
Digesta 2016 18 
 

ΚΠνιΓ 484.2, 492.3, 1021 

Τν άξζξν 492.3 ΚΠνιΓ εθαξκόδεηαη όρη κόλν ζηελ απηνύζηα, αιιά θαη 

ζηε δηα πιεηζηεξηαζκνύ δηαλνκή αθηλήηνπ, κε αλαινγία, ώζηε από ην 

πιεηζηεξίαζκα είηε απνδίδεηαη ζηνλ ελππόζεθν δαλεηζηή ην πνζό ηεο 

αζθαιηδόκελεο απαηηήζεσο είηε θαηαηίζεηαη δεκνζίσο ππέξ ηνπ 

πξνζεκεηνύρνπ δαλεηζηή. 

ΟινκΑΠ 1/2016 

Σύλζεζε: Βαζηιηθή Θάλνπ - Χξηζηνθίινπ, Γήκεηξα Παπαλησλνπνύινπ, 

Βηνιέηηα Κπηέα, Κσλζηαληίλνο Φξάγθνο, Νηθόιανο Πάζζνο, Ησάλλεο 

Γηαλλαθόπνπινο, Χξπζόζηνκνο Δπαγγέινπ, Κσλζηαληίλνο Τζόιαο, 

Γεκήηξηνο Κξάλεο, Δπθεκία Λακπξνπνύινπ, Αληώληνο Εεπγώιεο, 

Αζπαζία Καξέιινπ, Δηξήλε Κηνπξθηζόγινπ - Πεηξνπιάθε, Γήκεηξα 

Μπνπξλάθα, Δκκαλνπήι Κιαδνγέλεο, Μαξία Βαζηιάθε, Χξπζνύια 

Παξαζθεπά, Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Διέλε Γηνλπζνπνύινπ, 

Ησζήθ Τζαιαγαλίδεο, Πάλνο Πεηξόπνπινο, Δπγελία Πξνγάθε, Αγγειηθή 

Αιεηθεξνπνύινπ, Γεώξγηνο Κνληόο, Αξηζηείδεο Πειεθάλνο, Βαζίιεηνο 

Πέππαο, Χαξάιακπνο Καιακαηηαλόο, Γεώξγηνο Λέθθαο, Πελειόπε 

Εσληαλνύ, Μαξία Χπηήξνγινπ, Δηξήλε Καινύ, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ, 

Χαξάιακπνο Μαραίξαο, Σνθία Νηάληνπ, Χξήζην Βξπληώηεο, Γεκήηξηνο 

Τδηνύβαο, Ησάλλεο Μαγγίλαο, Γήκεηξα Κνθνηίλε, Γηνλπζία Μπηηδνύλε, 

Μαξία Νηθνιαθέα, Αβξνθόκε Θνύα, Πέηξνο Σαιίρνο, Ησάλλε Φηνξάθε, 

Ησάλλεο Μπαιηηζάξεο θαη Γεώξγηνο Παπαειηάδεο. 

Δηζεγήηξηα: Αζπαζία Μαγηάθνπ 

Δηζαγγειεύο: Δπηέξπε Κνπηδακάλε 

Με ηε 2159/2014 νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γ’ πνιηηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ παξαπέκθζεθε ζηελ πιήξε Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

σο δήηεκα γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο 

δηαηάμεηο, ν κνλαδηθόο, θαηά ηελ ππό ζηνηρείν 4.3 αηηίαζε, από ην άξζξν 
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559 αξηζκ. 1 ΚΠνιΓ ιόγνο αλαίξεζεο ηεο από 19-6-2013 αίηεζεο … γηα 

αλαίξεζε ηεο 660/2013 απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, κε ηνλ νπνίν 

πξνβάιιεηαη ε αηηίαζε όηη ην Δθεηείν εζθαικέλα εθάξκνζε ηελ 

νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 492 παξ.3 ΚΠνιΓ κε ην λα κε 

δερηεί όηη, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ ηζρπόλησλ επί απηνύζηαο 

δηαλνκήο αθηλήηνπ, ζα έπξεπε, θαη επί πώιεζεο απηνύ κε πιεηζηεξηαζκό 

ιόγσ ηνπ αλέθηθηνπ ή ηνπ αζύκθνξνπ ηεο απηνύζηαο δηαλνκήο, λα 

ππνρξεσζεί ν ππάιιεινο επί ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ λα παξαθαηαζέζεη 

