Αξηζκφο Πξση. 32/31-5-2018

ΑΘΣΗΗ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Πξνο ηνλ θ. Αμηφηηκν Εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αγξηλίνπ.
Αμηφηηκε θχξηε Εηζαγγειέα
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 624 παξ. 2 ηνπ ΚΠΟΛΔ φπσο ίζρπε πξηλ
απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 4335/2015 δελ είλαη δπλαηφ λα εθδνζεί
δηαηαγή πιεξσκήο θαη αλ εθδφζεθε είλαη άθπξε, αλ ε επίδνζή ηεο πξέπεη λα
γίλεη ζε πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ε δηακνλή ηνπο είλαη
άγλσζηε.
Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν κε ην Ν. 4335/2015
πξνζηέζεθε ζην παξαπάλσ άξζξν κεηά ηελ θξάζε «ε δηακνλή ηνπ είλαη
άγλσζηε» ε θξάζε «εθηφο αλ έρεη αληίθιεην λφκηκα δηνξηζκέλν ζχκθσλα κε
ην άξζξν 142 ΚΠΟΛΔ (έλαξμε ηζρχνο 1- 1- 2016).
Παξάιιεια ην άξζξν 631 ΚΠΟΛΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη πξνβιέπεη
ηελ αλαζηνιή ηεο εθηειεζηφηεηαο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο πνπ εθδφζεθε θαηά
πξνζψπνπ κε άγλσζηε δηακνλή ή κε δηακνλή ή έδξα ζην εμσηεξηθφ, φζν
δηαξθεί ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αλαθνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 632
ΚΠΟΛΔ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη θπξίσο πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ λα παξαγγέιινπλ Δηθαζηηθφ Επηκειεηή λα επηδφζεη αληίγξαθν εμ
απνγξάθνπ δηαηαγήο πιεξσκήο κε επηηαγή ζηνπο νθεηιέηεο, ηφζν γηα δηαηαγέο
εθδνζείζεο πξηλ ηελ 01-01-2016 (νη νπνίεο έρνπλ επηδνζεί λφκηκα ζηνπο
νθεηιέηεο πξηλ ηελ 01- 01- 2016), φζν θαη γηα δηαηαγέο πιεξσκήο εθδνζείζεο
κεηά ηελ 01- 01- 2016, νη νπνίνη (νθεηιέηεο) πιένλ έρνπλ θαηαζηεί αγλψζηνπ
δηακνλήο, ε δε επίδνζε λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
135 ΚΠΟΛΔ.
Παξαθαινχκε λα καο γλσκνδνηήζεηε επί ησλ θάησζη ζεκάησλ:
1) Δηαηαγή πιεξσκήο εθδνζείζα πξν ηελ 01-01-2016 ε νπνία αξρηθά
επηδφζεθε ζηνλ γλσζηήο δηακνλήο ή έδξαο νθεηιέηε εληφο ηεο Ειιεληθήο
Επηθξάηεηαο, ν νπνίνο ζήκεξα έρεη θαηαζηεί αγλψζηνπ δηακνλήο είλαη εθηθηφ:
α) Να επηδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 135ΚΠΟΛΔ;
β) Να επηδνζεί ζηνλ λφκηκα δηνξηζκέλν (ζχκθσλα κε ην άξζξν 142 ΚΠΟΛΔ)
αληίθιεην;
2) Δηαηαγή πιεξσκήο εθδνζείζα πξν ηελ 01-01-2016 ε νπνία αξρηθά
επηδφζεθε ζηνλ γλσζηήο δηακνλήο ή έδξαο νθεηιέηε εληφο ηεο Ειιεληθήο
Επηθξάηεηαο, ν νπνίνο ζήκεξα έρεη θαηαζηεί γλσζηήο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ
είλαη εθηθηφ:
α) Να επηδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 ΚΠΟΛΔ;

β) Να επηδνζεί ζηνλ αληίθιεην πνπ έρεη δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 142 ΚΠΟΛΔ;
Πάηξα 19- 05- 2018
Ο Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ
Αιέμαλδξνο Δ. Καδάλεο
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Πξνο: Σνλ θ. Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Δηθαζηηθψλ Επηκειεηψλ Εθεηείσλ Δπηηθήο
ηεξεάο Ειιάδνο - Παηξψλ
Επί ηνπ εξσηήκαηνο πνπ έρεηε ζέζεη κε ην κε αξηζκ. 32 απφ 31-5-18 έγγξαθφ
ζαο ζρεηηθά ηηο επηδφζεηο Δηαηαγήο Πιεξσκήο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο «Καζέλαο έρεη
δηθαίσκα ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη κπνξεί λα
αλαπηχμεη ζ' απηά ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληά ηνπ, φπσο λφκνο
νξίδεη». Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 624 ΚΠνιΔ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
ηέηαξην ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) κε έλαξμε ηζρχνο ηελ
1.1.2016 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο άλσ λφκνπ,
ε νπνία νξίδεη φηη νη δηαηάμεηο γηα ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 591-645
εθαξκφδνληαη γηα ηηο θαηαηηζέκελεο απφ ηηο 1.1.2016 αγσγέο, «1. Η έθδνζε δηαηαγήο
πιεξσκήο κπνξεί λα δεηεζεί κφλνλ αλ ε απαίηεζε δελ εμαξηάηαη απφ αίξεζε,
πξνζεζκία, φξν ή αληηπαξνρή θαη ην πνζφ ρξεκάησλ ή ρξενγξάθσλ πνπ νθείιεηαη
είλαη νξηζκέλν. 2. Δελ είλαη δπλαηφλ λα εθδνζεί δηαηαγή πιεξσκήο, θαη αλ εθδνζεί
είλαη άθπξε, αλ ε επίδνζε ηεο πξέπεη λα γίλεη ζε πξφζσπν πνπ ε δηακνλή ηνπ είλαη
