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ΚΠολΔ 632, 940 

Άζκηζη αξίωζηρ αποζημίωζηρ από ηην εκηέλεζη μη ηελεζίδικηρ διαηαγήρ πληπωμήρ, η 

οποία μεηέπειηα ακςπώθηκε αμεηακλήηωρ, σωπίρ ακύπωζη ηηρ αναγκαζηικήρ εκηέλεζηρ  

H ξχζκηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ εθαξκφδεηαη κε αλαινγία θαη ζηελ 

πεξίπησζε αμίσζεο γηα απνδεκίσζε απφ ηελ εθηέιεζε δηαηαγήο πιεξσκήο, ε νπνία 

φηαλ εθηειέζηεθε δελ ήηαλ ηειεζίδηθε θαη κεηέπεηηα αθπξψζεθε ακεηαθιήησο 

θαηφπηλ αλαθνπήο ηνπ άξζξνπ 632 ΚΠνιΓ δίρσο αθχξσζε θαη ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 940 

ΚΠνιΓ. 

ΟλομΑΠ 5/2020 

(Σχλζεζε: Η. Τζαιαγαλίδεο, Πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Α. Αιεηθεξνπνχινπ, Π. 

Εσληαλνχ, Δ. Καινχ, Γ. Κνληφο θαη Α. Θνχα, Αληηπξφεδξνη, Α. Παλαγηψηνπ, Φ. 

Βξπληψηεο, Γ. Μπηηδνχλε, Γ. Φντκέο, Γ. Παπαειηάδεο, Κ/ Φινπξή Φαιεβίδνπ - 

Ειζηγήηπια, Ν. Φξάγθνπ, Μ. Φαηδεγεσξγίνπ, Μ. Τδαλαθάθε, Ν. Πηπηιίγθαο, Α. 

Παπαδηά, Θ. Καλειιφπνπινο, Κ. Οηθνλφκνπ, Σ. Τδνπκεξθηψηε, Λ. Καξέινο, Ε. 

Σηξάηα, Γ. Φξηζηνδνχινπ, Π. Παξηζαιίδνπ Κνκλελνχ, Κ. Μαπξηθνπνχινπ, Μ. 

Κνπβίδνπ, Ό. Σρεηάθε - Μπνλάηνπ, Κ. Παλαξίηεο, Ε. Κσζηφγηαλλε - Καινχζε, Φ. 

Φιψξνπ - Κνληνδήκνπ, Γ. Κφθθνξε, Π. Αθάζνγινπ, Β. Μαραίξα, Ο. Παπαδάθε, Μ. 

Μνπιηαληηάθε, Α. Κξπζηαιιίδνπ - Μσξέζε, Μ. Παγνπηέιε, Μ. Παπαρίνπ θαη Α. 

Μνπδάθε, Αξενπαγίηεο. Αληεηζαγγειέαο Η. Νηνγηάθνο). 

Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 8-6-2010 αγσγή ηνπ ήδε 

αλαηξεζείνληνο, πνπ θαηαηέζεθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο. 

Δθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 3116/2015 ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 320/2016 ηνπ 

Τξηκεινχο Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο. Τελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δήηεζε 

ν αλαηξεζείσλ κε ηελ απφ 13-2-2018 αίηεζή ηνπ, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε 844/2019 

απφθαζε ηνπ Α2 Πνιηηηθνχ Τκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ παξέπεκςε ζηελ 

Πιήξε Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, ηνλ πξψην, απφ ην άξζξν 559 αξ. 

1 Κ.Πνι.Γ., αλαηξεηηθφ ιφγν. Καηφπηλ ηεο απνθάζεσο απηήο θαη ηεο απφ 23/9/2019 

θιήζεο ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαινχληνο, ε πξνθείκελε ππφζεζε θέξεηαη ζηελ Πιήξε 

Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο, πνπ 

εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. 

Οη πιεξεμνχζηνη ησλ δηαδίθσλ, αθνχ έιαβαλ ην ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν, αλέπηπμαλ 
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θαη πξνθνξηθά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο 

θαη δήηεζαλ ν κελ ηνπ αλαηξεζείνληνο ηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο, ν δε ηεο 

αλαηξεζίβιεηεο ηελ απφξξηςε ηεο θαη θαζέλαο ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο 

ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

Ο Δηζαγγειέαο, αθνχ έιαβε ηνλ ιφγν απφ ηνλ Πξφεδξν, πξφηεηλε λα γίλεη 

δεθηφο ν παξαπεκθζείο πξψηνο ιφγνο αλαίξεζεο. Καηφπηλ απηψλ ν Πξφεδξνο έδσζε 

εθ λένπ ην ιφγν ζηνπο πην πάλσ πιεξεμνχζηνπο ησλ δηαδίθσλ, νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ 

ζε φζα πξνεγνπκέλσο είραλ αλαπηχμεη. 

Καηά ηελ 11ε Ηνπλίνπ 2020, εκέξα πνπ ζπγθξνηήζεθε ην Γηθαζηήξην ηνχην 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθεθζεί γηα ηελ αλσηέξσ ππφζεζε, ήηαλ απφληεο νη Αξενπαγίηεο 

Φ. Βξπληψηεο, Μ. Φαηδεγεσξγίνπ, Ν. Πηπηιίγθαο, Ο. Παπαδάθε θαη Α. 

Κξπζηαιιίδνπ - Μσξέζε, νη νπνίνη είραλ δειψζεη θψιπκα αξκνδίσο, ζπκκεηείρε εμ 

απνζηάζεσο κέζσ ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ Γ1α/ΓΠ.νηθ.26804/25-4-2020 ΚΥΑ ησλ Υπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 

Δζληθήο Άκπλαο θαη Υγείαο ν Αξενπαγίηεο Γ. Κφθθνξεο θαη νη ινηπνί παξαζηάζεθαλ 

απηνπξνζψπσο. Σπκκεηερφλησλ ινηπφλ, πιένλ ησλ είθνζη ελλέα (29) κειψλ εθ ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζηε ζπδήηεζε ηελ ππφζεζεο, θαη' άξζξν 23 παξ.2 ηνπ λ. 1756/1988, 

φπσο ηζρχεη κε ηελ ηξνπνπνίεζε κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 3659/2008, ην Γηθαζηήξην 

είρε ηελ εθ ηνπ λφκνπ απαξηία γηα λα δηαζθεθζεί. 

ΣΚΔΦΘΖΚΔ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΔ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με ηελ ππ' αξηζκ. 844/2019 νκφθσλε απφθαζε ηνπ Α2 Πνιηηηθνχ Τκήκαηνο 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, παξαπέκπεηαη, θαη' εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 563 

παξ. 2 πεξ. β' ΚΠνιΓ θαη 23 παξ. 1 θαη 2 εδ. γ' πεξ. β' ηνπ θπξσζέληνο κε ην λ. 

