
 

Σχόλιο 

1. Σε πεξίπησζε αλαγθαζηηθνύ πιεηζηεξηαζκνύ, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο επέξρεηαη απόζβεζε ησλ ππνζεθώλ θαη ησλ πξνζεκεηώζεσλ πνπ 

βαξύλνπλ ην αθίλεην (ΚΠνιΓ 1005.3)
1
 θαη ν ππεξζεκαηηζηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

εμάιεηςή ηνπο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ αλαγγειία ησλ εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλσλ 

δαλεηζηώλ απαξαίηεηε, πξνο δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεώλ ηνπο, κε ηελ θαηάηαμε. 

2. Αληηζέησο ζηηο πεξηπηώζεηο εθνύζηνπ πιεηζηεξηαζκνύ θαη’ αξρήλ, θαζώο ην άξζξν 

ΚΠνιΓ 1021 δελ παξαπέκπεη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1005, ην αθίλεην 

κεηαβηβάδεηαη ζηνλ ππεξζεκαηηζηή κε ηα εκπξάγκαηα βάξε ηνπ (θαη ηελ 

πξνζεκείσζε)
2
 ώζηε αλάγθε αλαγγειίαο θαη θαηαηάμεσο εδώ δελ ππάξρεη. Γη’ απηό, 

νξζά δέρεηαη ε θξαηνύζα γλώκε
3
 όηη δελ εθαξκόδνληαη ζηνλ εθνύζην πιεηζηεξηαζκό 

νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ γηα ηελ αλαγγειία θαη ηελ θαηάηαμε δαλεηζηώλ. 

3. Όκσο, θαη’ απόθιηζε ηνπ αλσηέξσ θαλόλα, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε εθνύζηνπ 

πιεηζηεξηαζκνύ γηα ηε δηθαζηηθή δηαλνκή, πξνβιέπεη ην άξζξν ΚΠνιΓ 484 

(ηξνπνπνηώληαο θαηά ηνύην θαη ηελ ξύζκηζε ηνπ ΑΚ 803) ηελ απόζβεζε ησλ 

εκπξάγκαησλ βαξώλ κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο από ηνλ ππεξζεκαηηζηή. 

α. Έηζη, αθνύ (όπσο αλαθέξζεθε) ζηνλ εθνύζην πιεηζηεξηαζκό δελ ρσξεί αλαγγειία 

θαη θαηάηαμε
4
 ππνζηεξίδεηαη όηη ελαπνκέλεη ζηνλ ελππόζεθν (ή πξνζεκεηνύρν) 

δαλεηζηή ε δπλαηόηεηα (πνπ παξέρεηαη θαη ζηνπο εγρεηξόγξαθνπο δαλεηζηέο) 

θαηαζρέζεσο ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο, πνπ αλαινγεί ζηνλ νθεηιέηε ηνπο, ζηα ρέξηα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ σο ηξίηνπ
5
. 

Δλ ηνύηνηο, ζα εμαλεκίδνληαλ κε ηνλ ηξόπν απηό ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεσο, αθνύ επέξρεηαη αθελόο απόζβεζε ηεο ππνζήθεο (ή πξνζεκεηώζεσο) 

κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο θαηά ην άξζξν 484 ΚΠνιΓ, ζα ήηαλ δε 

αθεηέξνπ άλεπ αληηθεηκέλνπ ε ππνρξεσηηθή πξνζεπίθιεζε ηνπ ελππόζεθνπ (ή 

πξνζεκεηνύρνπ) δαλεηζηή κε ην άξζξν 491 ΚΠνιΓ, ζπλαθόινπζα θαη ε παξέκβαζε
6
 

απηνύ ζηε δίθε δηαλνκήο θαη έηζη ζα εμνκνηώλνληαλ αλεπίηξεπηα νη ελππόζεθνη (ή 

πξνζεκεηνύρνη) δαλεηζηέο κε ηνπο εγρεηξόγξαθνπο
7
. 