άγλσζηε, εθηφο αλ έρεη αληίθιεην λφκηκα δηνξηζκέλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 142
ΚΠνιΔ.». Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 631 ΚΠνιΔ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν ηέηαξην ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) κε έλαξμε
ηζρχνο ηελ 1.1.2016 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο
άλσ λφκνπ, ε νπνία νξίδεη φηη νη δηαηάμεηο γηα ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 591645 εθαξκφδνληαη γηα ηηο θαηαηηζέκελεο απφ ηηο 1.1.2016 αγσγέο, «Η δηαηαγή
πιεξσκήο απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ. Καη' εμαίξεζε αλαζηέιιεηαη ε εθηειεζηφηεηα
δηαηαγήο πιεξσκήο πνπ εθδφζεθε θαηά πξνζψπνπ κε άγλσζηε δηακνλή ή κε δηακνλή
ή έδξα ζην εμσηεξηθφ φζν δηαξθεί ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε αλαθνπήο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 632, επηηξέπεηαη φκσο λα ιεθζνχλ αζθαιηζηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν
724.». Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 632 ΚΠνιΔ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν

ηέηαξην ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 4335/2015 (Α' 87/23.7.2015) κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1.1.2016,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο άλσ λφκνπ, ε νπνία
νξίδεη φηη νη δηαηάμεηο γηα ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 591-645 εθαξκφδνληαη
γηα ηηο θαηαηηζέκελεο απφ ηηο 1.1.2016 αγσγέο, «1 . O νθεηιέηεο θαηά ηνπ νπνίνπ
ζηξέθεηαη ε δηαηαγή πιεξσκήο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη αλαθνπή, ε νπνία
απεπζχλεηαη ζην θαζ' χιελ αξκφδην Δηθαζηήξην ηνπ ηφπνπ έθδνζεο ηεο δηαηαγήο
πιεξσκήο. Αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηελ απαίηεζε
παξακέλνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ κέρξη ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο γηα
ηελ άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν. 2. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε
ηεο αλαθνπήο είλαη δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο αλ ε δηαηαγή πιεξσκήο έρεη
εθδνζεί θαηά πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ δηακνλή ή ηελ έδξα ηνπ ζηελ Ειιάδα θαη ηξηάληα
(30) εξγάζηκεο εκέξεο αλ ε δηαηαγή πιεξσκήο έρεη εθδνζεί θαηά πξνζψπνπ πνπ έρεη
ηε δηακνλή ή ηελ έδξα ηνπ ζην εμσηεξηθφ ή ε δηακνλή ηνπ είλαη άγλσζηε. Η αλαθνπή
εθδηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ δηαθνξψλ ησλ άξζξσλ 614 επ.. 3.
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 631 ε άζθεζε ηεο αλαθνπήο δελ αλαζηέιιεη ηελ
εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο. Σν δηθαζηήξην φκσο, ν δηθαζηήο ηνπ νπνίνπ
εμέδσζε ηε δηαηαγή πιεξσκήο, κπνξεί, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ., λα
ρνξεγήζεη αλαζηνιή κε ή θαη ρσξίο εγγχεζε, ψζπνπ λα εθδνζεί νξηζηηθή απφθαζε γηα
ηελ αζθεζείζα αλαθνπή. Η αλαζηνιή απηή δελ εκπνδίδεη ηελ ιήςε αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 724. 4. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα έθεζε θαηά ηεο
νξηζηηθήο απφθαζεο, ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε πνπ πξνζβάιιεηαη
κπνξεί, δηθάδνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 686 επ., έσο ηε ζπδήηεζε ηεο
έθεζεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, θαη εθφζνλ πηζαλνινγείηαη ε επδνθίκεζε ηεο
έθεζεο, λα αλαζηείιεη νιηθά ή ελ κέξεη ηελ εθηέιεζε, ψζπνπ λα εθδνζεί νξηζηηθή
απφθαζε, κε ηνλ φξν λα δνζεί εγγχεζε, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε πνπ
δηαηάζζεη ηελ αλαζηνιή ή θαη ρσξίο εγγχεζε. Με ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ην
δηθαζηήξην πνπ δηθάδεη ηελ έθεζε κπνξεί, ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο, χζηεξα απφ
αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ε νπνία ππνβάιιεηαη κε ην δηθφγξαθν ηεο έθεζεο ή κε ηηο
πξνηάζεηο, λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην. 5. Η
δπλαηφηεηα αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
παξέρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είρε ρνξεγεζεί αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3. 6. Με ηελ αλαθνπή θαηά ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο
κπνξεί λα ζσξεπζεί θαη αίηεκα αθπξψζεσο ησλ πξάμεσλ εθηειέζεσο, νη νπνίεο

ελεξγνχληαη κε βάζε απηήλ, αλ ζπληξέρνπλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 218
ΚΠνιΔ. 7. Αλ ν αλαθφπησλ δελ ιάβεη κέξνο θαλνληθά ζηε δίθε, ην δηθαζηήξην
ζπδεηεί ηελ ππφζεζε ρσξίο απηφλ θαη απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή.». Καηά ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 633 ΚΠνιΔ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν ηέηαξην ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1.1.2016
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ σο άλσ λφκνπ, ε νπνία
νξίδεη φηη νη δηαηάμεηο γηα ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 591-645 εθαξκφδνληαη
γηα ηηο θαηαηηζέκελεο απφ ηηο 1.1.2016 αγσγέο, «1. Αλ ε αλαθνπή έρεη αζθεζεί
εκπξφζεζκα θαη λφκηκα θαη νη ιφγνη ηεο είλαη λφκηκνη θαη βάζηκνη, ην δηθαζηήξην
αθπξψλεη ηε δηαηαγή πιεξσκήο. Δηαθνξεηηθά απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή θαη επηθπξψλεη
ηε δηαηαγή πιεξσκήο. 2. Αλ δελ έρεη αζθεζεί εκπξφζεζκα αλαθνπή, εθείλνο ππέξ ηνπ
νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε δηαηαγή πιεξσκήο κπνξεί λα επηδψζεη πάιη ηε δηαηαγή ζηνλ
νθεηιέηε, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη ηελ αλαθνπή κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε λέα επίδνζε. ηελ πεξίπησζε απηή δελ
ρνξεγείηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Αλ πεξάζεη άπξαθηε θαη ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ε δηαηαγή
πιεξσκήο απνθηά δχλακε δεδηθαζκέλνπ θαη είλαη δπλαηφ λα πξνζβιεζεί κφλν κε
αλαςειάθεζε.». Πεξαηηέξσ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 ΚΠνιΔ, αθνξνχλ επίδνζε
ζε άγλσζην ζηελ αιινδαπή. Με ην Ν. 1334/1983 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε χκβαζε
ηεο Υάγεο ηεο 15.11.1965, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 18ε.9.1983 ξπζκίδνληαη ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε θαη θνηλνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ
πξάμεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. Ο δε Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ Ε.Ε.
κε αξηζκφ 1348/2000 ηεο 29/5/2005 (L160/30.6.2000) κε ηζρχ 31.5.2001 "πεξί
εθδφζεσο θαη θνηλνπνηήζεσο ζηα θξάηε κέιε δηθαζηηθψλ θαη εμσδίθσλ πξάμεσλ ζε
αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο" θαη ν νπνίνο θαζφξηζε ίδην ηξφπν επίδνζεο γηα ηα
θξάηε κέιε ηεο Ε.Ε. ζηηο αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο νζάθηο κηα δηθαζηηθή ή
εμψδηθε πξάμε πξέπεη λα δηαβηβαζζεί ζε έλα θξάηνο κέινο, πξνθεηκέλνπ λα επηδνζεί ε
λα θνηλνπνηεζεί θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε είλαη
γλσζηή (βι. ζρεηηθή εγθχθιην Τπνπξγνχ Δηθαηνζχλεο 82598/2001). Απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ πην πάλσ αλαθεξφκελνπ Καλνληζκνχ έπαπζε ε ηζρχο ηεο χκβαζεο ηεο
Υάγεο, γηα ηηο επηδφζεηο ζε θξάηε κέιε ηεο Ε.Ε. (εθηφο Δαλίαο) γηα ηνπο παξαιήπηεο
γλσζηήο δηακνλήο. χκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ «1. Αλ ην
πξφζσπν ζην νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε δηακέλεη ή έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ε

επίδνζε γίλεηαη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν εθθξεκεί ή πξφθεηηαη λα
εηζαρζεί ε δίθε ή ζ' απηφ πνπ εμέδσζε ηελ επηδηδφκελε απφθαζε θαη γηα δίθεο ζην
εηξελνδηθείν, ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ πξσηνδηθείνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
ππάγεηαη ην εηξελνδηθείν. Γηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε, ε επίδνζε γίλεηαη
ζηνλ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε, θαη γηα
εμψδηθεο πξάμεηο, ζηνλ εηζαγγειέα ηεο ηειεπηαίαο ζην εζσηεξηθφ θαηνηθίαο ή γλσζηήο
δηακνλήο ηνπ παξαιήπηε ηεο επίδνζεο θαη αλ δελ ππάξρεη θαηνηθία ή γλσζηή δηακνλή
ζην εζσηεξηθφ, ε επίδνζε γίλεηαη ζηνλ εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ ηεο πξσηεχνπζαο. 2.