1756/1988 "Κψδηθα Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ 

Λεηηνπξγψλ", ν, απφ ηνλ αξηζκφ 1 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, πξψηνο ιφγνο ηεο απφ 

13.2.2020 κε εηδηθφ αξηζκφ θαηαζέζεσο 32/2018 αηηήζεσο, κε ηελ νπνία δηψθεηαη ε 

αλαίξεζε ηεο, ππ' αξηζκ. 320/2016 απνθάζεσο ηνπ Τξηκεινχο Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο, πνπ εθδφζεθε θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, φπσο ν ιφγνο απηφο 

ζπκπιεξψλεηαη ελ κέξεη, απηεπαγγέιησο (άξζξν 562 παξ. 4 ΚΠνιΓ), ζηελ Πιήξε 

Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, γηαηί θξίζεθε φηη, πέξαλ ηνπ φηη δεκηνπξγείηαη 

δήηεκα γεληθνηέξνπ ελδηαθέξνληνο, ηνχην είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ελφηεηα ηεο 

λνκνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ε αζθνχκελε, κε βάζε ηηο παξαδνρέο ηεο 

πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, αμίσζε απνδεκηψζεσο απφ ηελ εθηέιεζε κε 
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ηειεζίδηθεο δηαηαγήο πιεξσκήο, ε νπνία κεηέπεηηα αθπξψζεθε ακεηαθιήησο (ρσξίο 

αθχξσζε θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο), νξζψο ππήρζε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ ή έπξεπε λα ππαρζεί ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ή, 

ελδερνκέλσο, ζηελ παξάγξαθν 3 απηνχ. 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ "Αλ εμαθαληζηεί ή κεηαξξπζκηζηεί 

απφθαζε πνπ είρε θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή θαη εθηειέζηεθε, εθείλνο θαηά ηνπ 

νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε εθηέιεζε έρεη δηθαίσκα, εθηφο απφ ηελ επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνπκέλε θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 914, λα δεηήζεη 

απφ εθείλνλ πνπ επέζπεπζε ηελ εθηέιεζε απνδεκίσζε γηα ηηο δεκίεο 

πνπ πξνμελήζεθαλ απφ ηελ εθηέιεζε, κφλν αλ απηφο ήμεξε ή αγλννχζε απφ βαξηά 

ηνπ ακέιεηα, φηη ην δηθαίσκα δελ ππήξρε (παξ. 1). Αλ εμαθαληζηεί χζηεξα απφ 

άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ ηειεζίδηθε απφθαζε πνπ εθηειέζηεθε, εθείλνο θαηά ηνπ 

νπνίνπ είρε ζηξαθεί ε εθηέιεζε έρεη δηθαίσκα, εθηφο απφ ηελ επαλαθνξά ησλ 

πξαγκάησλ ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 914, λα δεηήζεη 

απφ εθείλνλ πνπ επέζπεπζε ηελ εθηέιεζε απνδεκίσζε γηα ηηο δεκίεο πνπ πξνήιζαλ 

απφ ηελ εθηέιεζε, κφλν αλ απηφο είρε δφιν σο πξνο ηελ κε χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο 

(παξ. 2). Αλ αθπξσζεί ακεηάθιεηα ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε εθηέιεζε έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ εθείλνλ πνπ ηελ επέζπεπζε 

απνδεκίσζε γηα ηηο δεκίεο πνπ επήιζαλ απφ ηελ εθηέιεζε, αλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 914 ή 919 ηνπ Α.Κ». (παξ.3). 

Με ηελ αλσηέξσ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηάηαμε (ΟινκΑΠ 12/2009, ΟινκΑΠ 

49/2005) θαζηεξψλεηαη ηδηαίηεξε κνξθή αδηθνπξαμίαο, εηζάγεηαη αμίσζε 

απνδεκηψζεσο ηνπ ζηγέληνο απφ ηελ επίζπεπζε ελαληίνλ ηνπ άδηθεο εθηειέζεσο, ήηνη 

εθηειέζεσο γηα αλχπαξθηε απαίηεζε θαη ξπζκίδεηαη ζηηο δχν πξψηεο παξαγξάθνπο 

ηνπ άξζξνπ απηνχ ην ζέκα ηεο ππνρξεψζεσο πξνο απνδεκίσζε εθείλνπ, ν νπνίνο 

πξνέβε ζε εθηέιεζε δηθαζηηθήο απνθάζεσο (πξνζσξηλψο εθηειεζηήο ή ηειεζίδηθεο, 

αληίζηνηρα), πνπ εμαθαλίζηεθε κεηαγελέζηεξα χζηεξα απφ άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ, 

ελψ ζηελ ηξίηε (παξάγξαθν) ε απνδεκίσζε ηνπ νθεηιέηε, φηαλ αθπξψλεηαη απηή ε 

ίδηα ε εθηέιεζε χζηεξα απφ άζθεζε αλαθνπήο (άξζξα 933 θαη 936 ΚΠνιΓ). Απφ ηε 

θχζε θαη ηελ ηεινινγία ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξνθχπηεη φηη ε πξνβιεπφκελε ηηο 

δχν πξψηεο παξαγξάθνπο ηνπ σο άλσ άξζξνπ αμίσζε απνδεκηψζεσο, γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ακεηάθιεηε αθχξσζε ηνπ 

εθηειεζηνχ ηίηινπ, κε βάζε ηνλ νπνίν επηζπεχδεηαη ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, φρη δε 

θαη ε ακεηάθιεηε αθχξσζε ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο - πνπ απαηηείηαη κφλνλ γηα 



4          ΟλομΑΠ 5/2020 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα ηα νπνία 

αλαιπηηθά παξαθάησ - δηαθνξνπνηείηαη θαηά ην βαζκφ ππαηηηφηεηαο ηνπ 

επηζπεχδνληνο ηελ άδηθε εθηέιεζε, ν βαζκφο δε ηεο ππαηηηφηεηαο απηήο 

θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, κε βάζε ηνλ νπνίν 

επηρεηξείηαη ε εθηέιεζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη φζν σξηκφηεξνο είλαη ν εθηειεζηφο 

ηίηινο, ηφζν πςειφηεξνο νθείιεη λα είλαη ν βαζκφο ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ 

επηζπεχδνληνο. 

Έηζη, φηαλ ε εθηέιεζε επηζπεχδεηαη κε νξηζηηθή απφθαζε, πνπ θεξχρζεθε 

πξνζσξηλά εθηειεζηή, αμηψλεηαη ε ζπλδξνκή γλψζεσο ή βαξηάο ακέιεηαο (άξζξν 940 

παξ. 1 ΚΠνιΓ), ελψ φηαλ απηή επηζπεχδεηαη κε ηειεζίδηθε απφθαζε αμηψλεηαη δφινο 

(άξζξν 940 παξ. 2 ΚΠνιΓ). Καη ζηηο δχν πάλησο πεξηπηψζεηο ν δφινο ή ε βαξηά 

ακέιεηα ηνπ επηζπεχδνληνο αλαθέξεηαη φρη ζην θχξνο ή ηελ αθπξφηεηα ηεο 

εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο ή νπνηαζδήπνηε πξάμεσο ηεο εθηειέζεσο ή ηνπ εθηειεζηνχ 

ηίηινπ ηνπ ίδηνπ, αιιά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ χπαξμε ηνπ νπζηαζηηθνχ 

δηθαηψκαηνο, πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ επηζπεχδεηαη ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε. 

Θεσξείηαη, δειαδή, άδηθε θαη, ζπλεπψο, γελεζηνπξγφο ππνρξεψζεσο απνδεκηψζεσο, 

ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε κφλνλ εθφζνλ ν επηζπεχδσλ γλψξηδε ζηελ πεξίπησζε 

εθηειέζεσο ηειεζίδηθεο απνθάζεσο ή, εθφζνλ επξφθεηην γηα εθηέιεζε πξνζσξηλψο 

εθηειεζηήο απνθάζεσο, γλψξηδε ή αγλννχζε απφ βαξηά ηνπ ακέιεηα, φηη ε εθηέιεζε 

επηζπεχδεηαη γηα αλχπαξθην δηθαίσκα θαη φρη επεηδή ρξεζηκνπνίεζε αζέκηηα κέζα ή 

άθπξνπο εθηειεζηνχο ηίηινπο. Όκνηα, θαη' αλαινγία, ξχζκηζε ηζρχεη αλ, αληί 

εμαθαλίζεσο ηεο ηειεζίδηθεο απνθάζεσο πνπ εθηειέζηεθε ή εθείλεο πνπ είρε 

θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή θαη εθηειέζηεθε, αθπξσζεί ακεηάθιεηα, χζηεξα απφ 

άζθεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο, δηαθνξεηηθνχ ηεο απφ ην άξζξν 933 ΚΠνιΓ αλαθνπήο, 

εθηειεζηφο ηίηινο, δηαθνξεηηθφο ηεο απνθάζεσο, πνπ εθηειέζηεθε, θαη εηδηθφηεξα αλ 

αθπξσζεί ακεηάθιεηα δηαηαγή πιεξσκήο, πνπ εθηειέζηεθε, χζηεξα απφ άζθεζε ηνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο απφ ηα άξζξα 632 θαη 633 ΚΠνιΓ αλαθνπήο. Τνχην δε γηα 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: Οη αλαθνπέο ησλ άξζξσλ 632 θαη 633 ηνπ ΚΠνιΓ, φπσο 

ίζρπαλ, θαηά ηνλ θξίζηκν, ελ πξνθεηκέλσ, ρξφλν, πξηλ αληηθαηαζηαζνχλ κε ην άξζξν 

ηέηαξην ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4335/2015, επηηεινχλ, θαη' αξρήλ, παξεκθεξή 

ιεηηνπξγία κε εθείλε ησλ ελδίθσλ κέζσλ, δνζέληνο φηη βάιινπλ θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, φπσο αθξηβψο ηα έλδηθα κέζα βάιινπλ θαηά 

ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο, πξνζέηη δε θαη απφ ηελ άπνςε ησλ 

επεξρνκέλσλ απνηειεζκάησλ, ε επδνθίκεζε ησλ αλσηέξσ αλαθνπψλ εμαθαλίδεη ηνλ 



5 
 

εθηειεζηφ ηίηιν ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, φπσο αθξηβψο θαη ε επδνθίκεζε ησλ 

ελδίθσλ κέζσλ εμαθαλίδεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε. Σε πεξίπησζε δε ππάξμεσο 

ηειεζίδηθεο δηθαηνδνηηθήο θξίζεσο πεξί ηνπ θχξνπο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, απηή 

(ηειεζίδηθε απφθαζε) παξάγεη θαη αλαπηχζζεη πιήξεο δεδηθαζκέλν σο πξνο ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, θαη' άξζξν 331 ΚΠνιΓ, 

θαη ηελ νπιίδεη κε σξηκφηεηα θαη δχλακε ηζνζζελή πξνο εθείλε ηεο ηειεζίδηθεο 

δηθαζηηθήο απνθάζεσο, πξνο ηελ νπνία θαη εμνκνηψλεηαη πιήξσο, ελφςεη θαη ηνπ φηη 

ην γεγνλφο φηη ε δηαηαγή πιεξσκήο δελ είλαη δηθαζηηθή απφθαζε, δελ ζπλεπάγεηαη 

αλαγθαίσο θαη φηη απηή δελ δχλαηαη θαηά λφκνλ λα παξαγάγεη δεδηθαζκέλν, ππφ ηε 

ζεηηθή θαη ηελ αξλεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, αθνχ ην δεδηθαζκέλν δελ απνηειεί 

ελλνηνινγηθφ γλψξηζκα ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, αιιά έλλνκε ζπλέπεηα απηψλ 

πνπ ηελ πξνζδίδεη δηάηαμε λφκνπ. Σπληξέρεη, ζπλεπψο, πεξίπησζε αλάινγεο 

εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 2 ΚΠνιΓ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεηαγελέζηεξεο αθπξψζεσο δηαηαγήο πιεξσκήο, πνπ έρεη απνθηήζεη ηα πξνζφληα 

ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο, εθφζνλ ε ηνηαχηε αλαινγηθή εθαξκνγή είλαη 

επηηξεπηή θαη ζην αζηηθφ δηθνλνκηθφ δίθαην, ιακβαλνκέλνπ πεξαηηέξσ ππφςε φηη 

θξίζηκν, ελ πξνθεηκέλσ, ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή 

εθηέιεζε αθεηεξηάζηεθε κε ηελ ηειεζίδηθε θξίζε πεξί ηνπ θχξνπο ηεο δηαηαγήο 

πιεξσκήο θαη απηή αθξηβψο ε ηειεζίδηθε θξίζε αλαηξάπεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθηειέζεσο. Γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ, φκνηα, θαη' αλαινγία, 

ξχζκηζε ηζρχεη θαη γηα ηελ αμίσζε απνδεκηψζεσο απφ εθηέιεζε δηαηαγήο πιεξσκήο, 

ε νπνία, θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, ηεινχζε ππφ θαζεζηψο πξνζσξηλήο ηζρχνο, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ είρε απνθηήζεη ηα πξνζφληα ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο, πιελ 

φκσο κεηέπεηηα αθπξψζεθε ακεηαθιήησο. Τνχην δε δηφηη, ε έθδνζε ηεο δηαηαγήο 

πιεξσκήο πξνυπνζέηεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 625-629 ΚΠνιΓ, 

αθελφο κελ ηελ ππνβνιή αηηήζεσο εθ κέξνπο ηνπ έρνληνο ρξεκαηηθή απαίηεζε ή 

απαίηεζε παξνρήο ρξενγξάθσλ δαλεηζηή ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε ηνπ, ε νπνία 

(απαίηεζε) ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο, θαη' άξζξν 623 ΚΠνιΓ, θαη λα 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 624 παξ. 1 θαη 2 ΚΠνιΓ, 

αθεηέξνπ δε ηελ απνδνρή ηεο αηηήζεσο απφ ηνλ αξκφδην δηθαζηή, θαη' άξζξν 

629 ΚΠνιΓ, "θαηά ην κέξνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη λνκηθά θαη πξαγκαηηθά 

βάζηκε". 

Δπνκέλσο, ε δηαηαγή πιεξσκήο, λαη κελ δελ απνηειεί δηθαζηηθή απφθαζε, 

σζηφζν ελζσκαηψλεη "νηνλεί επί ηεο νπζίαο" δηθαηνδνηηθή θξίζε πεξί ηεο ζπλδξνκήο 
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ησλ πξνυπνζέζεσλ εθδφζεψο ηεο (χπαξμε ιεμηπξφζεζκεο, κε εμαξηψκελεο απφ φξν 

ή αληηπαξνρή, βέβαηεο θαη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεσο, θαζψο θαη έγγξαθε 

απφδεημε ησλ αλσηέξσ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ), ηηο νπνίεο θαζ' νινθιεξίαλ ειέγρεη ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο, θαη κφλνλ, εθφζνλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ, πξνρσξεί ζηελ 

παξαδνρή ηεο αηηήζεσο, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 629 ΚΠνιΓ Γηα ην 

ιφγν απηφ, εμ άιινπ, ε δηαηαγή πιεξσκήο, θαηαξρήλ, αλαπηχζζεη, ήδε απφ ηελ 

ζηηγκή ηεο εθδφζεψο ηεο, θαη' άξζξν 630 Α εδ. α' θαη β' ΚΠνιΓ, πιήξε 

εθηειεζηφηεηα, απνηειψληαο εθηειεζηφ ηίηιν, θαη' άξζξν 631 ΚΠνιΓ, δπλάκελν λα 

απνηειέζεη ηε βάζε έγθπξεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο. Πξνζέηη, ηφζνλ 

ε πξνζσξηλά εθηειεζηή απφθαζε, φζν θαη ε δηαηαγή πιεξσκήο εθηεινχληαη ακέζσο 

θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν θαη κφλνλ αλ δεηεζεί ε αλαζηνιή εθηειέζεψο ηνπο θάησ απφ 

