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…….                                     συνέχεια 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ: 

 

1. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ TOY AKINHTOY (ΑΡ 29 Κπολδ) 

Στο δικαστήριο της περιφέρειας που βρίσκεται ένα ακίνητο υπάγονται: 

1.)  Όλες  οι  αγωγές  που  αφορούν  εμπράγματα  δικαιώματα  περί  ακινήτου 

(κυριότητα  ,  νομή  επικαρπία  ,  δουλείες  ,  αγωγή περί  διανομής  ,  ασφαλιστικά μέτρα 

νομής  κλπ)  ήτοι  οι  εμπράγματες  αγωγές  περί  ακινήτου  πχ  διεκδικητική  1094  ΑΚ, 

πουβλικιανή  αγωγή  1112  ΑΚ,  αρνητική,  η  αγωγή  περί  αναγνωρίσεως  δουλειάς 

.ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Η  υπαγωγή  των  παραπάνω  αγωγών  στην  δωσιδικία  του  ακινήτου  είναι 

ανεξάρτητη  από  την  αιτούμενη  μορφή  ενδίκου  προστασίας  (καταψηφιστική  , 

αναγνωριστική,  διαπλαστική),  οι  αγωγές  που  αφορούν  την  νομή  ή  την  κατοχή  επί 

ακινήτου πχ αγωγή αποβολής από νομή, διατάραξης (ΑΚ 987,989), από τις λεγόμενες 

μικτές  αγωγές  υπάγονται  εδώ  η  αγωγή  διανομής  και  η  αγωγή  περί  προσδιορισμού 

ορίων  και  όχι  η  αγωγή  περί  διανομής  του  κληρονομιαίου  ακινήτου  (οι  τρείς  αυτές 

αγωγές ονομάζονται μικτές γιατί έχουν και ενοχικό και εμπράγματο χαρακτήρα), οι 

αγωγές  αποζημιώσεως  σε  περίπτωση  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης,  οι  απαιτήσεις 

κατά  παντός  διακατόγου  που  ονομάζονταν  παλαιότερα  «αγωγές  τω  πράγματι 

γεγραμμένες» (αυτές είναι ενοχικές αλλά στρέφονται όχι μόνο ενάντια στον οφειλέτη, 

αλλά  κατά  παντός  τρίτου  πχ  για  την  απόδοση  του  μισθίου  599  ΑΚ,  η  αγωγή  του 

χρήστη εναντίον εκείνου που ο χρησάμενος παραχώρησε τη χρήση 819ΑΚ, η αγωγή 

αδικαιολόγητου πλουτισμού όταν ο εναγόμενος απέκτησε το πράγμα από τον τρίτο με 

χαριστική πράξη 913 ΑΚ) , αγωγές περί αποζημιώσεως για τους καρπούς και τις ζημιές 

λόγω συνάφειας. 
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Εξαιρούνται  :  Α)  Η  αγωγή  του  αγοραστή  κατά  του  πωλητή  ακινήτου  να  του 

μεταβιβάσει  ο  πωλητής  την  κυριότητα  του  ακινήτου  που  του  έχει  πουλήσει  είναι 

ενοχική  .  Αντικείμενο  εδώ  της  δίκης  δεν  είναι  το  ποιος  είναι  ο  κύριος  ,  δεν 

αμφισβητείται δηλαδή η κυριότητα  , άρα η αγωγή δεν υπάγεται στο άρθρο 29 Κπολδ. 

Αντικείμενο  της  δίκης  αντιθέτως  είναι  η  αξίωση  για  καταδίκη  του  εναγομένου  949 

Κπολδ  σε  μεταβίβαση  της  κυριότητας  του  ακινήτου  ,που απορρέει  από  την  ενοχική 

υποχρέωση του εναγομένου από τη σύμβαση πωλήσεως. 

Το  ίδιο  ισχύει και στην περίπτωση που ο αγοραστής εκτός από την μεταβίβαση 

της κυριότητας ζητάει και την παράδοση του πωληθέντος ακινήτου από τον πωλητή . 

