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Άρθρο 72 : ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
Οι δανειστές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν δικαστική προστασία
ασκώντας τα δικαιώµατα του οφειλέτη τους, εφόσον εκείνος δεν τα
ασκεί, εκτός αν συνδέονται στενά µε το πρόσωπό του.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ι) Οι δανειστές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν δικαστική προστασία ασκώντας
τα δικαιώµατα του οφειλέτη τους, εφόσον εκείνος δεν τα ασκεί, εκτός αν
συνδέονται στενά µε το πρόσωπό του.
ΙΙ)Α)α)Πλαγιαστική αγωγή είναι (λέγεται) η περιουσιακού χαρακτήρα
(λ.χ.ενοχική,-εµπράγµατη,κληρονοµική) αγωγή ενός δικαιούχου - οφειλέτου
κατά του οφειλέτου του,που ασκείται όµως όχι απο τον ίδιο τον δικαιούχο οφειλέτη ,αλλά από τον δανειστή του,διότι ο ίδιος ο δικαιούχος - οφειλέτης
δεν την ασκεί (:αδρανεί να την ασκήσει) ,υπαίτια ή ανυπαίτια.
β)Ο ασκών την αγωγή δανειστής ζητεί από το εναγόµενο να καταβάλει όχι
στον ίδιο,που είναι ενάγων,αλλά στον αδρανούντα δικαιούχο - οφειλέτη,διότι
σ΄εκείνον οφείλει.
Αυτονόητο ότι ο νόµος παρέχει την πλαγιαστική αγωγή στον δανειστή του
αδρανούντα οφειλέτη,διότι ο δανειστής αυτός έχει λαµβάνειν απο τον
αδρανούντα οφειλέτη.
γ)Περιουσιακά δικαιώµατα του αδρανούντα οφειλέτη,που µπορούν να
ασκηθούν πλαγιαστικά από τον δανειστή του, είναι λ.χ.
1)το δικαίωµα καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως.(ΕφΘεσ 322/1988.Αρµ
1988.463),
2)το δικαίωµα από το προσύµφωνο (ΕφΑθ 2393/1988.ΕλλΔνη 1990.135),
3)το δικαίωµα εξαλείψεωςυποθήκης(ΜονΠρωτΘεσ 788/1970.-ΝοΒ 1970.856),
4)το δικαίωµα νοµίµου µοίρας (ΕφΑθ 8345/1980.ΝοΒ 1981.568),κ.ά. (Βλ.
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα.ό.π.σελ.164 υπό 2.).
δ)Αν δεν γίνει στην ασκούµενη αγωγή επικληση της αδρανείας του οφειλέτηδανειστή,τότε η πλαγιαστική αγωγή είναι αόριστη.
Η αδράνεια του οφειλέτη-δικαιούχου δικαιολογεί το έννοµο συµφέρον του
πλαγιαστικώς
ενάγοντος
δανειστή.(ΕφΘεσ
3265/1977.Δικ.Επιχ.Εταιρ.
1998.189).
ε)Η πλαγιαστική αγωγή µπορεί να είναι καταψηφιστική ή διαπλαστική
(λ.χ.αγωγή διανοµής κοινού ακινήτου).
στ)Πλαγιαστικά
µπορεί
να
ασκηθεί
και
αίτηση
ασφαλιστικών
µέτρων(λ.χ.πλαγιαστική αίτηση συντηρητικής κατασχέσεως εις χείρας
τρίτου.ΜονΠρωτΑθ 6043/1994.Δ.1994.728) και αίτηση εκούσιας δικαιοδοσίας
( λ.χ. αίτηση εκδόσεως κληρονοµητηρίου. ΕφΘεσ 1169/1979.ΝοΒ1980.554)
και ανακοπή κατά της εκτελέσεως(λ.χ.ανακοπή ακυρώσεως πλειστηριασµού.ΜονΠρωτΑθ 6029/1978.ΕλλΔνη 1978.745) (Βλ. Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα.ό.π.σελ.164 υπό 2.).
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ζ)Η απόφαση που απορρίπτει την πλαγιαστική αγωγή δεν παράγει
δεδικασµένο εις βάρος του αδρανούντος οφειλέτη.(ΕφΑθ 1223/1986,ΝοΒ
1986.1423).Η απόφαση όµως που δέχεται την πλαγιαστική αγωγή παράγει
δεδικασµένο υπέρ του αδρανούντος οφειλέτη.(ΑΠ 428/1979, ΝοΒ1979.1455).(Βλ. Νίκας εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,ό.π.σελ.166 υπο 8)
Β)α)Το άρθρο 72 ΚΠολΔ νοµιµοποιεί τον ενάγοντα δανειστή ως µη δικαιούχο
διάδικο.
Ο αδρανήσας οφειλέτης δεν είναι διάδικος.Είναι τρίτος.΄Αρα µπορεί ν΄ασκήσει
παρέµβαση. (Βλ. Κ.Μπέη, ό.π.σελ.394,υπό 4).
β)Ο ασκών πλαγιαστική αγωγή ,ούτε υποχρεούται ,ούτε δικαιούται να καλέσει
στην δίκη τον αδρανούντα οφειλέτη.Μπορεί όµως να του ανακοινώσει την
δίκη. (Βλ. Κ.Μπέη, ό.π.σελ.396,υπό 13).