ηηο δηαγξαθφκελεο απφ ηα άξζξα 632 παξ. 2 θαη 912 ΚΠνιΓ, αληίζηνηρα, 

πξνυπνζέζεηο, εκπνδίδεηαη απηή κέρξη λα ηειεζηδηθήζνπλ. Τνχην ζεκαίλεη φηη ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άιινπο εθηειεζηνχο ηίηινπο ε δηαηαγή πιεξσκήο θαη ε πξνζσξηλά 

εθηειεζηή δηθαζηηθή απφθαζε δηέξρνληαη απφ ηα ίδηα ζηάδηα πξνζσξηλήο ηζρχνο. Ζ 

πξψηε δηαηεξεί ηελ πξνζσξηλή ηζρχ ηεο κέρξη ηελ πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ 

αζθήζεσο αλαθνπήο ηνπ άξζξνπ 632 ΚΠνιΓ ή ηελ ηειεζίδηθε απφξξηςε ηεο ηπρφλ 

αζθεζείζαο αλαθνπήο, ελψ ε δεχηεξε (πξνζσξηλά εθηειεζηή απφθαζε) κέρξη ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο αζθήζεσο εθέζεσο ή ηελ ηειεζίδηθε απφξξηςε 

απηήο. Έθηνηε, ε κελ δηαηαγή πιεξσκήο απνθηά ηζρχ δεδηθαζκέλνπ ε δε δηθαζηηθή 

απφθαζε θέθηεηαη δεδηθαζκέλν. 

Απφ ηα πξνεθηεζέληα, πξνζέηη δε θαη απφ ην φηη ε δηαηαγή πιεξσκήο επηθέξεη 

ζην ζηάδην ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζπλέπεηεο ηζνδχλακεο κε ηελ πξνζσξηλή 

εθηειεζηφηεηα, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηά ην λ. 4335/2015 ζην πεδίν ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ε ηζνζζέλεηαδηαηαγήο πιεξσκήο θαη νξηζηηθήο δηθαζηηθήο 

απνθάζεσο, εθδειψλεηαη ηφζνλ ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 937 παξ. 1 εδ. β' ΚΠνιΓ, 

θαηά ηελ νπνία "ζε πεξίπησζε εθηέιεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηθαζηηθή απφθαζε ή 

δηαηαγή πιεξσκήο θαηά ηεο απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη επί ηεο αλαθνπήο επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε κφλν έθεζεο", φζν θαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 724 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία "(ν) δαλεηζηήο κπνξεί κε βάζε νξηζηηθή απφθαζε, θαζψο θαη 

κε δηαηαγή πιεξσκήο ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ λα δεηήζεη εγγξαθή πξνζεκείσζεο 

ππνζήθεο θαη λα επηβάιεη ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε ή ηξίηνπ 

γηα ην πνζφ πνπ επηδηθάδεηαη κε ηελ απφθαζε ή νξίδεηαη φηη πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε 

ηε δηαηαγή πιεξσκήο", πξνθχπηεη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε αμηψζεσο απνδεκηψζεσο 
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απφ ηελ εθηέιεζε δηαηαγήο πιεξσκήο, ε νπνία φηαλ εθηειέζηεθε δελ ήηαλ 

ηειεζίδηθε, πιελ φκσο κεηέπεηηα αθπξψζεθε ακεηαθιήησο, κεηά απφ άζθεζε 

αλαθνπήο ηνπ άξζξνπ 632 ΚΠνιΓ εθαξκνζηέα ηπγράλεη, επίζεο θαη' αλαινγία, ε 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 1 ΚΠνιΓ. 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 3 ΚΠνιΓ 

ξπζκίδεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην δήηεκα ηεο απνδεκηψζεσο ηνπ νθεηιέηε, φηαλ 

αθπξψλεηαη ε ίδηα ε εθηέιεζε χζηεξα απφ άζθεζε αλαθνπήο, παξέρεηαη δε θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή γλήζηα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ αμίσζε απνδεκηψζεσο ζηνλ ζηγέληα, 

ζηεξηδφκελε ζε εηδηθή κνξθή αδηθνπξαμίαο, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο νξίδνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 914 ή 919 ηνπ ΑΚ Πξνυπνζέζεηο, επνκέλσο, ηεο εθαξκνγήο 

ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 3 ΚΠνιΓ είλαη: α) επίζπεπζε αλαγθαζηηθήο 

εθηειέζεσο, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ ηίηινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ επηζπεχδεηαη 

απηή, β) ακεηάθιεηε αθχξσζε ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο κεηά απφ άζθεζε 

αλαθνπήο ησλ άξζξσλ 933 θαη 936 ΚΠνιΓ, γ) ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ 

άξζξσλ 914 ή 919 ηνπ ΑΚ, δ) δεκία ηνπ θαζ' νπ ε εθηέιεζε ζεηηθή ή απνζεηηθή ή θαη 

κε πεξηνπζηαθή (εζηθή βιάβε) θαη ε) αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο δεκίαο θαη ηεο 

παξάλνκεο εθηειέζεσο. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 3 ΚΠνιΓ εθαξκφδεηαη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ακεηάθιεηεο αθπξψζεσο φρη κφλνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξάμεσλ ηεο 

εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη επί κέξνπο πξάμεσλ, νπφηε κπνξεί λα δεηεζεί ε 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηηο πξάμεηο απηέο. Τέινο, 

θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 1 ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη, αλ 

παξαβηάζηεθε θαλφλαο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εξκελεπηηθνί θαλφλεο ησλ δηθαηνπξαμηψλ. Ο θαλφλαο δηθαίνπ παξαβηάδεηαη, αλ δελ 

εθαξκνζηεί, ελψ ζπλέηξεραλ νη πξαγκαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ή 

αλ εθαξκνζηεί, ελψ δελ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, θαζψο θαη αλ εθαξκνζηεί 

εζθαικέλα, ε δε παξαβίαζε εθδειψλεηαη, είηε κε ςεπδή εξκελεία, είηε κε θαθή 

εθαξκνγή, δειαδή κε εζθαικέλε ππαγσγή (ΟινκΑΠ 10/2011, 7/2006). Σηελ 

πεξίπησζε πνπ ην δηθαζηήξην έθξηλε θαη' νπζίαλ ηελ ππφζεζε, ε παξάβαζε θαλφλα 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ θξίλεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ αλειέγθησο 

δέρζεθε φηη απνδείρζεθαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο θαη ηεο ππαγσγήο απηψλ ζην 

λφκν θαη ηδξχεηαη ν ιφγνο απηφο αλαηξέζεσο, αλ νη πξαγκαηηθέο παξαδνρέο ηεο 

απνθάζεσο θαζηζηνχλ πξνθαλή ηελ παξάβαζε. 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ παξαθάησ 

αλαθεξνκέλσλ δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ ηεο δίθεο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: Ο 
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αλαηξεζείσλ κε ηελ έλδηθε απφ 8.6.2010 αγσγή ηνπ, ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, θαηά ηεο ελαγνκέλεο θαη ήδε αλαηξεζίβιεηεο εμέζεηε, 

κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: Ζ ελαγνκέλε εηαηξία είρε σο αληηθείκελν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθψλ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία "Ζ… ΑΒΔΔ", ηεο 

νπνίαο απηφο (ελάγσλ θαη ήδε αλαηξεζείσλ) ππήξμε Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. θαη 

Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο, θαηά ηα έλδηθα ρξνληθά δηαζηήκαηα, είρε σο αληηθείκελν ηελ 

εκπνξία ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Καηά ηελ 24-5-1989, κεηαμχ ηεο 

ελαγνκέλεο εηαηξίαο θαη ηεο εηαηξίαο "Ζ… ΑΒΔΔ" ζπκθσλήζεθε αθελφο ε 

αγνξαπσιεζία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ "Η…", "Δ…" θαη "Κ…" θαη αθεηέξνπ ε 