Πιο  συγκεκριμένα  η  παράδοση  της  νομής  και  κατοχής  ακινήτου  είναι  παρεπόμενο 

αίτημα  της  αξίωσης  για  μεταβίβαση  της  κυριότητας  και  το  είδος  της  αγωγής 

χαρακτηρίζεται από το κύριο και όχι το παρεπόμενο αίτημα. Άρα η αγωγή συνεχίζει 

να  μην  υπάγεται  στο  άρθρο  29  Κπολδ  αφού  απορρέει  από  την  ενοχική  υποχρέωση 

προς εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης. 

Β) Οι αγωγές του πωλητή κατά του αγοραστή και αντιστρόφως, που αφορούν το 

κύρος της σύμβασης πώλησης (πχ πλάνη , απάτη απειλή) ή την καταβολή τιμήματος 

είναι και αυτές ενοχικές ( πχ υπερημερία, καταβολή τιμήματος κτλ) και δεν υπάγονται 

στο άρθρο 29 Κπολδ. Επίσης ενοχική είναι και η αγωγή του ιδιοκτήτη για ζημιές που 

τρίτοι προκάλεσαν στο ακίνητο, έκτος βέβαια και αν εθίγη δικαίωμα εκμετάλλευσης. 

Γ) Η αγωγή του δανειστή κατά του οφειλέτη για να του αναγνωριστεί το δικαίωμα 

εγγραφής υποθήκης  είναι και αυτή  ενοχικής φύσεως,  αν  δεν αναφέρεται σε κάποιο 

συγκεκριμένο ακίνητο, αφού αυτό που ενδιαφέρει είναι αυτή καθεαυτή η εγγραφή της 

υποθήκης, χωρίς να συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο ακίνητο. Αρα είναι αδύνατο να 

γνωρίζει  κάποιος  από  πριν  τον  τόπο  δωσιδικίας  του  ακινήτου  του  οφειλέτη  για  να 

υπαγάγει  την  αγωγή  του  στα  δικαστήρια  της  περιφέρειας  όπου  αυτό  βρίσκεται. 

Αντίθετα στην περίπτωση που έχει γραφεί ήδη υποθήκη σε ακίνητο και ο κύριος του 

ακινήτου ασκεί αγωγή με αίτημα την εξάλειψη της υποθήκης, τότε η αγωγή του αφορά 

εμπράγματη ασφάλεια που υπάρχει ήδη πάνω στο ακίνητο  . Συνεπώς υπάγεται στο 

άρθρο 29 Κπολδ, γιατί υπάρχει ήδη μια εμπράγματη κατάσταση, είναι εγγεγραμμένη 
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στο βιβλίο υποθηκών του υποθηκοφυλακείου και αντικείμενο της δίκης εντέλει είναι 

εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. 

2. Μίσθωση (αγωγές για επωφελείς δαπάνες, ζημιές, παράδοση ‐απόδοση μισθίου 

κλπ) 

3. Ο ετικές  με  την ι  σχ εκμετάλλευση  του  ακινήτου  αγωγές  πχ.  αγορά 

φυτοφαρμάκων από έμπορο για να αυξήσω τη σοδειά μου και καταστρέφεται εξαιτίας 

αυτών. Αν θελήσω να κάνω αγωγή εναντίον του εμπόρου, θα την υπαγάγω στο άρθρο 

29 Κπολδ, αφού η ζημιά στην σοδειά άφορα την εκμετάλλευση του ακινήτου. Πχ έχω 

ένα  χωράφι  με  οπωροφόρα  δέντρα  και  μου  τα  καταστρέφουν  τα  ζώα  του  γείτονα. 

Υπάγεται στη δωσιδικία του ακινήτου. 

 

Σύμφωνα  με  την  παρ  2  του  άρθρου  29  Κπολδ  αν  το  ακίνητο  βρίσκεται  στις 

περιφέρειες περισσοτέρων δικαστηρίων, τότε ο ενάγων έχει δικαίωμα επιλογής. 

Άρα  ανακεφαλαιώνοντας  το  άρθρο  29  Κπολδ  περιλαμβάνει  αγωγές  που 

αφορούν:  1.  Κυριότητα  ,  Νομή  ,  Κατοχή  ,  Δουλείες  ,  Περιορισμένα  εμπράγματα 

δικαιώματα 

2. Διαφορές από μίσθωση. 

3. Διαφορές από εκμετάλλευση. 