γ)Η άσκηση πλαγιαστικής αγωγής δεν δηµιουργεί εκκρεµοδικία για τον
αδρανούντα οφειλέτη,ο οποίος δικαιούται ν΄ασκήσει αγωγή για την ίδια
διαφορά.(Βλ. Κ.Μπέη, ό.π.σελ.396,υπό 13).
δ)Η άσκηση πλαγιαστικής αγωγής δεν είναι σύνηθες φαινόµενο στην
δικαστική πρακτική.Διότι ο δανειστής του αδρανούντος οφειλέτη, άν έχει τίτλο
εκτελεστό κατ΄αυτού, δικαιούται να προβεί σε κατάσχεση εις χείρας του
οφειλέτου του αδρανούντος οφειλέτου
ως τρίτου.(Βλ. Κ.Μπέη,
ό.π.σελ.397,υπό 13).
΄Αρθρο 83 : Η ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
Αν η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη εκτείνεται και στις έννοµες
σχέσεις εκείνου που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση προς τον αντίδικό
του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 76 έως 78.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ι) Αν η ισχύς της απόφασης της κύριας δίκης εκτείνεται και στις έννοµες
σχέσεις του προσθέτως παρεµβάντος και του αντιδίκου του, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 76 έως 78.
ΙΙ)Α)Η ισχύς της απόφάσης της κύριας δίκης εκτείνεται και στις έννοµες
σχέσεις του προσθέτως παρεµβάντος και του αντιδίκου του στις εξής
περιπτώσεις:
α)΄Οταν µεταξύ του προσθέτως παρεµβάντος και του αντιδίκου του θα
δηµιουργηθεί δεδικασµένο λ.χ.διότι ο προσθέτως παρεµβάς κατέστη µετά την
έναρξη της κύριας δίκης ειδικός διάδοχός του υπέρ ού παρενέβη (325 αρ.2
ΚΠολΔ) ή διότι ο προσθέτως παρεµβάς είναι µέλος του διαδίκου νοµικού
προσώπου ,υπέρ του οποίου παρενέβη (329 ΚΠολΔ).
β)΄Οταν η απόφαση της κύριας δίκης µπορεί να εκτελεσθεί κατά του
προσθέτως παρεµβάντος λ.χ.διότι είναι υποµισθωτής(325 αρ.3 ΚΠολΔ).
γ)΄Οταν η άµεση διαπλαστική ενέργεια της απόφασης της κύριας δίκης
(λ.χ.απόφαση που ακυρώνει την εκτέλεση) θα θίγει και τις έννοµες σχέσεις
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του
προσθέτως
παρεµβάντος.(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.451-452
υπό3.α΄.β΄)(Βλ.Π.Γέσιου-Φαλτσή:Η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβασις,εις
τιµ.τόµ.Κ.Κα-ραβά,1971,σελ.562-563).
Β)Όπως αναφέρθηκε υπό το άρθρο 82 παρ.2 ΚΠολΔ : Οι πράξεις που ενεργεί
ο προσθέτως παρεµβαίνων είναι ισχυρές µόνον αν δεν είναι αντίθετες προς
τις πράξεις του διαδίκου υπέρ του οποίου παρενέβη.'Ετσι, λ.χ ισχυρισµοί του
αντίθετοι προς τους ισχυρισµούς του διαδίκου υπέρ του οποίου παρενέβη
κηρύσσονται απαράδεκτοι.
Στις ανωτέρω υπό α΄,β΄,γ΄ περιπτώσεις,που η ισχύς της αποφάσεως της
κύριας δίκης εκτείνεται και στις έννοµες σχέσεις του προσθέτως παρεµβάντος
και του αντιδίκου του,το άρθρο 83 ΚΠολΔ εισάγει τον θεσµό της "αυτοτελούς
πρόσθετης παρέµβασης" ορίζοντας ότι εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 76-78 ΚΠολΔ της αναγκαστικής οµοδικίας,µε τις οποίες σκοπείται η
απεξάρτηση του προσθέτως παρεµβάντος από τον υπέρ ού η πρόσθετη
παρέµβαση ως εξής:
α) µε την εφαρµογή
της αρχής της αντικειµενικής ενέργειας των
επιχειρούµενων διαδικαστικών πράξεων,που προβλέπει το άρθρου 76
ΚΠολΔ (βλ.ανωτέρω υπό το άρθρο 76 ΚΠολΔ),κατά την οποία αρχή η
επιχειρούµενη διαδικαστική πράξη ωφελεί ή βλάπτει όχι µόνο τον
επιχειρήσαντα την πράξη αυτή διάδικο ,αλλά και τους λοιπούς διαδίκους.
