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Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και 
Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1799 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων ως και των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων, εκδιδοµένων επί Εφέσεων κατ' αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Λόγοι 
αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων ως και των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων, εκδιδοµένων επί Εφέσεων κατ' αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, συγχωρείται αναίρεση µόνον 1) αν παραβιάσθηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας 
αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά ταύτα αφορούν την εφαρµογή 
των κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, 2) 
εάν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε Ειρηνοδίκης του 
οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία 
των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλη αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα 
αποκλείσθηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Οι λόγοι αυτοί της αναιρέσεως 
ορίζονται περιοριστικώς στο ως άνω άρθρο και συνεπώς δεν συγχωρείται αναίρεση 
κατά των ανωτέρω αποφάσεων, εάν αυτές στερούνται νοµίµου βάσεως και ιδίως αν 
στερούνται παντελώς αιτιολογιών ή έχουν αντιφατικές ή ανεπαρκείς αιτιολογίες επί 
ζητήµατος που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, ή αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης ή αν 
το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων και το βάρος της απόδειξης. Η διάταξη αυτή του άρθρου 560 
του Κ.Πολ.∆. δεν αντίκειται, ως ρυθµίζουσα ουσιωδώς όµοια πράγµατα κατ' όµοιο 
τρόπο, στις διατάξεις των άρθρων 4 και 20 του Συντάγµατος, καθ' όσον η 
συνταγµατικώς κατωχυρωµένη αξίωση κατά της πολιτείας για την παροχή έννοµης 
προστασίας υπό την µορφή εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων δεν περιλαµβάνει και 
αξίωση για καθιέρωση ενδίκων µέσων κατ' αυτών. Επίσης η ως άνω διάταξη δεν 
αντίκειται ούτε στο άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, καθ' όσον µε τη διάταξη του 
τελευταίου αυτού άρθρου δεν επιβάλλεται η δηµιουργία ενδίκων µέσων γενικώς για 
την έλλειψη ειδικώς και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως, 
αλλά η υποχρέωση απαντήσεως επί του παραδεκτού και βάσιµου των υποβληθέντων 
αιτηµάτων. 
- Ο µοναδικός λόγος αναιρέσεως, κατά το µέρος που µε αυτούς πλήττεται η µε 
αριθµό 133/2010 απόφαση του ως Εφετείου ∆ικάσαντος Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αγρινίου, για το λόγο ότι η προσβαλλοµένη απόφαση παρά το νόµο έλαβε υπόψη 
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πράγµατα που δεν προτάθηκαν, δηλαδή δέχθηκε κατά τους ισχυρισµούς του 
αναιρεσείοντος, την εκ του άρθρου 300 Α.Κ. ένσταση συνυπατιότητας, χωρίς να έχει 
προταθεί αυτή, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1150 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερηµοδικία. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 110 παρ.2, 568 παρ.2 στοιχ. β' 
και παρ.4 και 576 παρ.2 ΚΠολ∆, για το παραδεκτό της συζήτησης της αιτήσεως 
αναιρέσεως πρέπει ο διάδικος, που επισπεύδει τη συζήτηση, να έχει κλητεύσει 
νοµίµως και εµπροθέσµως τον αντίδικο. Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής 
εξετάζεται αυτεπάγγελτα από τον Άρειο Πάγο, στην περίπτωση που ο αντίδικος 
εκείνου, που επέσπευσε τη συζήτηση, δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί, αλλά δεν λάβει 
µέρος σ' αυτή µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος. Όταν οι αντίδικοι του επισπεύδοντος 
τη συζήτηση είναι πλείονες, ο Άρειος Πάγος, εάν διαπιστώσει την παράλειψη της 
κλήτευσης ή τη µη προσήκουσα κλήτευση ακόµη και ενός από αυτούς, είναι 
υποχρεωµένος να κηρύξει απαράδεκτη ως προς όλους τη συζήτηση που έχει 
διεξαχθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 110, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1489 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 576 ΚΠολ∆ αν, κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, κάποιος 
από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί ή εµφανιστεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει, αυτεπαγγέλτως, ποιος επισπεύδει την 
συζήτηση της υπόθεσης. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος διάδικος, η υπόθεση 
συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, αν όµως την επισπεύδει ο 
αντίδικος του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος διάδικος ή ο µη παριστάµενος µε 
τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν δεν 
αποδεικνύεται η κλήτευση του, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1507 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Θάνατος διαδίκου. Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 288, 289, 290, 291 και 292 
του ΚΠολ∆, οι οποίες εφαρµόζονται και στην αναιρετική διαδικασία (άρθρο 573 παρ. 