 

2. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Αρ 27 Κπολδ) 

Ο νόμος δεν έχει απαριθμήσει τις εταιρικές σχέσεις  , οι οποίες περιλαμβάνονται 

στην  συγκεκριμένη  αποκλειστική  δωσιδικία  .  Παρόλα  αυτά  συσταλτικά  και 

περιπτωσιολογικά σύμφωνα με  τον νόμο και  την νομολογία εταιρικές σχέσεις  είναι 

αυτές που αφορούν : 

1. )  Την ίδρυση ‐ την νομική μορφή και την διάλυση της εταιρίας. 
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2. )  Τον διορισμό διοίκησης της εταιρίας. 

3. )  Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων. 

Άρα  υπάγονται  εδώ  (περιπτωσιολογικά  αναφερόμενοι  και  όχι  περιοριστικά)  η 

αγωγή για την τροποποίηση του καταστατικού, η αίτηση πτώχευσης της εταιρίας  , ο 

διορισμός  προσωρινής  διοίκησης,  η  σύγκληση  γενικής  συνέλευσης  ,  η  ακύρωση 

αποφάσεως  της  γενικής  συνέλευσης  ,  οι  αξιώσεις  του  εταίρου  για  καταβολή  του 

μερίσματος ή της εταιρικής μερίδας, η αγωγή για τη διανομή του μερίσματος, η αγωγή 

για δικαίωμα ψήφου , η αποβολή εταίρου κτλ . 

Στο  ίδιο  δικαστήριο  υπάγονται  και  οι  διαφορές  οι  οποίες  αναφύονται  μετά  την 

διάλυση και εκκαθάριση της εταιρίας υπό τις προϋποθέσεις ότι πρέπει να αφορούν την 

διανομή της εταιρικής περιουσίας και η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δύο χρόνια 

από την περάτωση της διανομής, (άρθρο 27 παρ 2 Κπολδ) 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:  Αντίθετα  δεν  υπάγονται  στο  άρθρο  27  Κπολδ  και  δεν  συνιστούν 

εταιρικές  διαφορές,  οι  διαφορές  τρίτων με  την  εταιρία ή  εταίρων που  δεν πηγάζουν 

όμως από την εταιρική σχέση, όπως πχ αγωγή εταίρου κατά της εταιρίας για απόδοση 

δανείου,  χρησιδανείου  ή  μίσθωσης  κινητού  ή  ακινήτου,  αγωγή  εταίρου  για  μισθούς 

(εργαζόμενος  οτην  εταιρία),  η  αγωγή  της  εταιρίας  κατά  διαχειριστή  για 

κακοδιαχείριση (ασχέτως με το αν είναι εταίρος η Οχι). 

ΙΙχ. Η αγωγή του εταίρου κατά της εταιρίας για Επιστροφή αυτοκινήτου που είχε 

χρησιδανείσει στην εταιρία δεν υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία του άρθρου 27 

Κπολδ. Όμως αν το αυτοκίνητο  το  είχε χρησιδανείσει αντί καταβολής της  εταιρικής 

του μερίδας , τότε έχουμε εφαρμογή του 27 Κπολδ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  Όταν  στην  ίδια  υπόθεση  συγκρούονται  η  δωσιδικία  της  εταιρίας 

(αρ27 Κπολδ) με: την δωσιδικία του ακινήτου (αρ 29 Κπολδ) τότε:

α) αν αντικείμενο της δίκης είναι ένα μόνο ακίνητο της εταιρικής περιουσίας, τότε 

υπερισχύει το άρθρο 29 Κπολδ.
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β) αν αντικείμενο της δίκης είναι το ένα και μοναδικό ακίνητο της εταιρίας, τότε 

και πάλι υπερισχύει το 29 Κπολδ . 

γ)  αντίθετα,  αν  αντικείμενο  της  δίκης  είναι  πολλά  ακίνητα  της  εταιρίας  τότε 

υπερισχύει το άρθρο 27 Κπολδ. 

 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν ένα πρακτικό αναφέρεται σε έδρα της εταιρείας  , 

εννοεί τόσο την καταστατική (δηλαδή τον τόπο όπου σύμφωνα με το καταστατικό της 

βρίσκεται  η  έδρα  της  εταιρίας)  όσο  και  την πραγματική της έδρα  (  δηλαδή  τον  τόπο 

όπου η εταιρεία ασκεί την δραστηριότητά της). Άρα οι διαφορές οι προερχόμενες από 

εταιρικές σχέσεις (όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω) μπορούν να ασκηθούν και στο 

δικαστήριο που ασκείται η πραγματική διοίκηση της εταιρίας. 