Βάσει της αρχής της αντικειµενικής ενέργειας:
1) οι διαδικαστικές πράξεις του αυτοτελώς προσθέτως παρεµβάντος
δεσµεύουν(ωφελούν ή βλάπτουν) τον αδρανούντα υπέρ ού η παρέµβαση,
2)άν ο υπέρ ού η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση απουσιάζει εκπροσωπείται
από τον παριστάµενο προσθέτως παρεµβάντα,
3)η βίαιη διακοπή της δίκης επέρχεται και από µεταβολή στο πρόσωπο του
προσθέτως παρεµβάντος,
4)οι προθεσµίες κινούνται χωριστά γιά τον προσθέτως παρεµβάντα και
χωριστά γιά τον υπέρ ου αυτός παρενέβη,
5)τα ένδικα µέσα που ασκεί ο προσθέτως παρεµβάς έχουν αποτέλεσµα και
γιά τον υπέρ ού παρενέβη(83,76αρ.4 ΚΠολΔ),
β) µε την εφαρµογή του κανόνα του άρθρου 77 ΚΠολΔ,που ισχύει επι
αντιφατικών ισχυρισµών.Συνεπώς ο προσθέτως παρεµβάς δικαιούται να
επιχειρήσει διαδικαστικές πράξεις αντιφάσκουσες προς τις διαδικαστικές
πράξεις του υπέρ ού παρενέβη (λ.χ. η οµολογία του αυτοτελώς προσθέτως
παρεµβάντος,ενω ο υπέρ ού παρενέβη αρνήθηκε την αγωγή). Οι πράξεις
αυτές εκτιµώνται ελεύθερα από το δικαστήριο υπό την έννοια του 77
ΚΠολΔ.΄Ωστε ο αυτοτελώς προσθέτως παρεµβάς,δυνάµει του 83 ΚΠολΔ,έχει
εξουσίες αναγκαίου οµοδίκου.(Βλ.Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,ό.π.σελ.192 υπό 2)
Γ)Ο αυτοτελώς προσθέτως παρεµβάς όµως δεν µπορεί να µεταβάλει το
αίτηµα της αγωγής,ούτε να προβάλει δικά του αιτήµατα,ούτε ν΄ασκήσει
ανταγωγή.Ούτε να συνάψει δικαστικό συµβιβασµό µε τον αντίδικό του.(83,76
αρ.2 ΚΠολΔ)
Δ)΄Ωστε:Η πρόσθετη παρέµβαση είναι αυτοτελής όταν η απόφαση της δίκης
πρόκειται ν΄αναπτύξει ενέργειες και αποτελέσµατα και στις σχέσεις του
προσθέτως παρεµβάντος και του αντιδίκου του υπέρ ού παρενέβη,όταν δηλ.
τα υποκειµενικά όρια του δεδικασµένου ή της εκτελεστότητας ή της άµεσης
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διαπλαστικής ενέργειας της εκδοθησόµενης απόφασης καταλαµβάνουν και
τον προσθέτως παρεµβαίνοντα.
Αυτοτελής είναι συνεπώς η πρόσθετη παρέµβαση:
α)του ειδικού διαδόχου του διαδίκου υπέρ ού η πρόσθετη παρέµβαση,
β)του υποµισθωτή υπέρ του υπεκµισθωτή που ενάγεται γιά απόδοση του
µισθίου,ή για αντισυµβατική χρήση του µισθίου,
γ)του προσεπικληθέντος αληθούς κυρίου ή νοµέως(87 ΚΠολΔ),
δ) του αληθούς δικαιούχου ή υποχρέου σε δίκες που διεξάγουν οι µη
δικαιούχοι ή µη υπόχρεοι διάδικοι,
ε)του υπερθεµατιστή που παρεµβαίνει υπέρ του καθ΄ού η ανακοπή του 933
ΚΠολΔ επισπεύδοντος δανειστή,
στ)του υπέρ του νοµικού προσώπου παρεµβαίνοντος µέλους του νοµικού
προσώπου,(Βλ.Νίκας εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,ό.π.σελ.193 υπό 1.).
Άρθρο 216 : ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
1. Η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117,
πρέπει να περιέχει :
α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο
την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά
του εναγοµένου,
β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς,
γ) ορισµένο αίτηµα.
2. Στην αγωγή αναφέρεται:
α) προκειµένου για δίκες περιουσιακών σχέσεων η χρηµατική αξία του
επίδικου αντικειµένου και
β) τα στοιχεία που θεµελιώνουν την αρµοδιότητα του δικαστηρίου.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ.
Το δικόγραφο της αγωγής ,εκτός από τα στοιχεία κάθε δικογράφου,που
πρέπει να περιέχει και που ορίζονται στο άρθρο 118 (βλ.ανωτ.υπό το 118
ΚΠολΔ), πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:
Ι)΄Εκθεση σαφή των γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την
αγωγή και
ΙΙ)δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου,
ΙΙΙ) Περιγραφή ακριβή του αντικειµένου της διαφοράς(:του επίδικου
αντικειµένου).
Στην
αγωγή
που
αφορά
περιουσιακές
σχέσεις
αναγράφεται(:αναφέρεται) και η χρηµατική αξία του επίδικου αντικειµένου.
ΙV) Αίτηµα ωρισµένο,
V)Τα στοιχεία,που θεµελιώνουν την καθ΄ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητα του
δικαστηρίου,
I) Η έκθεση των γεγονότων (:πραγµατικών περιστατι-κών)(=ιστορική ή
πραγµατική βάση της αγωγής) (=ελάσσων πρόταση του νοµικού συλλογισµού
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της αγωγής), - τα οποία πραγµατικά γεγονότα θεµελιώνουν σύµφωνα µε τον
νόµο (= νοµική βάση) (=νοµοτυπική µορφή του κανόνα δικαίου) (=µείζων
πρόταση του νοµικού συλλογισµού της αγωγής), την αγωγή (δηλ. την
αιτούµενη µε την αγωγή δικαστική προ-στασία) (=αίτηµα)(=συµπέρασµα του
νοµικού συλλογισµού της αγωγής), - αποτελεί (:συνιστά) την πραγµατική ή
ιστορική βάση της αγωγής.