παξαγσγή θαη πψιεζε απφ ηελ ελαγνκέλε πξνο ηελ εηαηξία Ζ… ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ πνπ παξάγνληαλ ζην εξγνζηάζην ηεο πξψηεο κε ην ζήκα "Κ…", ηε 

δηάζεζε ησλ νπνίσλ αλέιαβε απνθιεηζηηθά ε δεχηεξε. Με ην απφ 24-5-1989 ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ δηαθαλνληζκνχ ρξένπο ε εηαηξία, κε ηελ επσλπκία "Ζ… ΑΒΔΔ" 

αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηε ζπλνιηθή κέρξη ηφηε νθεηιή ηεο, πνζνχ 

112.500.000 δξρ., ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβαλφηαλ ην έσο ηφηε ρξεσζηηθφ ππφινηπν 

82.000.000 δξαρκψλ, κε ηε δηαδνρηθή θαηαβνιή 211 δφζεσλ θαη φηη ράξηλ θαηαβνιήο 

ηνπ σο άλσ πνζνχ ε εηαηξία "Ζ… ΑΒΔΔ" απνδέρζεθε ηζάξηζκεο, ηζφπνζεο 

ζπλαιιαγκαηηθέο, ηηο νπνίεο ππέγξαςε σο ηξηηεγγπεηήο ν ελάγσλ. Με ην απφ 25-8-

1989 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνζηέζεθε ζηελ αξρηθή ζχκβαζε δηαθαλνληζκνχ 

ρξένπο, κεηαμχ άιισλ, θαη ν γ' φξνο απηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθε θαη 

εμαξηήζεθε ε πιεξσκή ησλ δφζεσλ κε ηελ παξάιιειε παξάδνζε απφ ηελ ελαγνκέλε 

εηαηξία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαζνξίζηεθε 

θαη, εηδηθφηεξα ζπκθσλήζεθε φηη, εάλ ε ελαγνκέλε ζηακαηνχζε λα παξαδίδεη 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ηξηκήλνπ ή αλ νη 

παξαδνζείζεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο δελ ήηαλ νη ζπκθσλεζείζεο, ηφηε ε εηαηξία Ζ... 

ζα είρε ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ησλ δφζεσλ (ζπλαιιαγκαηηθψλ) θαη λα 

επηδηψμεη ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσο γηα ηελ απνδεηθλπφκελε δεκία ηεο. Ζ 

ελαγνκέλε παξαβίαζε ηελ πξναλαθεξζείζα ζπκθσλία θαη ζηακάηεζε λα παξαδίδεη 

ηηο ζπκθσλεζείζεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εηαηξία Ζ…, 

ελεξγνπνηψληαο ην ζρεηηθφ φξν ηνπ απφ 25.8.1989 ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζηακάηεζε απφ ηελ 1-1-1990 λα θαηαβάιεη ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ. Ζ 

ελαγνκέλε, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ηήξεζε ηα ζπκθσλεζέληα θαη κνινλφηη γλψξηδε 

φηη δελ είρε δηθαίσκα λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε ησλ δφζεσλ ηνπ δηαθαλνληζκνχ, 
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πξνέβε ζηελ έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο, κε βάζε ηηο απιήξσηεο ζπλαιιαγκαηηθέο 

πνπ είρε απνδερζεί ε εηαηξία Ζ... θαη είρε ηξηηεγγπεζεί ν ελάγσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππ' αξηζκ. ./1991 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ Γηθαζηή ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ε νπνία εθδφζεθε επί ηε βάζεη 23 

ζπλαιιαγκαηηθψλ, πνζνχ 8.740.000 δξαρκψλ, αιιά θαη ε ππ' αξηζκ. ./1994 δηαηαγή 

πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδίθε Θεζζαινλίθεο, πνπ εθδφζεθε επί ηε βάζεη 43 

ζπλαιιαγκαηηθψλ πνζνχ 38.580.000 δξαρκψλ. Καηά ηεο ππ' αξηζκ. ./1991 δηαηαγήο 

πιεξσκήο αζθήζεθαλ ε ππ' αξηζκ. εθζέζεσο θαηαζέζεσο ./1991 αλαθνπή θαη νη 

ππ' αξηζκ. εθζ. θαηαζ. ./1997 πξφζζεηνη ιφγνη αλαθνπήο, επί ησλ νπνίσλ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθα ε ππ' αξηζκ. 3019/2005, ήδε ακεηάθιεηε, απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο, πνπ ηελ αθχξσζε, κε ηελ αηηηνινγία φηη εθδφζεθε παξαλφκσο, αθνχ 

ε απαίηεζε ηεινχζε ππφ (δηαιπηηθή) αίξεζε, ε νπνία πιεξψζεθε, ελψ επίζεο ε 

ππ' αξηζκ. ./1994 δηαηαγή πιεξσκήο αθπξψζεθε κε ηελ ππ' αξηζκ. 974/2003 απφθαζε 

ηνπ Δθεηείνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ θαη απηή θαηέζηε ήδε ακεηάθιεηε. Σην κεηαμχ, 

ελψ είραλ ήδε αζθεζεί θαηά ηεο ./1991 δηαηαγήο πιεξσκήο ε πξναλαθεξφκελε 

αλαθνπή θαη νη πξφζζεηνη ιφγνη απηήο θαη ππήξρε κεγάιε πηζαλφηεηα γηα ηελ 

νπζηαζηηθή επδνθίκεζή ηνπο, ε ελαγνκέλε, κε ζθνπφ λα πξνιάβεη ηελ αθχξσζε ηνπ 

ηίηινπ θαη λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηνλ ελάγνληα, πξνρψξεζε 

εζπεπζκέλα, δπλάκεη ηεο σο άλσ (./1991) δηαηαγήο πιεξσκήο, ζε αλαγθαζηηθή 

εθηέιεζε ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, σο ηξηηεγγπεηή, θαη ζπγθεθξηκέλα πξνέβε, 

δπλάκεη ηεο ππ' αξηζκ. ./20-7-1993 εθζέζεσο αλαγθαζηηθήο θαηαζρέζεσο ηνπ 

αλαθεξνκέλνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή Θεζζαινλίθεο, ζε αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε ηνπ 

ιεπηνκεξψο πεξηγξαθφκελνπ δηακεξίζκαηνο, ηδηνθηεζίαο ηνπ, ην νπνίν εμεηέζε ζε 

αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ ζηηο 25.5.1994 θαη κε ηελ ππ' αξηζκ. ./30.5.1994 

πεξίιεςε θαηαθπξσηηθήο εθζέζεσο ηεο αλαθεξνκέλεο Σπκβνιαηνγξάθνπ 

θαηαθπξψζεθε ζηνλ αλαθεξφκελν ππεξζεκαηηζηή, αληί ηνπ πνζνχ ησλ 33.000.000 

δξαρκψλ. Πεξαηηέξσ εθηίζεηαη ζηελ έλδηθε αγσγή φηη ελαγνκέλε παξαλφκσο 

εμέδσζε ζε βάξνο ηνπ ελάγνληνο ηελ ππ' αξηζκ. ./1991 δηαηαγή πιεξσκήο, θαζφηη 

γλψξηδε φηη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο απηή εθδφζεθε, δελ 

απέξξεαλ απαηηήζεηο ελαληίνλ ηνπ, άιισο αθφκε θαη αλ δελ ην γλψξηδε κε 

βεβαηφηεηα, απηή, φληαο κεγάιε εηαηξία, κε νξγαλσκέλν ινγηζηήξην θαη λνκηθνχο 

ζπκπαξαζηάηεο, κπνξνχζε λα δηαπηζηψζεη ηελ αλππαξμία ηεο απαηηήζεψο ηεο θαη φηη 

παξαλφκσο πξνρψξεζε εζπεπζκέλα ζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, παξά ην γεγνλφο φηη 

απηφο είρε αζθήζεη αλαθνπή θαη πξφζζεηνπο ιφγνπο αλαθνπήο, απφ ην άξζξν 
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632 ΚΠνιΓ, θαηά ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, επηθαινχκελνο ηελ αθπξφηεηα ηεο 

δηαηαγήο πιεξσκήο γηα ηνλ πξνεθηεζέληα ιφγν, κε απνηέιεζκα απηφο λα ππνζηεί ηελ 

αλαθεξφκελε ζ' απηήλ (αγσγή) ζεηηθή δεκία, θαζψο θαη εζηθή βιάβε. Με ηελ 

επίθιεζε ησλ πξαγκαηηθψλ απηψλ πεξηζηαηηθψλ δήηεζε λα ππνρξεσζεί ε ελαγνκέλε 

λα ηνπ θαηαβάιεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1.330.372 επξψ, λνκηκνηφθσο θαηά ηηο 

αλαθεξφκελεο δηαθξίζεηο. 