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ε παξαγγειία γηα επίδνζε πξέπεη λα πεξηέρεη κε
αθξίβεηα ηνλ ηφπν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε ηεο επίδνζεο. 3. Ο εηζαγγειέαο,
φηαλ παξαιάβεη ην έγγξαθν, νθείιεη λα ην απνζηείιεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε
ζηνλ Τπνπξγφ ησλ Εμσηεξηθψλ ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην δηαβηβάζεη ζε
εθείλνλ πξνο ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε επίδνζε.». Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 135 ΚΠνιΔ
«1. Αλ είλαη άγλσζηνο ν ηφπνο ή ε αθξηβήο δηεχζπλζε δηακνλήο εθείλνπ πξνο ηνλ
νπνίν πξέπεη λα γίλεη ε επίδνζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 134 θαη ζπγρξφλσο δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, απφ ηηο νπνίεο
ε κία πξέπεη λα εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη ε άιιε ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ,
δηαθνξεηηθά θαη ε άιιε πξέπεη λα εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα, χζηεξα απφ ππφδεημε ηνπ
εηζαγγειέα ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε, πεξίιεςε ηνπ δηθνγξάθνπ πνπ
θνηλνπνηήζεθε. Η πεξίιεςε ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ εθείλνλ πνπ ελεξγεί
ηελ επίδνζε θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ην νλνκαηεπψλπκν ησλ δηαδίθσλ, ην είδνο ηνπ
δηθνγξάθνπ πνπ επηδφζεθε, ην αίηεκά ηνπ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα απφθαζε, ην
δηαηαθηηθφ, ην δηθαζηήξην ζην νπνίν εθθξεκεί ή πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ε δίθε ή ηνλ
ππάιιειν πνπ ελεξγεί ηελ εθηέιεζε θαη, αλ εθείλνο πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε
θαιείηαη λα εκθαληζηεί ή λα ελεξγήζεη νξηζκέλε πξάμε, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηφπνο
θαη ν ρξφλνο εκθάληζεο, θαζψο θαη ην είδνο ηεο πξάμεο. 2. Όπνηνο επηζπεχδεη ηελ
επίδνζε ζε πξφζσπν άγλσζηεο δηακνλήο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ζε εθεκεξίδεο
πξνζθιήζεηο πξνο θαζέλαλ πνπ γλσξίδεη ηνλ ηφπν θαη ηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε
δηακνλήο εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεη ε επίδνζε, λα αλαθνηλψζεη
ελππνγξάθσο ηα ζηνηρεία απηά, κε αλαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεχζπλζήο ηνπ, ζηε
γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ή ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ή
δηακνλήο ηνπ. Ωο πξνο ηηο εθεκεξίδεο εθαξκφδεηαη αλάινγα ε παξάγξαθνο 1 ηνπ
άξζξνπ απηνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπο γίλεηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα πνπ είλαη αξκφδηνο

ζχκθσλα κε ην άξζξν 134 παξάγξαθνο 1, χζηεξα απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ επηζπεχδεη
ηελ επίδνζε. Οη δεκνζηεχζεηο γίλνληαη ζε εκθαλέο κέξνο ησλ εθεκεξίδσλ θαη κάιηζηα
ζε δχν θχιια πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο νθηψ εκέξεο. ηηο πξνζθιήζεηο πνπ
δεκνζηεχνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο, γηα
ηνλ νπνίν δεηνχληαη ηα ζηνηρεία. Αλ, χζηεξα απφ νθηψ εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία
δεκνζίεπζε, δελ θηάζεη αλαθνίλσζε ζε θακηά απφ ηηο γξακκαηείεο απηέο, ηζρχεη ην
ηεθκήξην φηη ν ηφπνο ή ε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε δηακνλήο ηνπ παξαιήπηε ηεο
επίδνζεο είλαη άγλσζηα θαη ε αληαπφδεημε απνθιείεηαη. 3. Οη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθψλ
βεβαηψζεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ ζε πξφζσπν πνπ δηακέλεη ή
εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ.». Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 142 ΚΠνιΔ «1. Κάζε δηάδηθνο
ή άιινο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληίθιεην γηα λα παξαιακβάλεη ηα
έγγξαθα πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη. Ο δηνξηζκφο γίλεηαη γηα φιεο ή νξηζκέλεο απφ ηηο
δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο επηδφζεηο πνπ ηνπ απεπζχλνληαη θαη αθνξνχλ κία ή
πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ. Ο δηνξηζκφο γίλεηαη κε δήισζε ζηε
γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη αλ ηε δήισζε ηελ θάλεη θάηνηθνο
ηνπ εμσηεξηθνχ, γίλεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο πξσηεχνπζαο. ηε
δήισζε αλαθέξεηαη κε αθξίβεηα ε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ γξαθείνπ ηνπ
αληηθιήηνπ. Η δήισζε γίλεηαη απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθφ πιεξεμνχζην. Ο αξκφδηνο
ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο ζπληάζζεη έθζεζε πνπ ππνγξάθεη ν ίδηνο θαη εθείλνο πνπ
θάλεη ηε δήισζε θαη θαηαρσξίδεηαη ζε επξεηήξην κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ
επσλχκσλ. 2. Με ηνλ ηξφπν ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ή ε
αλάθιεζε ηνπ αληηθιήηνπ, ε νπνία ζεκεηψλεηαη θάησ απφ ηελ πξάμε ηνπ δηνξηζκνχ.
Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ν .αληίθιεηνο δειψζεη παξαίηεζε. 3. Η εμνπζία ηνπ
αληηθιήηνπ παχεη α) φηαλ πεζάλεη, β) φηαλ πεξαησζεί ε ππφζεζε ή ε πξάμε γηα ηελ
νπνία δηνξίζηεθε, γ) δχν πιήξεηο εκέξεο κεηά ηελ αλάθιεζε ηνπ αληηθιήηνπ ή ηελ
παξαίηεζή ηνπ. 4. Μπνξεί λα δηνξηζηεί έγθπξα αληίθιεηνο θαη κε ξήηξα ζε ζχκβαζε.