Εχει λοιπόν η αγωγή κατά τα ανωτέρω :
α)ιστορική βάση,(=ελάσσων πρόταση του νοµικού συλλογισµού της αγωγής),
β)νοµική βάση, (=µείζων πρόταση του νοµικού συλλογισµού της αγωγής),
γ)αίτηµα(=συµπέρασµα του νοµικού συλλογισµού της αγωγής).(Πρβλ.
Παπαντωνίου,
Γενικές
Αρχές,
1983,
παρ.9,50,Σηµαντήρας,Γενικαί
Αρχαί,παρ.9,αρ.82).
Η νοµική βάση και η ιστορική βάση (δηλ. η µείζων πρόταση και η ελάσσων
πρόταση)(ή αλλως: το ιστορικό µέρος και το νοµικό µέρος αντίστοιχα ) της
αγωγής συναπαρτίζουν (:συναποτελούν)το σκεπτικό ή αιτιολογικό µέρος της
αγωγής.
Κατ΄αλλη ταυτόσηµη διατύπωση: Πραγµατική ή ιστορική βάση της αγωγής
είναι η έκθεση των πραγµατικών γεγονότων ,που συµπίπτουν µε τις
προϋποθέσεις εφαρµογής συγκεκριµένου κανόνα του ουσιαστικού δικαίου,του
οποίου την επέλευση της έννοµης συνέπειας,ζητεί µε το αίτηµά της η αγωγή.
Η έκθεση των άνω πραγµατικών γεγονότων πρέπει να είναι σαφής.
II) Τα ίδια πραγµατικά γεγονότα ,που σύµφωνα µε τον νόµο, δικαιολογούν την
άσκηση της αγωγής από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου,
αποτελούν(:συναπαρτίζουν) την νοµιµοποίηση(ενεργητική και παθητική κατά
κανόνα νοµιµοποίηση)των διαδίκων, ενώ στην "κατ΄εξαίρεση νοµιµοποίηση
πρέπει να µνηµονεύονται στην αγωγή και οι µη δικαιούχοι και οι µή υπόχρεοι
διάδικοι και ο λόγος ,που αυτοί ασκούν την αγωγή ή η αιτία ,που η αγωγή
ασκείται κατ΄αυτών και το έννοµο συµφέρον του ενάγοντα.(Βλ.ανωτέρω στην
ερµηνεία υπό το άρθρο 68 ΚΠολΔ.)
Αν η αγωγή είναι αναγνωριστική,όπου το έννοµο συµφέρον επιτελεί
νοµιµοποιητική λειτουργία,πρέπει να εκτίθενται στην αγωγή και τα
περιστατικά ,που θεµελιώνουν το έννοµο συµφέρον.(Βλ.ανωτέρω υπό το
άρθρο 70 ΚΠολΔ).)
ΙΙα) Στο σηµείο αυτό πρέπει να θυµηθεί ο χρήστης του παρόντος
ερµηνευτικού πονήµατος όσα ο Καθηγητής Κ.Μπέης γράφει στην ερµηνεία
του κατ΄αρθρο του ΚΠολΔ,τα οποία και όλοι οι Δικονοµολόγοι Καθηγητές
έχουν διδάξει, (Πρβλ.εις Κ.Μπέη: Πολιτική Δικονοµία,Γενικαί Αρχαί και
κατ΄άρθρο ερµηνεία,-΄Εκδοση Αφών Σάκκουλα ,1973,Τόµος Ια, παράγραφος
1 υπό Ι :Η λειτουργία του αφηρηµένου κανόνος δικαίου εις σελ.9-11 και
παράγραφος 20 : Αι µέθοδοι ερµηνείας του Δικονοµικού Δικαίου εις σελ.122126 υπό 4),ήτοι τα εξής:
Α)Κάθε κανόνας (Ουσιαστικού ή Δικονοµικού) δικαίου
µέρη, τα εξής:

διακρίνεται σε δύο
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α)Στο πρώτο µέρος,που ονοµάζεται πραγµατικό µέρος ή ιστορικό µέρος ή
νοµοτυπική
µορφή
ή
προϋποθέσεις
εφαρµογής
(του
κανόνα
δικαίου,εννοείται).
Το πραγµατικό (:ιστορικό) µέρος του κανόνα δικαίου περιλαµβάνει τις
προϋποθέσεις επελεύσεως,(εφαρµογής) της έννοµης συνέπειας,ή άλλως τις
προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα δικαίου.
β)Στο δεύτερο µέρος ,που καλείται έννοµη συνέπεια ή έννοµο αποτέλεσµα
(του κανόνα δικαίου).
Η έννοµη συνέπεια(του κανόνα δικαίου) περιλαµβάνει(:αναγράφει) τις
συνέπειες ,οι οποίες επέρχονται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
πραγµατικού (:ιστορικού) µέρους, οπότε λέµε ότι ο συγκεκριµένος κανόνας
δικαίου εφαρµόζεται ή τυγχάνει εφαρµογής ή είναι εφαρµοστέος.
Το ιστορικό µέρος και η έννοµη συνέπεια, έχουν µεταξύ τους σχέση αιτίου και
αιτιατού (:αποτελέσµατος).
γ) Ως παράδειγµα θα χρησιµοποιήσουµε τον κανόνα δικαίου του άρθρου 914
Α.Κ.,κατά τον οποίο :"΄Οποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια εχει
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει."