Δπί ηεο αγσγήο απηήο εθδφζεθε αξρηθά ε 3116/2015 απφθαζε ηνπ παξαπάλσ 

Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία, αθνχ θξίζεθε φηη ζεκειηψλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 298, 299, 330, 914, 919, 288 θαη 932 ηνπ ΑΚ, απεξξίθζε σο 

παξαγεγξακκέλε, θαηά παξαδνρήλ σο θαη θαη’ νπζίαλ βάζηκεο ηεο πξνβιεζείζαο 

απφ ηελ ελαγνκέλε ελζηάζεσο πεληαεηνχο παξαγξαθήο, εθ ηνπ άξζξνπ 937 ηνπ ΑΚ, 

ιφγσ παξειεχζεσο πεληαεηίαο απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ κέρξη ηελ άζθεζή ηεο 

(αγσγήο). Καηά ηεο απνθάζεσο απηήο αζθήζεθε έθεζε απφ ηνλ ελάγνληα θαη επ' 

απηήο εθδφζεθε ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε, κε ηελ νπνία έγηλαλ δεθηά ηα αθφινπζα: 

α) φηη, ππφ ηα εθηηζέκελα ζηελ έλδηθε αγσγή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, απηή βξίζθεη 

έξεηζκα, θαη' αλάινγε εθαξκνγή, ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

940 ΚΠνιΓ εηδηθή αδηθνπξαμία θαη δε ζηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 απηήο, φρη δε 

ζηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, κε ηελ αηηηνινγία φηη ζηελ 

αγσγή "αλαθέξεηαη φηη έρεη αθπξσζεί ακεηάθιεηα κφλνλ ν ηίηινο επί ηε βάζεη ηνπ 

νπνίνπ έρεη δηελεξγεζεί ε εθηέιεζε, ρσξίο λα αλαθέξεηαη φηη έρεη επέιζεη 

ακεηάθιεηε αθχξσζε ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο - απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ε έλδηθε αγσγή ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 

3 ΚΠνιΓ" θαη β) δελ απνδείρζεθε φηη ε επηζπεχζαζα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ 

αλαθεξνκέλεο δηαηαγήο πιεξσκήο - ελαγνκέλε "γλψξηδε ζεηηθά φηη δελ είρε 

απαίηεζε ελαληίνλ ηνπ ελάγνληνο, πξνεξρφκελε απφ ηηο 23 ζπλαιιαγκαηηθέο, κε 

βάζε ηηο νπνίεο εθδφζεθε ε σο άλσ δηαηαγή πιεξσκήο, πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο 

επέζπεπζε ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαη φηη ελήξγεζε δνιίσο κε ζθνπφ λα ηνπ 

πξνθαιέζεη βιάβε. Αληίζεηα, ε ελαγνκέλε είρε θάζε δηθαίσκα λα ζεσξεί ππαξθηή 

ηελ απαίηεζή ηεο θαη λα πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηεζεί δηα ηεο εθηειέζεσο ηεο σο άλσ 

δηαηαγήο πιεξσκήο". Με βάζε ηηο παξαδνρέο απηέο ην Δθεηείν, έθξηλε φηη ε έλδηθε 

αγσγή, ζεκειηνχκελε ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 2 ΚΠνιΓ, ηπγράλεη 

απνξξηπηέα, σο αβάζηκε θαη' νπζίαλ, ιφγσ ηνπ φηη δελ απνδείρζεθε φηη ε 

επηζπεχζαζα ηελ εθηέιεζε ελαγνκέλε γλψξηδε φηη δελ είρε απαίηεζε θαηά ηνπ 

ελάγνληνο θαη αθνινχζσο απέξξηςε σο αβάζηκε θαη' νπζίαλ ηελ έθεζε, 
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αληηθαζηζηψληαο, θαη' άξζξν 578 ΚΠνιΓ, ηηο αηηηνινγίεο ηεο εθθαινπκέλεο 

απνθάζεσο, κε ηελ νπνία, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ε έλδηθε αγσγή είρε απνξξηθζεί 

σο παξαγεγξακκέλε. 

Απφ ην πξνεθηεζέλ πεξηερφκελν ηεο αγσγήο πξνθχπηεη φηη κε απηήλ εγείξεηαη 

αμίσζε απνδεκηψζεσο πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηελ εηδηθή 

αδηθνπξαμία ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ θαη φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, εθφζνλ ζ' απηήλ (αγσγή) δελ αλαθέξεηαη φηη έρεη 

επέιζεη ακεηάθιεηε αθχξσζε ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο, ε νπνία, ζχκθσλα κε 

φζα πξναλαθέξζεθαλ, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

αγσγήο απνδεκηψζεσο ηνπ θαζ' νπ ε εθηέιεζε ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε (ηνπ άξζξνπ 

940 παξ. 3 ηνπ ΚΠνιΓ), ελφςεη θαη ηνπ φηη ε επηθαινχκελε ακεηάθιεηε αθχξσζε 

ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, κέζσ ησλ αλαθνπψλ ησλ άξζξσλ 632 

θαη 633 ΚΠνιΓ, δελ απνηειεί θαη αθχξσζε ηεο εθηειέζεσο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε βάζε ηε δηαηαγή πιεξσκήο. Τν δεπηεξνβάζκην, επνκέλσο, δηθαζηήξην, ην νπνίν, 

κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζή ηνπ, έθξηλε φηη ε έλδηθε αγσγή δελ κπνξεί, γηα 

ηνλ πξνεθηεζέληα ιφγν, λα ζεκειησζεί ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 3 ΚΠνιΓ, 

νξζψο εξκήλεπζε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ θαη, 

ζπλαθνινχζσο, ν ζπλαθήο κε ην θεθάιαην απηφ ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, 

παξαπεκθζείο ζηελ Πιήξε Οινκέιεηα, απφ ηνλ αξηζκφ 1 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, 

πξψηνο αλαηξεηηθφο ιφγνο, φπσο απηφο ζπκπιεξψζεθε ελ κέξεη απηεπαγγέιησο 

(άξζξν 562 παξ. 4 ΚΠνιΓ) είλαη αβάζηκνο. 