ππέξ ηεο πξνζεπηθιεζείζαο θαη αλαγθαζηηθά παξεκβάζαο 

πξνζεκεηνύρνπ δαλείζηξηαο (αλαηξεζείνπζαο) ζην Τακείν 

Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ην αζθαιηδόκελν πνζό από ην 

εθπιεηζηεξίαζκα ησλ βεβαξεκέλσλ επίθνηλσλ αθηλήησλ, ώζηε απηή λα 

ηθαλνπνηεζεί κεηά ηελ ηειεζίδηθε επηδίθαζε ηεο απαίηεζήο ηεο. 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ. 559 αξηζκ. 1 ΚΠνιΓ, παξάβαζε θαλόλα 

νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ ηδξύεη ηνλ πξνβιεπόκελν από ηε δηάηαμε απηή 

ιόγν αλαίξεζεο, ππάξρεη όηαλ ν θαλόλαο δηθαίνπ είηε εξκελεύηεθε 

εζθαικέλα, δειαδή ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο πξνζέδσζε ζ’ απηόλ έλλνηα 

δηαθνξεηηθή από ηελ αιεζηλή, είηε δελ εθαξκόζηεθε, ελώ ζπλέηξεραλ νη 

πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ, είηε εθαξκόζηεθε, ελώ απηέο δελ 

ζπλέηξεραλ ή εθαξκόζηεθε εζθαικέλα (Οινκ. ΑΠ 4/2005, 7/2006). 

Σπλεπώο θαηά ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο ε παξάβαζε ηνπ θαλόλα 

νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ νδεγεί ζε εζθαικέλν λνκηθό ζπιινγηζκό θαη 

θαη’ επέθηαζε ζε εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ, εθδειώλεηαη είηε 

σο ςεπδήο εξκελεία ηνπ θαλόλα δηθαίνπ είηε σο εζθαικέλε ππαγσγή ζ’ 

απηόλ ησλ πεξηζηαηηθώλ ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο, πνπ θαηαιήγεη ζε 

εζθαικέλν ζπκπέξαζκα κε ηε κνξθή ηνπ δηαηαθηηθνύ ηεο απόθαζεο. 

Έηζη κε ηνλ παξαπάλσ ιόγν αλαίξεζεο, ν νπνίνο γηα λα είλαη νξηζκέλνο 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζην αλαηξεηήξην ηόζν ε δηάηαμε ηνύ νπζηαζηηθνύ 

δηθαίνπ πνπ παξαβηάζηεθε όζν θαη ην απνδηδόκελν ζηελ πξνζβαιιόκελε 

απόθαζε λνκηθό ζθάικα, ειέγρνληαη ηα ζθάικαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο 

νπζίαο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο λνκηθήο βαζηκόηεηαο ηεο αγσγήο ή ησλ 

ηζρπξηζκώλ (ελζηάζεσλ) ησλ δηαδίθσλ, θαζώο θαη ηα λνκηθά ζθάικαηα 

θαηά ηελ έξεπλα ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο, νπόηε πξέπεη λα παξαηίζεληαη 

ζην αλαηξεηήξην θαη νη αληίζηνηρεο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιόκελεο 

απόθαζεο, δειαδή ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ έγηλαλ δεθηά θαη ππό ηα 
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νπνία ζπληειέζηεθε ε επηθαινύκελε παξάβαζε ηνπ θαλόλα νπζηαζηηθνύ 

δηθαίνπ (Οινκ. ΑΠ 20/2005). 

Με ηνλ ίδην ιόγν αλαίξεζεο ειέγρεηαη θαη ε παξάιεηςε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα 

πξνβεί ζε αλάινγε εθαξκνγή θαλόλα νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ παξά ηελ ύπαξμε 

θελνύ ζηε ξύζκηζε ηνπ λόκνπ, δειαδή όηαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ 

θαηέθπγε ζε επηηξεπηή από ην λόκν αλάινγε εθαξκνγή ηνπ θαλόλα πνπ 

ηζνδπλακεί κε ηε κε εθαξκνγή ηνπ, ελώ αληηζηξόθσο ζπληζηά εζθαικέλε 

εθαξκνγή ηνπ θαλόλα, όηαλ απηόο εθαξκόδεηαη αλαιόγσο, κνινλόηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ζπλέηξεραλ νη όξνη γηα ηελ αλάινγε εθαξκνγή 