Στον κανόνα αυτόν του ουσιαστικού δικαίου το ιστορικό µέρος ή την
νοµοτυπική µορφή (και την µείζονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού)
αποτελεί η φράση:" Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια" και την
έννοµη συνέπεια
αποτελεί η φράση : " έχει υποχρέωση να τον
αποζηµιώσει",(η οποία φράση αποτελεί και το συµπέρασµα του νοµικού
συλλογισµού).
Ο ενάγων εκθέτει, στο ιστορικό µέρος της αγωγής του, µε σαφήνεια ότι ο
εναγόµενος παράνοµα και υπαίτια έσπασε µε το τζήπ του την κρυστάλλινη
βιτρίνα του ,αξίας 2.000 Ευρώ,δηλ. παράνοµα και υπαίτια του προκάλεσε
ζηµία 2.000 Ευρώ.
Τα γεγονότα του ιστορικού µέρους της αγωγής,που αποτελούν την ελάσσονα
πρόταση του νοµικού συλλογισµού,υπάγονται στην µείζονα πρόταση του
συλλογισµού,και διαπιστώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής του
άνω κανόνα δικαίου,µε λογική συνέπεια την επέλευση
του
συµπεράσµατος,δηλ.της έννοµης συνέπειας του κανόνα δικαίου,η οποία
αποτελεί και το αίτηµα της αγωγής του ενάγοντα και βάσει της οποίας ζητείται
από τον ενάγοντα ο ζηµιώσας εναγόµενος να καταδικασθεί να του καταβάλει
αποζηµίωση 2.000 Ευρώ.
Β)Το ιστορικό του κανόνα δικαίου,κατά τους κανόνες της Επιστήµης της
Λογικής, αποτελείται από "γένη"εννοιών.(Μείζων πρόταση)
Στά γένη αυτά του ιστορικού µέρους του κανόνα δικαίου υπάγονται από τον
εφαρµοστή του Δικαίου (Δικαστή ή Δικηγόρο) τα πραγµατικά περιστατικά
(:γεγονότα),που συνέβησαν,(=Ελάσσων πρόταση),τά οποία τις λιγότερες
φορές ανήκουν,στά ίδια γένη του πραγµατικού µέρους και τις περισσότερες
φορές ανήκουν σε "είδη" εννοιών,τα οποία γένη ή είδη,υπάγονται λογικά στα
γένη (:συµπίπτουν λογικά µε τα γένη) (:πληρούν τα γένη) του
ιστορικού(πραγµατικού) µέρους του κανόνα δικαίου.
΄Οταν λοιπόν τα γένη ή είδη των πραγµατικών περιστατικών υπάγονται
πράγµατι στα γένη του πραγµατικού µέρους ,ή αλλως :όταν τα πραγµατικά
περιστατικά συµπίπτουν µε τις προϋποθέσεις του πραγµατικού µέρους ,τότε
6
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επέρχονται τα έννοµα αποτελέσµατα του κανόνος δικαίου (= η έννοµη
συνέπεια) και όταν αυτό συµβαίνει λέµε ότι ο συγκεκριµένος κανόνας δικαίου
είναι εφαρµοστέος (ή µπορεί να τύχει εφαρµογής ή µπορεί να εφαρµοσθεί) και
κατ΄ακρίβειαν: εφαρµοστέα είναι η έννοµη συνέπεια του κανόνα αυτού του
δικαίου.
Γ)Συνήθως τα γένη εννοιών του ιστορικού µέρους του κανόνα δικαίου είναι
λέξεις µε γενικό νοµικό εννοιολογικό περιεχόµενο,που σχεδόν πάντα χρήζουν
ερµηνείας,δηλ.πρέπει ν΄ανευρεθεί η
αληθινή τους έννοια,το αληθινό
εννοιολογικό περιεχόµενο, που ήθελε ο νοµοθέτης,που επιτυγχάνεται, απο
την "Ερµηνεία του Δικαίου" µε τον επιτυχή συνδυσµό:
α)του γράµµατος του νόµου ,δηλ. της γραµµατικής
διατύπωσης του
νόµου,(:Γραµµατική ερµηνεία του κανόνος δικαίου).
β)του πνεύµατος του νόµου,δηλ.του σκοπού το οποίον επεδίωκε ο
νοµοθέτης,δηλ. ποιά κοινωνική ανάγκη ήθελε να ρυθµίσει ο Νοµοθέτης
(:Τελολογική ερµηνεία του κανόνος δικαίου.Τέλος = σκοπός) και
γ) των κανόνων της λογικής (ήτοι των κανόνων της ορθής διανόησης).
Κανόνες της λογικής,εκτός από τους κανόνες του ανωτέρω λογικού ή νοµικού
ή δικονοµικού ή δικαστικού συλλογισµού, αποτελούν και τα εξής λογικά
επιχειρήµατα
(Βλ.Γ.Μπαλή:Γενικαί
Αρχαί
του
Αστικού
Δικαίου,1961,παρ.7,σελ.17-18):
1)΄Ο,τι ο Νόµος ορίζει για ένα θέµα, έπεται ότι για το αντίθετο θέµα ισχύει το
αντίθετο.
2) Όταν ο Νόµος επιτρέπει το µείζον, έπεται ότι επιτρέπει και το έλασσον.
3) Όταν ο Νόµος απαγορεύει το έλασσον, έπεται ότι απαγορεύει και το µείζον.