 

3. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 30ΚπολΔ) 

Στο δικαστήριο στο οποίο ο κληρονομούμενος είχε την καιοικία του, και αν δεν 

είχε κατοικία, την διαμονή του, πριν πεθάνει υπάγονται : 

Α. Χωρίς χρονικό περιορισμό

1. )  Α ές  που  αφορού   την  αναγνώρι η  του  κληρονομικού  δικαιώματος 

(περί κλήρου αγωγή, αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου). 

γωγ ν σ

γωγ

ωγ

 )  Αγωγές  που  αφορούν  απαιτήσεις  από  κληροδότημα  ,όπως  είναι  οι 

αγω   του  ηρο

γωγή του 

βεβαρημένου με όρο για την εκτέλεση του όρου. 

2. )  Α ές  που  αφορούν  την  διανομή  της  κληρονομιάς  (ΑΚ  1887). 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!  Η  αγωγή  διανομής  ενός  κληρονομιαίου  ακινήτου  υπάγεται  στο 

δικαστήριο της τοποθεσίας του ακινήτου (άρθρο 29 Κπολδ). 

3. )  Αγ ές  που  αφορούν  απαιτήσεις  του  κληρονόμου  κατά  του  νομέα  ή 

κατόχου της κληρονομιάς (ουσιαστικά αναφέρεται στην αγιυγή περί κλήρου 1871 ΑΚ). 

4.

γές κλ δόχου  εναντίον  του  βεβαρημένου  κληρονόμου  είτε  πρόκειται  για 

ενοχική κληροδοσία το Α Κ 1995, είτε εμπράγματη κληροδοσία του ΑΚ 1996. 

5. )  Οι απαιτήσεις από άλλες διατάξεις αιτία θανάτου, όπως πχ η α
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ι απα

όμιμη μοίρα με  την περί 

κλήρου αγωγή. 

περιλαμβάνονται  επομένως  εδώ  οι  αγωγές  του  εκτελεστή  για 

αποζημίωση ια τη

τον θάνατο του κληρονομουμένου

6. )  Ο ιτήσεις από νόμιμη μοίρα. Ο νόμιμος μεριδιούχος, για το ποσό της 

νόμιμης  μοίρας  συντρέχει ως  κληρονόμος,  άρα  ζητάει  τη  ν

7. )  Οι  απαιτήσεις  εναντίον  εκτελεστών  διαθήκης  για  την  εκτέλεση  των 

διατάξεών  της.  Δεν 

, γ  ζημιά που προκάλεσε στα κληρονομιάια από πταίσμα του, καθώς 

και η αγωγή για λογοδοσία του εκτελεστού. 

 

Β. Με χρονικό περιορισμό δύο ετών από   

Απαιτήσεις  μεταξύ  των  κληρονόμων  έως  τη  διανομή  της  κληρονομιάς  πχ 

απαιτήσεις  και 

απα

ς 

πρώ ος 

σύμφ

έ

υ  εναγομένου  και  σε  περίπτωση  έλλειψης  ,  στο  δικαστήριο  της 

διαμ

1.

του  κληρονόμου  για  δαπάνες  που  έκανε  για  την  κληρονομιά 

ιτήσεις για καρπούς που συνέλεξαν οι άλλοι κληρονόμοι από τα κληρονομιαία. 

2Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας χρεών του κληρονομουμένου ή της κληρονομιάς. 

3.Εμπράγματες  αγωγές  για  κινητά  που  δεν  περιλαμβάνονται  σε  αυτές  τη

της  παραγράφου  (  εδώ  εννοείται  εκείνη  η  αγωγή  την  οποία  έχει  ο  κληροδόχ

ωνα  με  το  άρθρο  1996  ΑΚ  για  την  παράδοση  του  ακινήτου  που  του 

κληροδοτήθηκε). 