1 ΚΠολ∆), προκύπτει ότι η πολιτική δίκη διακόπτεται και µε το θάνατο ενός των 
διαδίκων, µε αποτέλεσµα την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξεως που ενεργείται 
µετ' αυτήν και πριν την επανάληψη της, εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του 
οποίου επήλθε η διακοπή. Επέρχεται δε η διακοπή από της γνωστοποιήσεως του 
λόγου της στον αντίδικο, που µπορεί να γίνει από πρόσωπο δικαιούµενο να 
επαναλάβει την δίκη, ή από τον πληρεξούσιο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
αποβιώσαντος, η γνωστοποίηση δε αυτή του λόγου της διακοπής µπορεί να γίνει µόνο 
µε επίδοση δικογράφου ή µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο καταχωρούµενη 
στα πρακτικά ή εκτός του ακροατηρίου κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξεως. 
Η επανάληψη της δίκης µπορεί να είναι είτε εκουσία, µε ρητή ή σιωπηρή δήλωση του 
διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή όχι όµως και του οµοδίκου του, έστω και 
αναγκαίου, είτε και αναγκαστική µε πρόσκληση του αντιδίκου ή του οµοδίκου που 
πρέπει να γίνει µε κοινοποίηση δικογράφου, µπορούν δε οι διάδικοι αυτοί να 
προκαλέσουν την επανάληψη και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου 
της διακοπής, µη επικαλούµενοι την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας 
πως η διακοπή έχει επέλθει, η πρόσκληση όµως αυτή δεν µπορεί να επιδοθεί στον 
κληρονόµο του αποβιώσαντος διαδίκου πριν από την παρέλευση της προθεσµίας για 
την αποποίηση της κληρονοµιάς, η οποία κατ1 άρθρο 1847 εδ. α' του ΑΚ είναι 
τετράµηνη και αρχίζει από την επαγωγή της κληρονοµιάς. Ως διάδικος δε υπέρ του 
οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης στην περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου 
νοείται ο κληρονόµος αυτού, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως στην έννοµη σχέση 
της δίκης. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 του ΚΠολ∆, αν 
στη δίκη για την αναίρεση µετέχουν περισσότεροι και δεν κλητεύθηκε κάποιος από 
αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 286, 287, 288, 289, 290, 291, 576, 
ΑΚ: 1847, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1582 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πληρεξουσιότητα ενώπιον του Αρείου Πάγου. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι, σε περίπτωση ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπαγγέλτως αν ο 
απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει την συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για 
όλους τους διαδίκους. Αν ο απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει την συζήτηση, αυτή 
γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφόσον, όµως, ο πληρεξούσιός του, που 
υπέγραψε την κλήση, ήταν νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος δικηγόρος του, κατά τα 
άρθρα 94 παρ. 1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το οποίο στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο και 97 παρ. 3 ΚΠολ∆, 
σύµφωνα µε το οποίο η πληρεξουσιότητα για όλες τις δίκες παύει να ισχύει µετά 
πέντε χρόνια από την χορήγησή της. Κατά το άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠολ∆, η 
πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική 
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, µπορεί να αφορά ορισµένες 
ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει τα ονόµατα των 
πληρεξουσίων. Κατά δε το άρθρο 104 ΚΠολ∆, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις 
και τις κλήσεις έως την συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει 
πληρεξουσιότητα, ενώ για την συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή 
πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη 
και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε 
κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας και την υπέρβασή της. Τέλος, 
από τις διατάξεις των άρθρων 110 παρ. 2, 576 παρ. 3 και 75 παρ. 2 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της αιτήσεως αναιρέσεως προς συζήτηση για 
µερικούς από τους διαδίκους της αναιρετικής δίκης, ακόµη και αν πρόκειται για απλή 
οµοδικία. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 110, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1575 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 1 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι σε περίπτωση ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη, ερευνάται αυτεπάγγελτα, αν ο 
απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση, ή αν κλητεύθηκε νόµιµα και 
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εµπρόθεσµα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για 
όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 36/1997). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 568 
παρ. 4 εδ. α' του Κ.Πολ.∆. αν ο αναιρεσείων επισπεύδει τη συζήτηση η κλήση 
συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του δικογράφου που έχει κατατεθεί και 
επιδίδεται µε επιµέλειά του στους αντιδίκους. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1420 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερηµοδικία. Απλή οµοδικία. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 576 παρ. 1-3 ΚΠολ∆, εάν κατά τη 
συζήτηση της αναιρέσεως δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος µε τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος, κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά 
αυτεπαγγέλτως, αν ο υπολειπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε 
συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε 
ο αντίδικος του απολειποµένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν 
κλητεύθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε 
καθόλου ή δεν επιδόθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει 
απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα 
κλήτευση, εάν δε στην αναιρετική δίκη µετέχουν περισσότεροι διάδικοι και δεν 
κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους, 
διότι δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της αίτησης αναίρεσης για συζήτηση, µόνο µε 
µερικούς από τους διαδίκους της αναιρετικής δίκης, ακόµη και εάν πρόκειται για 
απλή οµοδικία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1559 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πληρεξουσιότητα ενώπιον του Αρείου Πάγου. Επί εργατικών διαφορών η 
πληρεξουσιότητα αυτή µπορεί να δίνεται και µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή. Απαράδεκτη 
συζήτηση. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 108, 110 παρ.2, 498 παρ. 1, 568 παρ. 1, 2, 4 και 576 
παρ. 1 έως 3 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν 
εµφανισθεί και δεν µετάσχει µε τον προσήκοντα τρόπο σ' αυτήν κάποιος διάδικος, το 
∆ικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επέσπευσε τη συζήτηση 
της αίτησης αναίρεσης και, αν µεν τη συζήτηση της επέσπευσε εγκύρως ο 
απολειπόµενος διάδικος κλητεύοντας νόµιµα και εµπρόθεσµα τους λοιπούς ή 
κλητεύθηκε ο ίδιος νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση άλλο 
διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, 
αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της συζήτησης ή δεν µπορεί να 
διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη ως 
προς όλους τους διαδίκους (εφόσον στη δίκη για την αναίρεση συµµετέχουν 
περισσότεροι) και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήση. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. α' , γ' και δ' ΚΠολ∆, που έχουν γενική 
εφαρµογή, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως µετά το τέλος 
της συνεδρίασης να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να 
συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίσθηκε, κατά την οποία δεν χρειάζεται νέα 
κλήση του διαδίκου προς εµφάνιση και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει 
ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Ωστόσο, κατά την έννοια των τελευταίων αυτών 
διατάξεων, η αναβολή της υπόθεσης και η αναγραφή της στο πινάκιο του 
∆ικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων 
για τη δικάσιµο αυτή και, εποµένως, δεν χρειάζεται νέα κλήση του απολειπόµενου 
κατ' αυτήν διαδίκου, εφόσον αυτός είτε είχε (εγκύρως) επισπεύσει ο ίδιος τη 
συζήτηση της υπόθεσης κατά την αρχική δικάσιµο είτε είχε νόµιµα κλητευθεί να 
παραστεί κατά την αρχική δικάσιµο είτε είχε, σε κάθε περίπτωση, παραστεί µε τον 
προσήκοντα τρόπο κατ' αυτήν, οπότε, µε τη νόµιµη παράσταση του χωρίς να 
εναντιωθεί, καλύφθηκε η τυχόν ακυρότητα της κλήτευσης του για την αρχική 
δικάσιµο. ∆ιαφορετικά, η αναβολή της υπόθεσης και η αναγραφή της στο πινάκιο του 
∆ικαστηρίου, για τη µετ' αναβολή δικάσιµο, δεν ισχύει ως κλήτευση του 
απολειπόµενου κατ' αυτήν διαδίκου. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1 και 96 παρ.1, 3 ΚΠολ∆, οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται στα πολιτικά ∆ικαστήρια µε πληρεξούσιο 