΄Οταν ερµηνευθεί ,δηλ.προσδιορισθεί το εννοιολογικό περιεχόµενο του
γένους ή των γενών του πραγµατικού µέρους του κανόνα δικαίου,τότε είναι
εύκολη η διαπίστωση αν τα πραγµατικά περιστατικά ,που συνήθως
εκφράζονται µε απλά, νοµικά ή µη νοµικά, είδη, εµπίπτουν (υπάγονται) ή όχι
στά γένη του πραγµατικού µέρους του κανόνα δικαίου και όταν εµπίπτουν
τότε ο κανόνας δικαίου είναι εφαρµόσιµος ή εφαρµοστέος ή καλείται σε
εφαρµογή.
Δ) Η αγωγή -- δηλ.η αίτηση(=το αίτηµα) παροχής έννοµης προστασίας, γιά
προσβληθέν δικαίωµα του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου ή για
διαπλασθησόµενο δικαίωµα του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου ή γιά λήψη
ρυθµιστικού µέτρου της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία (αιτούµενη) έννοµη
προστασία συνίσταται είτε στην αναγνώριση του προσβληθέντος
δικαιώµατος,είτε στην αναγνώριση και επιδίκαση (:καταψήφιση)του
προσβληθέντος δικαιώµατος,είτε στην διάπλαση του διαπλασθησόµενου
δικαιώµατος,είτε στην λήψη του ρυθµιστικού µέτρου της εκούσιας
δικαιοδοσίας, -- περιέχει λογικό συλλογισµό,στον οποίο στηρίζεται.
Ο συλλογισµός αυτός καλείται Νοµικός Συλλογισµός και όταν περιλαµβάνεται
στην δικαστική απόφαση ονοµάζεται Δικανικός ή Δικαστικός Συλλογισµός.
Ο νοµικός συλλογιαµός έχει:
α)ως Μείζονα πρόταση (=Νοµική βάση)
την νοµοτυπική µορφή (:τις
προϋποθέσεις εφαρµογής) συγκεκριµένου κανόνα δικαίου,
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β)ως Ελάσσονα πρόταση (=Ιστορική βάση) τα από τον ενάγοντα (:αιτούντα)
επικαλούµενα
και
αποδειχθησόµενα
πραγµατικά
γεγονότα
(:περισταστικά),τα οποία πληρούν(:συµπίπτουν µε )(: υπάγονται στην) την
νοµοτυπική µορφή (: τις προϋποθέσεις εφαρµογής) του συγκεκριµένου
κανόνα δικαίου
(:Η Μείζων πρόταση και η Ελάσσων πρόταση του
συλλογισµού της αγωγής συναποτελούν το Σκεπτικό ή Αιτιολογικό µέρος της
αγωγής), και
γ)ως συµπέρασµα(=Αίτηµα) (έχει)την έννοµη συνέπεια του συγκεκριµένου
κανόνα δικαίου.
III) Περιγραφή επακριβής του αντικειµένου της διαφοράς (: του επιδίκου
αντικειµένου),δηλ. του επιδίκου δικαιώµατος, εµπραγµάτου, ενοχικού,
κληρονοµικού, επί της προσωπικότητας,οικογενειακού,ή άλλου,που έχει
προσβληθεί. Σε δίκες περιουσιακών σχέσεων πρέπει να αναγράφεται η
χρηµατική αξίατου επιδίκου αντικειµένου(:περιουσιακού δικαιώµατος).΄Αν δεν
αναγράφεται
η
χρηµατική
αξία,
κύρωση
δεν
προβλέπεται
.
(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.969 υπό ΙΙΙ.2.)
IV) Αίτηµα ορισµένο.Το αίτηµα,είτε είναι αναγνωριστικό,είτε είναι
καταψηφιστικό (:επιδικάσεως),είτε διαπλαστικό,πρέπει να είναι ορισµένο,
δηλ.επακριβώς προσδιορισµένο κατά ποσό ή έκταση ,κατά ποιό(:είδος) και να
περιγράφεται µε σαφήνεια και πληρότητα.
V)Επίσης στην αγωγή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία,που θεµελιώνουν
την καθ΄ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητα του δικαστηρίου.
VI)Εάν η ιστορική βάση της αγωγής δεν είναι σαφής και ακριβής ,αλλά
περιέχει αοριστίες, αντιφάσεις και ανακρίβειες,ή εαν η ενεργητική και η
παθητική νοµιµοποίηση της αγωγής και το έννοµο συµφέρον του ενάγοντος
δεν περιγράφονται στην αγωγή µε πληρότητα και ακρίβεια, ή άν το επίδικο
αντικείµενο δεν περιγράφεται µε σαφήνεια και πληρότητα ή εάν τα αίτηµα δεν
είναι επακριβώς προσδιορισµένο ,τότε η αγωγή είναι αόριστος και
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.(Βλ.Κ.Μπέη ,ό.π.σελ.958 υπό ΙΙΙ,1, υπό το
άρθρο 216 ΚΠολΔ. Η αοριστία του δικογράφου της αγωγής δεν είναι δυνατόν
να
θεραπευθεί,ούτε
δια
των
προτάσεων,ούτε
δι΄αλλου
εγγράφου.(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.965 υπό 11.)
VII) Το άρθρο 216 ΚΠολΔ,περιλαµβάνει τον βασικό κανόνα σύνταξης του
δικογράφου της αγωγής.
Άρθρο 218:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ.