Οι τρείς ανωτ ρω αγωγές  , μετά την πάροδο διετίας εισάγονται στο δικαστήριο 

της  κατοικίας  το

ονής αυτού. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. )  Δεν αφορούν την κληρονομιά και συνεπώς δεν υπάγονται στην δωσιδικία 

της  , των  κληρονόμων  κατά  τρίτων  ή  και  αντιστρόφως  που   εμπράγματες  αγωγές 

αφορούν ακί τα πνη ου έγουν περιληφθεί στην κληρονομιαία περιουσία. 

2. )  Η δωσιδικία του 30 Κπολδ υπερισγύει ακόμα και στην περίπτωση που ο 

κληρονόμος , επικαλείται τρόπο κτήσης δικαιώματος εν μέρει μόνο από κληρονομική 

διαδ  και   μέρεογή εν ι από άλλη αιτία πχ κληρονομική διαδοχή και δωρεά εν ζωή. 
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3. )  Η  νομολογία  απεφάνθη  ότι  στην  περίπτωση  που  ο  κληρονομούμενος 

διαμένει στην αλλοδαπή αλλά η κληρονομιαία περιουσία βρίσκεται αποκλειστικά και 

μόνο Ε άδα  στην  λλ   υπερισχύει  η  δωσιδικία  ακινήτου  . την α τίθετη περίπ ωση  α 

οδηγούμεθα  σε  στέρηση  της  δικαιοδοσίας  των  πολιτικών  δικαστηρίων  και  στην 

διεξαγωγή στο εξωτερικό μιας δαπανηρής δίκης μόνο και μόνο για  να φέρουμε την 

δικαστική απόφαση στην Ελλάδα για να την εκτελέσουμε. 

  Σ ν τ θ

Σε κάθε άλλη περίπτωση 

υπερισχύει n δωσιδικία της κληρονομιάς. 

4.)  Η  δωρεά  αιτία  θανάτου  2032ΑΚ  και  η  μέμψη  αστόργου  δωρεάς  1835ΑΚ 

υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία της κληρονομιάς.

4. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ (Αρθρο 31 Κπολδ) 

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα ορισμένου δικαστηρίου υπάγονται οι συναφείς 

δίκες κυρίου και παρεπομένου, 

οπότ

ά του 

αγορ

 υπάρχει συνάφεια είναι θέμα 

πραγ

. Συναφείς είναι οι δίκες που παρουσιάζουν σχέση είτε 

ε αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κύριας δίκης, (πχ δικάζεται κεφάλαιο και τόκοι, 

αρμόδιο  δικαστήριο,  αυτό  που  δικάζει  το  κεφάλαιο,  και  κάμπτεται  η  καθʹ  ύλη 

αρμοδιότητα  για  τους  τόκους),  είτε  είναι  κύριες  αλλά  υπάρχει  μεταξύ  τους  ένας 

ουσιαστικός ή  , εσωτερικός σύνδεσμος που προκύπτει από το ότι αυτές αναφέρονται 

στην ίδια έννομη σχέση του ουσιαστικού δικαίου ή πηγάζουν από την ίδια αιτία. 

Πχ.  Δίκη  που  αναφέρεται  στην  διεκδίκηση  πράγματος  και  στην  δίκη  για  την 

απόδοση των ωφελημάτων (Κύριο —Παρεπόμενο), δίκη επί αγωγής πωλητή κατ

αστή για καταβολή του τιμήματος και αγωγή του αγοραστή κατά του πωλητή για 

υπαναχώρηση από την πώληση (σχέση κυρίων δικών). 

Η αναφορά του άρθρου 31 παρ 1 Κπολδ σε ορισμένες δίκες τις οποίες παρουσιάζει 

ως συναφείς είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το αν

ματικό και απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι : 1. 

Οι  παρεμπίπτουσες  αγωγές  (πχ  για  τόκους  I  καρπούς),  2.  οι  αγωγές  για  εγγύηση, 

δηλαδή οι αγωγές σε περίπτωση απώλειας της δίκης( πχ αν ο αγοραστής χάσει τη δίκη 

δικονομικός  εγγυητής  είναι  ο  πωλητής,  αν  ο  εγγυητής  χάσει  τη  δίκη  δικονομικός 
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  κύριο  λόγο στην 

κατά

ι ο

ου είναι συναφείς μεταξύ 

τους 

5.  ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ  ΓΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΥ  ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ  ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

εγγυητής  είναι  ο  πρωτοφειλέτης)  3.  Οι  παρεμβάσεις  τρίτων  (κύρια  παρέμβαση  , 

πρόσθετη παρέμβαση και ανακοίνωση άρθρα 79 ,80 και 91 Κπολδ). 