Καηά ην κέξνο φκσο πνπ ην δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην απνθάλζεθε ζηε 

ζπλέρεηα φηη ε αγσγή ζεκειηψλεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 940 παξ. 2 ΚΠνιΓ, ηελ 

νπνία εθάξκνζε, έζθαιε σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο δηαηάμεσο απηήο. Τνχην δε γηαηί, 

εθφζνλ ην Δθεηείν δέρζεθε φηη ε εθηέιεζε ηεο ./1991 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ 

Γηθαζηή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα 

εθπιεηζηεξηαζζεί, ζηηο 30.5.1994, ην δηακέξηζκα ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαηξεζείνληνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε φρη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο, αιιά πξνζσξηλήο ηζρχνο ηνπ 

αλσηέξσ εθηειεζηνχ ηίηινπ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα (κεηαγελεζηέξσο ηεο 

εθηειέζεσο) αθπξψζεθε ακεηάθιεηα (ρσξίο αθχξσζε θαη ηεο αλαγθαζηηθήο 

εθηειέζεσο, ε νπνία, άιισζηε, δελ απαηηείηαη, ελ πξνθεηκέλσ), πιελ φκσο θαηά ην 

ρξφλν εθηειέζεσο ηνπ ηίηινπ δελ ήηαλ απηφο ηειεζίδηθνο, - ελφςεη ηνπ φηη ε 

ππ' αξηζκ. /1997 νξηζηηθή απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο 

επί ηεο αζθεζείζαο αλαθνπήο θαη ησλ πξνζζέησλ ιφγσλ απηήο εθδφζεθε ζε 
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κεηαγελέζηεξν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ρξφλν-, ζπλέηξερε, ελ πξνθεηκέλσ, ζχκθσλα θαη 

κε φζα έγηλαλ δεθηά ζηε λνκηθή ζθέςε ηεο παξνχζαο, πεξίπησζε αλάινγεο 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 940 

ΚΠνιΓ, φπσο, δειαδή, ζα ζπλέβαηλε εάλ εθηειείην πξνζσξηλψο εθηειεζηή δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα ηελ νπνία σο πξνο ηνλ βαζκφ ππαηηηφηεηαο ηνπ επηζπεχδνληνο ηελ 

άδηθε εθηέιεζε, αμηψλεηαη φρη κφλνλ δφινο, αιιά αξθεί θαη βαξηά ακέιεηα. 

Καη' αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ν παξαπεκθζείο ζηελ πιήξε Οινκέιεηα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ πξψηνο ιφγνο ηεο έλδηθεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο, κε ηνλ νπνίν ν 

αλαηξεζείσλ πξνζάπηεη ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηελ, απφ ηνλ αξηζκφ 1 ηνπ 

άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, πιεκκέιεηα, κε ηελ αηηίαζε φηη, θαη' εζθαικέλε εξκελεία ηεο 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ, εθάξκνζε ηελ παξάγξαθν 2 

απηνχ, ζεσξψληαο φηη γηα ηελ γέλεζε ηεο αμηψζεψο ηνπ γηα απνδεκίσζε εμαηηίαο ηεο 

άδηθεο εθηειέζεσο πνπ ππέζηε, απαηηείην ε δηαπίζησζε δφινπ εθ κέξνπο ηεο 

αλαηξεζίβιεηεο σο πξνο ηελ χπαξμε ηεο απαηηήζεψο ηεο θαη δελ εθάξκνζε, φπσο 

έπξεπε, ηελ παξάγξαθν 1 ηεο ελ ιφγσ δηαηάμεσο, γηα ηελ νπνία αμηψλεηαη φρη κφλνλ 

δφινο, αιιά αξθεί θαη βαξηά ακέιεηα ηεο ηειεπηαίαο, είλαη βάζηκνο. 

Πξέπεη, επνκέλσο, λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαη λα 

παξαπεκθζεί ε ππφζεζε γηα λέα εθδίθαζε ζην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε, εθφζνλ 

είλαη δπλαηή ε ζχλζεζή ηνπ απφ άιινπο δηθαζηέο (άξζξν 580 παξ. 3 ΚΠνιΓ), ιφγσ 

δε ηεο αλαηξεηηθήο εκβέιεηαο ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ παξέιθεη ε έξεπλα ησλ ινηπψλ ιφγσλ 

αλαηξέζεσο σο πξνο ηνπο νπνίνπο ην Τκήκα είρε επηθπιαρζεί λα απνθαζίζεη.



13 
 

Σχόλιο 

Ζ απφθαζε 5/2020 ηεο Οινκειείαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ έξρεηαη λα 

απνζαθελίζεη θαη επηβεβαηψζεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο καη’ αναλογίαν εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ - ήηνη ηεο δπλαηφηεηαο 

άζθεζεο αμίσζεο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ επηζπεχζαληνο εθηέιεζε κεηά ηελ 

εμαθάληζε ηεο εθηειεζζείζαο απφθαζεο δπλάκεη αζθεζέληνο ελδίθνπ κέζνπ- πέξαλ 

ηεο γξακκαηηθήο ηνπο δηαηχπσζεο, ε νπνία θάλεη ιφγν κφλν γηα δηθαζηηθή απφθαζε, 

και ζηην πεπίπηωζη αμεηάκληηηρ ακύπωζηρ εκηελεζθείζαρ Διαηαγήρ πληπωμήρ χζηεξα 

απφ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ηεο εθ ησλ άξζξσλ 632 θαη 633 ΚΠνιΓ 

αλαθνπήο.  

Με ηελ απφθαζε απηή νινθιεξψλεηαη ε απνδνρή ηεο θαη’ αλαινγίαλ 

εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ήηνη ηφζνλ ηεο παξ. 2 (αμίσζε απνδεκίσζεο 

κεηά απφ εθηέιεζε ηελεζίδικηρ απφθαζεο) φζν θαη ηεο παξ. 1 (αμίσζε απνδεκίσζεο 

κεηά απφ εθηέιεζε πξνζσξηλά εθηειεζηήο οπιζηικήρ απφθαζεο). Οη δχν πεξηπηψζεηο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζην άξζξν 940 ΚΠνιΓ, νξηδνκέλσλ, φπσο επηζεκαίλεη θαη ε 

απφθαζε, δηαθνξεηηθψλ βαζκψλ ππαηηηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ 

άξζξνπ 914 ΑΚ, θαη εηδηθφηεξα απαηηνπκέλσλ, ζηελ κελ παξ. 1  βαξείαο ακέιεηαο, 

ζηελ δε παξ. 2 δφινπ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο δηθαηνινγνπκέλεο απφ ηνλ δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ εθηειεζζέληνο ηίηινπ (φζν σξηκφηεξνο είλαη ν εθηειεζηφο 

ηίηινο ηφζν βαξχηεξνο πξέπεη λα είλαη ν βαζκφο ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ 

επηζπεχζαληνο). Ζ απφθαζε για ππώηη θοπά πηηά ενηάζζει ηην διαηαγή πληπωμήρ 

ζηοςρ εκηελοςμένοςρ ηίηλοςρ ηηρ παπ. 1, εμνκνηψλνληάο ηελ κε ηελ πξνζσξηλψο 

εθηειεζηή δηθαζηηθή απφθαζε. Πξάγκαηη, ήδε κε ηηο ππ’ αξ. ΑΠ 1410/2002 θαη 

219/2003 είρε γίλεη δεθηή αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο παξ. 2, εμνκνηνχκελεο ηεο 

ακεηάθιεηεο αθχξσζεο δηαηαγήο πιεξσκήο θαηφπηλ άζθεζεο αλαθνπήο θαη’ αξ. 632 

θαη 633 ΚΠνιΓ κε ηελ εμαθάληζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Όπσο είλαη 

επλφεην ν πεξηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο ζηελ παξ. 2 επέβαιε ζηνλ δεκησζέληα απφ ηελ 

εθηέιεζε νθεηιέηε κεγαιχηεξν βάξνο, ήηνη λα ππνρξενχηαη ζηελ απφδεημε δφινπ θαη 

φρη, έζησ θαη βαξείαο, ακέιεηαο. Σηε ζπλέρεηα, δχν απνθάζεηο, νη ππ’ αξ. 1457/2006 

θαη 475/2017 επαλέιαβαλ ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ζηελ δηαηαγή πιεξσκήο, κε 

δηαθξίλνληαο κεηαμχ παξ. 1 θαη 2, αιι’ αληηζέησο θάλνληαο ιφγν θαη γηα «ακέιεηα». 