β. Γηαζθάιηζε ησλ ελππόζεθσλ (ή πξνζεκεηνύρσλ) δαλεηζηώλ επηηπγράλεηαη, σο εθ 

ηνύηνπ, όπσο νξζά έρεη γίλεη δεθηό από κεξίδα ηεο λνκνινγίαο
8
, κόλν κε ηελ 
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παξαθξάηεζε από ην ζπκβνιαηνγξάθν κέξνπο ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο, ίζνπ κε ηελ 

εκπξαγκάησο εμαζθαιηζκέλε απαίηεζε θαη ηελ εμόθιεζή ηεο (αθόκε θαη όηαλ δελ 

είλαη ιεμηπξόζεζκε) κε βάζε ηε δηθαζηηθή απόθαζε δηαλνκήο
9
 θαη κάιηζηα αθόκε 

θαη αλ δελ αζθήζεθε θύξηα παξέκβαζε από ηνλ ελππόζεθν (ή πξνζεκεηνύρν) 

δαλεηζηή, αξθεί απηόο λα είρε πξνζεπηθιεζεί, θαζηζηάκελνο έηζη δηάδηθνο, όπσο 

κεκνλσκέλα κελ -αιιά πεηζηηθά- έρεη επίζεο θξηζεί
10

. 

γ. Ννκηθή βάζε γηα ηελ αλσηέξσ παξαδνρή παξέρνπλ, επάιιεια, νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 492.3 ΚΠνιΓ θαη 1287 -1288 ΑΚ, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπο: 

i. Η πξώηε δηάηαμε πνπ νξίδεη όηη «ην δηθαζηήξην κε αίηεζε ηνπ δαλεηζηή 

δηαηάδεη λα θαηαβιεζεί ζ’ απηόλ ην ρξεκαηηθό πνζό γηα λα εμνθιεζεί, νιηθά ή ελ κέξεη, 

ε απαίηεζή ηνπ θαη αλ ε απαίηεζε πνπ αζθαιίδεηαη δελ είλαη ιεμηπξόζεζκε» όηαλ ην 

δηθαζηήξην ππνρξεώλεη θάπνηνλ από ηνπο θνηλσλνύο -γηα λα εμηζσζνύλ ηα κέξε- λα 

θαηαβάιεη ρξεκαηηθό πνζό ζηνλ θνηλσλό πνπ ε κεξίδα ηνπ βαξύλεηαη κε ππνζήθε, 

πξέπεη γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ιόγνπ λα ηύρεη αλάινγεο εθαξκνγήο ζην εμεηαδόκελν 

δήηεκα, θαζώο είλαη κάιινλ πξόδειε ε νκνηόηεηα ησλ  πεξηπηώζεσλ, σο 

πξνϋπόζεζε ηεο αλαινγίαο. 

ii. Σην ίδην απνηέιεζκα θαηαιήγεη, παξάιιεια, ε αλάινγε εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 1287 θαη 1288 ΑΚ, θαη’ νξζήλ εξκελεία ησλ νπνίσλ ε ππνζήθε ζε αθίλεην 

νπζηαζηηθά κεηαηξέπεηαη ζε ελέρπξν απαηηήζεσο
11

. Σηελ εμεηαδόκελε πεξίπησζε ην 

πξνλόκην ηνπ εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλνπ δαλεηζηή δηαζώδεηαη, έηζη, δηα ηεο 

κεηαηξνπήο ηεο ππνζήθεο ή πξνζεκεηώζεσο
12

 ζε ελέρπξν επί απαηηήζεσο, 

επηηξεπνκέλεο θαηά ην άξζξν 1254 ΑΚ ηεο είζπξαμήο ηεο κε αθαίξεζε από ην 

πιεηζηεξίαζκα ηνπ κέξνπο πνπ αληηζηνηρεί ζ’ απηήλ. 

Κ. Παναγόπουλος 
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