ηνπ, δειαδή νκνηόηεηα ηεο αξξύζκηζηεο κε ηε ξπζκηζκέλε ζην λόκν 

πεξίπησζε (Οινκ.ΑΠ 2/2013). Καλόλεο νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, επί 

παξαβάζεσλ ησλ νπνίσλ ηδξύεηαη ν αλαηξεηηθόο ιόγνο από ην άξζξν 559 

αξηζκ. 1 ΚΠνιΓ, ζεσξνύληαη θαη νξηζκέλνη δηθνλνκηθνί θαλόλεο, εθόζνλ 

ξπζκίδνπλ όρη ηε δηαδηθαζία, αιιά ην πεξηερόκελν ηεο πξνζβαιιόκελεο 

απόθαζεο, ζεκειηώλνπλ δειαδή ηελ θξηζείζα έλλνκε ζπλέπεηα. 

Έλαο νπζηαζηηθόο θαλόλαο είλαη, κεηαμύ άιισλ, θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

492 ΚΠνιΓ πνπ ξπζκίδεη ηελ ηύρε ηεο ππνζήθεο θαη ηνπ ελερύξνπ επί 

απηνύζηαο δηαλνκήο θνηλνύ αθηλήηνπ. 

Δμάιινπ, θαηά ην άξζξν 1021 εδάθην β’ ηνπ ΚΠνιΓ, όηαλ, ζύκθσλα κε 

δηάηαμε λόκνπ ή κε δηθαζηηθή απόθαζε ή κε ζπκθσλία ησλ κεξώλ, γίλεηαη 

εθνύζηνο πιεηζηεξηαζκόο εθαξκόδνληαη αλαιόγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

954 παξ.4, 955 παξ.1, 960 παξ.2, 965, 966, 967, 969 παξ.1, 999, 1001 

παξ.1,1002, 1003 παξ.1, 2 θαη 4, 1004, 1005 παξ.1 θαη 2 θαη 

1010 ΚΠνιΓ. 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηε δηάηαμε άξζξνπ 484 παξ.2 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, ε νπνία 

είλαη εηδηθόηεξε από εθείλε ηνπ άξζξνπ 1021 ΚΠνιΓ, ε δηαδηθαζία ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνύ, ν νπνίνο δηαηάζζεηαη από ην δηθαζηήξην, όηαλ ε θαηά ηα 

άξζξα 480 θαη 480Α ΚΠνιΓ απηνύζηα δηαλνκή είλαη αλέθηθηε ή αζύκθνξε, 

αξρίδεη κε ηελ πεξηγξαθή ησλ επηθνίλσλ θαηά ην άξζξν 954 ΚΠνιΓ θαη 

δηεμάγεηαη όπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 959 επ. ΚΠνιΓ. Οη πξνζεζκίεο ηνπ 

άξζξνπ 960 παξ. 1 θαη 2 αξρίδνπλ από ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο 

πεξηγξαθήο, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ην όλνκα, ην επώλπκν, ην επάγγεικα 

θαη ε θαηνηθία όισλ ησλ θνηλσλώλ. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ 
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πιεηζηεξηάζκαηνο επέξρεηαη απόζβεζε ηεο ππνζήθεο ή ηνπ ελερύξνπ 

πνπ ππάξρεη ζηα πξάγκαηα, ηα νπνία εθπιεηζηεξηάζηεθαλ. Ο εθνύζηνο 

πιεηζηεξηαζκόο, όπσο πξνθύπηεη από ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 

ηνπ ΚΠνιΓ, ζπληζηά, σο έλλνκε ζρέζε, πώιεζε ηνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ε 

νπνία ελεξγείηαη κε ηηο εγγπήζεηο θαη ηε δεκνζηόηεηα ηεο δεκόζηαο αξρήο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαηά ην δπλαηό κεγαιύηεξνπ ηηκήκαηνο θαη δελ 

απνηειεί κέζν αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθώλ 

απαηηήζεσλ ησλ δαλεηζηώλ, νύηε πθίζηαηαη ην ζηνηρείν ηεο αληηδηθίαο 

κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αιιά κε απηόλ επηδηώθεηαη ε δηαζθάιηζε 

νξηζκέλσλ ζπκθεξόλησλ θαη θαηά θαλόλα ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θπξίνπ 