1. Περισσότερες αιτήσεις (παροχής δικαστικής προστασίας) του ίδιου
ενάγοντος κατά του ίδιου εναγοµένου οι οποίες πηγάζουν από την ίδια
ή διαφορετική αιτία, αφορούν το ίδιο ή διαφορετικό αντικείµενο και
στηρίζονται στον ίδιο ή διαφορετικό λόγο µπορούν να ενωθούν στο ίδιο
δικόγραφο αγωγής:
α) αν δεν είναι αντιφατικές µεταξύ τους,
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β) αν στο σύνολό τους υπάγονται λόγω ποσού στο δικαστήριο όπου
εισάγονται, γ) αν υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα του ίδιου
δικαστηρίου,
δ) αν υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας,
ε) αν η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση.
2. Αν ενωθούν περισσότερες αιτήσεις χωρίς να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, διατάσσεται ύστερα από αίτηση ή
και αυτεπαγγέλτως ο χωρισµός και στην περίπτωση καθ` ύλην ή κατά
τόπον αναρµοδιότητας εφαρµόζονται τα άρθρα 46 και 47.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ι) Α)Περισσότερες αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας του ίδιου
ενάγοντος κατά του ίδιου εναγοµένου, - οι οποίες πηγάζουν από την ίδια ή
διαφορετική αιτία, αφορούν το ίδιο ή διαφορετικό αντικείµενο και στηρίζονται
στον ίδιο ή διαφορετικό λόγο - µπορούν να ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο
αγωγής άν συντρέχουν όλες(:σωρευτικά) οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) αν δεν είναι αντιφατικές µεταξύ τους,
β) αν στο σύνολό τους υπάγονται λόγω ποσού στο δικαστήριο όπου
εισάγονται,
γ) αν υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα του ίδιου δικαστηρίου,
δ) αν υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας,
ε) αν η σύγχρονη εκδίκασή τους δεν επιφέρει σύγχυση.
Β)Αν ενωθούν περισσότερες αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας,
χωρίς να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω υπό Α΄ προϋποθέσεις, διατάσσεται,
ύστερα από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, ο χωρισµός και στην περίπτωση
καθ` ύλην ή κατά τόπον αναρµοδιότητας εφαρµόζονται τα άρθρα 46 και 47.
ΙΙ) Α)Αντικειµενική σώρευση αγωγών είναι η - κατ΄εφαρµογή της αρχής της
οικονοµίας της δίκης - ένωση(:σώρευση) στο ίδιο δικόγραφο αγωγής πολλών
αγωγών του αυτού ενάγοντα κατά του αυτού εναγοµένου.(Βλ.ανωτέρω υπό
την ερµηνεία του άρθρου 74 ΚΠολΔ,υπό Β΄).
Κατ΄εφαρµογή του άρθρου αυτού επιτρέπεται λ.χ. η αντικειµενική σώρευση:
α)της αγωγής περί επιµελείας του τέκνου και της αγωγής περί διατροφής του,
β)της αγωγής γιά την καταβολή του µισθού του µηνός Μαρτίου και της
αγωγής γιά την καταβολή του µισθού του µηνός Απριλίου,
γ)της διεκδικητικής αγωγής και της αρνητικής αγωγής ,που αφορούν σε
διαφορετικά
ακίνητα,(ΠολΠρωτΚορ
109/1971,Δ.3.13),
(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.974 υπό 5.)
Β)Η παρ.2 του άρθρου καθορίζει τι συµβαίνει όταν δεν συντρέχει µία
προϋπόθεση.Η απόφαση που διατάσσει τον χωρισµό δεν είναι οριστική, δεν
καταργεί την εκκρεµοδικία και δεν επιδικάζει έξοδα. (Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.977
υπό 12.)
Γ)Η ανωτέρω αντικειµενική σώρευση αγωγών πρέπει να διακρίνεται από την
επικουρική σώρευση αγωγών,η οποία επιτρέπεται - και αν ακόµη της
επικουρικά ασκούµενης αγωγής το αίτηµα είναι αντιφατικό ή αντίθετο προς το
αίτηµα της κυρίως ασκούµενης αγωγής.(Βλ.Κ.Κεραµέα ,ό.π.σελ.211,-2η
παράγραφος).
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Εάν όµως υπάρχει αντίφαση ή αντίθεση των ιστορικών βάσεων των αγωγών
,υπό την έννοιαν ότι δεν µπορεί να συνέβη ταυτοχρόνως ένα γεγονός της µιάς
πραγµατικής βάσης µε ένα άλλο αντιφατικό του γεγονός της ιστορικής βάσης
της άλλης αγωγής,λ.χ. κατά την ίδια χρονική στιγµή να συνέβη και κλοπή του
πράγµατος και καταστροφή του,τότε η αντίφαση αυτή δεν επιτρέπει την
επικουρική άσκηση τέτοιων αγωγών.(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.981 υπό 7.)
Η επικουρικά ασκούµενη αγωγή ασκείται γιά την περίπτωση ,που το
δικαστήριο δεν ήθελε δεχθεί το αίτηµα της κυρίως ασκούµενης αγωγής.Λ.χ.
Με την κυρίως ασκούµενη αγωγή ζητείται από τον αγοραστή επιστροφή
καταβληθέντος τιµήµατος πωλήσεως ,λόγω χωρησάσης µεταξύ των
συµβαλλοµένων πωλητού και αγοραστού αντιθέτου συµφωνίας (contrarius
consensus) και επικουρικά ζητείται από τον επιστροφή του ιδίου τιµήµατος µε
αγωγή αδιακαιολογήτου πλουτισµού του πωλητού γιά αιτία λήξασα ή λ.χ.µε
την κυρίως ασκούµενη αγωγή ζητείται δικηγορική αµοιβή και τόκος επί του
ποσού της δικηγορικής αµοιβής από τον χρόνο που περατώθηκε η παροχή
της δικηγορικής υπηρεσίας και επικουρικά ζητείται τόκος από της επιδόσεως
της κυρίως ασκούµενης αγωγής.