ηνλ αληίθιεην πνπ δηνξίζηεθε κε ηνλ ηξφπν απηφλ, θαη κάιηζηα ζηε δηεχζπλζή ηνπ
πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε, χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ή ησλ
θαζνιηθψλ ή εηδηθψλ δηαδφρσλ ηνπ, γίλεηαη ε επίδνζε φισλ ησλ εμψδηθσλ ή
δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
θαη νη απνθάζεηο ή πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ απηνπξφζσπε ελέξγεηα απφ ηνλ
παξαιήπηε ηεο επίδνζεο, εθηφο αλ ε ζχκβαζε έρεη ξεηά δηαθνξεηηθή ξχζκηζε. ε

πεξίπησζε ακθηβνιίαο ε επίδνζε ζηνλ αληίθιεην πνπ δηνξίζηεθε κε ζχκβαζε, είλαη
δπλεηηθή. Η παξάγξαθνο 3 εθαξκφδεηαη θαη γη' απηνχο ηνπο αληηθιήηνπο, αιιά ε
αλάθιεζε ή ε παξαίηεζε ηζρχεη απέλαληη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ή ζηνπο θαζνιηθνχο
ή εηδηθνχο δηαδφρνπο ηνπ κφλν απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζ' απηνχο θαη κφλν αλ
πεξηέρεη δηνξηζκφ άιινπ αληηθιήηνπ ζηελ ίδηα πφιε, κε ζεκείσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηεχζπλζήο ηνπ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ κεηαβιεζεί ε δηεχζπλζε ηνπ
δηνξηζκέλνπ αληηθιήηνπ, ε νπνία είρε δεισζεί ζηε ζχκβαζε ή ζην κεηαγελέζηεξν
δηνξηζκφ ηνπ. 5. Ο αξκφδηνο γξακκαηέαο ζηέιλεη αληίγξαθα ησλ δειψζεσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ζην γξακκαηέα ηνπ πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ν νπνίνο ηα
θαηαρσξίδεη ζε επξεηήξην κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ επσλχκσλ.».
Η δε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 624 παξ.2 ΚΠνιΔ, σο ίζρπε πξηλ ηελ
αληηθαηάζηαζή ηεο, φξηδε φηη δελ κπνξεί λα εθδνζεί δηαηαγή πιεξσκήο θαη ε έθδνζή
ηεο είλαη άθπξε, αλ ε επίδνζή ηεο πξέπεη λα γίλεη ζε πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζηελ
αιινδαπή ή είλαη άγλσζηεο δηακνλήο. Επίζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 626
παξ.2α θαη 630 ζηνηρ.β' ΚΠνιΔ, ηφζν ε αίηεζε (ή ε έθζεζε) γηα ηελ έθδνζε δηαηαγή
πιεξσκήο, φζν θαη ε ίδηα ε δηαηαγή πιεξσκήο πξέπεη λα κλεκνλεχνπλ, κεηαμχ άιισλ,
ηελ θαηνηθία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαζ' νπ ε αίηεζε θαη ε δηαηαγή. χκθσλα δε κε ηα
άξζξα 632 παξ.1 θαη 633 παξ.2 ΚΠνιΔ, θαηά ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, ε νπνία
απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ (ΚΠνιΔ 631 θαη 904 παξ.2ε ), σο ίζρπαλ πξηλ ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο, ν θαζ' νπ ε δηαηαγή νθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη αλαθνπή
κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ επίδνζή ηεο, αλ δε ε αλαθνπή απηή δελ αζθεζεί
εκπξνζέζκσο, ν δαλεηζηήο κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ επίδνζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο
θαη ν νθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη λέα αλαθνπή κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξψλ,
κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ε δηαηαγή πιεξσκήο απνθηά ηελ ηζρχ
δεδηθαζκέλνπ θαη ππφθεηηαη κφλν ζε αλαςειάθεζε. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο
ζπλάγεηαη φηη γηα ηελ έθδνζε έγθπξεο δηαηαγήο πιεξσκήο απαηηείηαη, σο αξλεηηθή
δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε, λα κε δηακέλεη ζηελ αιινδαπή θαη λα κελ είλαη άγλσζηεο
δηακνλήο ην πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε δηαηαγή, εθ ηνπ φηη δε α) σο δηακνλή
λνείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν ην πξφζσπν είλαη εγθαηεζηεκέλν θπζηθψο, β) ν ηφπνο
απηφο δελ ζπκπίπηεη αλαγθαίσο κε ηελ θαηνηθία ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 51 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, δηαθξίλεηαη δε ζαθψο απφ ηελ θαηνηθία ηνπ άξζξνπ
128 παξ.2 ηνπ ΚΠνιΔ (νηθία ή δηακέξηζκα), θαη γ) θαηά γεληθφ δηθνλνκηθφ θαλφλα,
ζπλάγεηαη ηδίσο απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ ΚΠνιΔ, νη δηαδηθαζηηθέο

πξνυπνζέζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο
πξάμεσο γηα ην έγθπξν ηεο νπνίαο απαηηνχληαη, παξαπέκπεη φηη ν νθεηιέηεο, θαηά ηνπ
νπνίνπ δεηείηαη δηαηαγή πιεξσκήο, πξέπεη λα είλαη εγθαηαζηεκέλνο (ζσκαηηθά
παξψλ) ζε γλσζηφ ηφπν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαηά ην ρξφλν ηεο επηδφζεσο ηεο
δηαηαγήο. Μεηαγελέζηεξα γεγνλφηα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ν δηθαζηήο πνπ
εθδίδεη ηε δηαηαγή, δελ είλαη λνεηφ λα νπηζζελεξγνχλ θαη λα βιάπηνπλ ην θχξνο ηεο.