ηνπ πξάγκαηνο. Δηδηθόηεξα ην άξζξν 1021 ΚΠνιΓ απαξηζκεί νξηζκέλεο 

από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα απηνύ, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη «αλαιόγσο» 

ζηνλ εθνύζην πιεηζηεξηαζκό θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο (είηε απηόο 

γίλεηαη κε δηάηαμε λόκνπ είηε κε δηθαζηηθή απόθαζε είηε κε ζπκθσλία 

ησλ κεξώλ). Γειαδή νη ελ ιόγσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη θαηά ηξόπν, 

ώζηε λα επέξρεηαη ην επηδησθόκελν έλλνκν απνηέιεζκα κε θαηάιιειε 

πξνζαξκνγή ησλ θαζνξηδόκελσλ από απηέο όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ζηα 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαζεκηάο από ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ θαη’ άξζξν 1021 ΚΠνιΓ εθνύζηνπ πιεηζηεξηαζκνύ, 

επνκέλσο θαη ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ πνπ δηαηάζζεηαη κε δηθαζηηθή απόθαζε 

ιόγσ ηνπ αλέθηθηνπ ή αζύκθνξνπ ηεο απηνύζηαο δηαλνκήο, ξπζκίδεηαη 

πξσηίζησο από ην άξζξν 484 παξ.2 θαη πεξαηηέξσ από ηηο δηαηάμεηο γηα 

ηνλ αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό ηνπ ΚΠνιΓ, όπνπ παξαπέκπεη ην άξζξν 

1021 ΚΠνιΓ ή απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εκθαληδόκελσλ θελώλ. 

Καηά ηελ εθαξκνγή όκσο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ, σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ελ ιόγσ εθνύζηνπ πιεηζηεξηαζκνύ, εκθαλίδνληαη δπζρέξεηεο σο πξνο ηελ 

αληηκεηώπηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ, όπσο είλαη ε ζέζε θαη ηα δηθαηώκαηα 

ησλ ελππόζεθσλ θαη ελερπξνύρσλ δαλεηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξί 

δηαλνκήο δίθεο, θαζώο θαη ε ηύρε ησλ ππνζεθώλ θαη ησλ ελερύξσλ κεηά 

ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ απηνύ. 

Δηδηθόηεξα, ελώ από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 492 ΚΠνιΓ ξπζκίδεηαη ε 

ηύρε ηεο ππνζήθεο θαη ηνπ ελερύξνπ επί απηνύζηαο δηαλνκήο ησλ θνηλώλ 

πξαγκάησλ, όπνπ, θαηά ηελ απνιύησο θξαηνύζα ζηε λνκνινγία θαη ηε 

ζεσξία άπνςε, δελ επέξρεηαη απόζβεζε ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ, 
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αιιά κεηαθνξά ηνπο, θαηά ηελ ίδηα έθηαζε, ζηα δηαηξεηά ηκήκαηα πνπ 

πεξηήιζαλ ζηνλ νθεηιέηε, αληηζέησο, όηαλ ε απηνύζηα δηαλνκή είλαη 

αλέθηθηε ή αζύκθνξε θαη δηαηάζζεηαη ε πώιεζε ησλ επηθνίλσλ κε 

πιεηζηεξηαζκό δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 492 

ΚΠνιΓ, αιιά εθείλε ηνπ άξζξνπ 484 παξ.2 εδάθ.4 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, ε 

νπνία πξνβιέπεη ηελ απόζβεζε ησλ ππνζεθώλ θαη ελερύξσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηα πξάγκαηα, ηα νπνία εθπιεηζηεξηάζηεθαλ. Ζ απόζβεζε απηή 

επηβάιιεη ηελ αλεύξεζε ιύζεο, ε νπνία λα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα 

ησλ ελππόζεθσλ ή ελερπξνύρσλ δαλεηζηώλ, ρσξίο λα ππνρξεώλνληαη λα 

πξνβνύλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη, θαηά ηελ παγίσο 

αθνινπζνύκελε από ηε λνκνινγία θαη ηε ζεσξία άπνςε, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ εθνύζηνπ πιεηζηεξηαζκνύ πνπ δηαηάζζεηαη κε δηθαζηηθή απόθαζε 

ιόγσ ηνπ αλέθηθηνπ ή ηνπ αζύκθνξνπ ηεο απηνύζηαο δηαλνκήο, δελ 

ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγγειία θαη ηελ θαηάηαμε ησλ δαλεηζηώλ. 