Σύμφωνα με  το  31  παρ2  Κπολδ  η  συνάφεια αναφέρεται  κατά

  τόπον  αρμοδιότητα  και  εξαιρετικά  και  στην  καθʹ  ύλη.  Έτσι  στο  πολυμελές 

πρωτοδικείο  μπορούμε  να  υπαγάγουμε  συναφείς  υποθέσεις  αρμοδιότητας  του 

μονομελούς  και  του  ε ρην δικείου,  ενώ  στο  μονομελές  πρωτοδικείο  συναφείς 

υποθέσεις του ειρηνοδικείου. Αντίθετα και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή δεν μπορούμε 

να  υπαγάγομε  συναφείς  υποθέσεις  από  το  πολυμελές  στην  αρμοδιότητα  του 

μονομελούς, καθώς και από το μονομελές στο ειρηνοδικείο. 

Τέλος κατά το 31 παρ 3 Κπολδ «αν πρόκειται για δίκες π

,  έχει  αποκλειστική  αρμοδιότητα  το  δικαστήριο  που  έχει  επιληφθεί  πρώτο  και 

εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 2». 

ΕΝΤΟΛΗ (Αρθρο 28 Κπολδ). 

Διαφορές  που  αφορούν  την  διαχείριση,  η  οποία  διεξάγεται  ύστερα  από  εντολή 

δικα

του 

κηδε

6. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ (ΑΡΘΡΟ 34 Κπολδ).

στηρίου, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου που έδωσε 

την εντολή και αν την εντολή την έδωσε άλλη δικαστική αρχή, στην αρμοδιότητα του 

δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η αρχή αυτή. 

Το άρθρο 28 Κπολδ αναφέρεται κυρίως και όχι αποκλειστικά στη διαχείριση 

μόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, κατόπιν εντολής του μονομελούς πρωτοδικείου 

(ΑΚ 1865 και 810 Κπολδ). Η αναφορά στη « άλλη δικαστική αρχή» έχει να κάνει με τον 

εισαγγελέα  πρωτοδικών  ο  οποίος  μπορεί  να  διορίσει  τον  προσωρινό  κηδεμόνα 

σχολάζουσας  κληρονομιάς  σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  (ΑΚ  1865).  Επίσης  εδώ 

υπάγεται η αγωγή του επιτροπευομένου κατά του επιτρόπου για λογοδοσία, η αγωγή 

του επιτρόπου κατά του επιτροπευομένου για τις δαπάνες που έκανε διαχειριζόμενος 

την περιουσία του. 
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άγοντος, η εγειρόμενη ως 

μέσο απολογίας και ως μέσο επίθεσης κατά της κυρίας αγωγής και εισαγόμενη εις το 

Να  το  ασκήσει  με  ανταγωγή  .  Εδώ  έχουμε  να  κάνουμε  με  αποκλειστική 

δωσιδικία  της ανταγωγής,  υπό  την προϋπόθεση φυσικά  ότι  αυτή θα υπάγεται  στην 

του μονομελούς πρωτοδικείου συνεκδικάζεται με την αγωγή, αν όμως η αγωγή είναι 

 

 

«Ανταγωγή είναι η αγωγή του εναγομένου κατά του εν

δικαστήριο  αυτής  προς  συνεκδίκαση».  Ο  εναγόμενος  μπορεί    είτε  1.Να  ασκήσει  το 

δικαίωμά του με κύρια αγωγή είτε  

2. 

καθʹ ύλην αρμοδιότητα του ίδιου ή κατώτερου δικαστηρίου της κύριας αγωγής (άρθρο 

34 Κπολδ). Πχ. Η αγωγή είναι του πολυμελούς πρωτοδικείου, η ανταγωγή που είναι 

του  μονομελούς  πρωτοδικείου  και  η  ανταγωγή  του  πολυμελούς  πρωτοδικείου,  δεν 

μπορεί να συνεκδικασθεί με την αγωγή. 

 