Επνκέλσο, αλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο ν νθεηιέηεο εγθαηαζηαζεί,
έζησ θαη πξνζσξηλψο, ζηελ αιινδαπή ή ε δηακνλή ηνπ θαηαζηεί άγλσζηε (θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 135 παξ.1 ΚΘΊνιΔ), ε δηαηαγή πιεξσκήο, θαηά ηελ έθδνζε ηεο
νπνίαο ζπλέηξερε ε σο άλσ αξλεηηθή δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε, δηαθπιάζζεη ην
θχξνο ηεο, παξακέλεη φκσο αλελεξγή εσζφηνπ ν θαζ' νπ απνθηήζεη εθ λένπ γλσζηή
δηακνλή ζηελ εκεδαπή, αθνχ ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 624 παξ.2 ΚΠνιΔ, πξηλ ηελ
αληηθαηάζηαζή ηεο, ζέηνληαο ηελ σο άλσ αξλεηηθή πξνυπφζεζε, εκπεξηείρε
απηνζξφσο θαη απαγφξεπζε ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν επηδφζεσο ηεο δηαηαγήο ζην
πξφζσπν πνπ δηέκελε ζην εμσηεξηθφ ή ήηαλ αγλψζηνπ δηακνλήο. Η πξνεθηεζείζα
εξκελεπηηθή εθδνρή πξναγφηαλ απ' το φηη ν λνκνζέηεο, έρνληαο ζεζπίζεη απιή
δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο θαη ηδίσο ηηο πξναλαθεξζείζεο
ζχληνκεο πξνζεζκίεο, ζέιεζε ζπλάκα, κε ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 624 παξ.2 ΚΠνιΔ,
σο ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, λα απνηξέςεη ηελ επίδνζε ηεο δηαηαγήο
πιεξσκήο ππφ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 134 έσο 137 ΚΠνιΔ θαη λα δηαζθαιίζεη έηζη
ζηνλ νθεηιέηε ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, θαηά ην
πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 20 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο θαη 6 παξ.1 ηεο
Επξσπατθήο πκβάζεσο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (θπξ. ΝΔ
53/1974) (ΟιΑΠ 10/1996). Εμάιινπ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 630Α' ΚΠνιΔ, φπσο
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 παξ.6 Ν. 2819/2000, ε δηαηαγή πιεξσκήο. πνπ δελ έρεη
επηδνζεί εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο θαζίζηαηαη απηνδηθαίσο άθπξεαλίζρπξε (βι. θαη ΑΠ 948/2007, ΕθΠαηξψλ 430/2006 θα). Σν άθπξν ηεο επηδφζεσο
ηζνδπλακεί κε αλππαξμία επίδνζεο εληφο ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο. Η πξνζεζκία δε ησλ
δχν κελψλ ηζρχεη θαη γηα εθείλνπο πνπ θαηά ηνλ ρξφλν εθδφζεσο ηεο δηαηαγήο
πιεξσκήο θαηνηθνχζαλ ζηελ αιινδαπή (βι. ΠΑΝΣΑΖΟΠΟΤΛΟΤ ηεθ., ε αλαθνπή
θαηά δηαηαγήο πιεξσκήο εθδ. 2001, ζει. 75 επ.). Καη' αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ε
επίδνζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο ζε θαζ' νπ, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ήηαλ ζσκαηηθψο
εγθαηεζηεκέλνο ζην εμσηεξηθφ, ηπγράλεη άθπξε. Σν άθπξν ηεο αλσηέξσ επηδφζεσο

ηζνδπλακεί κε αλππαξμία επηδφζεσο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, ελψ πεξαηηέξσ αλ δελ
απνδεηρζεί φηη έγηλε άιιε έγθπξε επίδνζή ηεο θαη, επνκέλσο, εθφζνλ ε ηειεπηαία δελ
επηδφζεθε εληφο δηκήλνπ απφ ηελ έθδνζή ηεο, απνβάιιεη ηελ ηζρχ ηεο (ΜΠξΠαηξψλ
905/2005). Η απαγφξεπζε απηή είλαη απφιπηε θαη γηα ηα θαηνηθνχληα ή εδξεχνληα
ζηελ αιινδαπή θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ λφκηκα δηνξηζκέλν αληίθιεην ή
λφκηκν αληηπξφζσπν ζηελ εκεδαπή θαη δελ δχλαηαη λα επηδίδεηαη σ' απηνχο
(Πνδεηεκάο ζε Κεξακέα/Κνλδχιε/Νίθα, ΚΠνιΔ, ππφ άξζξν 624 αξηζκ. 16, Ράκκνο,
ρΠνιΔ V 415), θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα εξκελεία ηνπ άξζξνπ 624 παξ.2,
σο ίζρπε, απνθιεηφηαλ φρη κφλν ε πιαζκαηηθή επίδνζε θαηά ηα άξζξα 134-137, αιιά
θαη θάζε άιιε ελαιιαθηηθή κέζνδνο γλσζηνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επίδνζεο ζε αληίθιεην (βι. Πνδεκαηάο, αλση.). ηελ δε πεξίπησζε πνπ ε επίδνζε
απεπζχλεηαη ζε λνκηθφ πξφζσπν, θξίζηκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο
δηακνλήο είλαη ε πξαγκαηηθή έδξα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (βι. ΓΘΑΝΝΟΠΟΤΛΟ,
ΕΠνιΔ 2009, 337, 338). Επνκέλσο, εγθχξσο εθδίδεηαη δηαηαγή πιεξσκήο ελαληίνλ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηεο έρεη πξαγκαηηθή έδξα ζηελ
Ειιάδα, ζηελ νπνία αζθείηαη ε δηνίθεζή ηνπ, έζησ θαη αλ θέξεηαη λα έρεη
θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ αιινδαπή (ΕθΠεηξ 524/2002 ΔΕΕ 2003, 76). Πεξαηηέξσ, σο
