,δηλ.αποφάσεως,που θα διαπλάθει ήτοι θα συνιστά, µεταβάλλει ή
καταργεί έννοµη σχέση, στις περιπτώσεις,που ορίζει ο νόµος.
Η)α)Για το παραδεκτό της διαπλαστικής αγωγής δεν χρειάζεται να γίνει
επίκληση ιδιαιτέρου εννόµου συµφέροντος ,διότι στην αγωγή αυτή το έννοµο
συµφέρον στηρίζεται ακριβώς στην επιδιωκόµενη διάπλαση. (Βλ. Κ.Μπέη,
ό.π.σελ.393,υπό 6).
β)Η διαπλαστική αγωγή,επειδή δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση των
διαπλαστικών αποφάσεων,δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνει αίτηµα κηρύξεως
της εκδοθησοµένης αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής.
γ)Η διαπλαστική ενέργεια(: το διαπλαστικό αποτέλεσµα) των διαπλαστικών
δικαστικών αποφάσεων συνίσταται είτε σε σύσταση ,είτε σε αλλοίωση
(µεταβολή),είτε σε κατάργηση δικαιώµατος ή εννόµου σχέσεως.
Το διαπλαστικό αποτέλεσµα(: η διαπλαστική ένέργεια) των διαπλαστικών
δικαστικών αποφάσεων είτε αναδράµει στο παρελθόν,όπως συµβαίνει λ.χ.επι
ακυρώσεως δικαιοπραξίας(184 ΑΚ),είτε ισχύει στο µέλλον,όπως συµβαίνει
λ.χ.στις δικαστικές αποφάσεις διαζυγίου.( Βλ. Κ.Μπέη, ό.π.σελ.392,υπό 5).
Η διαπλαστική ενέργεια των διαπλαστικών δικαστικών αποφάσεων ισχύει
έναντι πάντων.
δ)Το δεδικασµένο ,που παράγεται από διαπλαστική δικαστική απόφαση
ισχύει µόνο µεταξύ των διαδίκων και των λοιπών προσώπων,που αναγράφει
το 325 ΚΠολΔ. ( Βλ. Κ.Μπέη, ό.π.σελ.393,υπό 7).
ε)Το διατακτικό των καταψηφιστικών αποφάσεων έχει δύο µέρη:
1)την διάγνωση του επιδίκου δικαιώµατος και
2)την καταψήφιση (επιδίκαση) του δικαιώµατος στον ενάγοντα µε την
καταδίκη του εναγοµένου.
Το διατακτικό των διαπλαστικών αποφάσεων περιλαµβάνει επίσης δύο µέρη:
α)την διάγνωση,έστω και σιωπηρά, του επιδίκου διαπλαστικού
δικαιώµατος(λ.χ.επι αγωγής διαζυγίου,την διάγνωση του δικαιώµατος προς
διάζευξη) και
β)την αναγραφή της απονεµόµενης διαπλαστικής ενέργειας(λ.χ. επί αγωγής
διαζυγίου ,την λύση του γάµου). (Βλ. Κ.Μπέη, ό.π.σελ.391,υπό 2).
Θ)Κατά την νοµολογία διαπλαστικές είναι οι εξής αγωγές και οι δεχόµενες
αυτές δικαστικές αποφάσεις: (Βλ.εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,ό.π.σελ.162 υπό
7.)
1)η
αγωγή
ακυρώσεως
ακυρώσιµης
δικαιοπραξίας
λόγω
πλάνης,απάτης,απει-λής(ΕφΑθ2640/1968Αρµ.1069.371),
2)η αγωγή αναπροσαρµογής τού µισθώµατος(ΕφΑθ 8186/1985.ΕλλΔνη
1985.1507),
3)η αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (ΠολΠρωτΗρ
209/1971.Αρµ-1071.738),
4)η αγωγή διαζυγίου(ΠολΠρωτΑρτ 3/1993.Αρµ.1993.157),
5)η αγωγή ακυρώσεως διαθήκης (ΑΠ 1408/1980.ΝοΒ 1981.694),κ.ά.
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