Καηφπηλ ηνχησλ ε ππ’ αξ. 844/2019 παξέπεκςε ην δήηεκα ζηελ Οινκέιεηα.  

Ζ δεκνζηεπφκελε απφθαζε, απνδερφκελε ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή 

ακθνηέξσλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ ζηελ πεξίπησζε εμαθάληζεο 
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δηαηαγήο πιεξσκήο, αλαδεηθλχεη δηεμνδηθά ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ εθηεινπκέλσλ 

ηίηισλ: νη αλαθνπέο ησλ άξζξσλ 632 θαη 633 ΚΠνιΓ επηηεινχλ παξεκθεξή 

ιεηηνπξγία κε εθείλε ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη ε επδνθίκεζή ηνπο εμαθαλίδεη ηνλ 

εθηειεζηφ ηίηιν ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο φπσο αθξηβψο ε επδνθίκεζε ησλ ελδίθσλ 

κέζσλ εμαθαλίδεη ηε δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ ηειεζίδηθε απφθαζε πεξί ηνπ θχξνπο ηεο 

δηαηαγήο αλαπηχζζεη πιήξεο δεδηθαζκέλν θαη ηελ εμνκνηψλεη κε ηελ ηζνζζελνχο 

σξηκφηεηαο θαη δπλάκεσο ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξ. 1 πθίζηαηαη ηαπηφηεηα λνκηθνχ ιφγνπ, ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο εμνκνηνπκέλεο 

κε ηελ πξνζσξηλψο εθηειεζηή απφθαζε, αθνχ θαη απηή (δηαηαγή) δηέξρεηαη απφ ηα 

ίδηα ζηάδηα πξνζσξηλήο ηζρχνο κέρξη ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο απφθαζεο επί ηεο 

αλαθνπήο, ε δε δηαηαγή πιεξσκήο ελζσκαηψλεη θαη απηή «νηνλεί επί ηεο νπζίαο» 

δηθαηνδνηηθή θξίζε θαη αλαπηχζζεη πιήξε εθηειεζηφηεηα. Ζ ηζνζζέλεηα δηαηαγήο 

πιεξσκήο θαη  νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο κεηά ηνλ λ. 

4335/2015 ξπζκίζεηο ζηα άξζξα 937 παξ. 1 εδ. β΄ θαη 724 παξ. 1 ΚΠνιΓ. 

Σπλεπψο ε επίιπζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ Οινκέιεηα ήηαλ επηβεβιεκέλε θαη 

θαζ’ φια εππξφζδεθηε. Ωζηφζν, αθφκε κέλνπλ λα ιπζνχλ ζε αλψηαην επίπεδν δχν 

εμίζνπ ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ.  

Τν πξψην αθνξά ην εξψηεκα εάλ, πέξαλ ηεο αλαινγηθήο εθαξκνγήο, ζηελ 

εθηέιεζε δηαηαγήο πιεξσκήο, ηεο αμίσζεο απνδεκίσζεο, κπνξεί λα εθαξκνζζεί 

αλαινγηθά ζε απηήλ θαη ην δηθαίσκα επαλαθνξάο  ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα 

θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 914 ΚΠνιΓ., φπσο γξακκαηηθά πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 940 ΚΠνιΓ. Ο ΑΠ αξλείηαη κέρξη ζήκεξα αλαινγηθή εθαξκνγή κε ην 

νιηγφινγν ζθεπηηθφ φηη «ε ξχζκηζε γηα ηελ επαλαθνξά αλαθέξεηαη κφλν ζε εθηέιεζε 

πνπ επηρεηξείηαη κε εθηειεζηή δηθαζηηθή απφθαζε θαη φρη κε δηαηαγή πιεξσκήο» θαη 

φηη «ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, κε ηελ παξαδνρή ηεο αλαθνπήο…δελ 

είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά βάζεη ηνπ άξζξνπ 914, γηαηί λαη κελ απηή απνηειεί 

δηθαζηηθή επηηαγή, πιελ φκσο δελ εθδίδεηαη κεηά απφ δηαγλσζηηθή δίθε, ηεο νπνίαο 

ην ζθάικα δηνξζψλεη άιιν δηθαζηήξην» (ΑΠ286/2005, αιιά θαη 716/2001, 

649/1997). Ήδε ε επηρεηξεκαηνινγία  πεξί «ηζνζζέλεηαο δηαηαγήο πιεξσκήο θαη 

νξηζηηθήο απφθαζεο» ηεο ζρνιηαδνκέλεο απνθάζεσο είλαη πιήξεο θαη απνιχησο 

πξφζθνξε λα ππνζηεξίμεη θαη απηήλ ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 914 

ΚΠνιΓ δερφκελε επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξν ηεο εθηειέζεσο θαηάζηαζε 

θαη φηαλ ε εθηέιεζε επηζπεχζζεθε κε δηαηαγή πιεξσκήο. 
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Τν δεχηεξν αθνξά ηελ δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα 

θαηάζηαζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 940 ΚΠνιΓ, φπνπ πξφθεηηαη 

ακεηάθιεηε αθχξσζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο  χζηεξα απφ άζθεζε αλαθνπήο θαηά 

ηεο εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 933 επ. ΚΠνιΓ θαη παξ’ φηη, θαη’ 

αληηδηαζηνιή πξνο ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ην δηθαίσκα απηφ  εδψ 

δελ αλαθέξεηαη. Ο Άξεηνο Πάγνο έρεη εθδψζεη αληίζεηεο απνθάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 

κία ππέξ ηεο δπλαηφηεηαο επαλαθνξάο (ΑΠ 139/1999) κε ην ζθεπηηθφ, κάιηζηα, φηη  

«δεν έσει οπιζθεί πηηώρ και δικαίωμα ηος καθού η εκηέλεζη να ζηηήζει ηην επαναθοπά 

ηων ππαγμάηων ζηην πποηγούμενη καηάζηαζη, όσι όμωρ γιαηί ο νομοθέηηρ θέληζε να 

ηο αποκλείζει αλλά γιαηί ηο θεώπηζε αςηονόηηο (ζηηπιζόμενο και ζηιρ ζςζηηήζειρ ηηρ 

Αναθεωπηηικήρ Επιηποπήρ ηος ζσεδίος ΚΠολΔ)» θαη ηηο αληίζεηεο (1119/2011, 

1120/2011, 289/2000) κε ην ζθεπηηθφ φηη «η ζςνδπομή ηων όπων εθαπμογήρ ηηρ 

διαηάξεωρ αςηήρ ηος οςζιαζηικού δικαίος [ηος άπθπος 904 ΑΚ]  όσι δε και ζηην 

πεπίπηωζη ηηρ εξαθανίζεωρ ή μεηαππςθμίζεωρ ηηρ εκηελεζθείζαρ αποθάζεωρ, όπος 

δεν ακςπώνεηαι η εκηέλεζη, πος αποηελεί  ηην αιηία ηηρ πεπιοςζιακή επιδόζεωρ ηος 

καθ΄ού, αλλά αναηπέπεηαι η αποηελούζα ηον ηίηλο αςηήρ δικαζηική απόθαζη, 

δικαιολογεί νομοθεηικά ηην παπαπάνω διαθοπεηική πύθμιζη ηηρ παπ. 3 ζε ζσέζη με ηιρ 

παπ. 1 και 2 ηος άπθπος 940 ΚΠολΔ». 

Καη επ’ απηψλ ησλ εμίζνπ ζνβαξψλ δεηεκάησλ είλαη επθηαίν λα ππάξμεη 

ζρεηηθή ζέζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

Σταυρούλα Καραθάνου 