δικηγόρο, στον οποίο η πληρεξουσιότητα, κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση του 
εκπροσωπούµενου απ1 αυτόν διαδίκου, που καταχωρίζεται στα πρακτικά του 
∆ικαστηρίου ή στην τυχόν έκθεση του εισηγητή ή εντεταλµένου για τις αποδείξεις 
∆ικαστή, ενώ επί εργατικών διαφορών, ήδη, η πληρεξουσιότητα αυτή µπορεί να 
δίνεται και µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή (αρθρ. 665 παρ.2 εδ. γ' ΚΠολ∆, που προστέθηκε 
µε το άρθρο 15 παρ.6 Ν. 4055/2012), η έλλειψη δε της αναγκαίας πληρεξουσιότητας 
εξετάζεται, κατά το αρθρ. 104 του ίδιου Κώδικα, αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο 
σε κάθε στάση της δίκης, µε συνέπεια να θεωρείται δικονοµικά απών ο διάδικος, που 
εκπροσωπήθηκε στον Άρειο Πάγο από δικηγόρο στερούµενο της αναγκαίας 
πληρεξουσιότητας, ως µη νοµίµως παριστάµενος. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 108, 110, 226, 498, 568, 576, 665, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 661 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 96 παρ. 1 και 143 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι η παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στον Άρειο Πάγο απαιτεί είτε 
συµβολαιογραφική πράξη, είτε έγγραφο της Αρχής, είτε προφορική δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή την έκθεση, ο δε δικαστικός πληρεξούσιος που νόµιµα 
διορίστηκε είναι εκ του νόµου αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη 
δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 575, 226 παρ. 4 εδ. α' και γ' , 568, 576 και 498 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, 
αν η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναβλήθηκε µε επισηµείωση στο πινάκιο, είναι 
δε απών, κατά τη νέα µετά την αναβολή δικάσιµο κάποιος από τους διαδίκους, ο 
Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν ο απών διάδικος είχε επισπεύσει την αρχική 
συζήτηση ή είχε κλητευθεί σ' αυτή νόµιµα και εµπρόθεσµα ή είχε παραστεί νόµιµα 
κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο - οπότε η αναβολή µε σηµείωση στο πινάκιο και η 
αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της νέας δικασίµου ισχύει ως κλήτευσή του-, αν 
δε συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις αυτές, είναι περιττή νέα κλήτευση του 
παρόντος, κατά τη νέα µετ' αναβολή, διαδίκου, σε αποφατική δε περίπτωση 
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Προκύπτει, επίσης, ότι, αν ο µη εµφανισθείς 
διάδικος είναι αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόµιµο της κλήτευσής του η προς 
αυτόν επίδοση µόνο της κλήσης προς συζήτηση, αλλ' απαιτείται να του επιδοθεί και 
αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 143, 226, 498, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 452 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Επίδοση των δικογράφων σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση. 
- Κατά το άρθρ. 82 εδάφ. 3 του ΚΠολ∆, αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται 
στους κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση. Από την διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρ. 81 παρ. 3 του 
ίδιου Κώδικα, η οποία ορίζει, ότι ο παρεµβαίνων καλείται στις επόµενες 
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διαδικαστικές πράξεις από τον διάδικο που επισπεύδει την δίκη, συνάγεται ότι η 
κλήση προς συζήτηση της αίτησης αναίρεσης που γίνεται είτε κάτω από το αντίγραφο 
του αναιρετηρίου είτε αυτοτελώς (άρθρ. 568 του ΚΠολ∆), πρέπει να επιδίδεται και 
προς εκείνον που δεν εµφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο 
και είχε στην δίκη επί της ουσίας, από την οποία προήλθε η αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, την ιδιότητα του προσθέτως υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους 
παρεµβαίνοντος, για να ενηµερώνεται αυτός ως προς την εξέλιξη της δίκης που 
ανοίγεται µε την άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης και να ασκεί τα νόµιµα 
δικαιώµατά του. Έτσι, από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 
20 § 1 του Συντάγµατος και το άρθ. 558 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο προσθέτως 
παρεµβάς πρέπει να καλείται στην συζήτηση της αναίρεσης, καθόσον χωρίς την 
κλήτευσή του παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, ειδική εφαρµογή της 