θξίζηκνο ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν νθεηιέηεο ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο
(ζσκαηηθά παξψλ) ζε γλσζηφ κέξνο ηεο εκεδαπήο, ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά ν ρξφλνο
έθδνζεο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο. πλεπψο, εθφζνλ ν νθεηιέηεο δηακέλεη ζην
εμσηεξηθφ, δελ είλαη επηηξεπηή ε έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο ελαληίνλ ηνπ, έζησ θαη
αλ απηφο δηαηεξεί νξηζκέλε εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα θαη' άξζξ. 128 παξ.2, ζηελ
νπνία κπνξεί λα ιάβεη ρψξα επίδνζε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο ρσξίο λα απαηηείηαη
ελεξγνπνίεζε ησλ άξζξσλ 134 - 137 ΚΠνιΔ. Σέινο ε θαηά ηα άξζξα 623 επ. ΚΠνιΔ
δηαηαγή πιεξσκήο δελ απνηειεί κελ δηθαζηηθή απφθαζε, αιιά ππφ νξηζκέλεο
πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγείηαη βάζεη απηήο δεδηθαζκέλν. Σνχην ζπκβαίλεη, εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ ησλ άξζξσλ 632 παξ. 1 θαη 633 παξ. 2 εδαθ. γ ΚΠνιΔ, (άζθεζεο,
δειαδή, απφ ηνλ νθεηιέηε εκπξφζεζκεο αλαθνπήο κεηά ηελ επίδνζε ζ' απηφλ ηεο
δηαηαγήο πιεξσκήο θαη απνξξίςεσο απηήο θαη' νπζίαλ (άξζξν 632 παξ. 1 ΚΠνιΔ) ή
δεχηεξεο επίδνζεο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο θαη άπξαθηεο ηεο δεθαήκεξεο (ήδε
δεθαπελζήκεξεο) πξνζεζκίαο πξνο άζθεζε αλαθνπήο ή απφξξηςε ηεο ηπρφλ
αζθεζείζεο αλαθνπήο) θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν νθεηιέηεο, πξηλ ε
δηαηαγή πιεξσκήο απνθηήζεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, αζθήζεη αλαθνπή θαηά ηεο

επηζπεπδνκέλεο ζε βάξνο ηνπ, δπλάκεη ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο (άξζξν 933 ΚΠνιΔ) θαη απνξξηθζεί απηή ηειεζίδηθα θαη' νπζίαλ. Δηφηη
ζηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην ζα δηαγλψζεη παξεκπηπηφλησο ηεο χπαξμε ηεο
αμηψζεσο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε δηαηαγή πιεξσκήο θαη ζπλεπψο ην δήηεκα απηφ
ζα θαιπθζεί απφ ην δεδηθαζκέλν. Εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε απηή, ην δεδηθαζκέλν
δελ πεγάδεη ζηελ θπξηνιεμία απφ ηε δηαηαγή πιεξσκήο αιιά απφ ηελ ηειεζίδηθε
απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή θαηά ηεο εθηειέζεσο (ΑΠ 1278/2008).
εκεησηένλ δε φηη ε δηαηαγή πιεξσκήο δελ απνθηά ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, αλ ε θαη’
απηήο αλαθνπή ηνπ άξζξνπ 632 παξ. 1 ΚΠνιΔ απνξξηθζεί σο εθπξφζεζκε ή γηα
ηππηθνχο ιφγνπο. Σν δεδηθαζκέλν κηαο ηέηνηαο απνξξηπηηθήο απφθαζεο εθηείλεηαη
κφλν ζην δηθνλνκηθφ δήηεκα, πνπ θξίζεθε. Αληίζεηα ε ηειεζίδηθε θαη’ νπζίαλ
απφξξηςε ηεο σο άλσ αλαθνπήο πξνθαιεί δεδηθαζκέλν, πνπ θαιχπηεη ηηο ελζηάζεηο
πνπ πξνηάζεθαλ, θαζψο θαη εθείλεο πνπ κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ θαη δελ
πξνηάζεθαλ, κε ηελ εμαίξεζε βέβαηα εθείλσλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηνηειέο
δηθαίσκα, πνπ κπνξεί λα αζθεζεί θαη κε θχξηα αγσγή (ΟιΑΠ 8/2017).
Απφ ηα πξναλαθεξζέληα θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ κείδνλα ζθέςε ηεο
παξνχζεο, πξνθχπηνπλ ηα θάησζη: α) φηη ν λφκνο 4335/2015 εηζήγαγε ζεκαληηθέο
λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηαδηθαζία εθδφζεσο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο.
Εηδηθφηεξα, ζην άξζξν 624 παξ.2 θαηαξγήζεθε ε αξλεηηθή δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε
λα κε δηακέλεη ν θαζ' νπ ε δηαηαγή πιεξσκήο ζηελ αιινδαπή θαηά ηνλ ρξφλν'
εθδφζεψο ηεο θαη είλαη επηηξεπηή πιένλ ε έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο θαη θαηά
πξνζψπσλ θαηνηθνχλησλ ή δηακελφλησλ ζηελ αιινδαπή. Όζνλ αθνξά δε ηνπο
αγλψζηνπ δηακνλήο, ε έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο παξακέλεη κε επηηξεπηή, εθηφο αλ
ην αγλψζηνπ δηακνλήο πξφζσπν έρεη λφκηκα δηνξηζκέλν αληίθιεην ζηελ Ειιάδα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 142 ΚΠνιΔ. Με ηε λέα δηάηαμε ηνπ εδ.2 ηνπ άξζξνπ 631, φηαλ
εθδίδεηαη δηαηαγή πιεξσκήο θαηά πξνζψπνπ πνπ έρεη άγλσζηε δηακνλή ή θαηνηθεί ή
έρεη έδξα ζην εμσηεξηθφ, θαζηεξψλεηαη απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο εθηειεζηφηεηάο ηεο.