Δ)Εάν η ίδια αγωγή στηρίζεται σε πολλές νοµικές βάσεις,νοµικές
διατάξεις,εννοείται ότι δεν έχουµε αντικειµενική σώρευση αγωγών.
(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.973 υπό το άρθρο 218 ΚΠολΔ).
Άρθρο 221:ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:ΠΟΙΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΕΧΕΙ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
1. Με την άσκηση της αγωγής, σύµφωνα µε το άρθρο 215, η κατάθεσή
της έχει ως συνέπεια α) εκκρεµοδικία, β) το αµετάβλητο της
δικαιοδοσίας και αρµοδιότητας του δικαστηρίου, γ) την προτίµηση
ανάµεσα σε περισσότερα αρµόδια δικαστήρια, και η επίδοση της έχει
ως συνέπεια τα αποτελέσµατα που το ουσιαστικό δίκαιο ορίζει ότι
επέρχονται από την έγερση της αγωγής.
2. Εκκρεµοδικία συνεπάγεται και η υποβολή, ενώ διαρκεί η δίκη,
αίτησης µε την οποία επιδιώκεται καταψήφιση, αναγνώριση ή
διάπλαση, καθώς και η πρόταση ένστασης συµψηφισµού.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Α) Οι συνέπειες της ασκήσεως της αγωγής είναι και δικονοµικές (δηλ.
προβλέπονται
απο
το
Δικονοµικό
Δίκαιο
του
ΚΠολΔ)
και
ουσιαστικές(δηλ.προβλέπονται από το Ουσιαστικό Δίκαιο του Α.Κ. και άλλων
ουσιαστικών νόµων).
Β) Οι δικονοµικές συνέπειες της ασκήσεως της αγωγής είναι:
α) η εκκρεµοδικία,(221,παρ.1,περ.α΄ και 222 ΚΠολΔ),
β)το αµετάβλητο της δικαιοδοσίας και της αρµοδιότητας του δικαστηρίου,
(221,παρ.1,περ.β΄ ΚΠολΔ),
γ) η προτίµηση ανάµεσα σε περισσότερα κατά τόπον αρµόδια δικαστήρια,
(221,παρ.1,περ.β΄ ΚΠολΔ),
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δ) το απαράδεκτο της µεταβολής του αιτήµατος της αγωγής, (223,εδ.α΄
ΚΠολΔ),
ε) το απαράδεκτο της µεταβολής της ιστορικής βάσης της αγωγής, (224,εδ.α΄
ΚΠολΔ).
Γ) Οι ουσιαστικές συνέπειες της ασκήσεως της αγωγής είναι :
α)η διακοπή της παραγραφής της αξιώσεως,που ασκήθηκε µε την
αγωγή,(261,παρ.1,εδ.α΄Α.Κ.),
β) για τον οφειλέτη χρηµατικής παροχής αρχίζει η παραγωγή των νόµιµων
τόκων (:τόκων επιδικίας)(346 εδ.α΄Α.Κ.),
γ) επιτείνεται η ευθύνη του οφειλέτη ωρισµένου πράγµα-τος(348 Α.Κ.),
δ)επιτείνεται
η
ευθύνη
του
νοµέα
διεκδικουµένου
πράγµατος(1096,1097,1100,1102,1103 Α.Κ.),
ε)κ.ά.
Δ) Επειδή η αγωγή ασκείται µε δύο διαδικαστικές πράξεις ήτοι µε την
κατάθεση του δικογράφου της στην Γραµµατεία του Δικαστηρίου στο οποίο
απευθύνεται και µε την επίδοση στον εναγόµενο επικυρωµένου αντιγράφου
του κατατεθέντος δικογράφου (βλ. ανωτέρω στην ερµηνεία του άρθρου 215
υπό Α΄) ,η επέλευση των συνεπειών (δικονοµικών και ουσιαστικών) της
ασκήσεως της αγωγής τελεί υπό την νόµιµη διαλυτική αίρεση της µή επίδοσης
στον εναγόµενο του επικυρωµένου αντιγράφου του κατατεθέντος δικογράφου
της αγωγής.
Ε)Με και από την κατάθεση του δικογράφου της αγωγής στην Γραµµατεία του
Δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται επέρχονται οι προαναφερθείσες υπό
Β΄δικονοµικές συνέπειες της ασκήσεως της αγωγής.
Στ)Με και από την επίδοση στον εναγόµενο επικυρωµένου αντιγράφου του
κατατεθέντος δικογράφου επέρχονται οι προαναφερθείσες υπό Γ΄ ουσιαστικές
συνέπειες της ασκήσεως της αγωγής.
(Πρβλ.Μακρίδου εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα.ό.π.υπό το άρθρο 221 ΚΠολΔ).
Ζ) Εκκρεµοδικία συνεπάγεται και η υποβολή, ενώ διαρκεί η δίκη, αίτησης µε
την οποία επιδιώκεται καταψήφιση, αναγνώριση ή διάπλαση, καθώς και η
πρόταση ένστασης συµψηφισµού.
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