Ζ ιύζε απηή πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ηελ παξαδνρή όηη νη εκπξαγκάησο 

αζθαιηζκέλνη δαλεηζηέο πνπ απνιακβάλνπλ, θαηά ηνλ ΚΠνιΓ, εηδηθήο 

πξνζηαζίαο δελ κπνξεί λα αγλνεζνύλ, όηαλ ιακβάλεη ρώξα πιεηζηεξηαζκόο 

ιόγσ δηθαζηηθήο δηαλνκήο. Γηα ην ιόγν απηόλ, άιισζηε, κε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 491 παξ.1 ΚΠνιΓ ζεζπίδεηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζεπίθιεζε ζηε δίθε 

πεξί δηαλνκήο (είηε πξόθεηηαη γηα απηνύζηα είηε γηα δηαλνκή κε 

πιεηζηεξηαζκό), κε επηκέιεηα εθείλνπ πνπ επηζπεύδεη ηε ζπδήηεζε, όζσλ 

έρνπλ δηθαίσκα ππνζήθεο ή ελερύξνπ ή επηθαξπίαο, θαζώο θαη όζσλ έρνπλ 

επηβάιεη ζπληεξεηηθή ή αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε ζηε κεξίδα θάπνηνπ από 

ηνπο θνηλσλνύο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ απηνηειείο αηηήζεηο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Τν ίδην ηζρύεη γηα ηνλ 

πξνζεκεηνύρν δαλεηζηή (άξζξν 41 ΔηζΝΚΠνιΓ) θαη γηα ηα πξόζσπα πνπ 

εμνκνηώλνληαη ξε ηνλ θαηαζρόληα, όπσο είλαη νη αλαγγειζέληεο κε 

εθηειεζηό ηίηιν δαλεηζηέο. Ο πξνζεπηθιεζείο, πνπ εκκέζσο, πιελ ζαθώο, 

εμαλαγθάδεηαη ζε παξέκβαζε κε ηελ επίδνζε ηεο πξνζεπίθιεζεο, θαζίζηαηαη 

αλαγθαίνο νκόδηθνο ησλ ζπγθπξίσλ ηεο δίθεο δηαλνκήο (άξζξν 76 παξ.1 

ΚΠνιΓ) θαη, ζπλεπώο, απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ δηαδίθνπ ζε θάζε πεξίπησζε, 

δειαδή θαη αλ αθόκα δελ άζθεζε παξέκβαζε, ελώ δεζκεύεηαη από ην 

δεδηθαζκέλν (Οινκ. ΑΠ 20/1995). 

Ο ζθνπόο ηεο ππνρξεσηηθήο πξνζεπίθιεζεο δελ ζα πξέπεη όκσο λα 

εμαληιείηαη ζηελ απιή ελεκέξσζε θαη αθξόαζε ησλ πην πάλσ 

πξνζεπηθαινύκελσλ δαλεηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο πεξί δηαλνκήο, 

όηαλ δελ παξέρεηαη ζπγρξόλσο ζε απηνύο ε δπλαηόηεηα λα ηελ αμηνπνηήζνπλ 

δηθνλνκηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, δπλαηόηεηα ε νπνία, 
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όπσο πξνεθηέζεθε, παξέρεηαη κόλν ζηελ απηνύζηα δηαλνκή, κε απνηέιεζκα λα 

δηαθνξνπνηείηαη αδηθαηνιόγεηα ε παξερόκελε ζε απηνύο πξνζηαζία, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη από ην ηπραίν γεγνλόο ηεο επίηεπμεο ή κε απηνύζηαο 

δηαλνκήο. 

Καηόπηλ απηώλ θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

492 παξ.3 ΚΠνιΓ ζηελ αξξύζκηζηε από ην λόκν πεξίπησζε ηεο πώιεζεο 

ηνπ θνηλνύ πξάγκαηνο κε πιεηζηεξηαζκό, όηαλ ην δηθαζηήξην θξίλεη όηη 

είλαη αλέθηθηε ή αζύκθνξε ε απηνύζηα δηαλνκή ηνπ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ 

εμαζθαιίδεηαη ε ηζόηηκε κεηαρείξηζε όκνησλ θαηαζηάζεσλ, αθνύ θνηλή 

αξρή ηόζν ζηελ απηνύζηα δηαλνκή όζν θαη ζηελ πώιεζε κε 

πιεηζηεξηαζκό απνηειεί ε δηεπθόιπλζε ηεο ιύζεο ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο 