Έηζη, κε ηα άξζξν ηέηαξην ηνπ λφκνπ 4335/2015 νξίδεηαη φηη φζν δηαξθεί ε πξνζεζκία
γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 632, αλαζηέιιεηαη ε
εθηειεζηφηεηα ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο, επηηξέπεηαη φκσο λα ιεθζνχλ αζθαιηζηηθά
κέηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 724. Η δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
πνπ ν θαζ' νπ θαηνηθεί ζηελ αιινδαπή ή δηακέλεη ζηελ αιινδαπή (ή είλαη άγλσζηεο
δηακνλήο αιιά έρεη δηνξηζκέλν αληίθιεην ζηελ Ειιάδα), δει. θαη αθφκε ε εθηέιεζε

ηεο δηαηαγήο θαηά ηνπ νθεηιέηε θαηνίθνπ αιινδαπήο ζα γίλεη επί πεξηνπζηαθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ επξηζθνκέλσλ ζηελ Ειιάδα. Η δε δπλαηφηεηα ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
ππέξ ηνπ δαλεηζηή απνηειεί επαξθή εγγχεζε πξνζηαζίαο ηνπ, ζε επίξξσζε ηεο ήδε
θξαηνχζαο γλψκεο, φηη ε αλαζηνιή ηεο εθηειεζηφηεηάο ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο δελ
εκπνδίδεη ηελ δξαζηηθφηεηά ηεο σο ηίηινπ γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 724
ΚΠνιΔ (ΠΑΝΣΑΖΟΠΟΤΛΟ η., νη λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν 4335/2015
ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο δηαηαγήο πιεξσκήο θαη ζηε δίθε ηεο ελαληίνλ ηεο αλαθνπήο,
Εθαξκνγέο Αζηηθνχ Δηθαίνπ & Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο, η. 2/2016 ζει. 134). Επίζεο
ζην άξζξν έλαην παξ.2 Ν. 4335/2015, ξεηά νξίζηεθε φηη ην λέν άξζξν 624 παξ.2
ΚΠνιΔ αθνξά δηαηαγέο πιεξσκήο πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ 1- 1-2016 χζηεξα απφ ηελ
θαηάζεζε ζρεηηθψλ αηηήζεσλ κεηά ηελ 1-1-2016. β) Ωο πξνο δε ηε δηαηαγή πιεξσκήο
πνπ είρε εθδνζεί πξηλ ηελ 1ε-1-2016, δελ ζα κπνξνχζε λα εθδνζεί θαη ε έθδνζή ηεο ζα
ήηαλ άθπξε, αλ ε επίδνζή ηεο έπξεπε λα γίλεη ζε πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζηελ
αιινδαπή ή είλαη άγλσζηεο δηακνλήο. Η απαγφξεπζε απηή είλαη απφιπηε θαη γηα ηα
θαηνηθνχληα ή εδξεχνληα ζηελ αιινδαπή θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ λφκηκα
δηνξηζκέλν αληίθιεην ή λφκηκν αληηπξφζσπν ζηελ εκεδαπή θαη δελ δχλαηαη λα
επηδίδεηαη ζ' απηνχο. πλεπψο, εθφζνλ ν νθεηιέηεο δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ, δελ είλαη
επηηξεπηή ε έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο ελαληίνλ ηνπ, έζησ θαη αλ απηφο δηαηεξεί
νξηζκέλε εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα. Σν θχξνο ηεο δελ ζίγεηαη φκσο, εάλ ν νθεηιέηεο
δηαζέηεη γλσζηή δηακνλή θαηά ηνλ ρξφλν εθδφζεψο ηεο, αιιά εθ ησλ πζηέξσλ ε
δηακνλή ηνπ θαηέζηε άγλσζηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 135 παξ.1 ΚΠνιΔ, πιελ
φκσο παξακέλεη αλελεξγή έσο φηνπ ν θαζνχ λα απνθηήζεη εθ λένπ γλσζηή δηακνλή
ζηελ Ειιάδα.
Ελφςεη ησλ αλσηέξσ, ε εθδνζείζα δηαηαγή πιεξσκήο πξν ηεο 1ε-1-2016, πνπ
αξρηθά επηδφζεθε ζε θαζ' νπ γλσζηήο δηακνλήο ή έδξαο νθεηιέηε εληφο ηεο Ειιάδνο, ν
νπνίνο ζήκεξα έρεη εγθαηαζηαζεί, έζησ θαη πξνζσξηλψο, ζηελ αιινδαπή ή ε δηακνλή
ηνπ έρεη θαηαζηεί άγλσζηε, δηαθπιάζζεη ην θχξνο ηεο, παξακέλεη φκσο αλελεξγή
εσζφηνπ ν θαζ' νπ απνθηήζεη εθ λένπ γλσζηή δηακνλή ζηελ εκεδαπή θαη δελ δχλαηαη
λα επηδνζεί ππφ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 134 έσο 137 ΚΠνιΔ φζν ρξφλν έρεη άγλσζηε
δηακνλή ή θαηνηθεί ή έρεη έδξα ζην εμσηεξηθφ, νχηε ζηνλ λφκηκν δηνξηζκέλν αληίθιεην
θαη' άξζξν 142 ΚΠνιΔ.-