λα παξαβιάπηνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ελππόζεθσλ (ή πξνζεκεηνύρσλ) 

και ελερπξνύρσλ δαλεηζηώλ πνπ πξνζεπηθαινύληαη ππνρξεσηηθά ζηε δίθε 

πεξί δηαλνκήο, αλεμάξηεηα από ηελ θαηάιεμή ηεο. Δμάιινπ, θαλέλα 

πξόβιεκα δελ δεκηνπξγείηαη σο πξνο ην βέβαην ηεο ελππόζεθεο 

απαίηεζεο, αθνύ ε ηειεπηαία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ρξεκαηηθό πνζό 

γηα ην νπνίν εγγξάθεθε ε ππνζήθε (άξζξν 1269 ΑΚ), ελώ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, όπνπ ν δαλεηζηήο δελ δηαζέηεη 

βέβαηε θαη εθθαζαξηζκέλε απαίηεζε, αιιά εμαξηώκελε από ηελ 

ηειεζίδηθε δηάγλσζή ηεο, ε πξνζηαζία νθεηιέηε θαη δαλεηζηή 

επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

αζθαιηδόκελε κε πξνζεκείσζε απαίηεζε ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ. Τν ελ ιόγσ πνζό απνδίδεηαη είηε ζην δαλεηζηή είηε ζηνλ 

νθεηιέηε, αλαιόγσο κε ηελ ηειεζίδηθε επηδίθαζε ή κε ηεο απαίηεζεο. 

Σπλεπώο ν εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλνο (ελππόζεθνο ή πξνζεκεηνύρνο ή 

ελερπξνύρνο) δανειζηής ποσ προζεπικαλείηαι σποτρεωηικά ζηη δίκη 

περί διανομής και αζκεί κύρια παρέμβαζη, ννκίκσο δεηεί, θαη’ 

αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 492 παξ.3 ΚΠνιΓ, ζε περίπηωζη ποσ 

διαηατθεί η πώληζη ηοσ κοινού πράγμαηος με πλειζηηριαζμό, ηην 

καηαβολή από ηο πιεηζηεξίαζκα πνπ ζα επηηεπρζεί ηνπ αλαινγνύληνο 

ζηελ απαίηεζή ηνπ πνζνύ πνπ αζθαιίδεηαη κε ππνζήθε (ή ελέρπξν) ή ηε 

δεκόζηα θαηάζεζε -από ην πιεηζηεξίαζκα ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ αζθαιηδόκελε κε πξνζεκείσζε απαίηεζή ηνπ. Σπλαθόινπζα θαη ε 

απόθαζε πνπ δηαηάζζεη ηνλ πιεηζηεξηαζκό πξνζδηνξίδεη ζπγρξόλσο ην 

νθεηιόκελν πνζό πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί από ην πιεηζηεξίαζκα ζηνλ 

ελππόζεθν (ή ελερπξνύρν) δανειζηή γηα ηελ εμόθιεζε (νιηθά ή κεξηθά) ηεο 

αζθαιηδόκελεο κε ηελ ππνζήθε (ή ελέρπξν) απαίηεζεο ηνπ ή πνπ πξέπεη 

λα θαηαηεζεί ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη αλαινγεί ζηελ 

αζθαιηδόκελε κε ηελ πξνζεκείσζε απαίηεζε, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ν 
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πξνζεκεηνύρνο δαλεηζηήο κόλν κεηά ηελ ηειεζίδηθε επηδίθαζε ηεο, ελώ, 

ζε πεξίπησζε κε επηδίθαζεο ηεο ελ ιόγσ απαίηεζεο, ζα δηαηάζζεηαη κε 

ηελ απόθαζε ε απόδνζε ηνπ θαηαηεζέληνο πνζνύ ζηνλ νθεηιέηε. 

Καη’ αθνινπζίαλ όζσλ πξναλαθέξζεθαλ, πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη νη 

πξνζεπηθαινύκελνη θαη παξεκβάληεο θπξίσο ζηε δίθε πεξί δηαλνκήο 

εκπξαγκάησο αζθαιηζκέλνη δαλεηζηέο απνιακβάλνπλ ηζνδύλακεο 

πξνζηαζίαο είηε δηαηαρζεί απηνύζηα δηαλνκή είηε πιεηζηεξηαζκόο ηνπ 

θνηλνύ, ε νπνία (πξνζηαζία) επηβάιιεη ηελ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

492 παξ. 3 ΚΠνιΓ γηα ηελ θάιπςε ηνπ λνκνζεηηθνύ θελνύ πνπ ππάξρεη, σο 

πξνο ηε ξύζκηζε ηεο ηειεπηαίαο πην πάλσ πεξίπησζεο. 

Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξαδεθηή 

επηζθόπεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο (άξζξν 561 παξ.2 ΚΠνιΓ), ην 

Δθεηείν, σο πξνο ηε λνκηθή βαζηκόηεηα ηνπ επηθνπξηθνύ αηηήκαηνο ηεο 

θύξηαο παξέκβαζεο πνπ αζθήζεθε από ηελ αλαηξεζείνπζα-πξνζεκεηνύρν 

δαλείζηξηα ζε δίθε δηαλνκήο θνηλώλ αθηλήησλ ησλ αλαηξεζηβιήησλ 

(ζπδύγσλ), κεηά από πξνζεπίθιεζε απηήο από ηελ ελάγνπζα-πξώηε 

αλαηξεζίβιεηε, δέρζεθε ηα αθόινπζα: 

«Ζ εθθαινύζα ... παξαπνλείηαη κε ην κνλαδηθό ιόγν ηεο δεύηεξεο από 17-5-

2011 έθεζεο ηεο όηη θαη’ εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 491, 492 θαη 484 ΚΠνιΓ ην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην απέξξηςε 

κε ηελ εθθαινύκελε απόθαζε σο κε λόκηκν ην επηθνπξηθό αίηεκα ηεο από 

24-2-2010 αζθεζείζαο, κεηά από πξνζεπίθιεζε ηεο ελάγνπζαο, θύξηαο 

παξέκβαζήο ηεο, όπσο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην δηαηάμεη ηελ 

πώιεζε κε πιεηζηεξηαζκό ησλ επίθνηλσλ αθηλήησλ, ππνρξεσζεί ν ππάιιεινο επί 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ -ζπκβνιαηνγξάθνο λα θαηαζέζεη ην επηηεπρζεζόκελν 

πιεηζηεξίαζκα ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, κε ζθνπό ηελ 

πξνλνκηαθή ηθαλνπνίεζε ηεο ελππόζεθεο απαίηεζήο ηεο. Ο ιόγνο απηόο ηεο 

έθεζεο είλαη απνξξηπηένο σο κε λόκηκνο, δηόηη ε ππνρξεσηηθή πξνζεπίθιεζε 

πνπ ζεζπίδεηαη κε ην άξζξν 491 παξ.1 ζηε δίθε ηεο δηαλνκήο (κε ηελ 

επηκέιεηα εθείλνπ πνπ επηζπεύδεη ηε ζπδήηεζε) όζσλ έρνπλ δηθαίσκα 

ππνζήθεο ζηηο κεξίδεο ησλ θνηλσλώλ ζθνπό έρεη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

δαλεηζηώλ, ελόςεη ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ απηνύζηα 

δηαλνκή κόλν ζηα κέξε πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ νθεηιέηε (άξζξν 492 ΚΠνιΓ) 

θαη πξνθεηκέλνπ νη παξαπάλσ δαλεηζηέο λα εμαζθαιίζνπλ πιεξέζηεξα ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, αζθώληαο ηα δηθαηώκαηα πνπ ηνπο παξέρνπλ νη δηαηάμεηο 

ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 492 ΚΠνιΓ (νι. ΑΠ 20/1995), αιιά θαη 

ελόςεη ηεο απόζβεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

πιεηζηεξηάζκαηνο αλ ε δηαλνκή γίλεη κε πιεηζηεξηαζκό, ζύκθσλα κε ηα 
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νξηδόκελα ζην άξζξν 484 παξ. 2 εδ. 4 ΚΠνιΓ. Από θακία δηάηαμε ησλ 

άξζξσλ 798 επ. ΑΚ θαη 478 επ. ΚΠνιΓ, πεξί ιύζεο ηεο θνηλσλίαο θαη 

δηαλνκήο, δελ παξέρεηαη ζην δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ πεξί δηαλνκήο αγσγή 

θαη δηαηάζζεη ηε δηα πιεηζηεξηαζκνύ πώιεζε ηνπ θνηλνύ, ε εμνπζία όπσο, 

πέξα από όζα απηό πξνζδηνξίδεη θαη δηαηάζζεη κε ηελ απόθαζή ηνπ, θαηά ηα 

άξζξα 479 θαη 484 ΚΠνιΓ, λα δηαηάμεη ζπγρξόλσο, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ 

ππνρξεσηηθώο πξνζεπηθιεζέληνο θαη παξεκβάληνο ελππόζεθνπ δαλεηζηή ή 

απηεπάγγειηα, ηελ θαηαβνιή ζ’ απηόλ από ηνλ πιεηζηεξηαζκό ηνπ 

νθεηιόκελνπ πνζνύ πξνο εμόθιεζε ηεο ελππόζεθεο απαίηεζήο ηνπ ή ηελ 

θαηάηαμή ηνπ ζε απηό πξνλνκηαθά ή ηε δεκόζηα θαηάζεζε ηνπ πνζνύ. 

Άιισζηε όηαλ ε απηνύζηα δηαλνκή είλαη αδύλαηε ή αζύκθνξε (άξζξα 480, 

484, 485 ΚΠνιΓ), νπόηε δηαηάζζεηαη ε κε πιεηζηεξηαζκό πώιεζε ηνπ θνηλνύ 

(εθνύζηνο πιεηζηεξηαζκόο), δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ 492». 

Αθνινύζσο, ην Δθεηείν επηθύξσζε ηελ πξσηόδηθε απόθαζε πνπ είρε 

θξίλεη νκνίσο, απνξξίπηνληαο σο νπζηαζηηθά αβάζηκε ηελ έθεζε ηεο 

αλαηξεζείνπζαο ηξάπεδαο πνπ ζπλεθδηθάζηεθε κε ηελ έθεζε ηνπ δεύηεξνπ 

εθεζίβιεηνπ-ελαγνκέλνπ. 

Όκσο ην Δθεηείν κε ην λα κε δερζεί ζηε δίθε πεξί δηαλνκήο ηελ αλαινγηθή 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 492 παξ.3 ΚΠνιΓ θαη ζηε λνκνζεηηθά αξξύζκηζηε 

πεξίπησζε ηεο πώιεζεο ηνπ θνηλνύ αθηλήηνπ κε πιεηζηεξηαζκό, 

απνξξίπηνληαο σο κε λόκηκν ην επηθνπξηθό αίηεκα ηεο θύξηαο παξέκβαζεο 

ηεο αλαηξεζείνπζαο (πξνζεκεηνύρνπ δαλείζηξηαο), ην νπνίν, θαη’ εθηίκεζε, 

ζπλίζηαηαη ζην λα ππνρξεσζεί ν ππάιιεινο επί ηνπ πιεηζηεξηαζκνύ 

ζπκβνιαηνγξάθνο, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην δηαηάμεη ηελ πώιεζε κε 

πιεηζηεξηαζκό ησλ επίθνηλσλ βεβαξεκέλσλ αθηλήησλ, λα θαηαζέζεη από ην 

πιεηζηεξίαζκα ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ην νθεηιόκελν πνζό 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αζθαιηδόκελε κε πξνζεκείσζε απαίηεζε ηεο, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα ηθαλνπνηεζεί κεηά ηελ ηειεζίδηθε επηδίθαζή ηεο, 

εζθαικέλα εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηελ νπζηαζηηθνί δηθαίνπ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 492 παξ.3 ΚΠνιΓ. Σπλεπώο ην Δθεηείν ππέπεζε ζηελ πιεκκέιεηα ηνπ 

άξζξνπ 559 αξηζκ. 1 ΚΠνιΓ θαη πξέπεη vc γίλεη δεθηόο σο βάζηκνο ν 

κνλαδηθόο, θαηά ηελ ππό ζηνηρείν 4.3 αηηίαζε, ιόγνο αλαίξεζεο πνπ 

παξαπέκθζεθε ζηελ πιήξε Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, λα αλαηξεζεί ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε, θαηά ην κέξνο πνπ απέξξηςε ηελ από 17-5-2011 

θαη κε αξηζκό έθζεζεο θαηάζεζεο 3467/2011 έθεζε ηεο αλαηξεζείνπζαο θαη 

λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην Δθεηείν, ην 

νπνίν ζα ζπληίζεηαη από άιινπο δηθαζηέο, εθηόο από εθείλνπο πνπ εμέδσζαλ 

ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε (άξζξν 580§3 ΚΠνιΓ). 