οποίας περιέχουν οι προαναφερόµενες διατάξεις, διαφορετικά δηµιουργείται 
απαράδεκτο της συζήτησης της αίτησης αναίρεσης (άρθρο 576 § 3 ΚΠολ∆), το οποίο, 
ως αναφερόµενο στην προδικασία, λαµβάνεται υπόψη και αυτεπάγγελτα από τον 
Άρειο Πάγο (ΑΠ 1462/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 81, 82, 558, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 797 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 παρ. 4, 562 παρ. 2,566 παρ.1 και 578 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι όταν η αγωγή ή ο ισχυρισµός κρίθηκαν κατ' ουσία βάσιµοι ή αβάσιµοι, 
για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο 
προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθµ.1 και 19 ΚΠολ∆),δεν αρκεί να εκτίθεται στο 
αναιρετήριο το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος πραγµατικό µέρος της 
υποθέσεως, οι διατάξεις που φέρονται ότι παραβιάσθηκαν, η έννοια που απoδίδει 
σ'αυτές ο αναιρεσείων και το συµπέρασµα του δικαστηρίου που φέρεται ως προϊόν 
ερµηνευτικού ή υπαγωγικού σφάλµατος, αλλά πρέπει πρωταρχικά να αναφέρονται µε 
πληρότητα και σαφήνεια οι ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλοµένης απόφασης, 
δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο ως θεµελιωτικά της 
κρίσεώς του για το βάσιµο ή αβάσιµο της αγωγής (ή άλλης αυτοτελούς αιτήσεως ή 
ανταιτήσεως ή ισχυρισµού),αφού διαφορετικά δεν είναι δυνατή, µε βάση το 
περιεχόµενο του αναιρετηρίου, η στοιχειοθέτηση των σχετικών λόγων αναιρέσεως, 
διότι η τύχη της αναίρεσης εξαρτάται, σύµφωνα µε το άρθρο 578 ΚΠολ∆, όχι από την 
ορθότητα ή µη των νοµικών αιτιολογιών, αλλά του διατακτικού της προσβαλλοµένης 
απόφασης, το οποίο συνάπτεται αιτιωδώς µε τις ουσιαστικές παραδοχές του 
δικαστηρίου. Εποµένως, η έκθεση των παραδοχών αυτών στο αναιρετήριο είναι 
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αναγκαία για να µπορεί να ελεγχθεί από το περιεχόµενό του αν η αποδιδόµενη στην 
απόφαση παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου οδήγησε σε εσφαλµένο 
διατακτικό ή αν τα δεκτά γενόµενα πραγµατικά γεγονότα που συγκροτούν την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού εκτίθενται επαρκώς και χωρίς 
αντιφάσεις στην απόφαση, ώστε να αποβαίνει εφικτός ο έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου και συνακόλουθα της ορθότητας του διατακτικού.  
- Για το ορισµένο του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
πέραν των ανωτέρω, πρέπει να µνηµονεύεται στο αναιρετήριο και µάλιστα ενάριθµα 
η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού κανόνα δικαίου που παραβιάσθηκε, η 
νοµική κρίση της προσβαλλοµένης απόφασης για την έννοια της διάταξης αυτής και 
το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερµηνευτικό ή υπαγωγικό της σφάλµα, ενώ 
για το ορισµένο του αριθµού 19 του ίδιου ως άνω άρθρου, επίσης πρέπει να 
αναφέρεται η εξειδίκευση του σφάλµατος του δικαστηρίου και συγκεκριµένα αν 
πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας µνεία µόνο της έλλειψης αυτής, αν 
πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία ποια επί πλέον πραγµατικά περιστατικά έπρεπε να 
περιλαµβάνει η προσβαλλοµένη απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 562, 566, 578,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1346 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παρά το νόµο, κήρυξη ή µη ακυρότητας, 
έκπτωσης από το δικαίωµα ή απαραδέκτου. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Αδίκαστη αίτηση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, πλην 
άλλων και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτό υφίσταται, όταν 
εχώρησε ψευδής ερµηνεία ή κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνα ο οποίος ρυθµίζει βιοτικές σχέσεις, την άσκηση των δικαιωµάτων και τη 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, 
εφαρµογή υπάρχει, όταν, αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, ορθά, η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που 
δέχτηκε, ανέλεγκτα, ο δικαστής της ουσίας, υπάγονταν στον κανόνα αυτόν, ή 
αντίστροφα, εφαρµόστηκε ο κανόνας αυτός, αν και τα περιστατικά δεν υπάγονταν σ' 
αυτόν (ΟλΑΠ 36/1988, ΟλΑΠ 4/2006, ΑΠ 159/2004). Για να είναι ορισµένος, άρα 
και παραδεκτός ο λόγος αυτός, πρέπει: 1)να αναφέρεται στο δικόγραφο της 
αναίρεσης και µάλιστα ενάριθµα η συγκεκριµένη διάταξη του συγκεκριµένου 
ουσιαστικού νόµου που παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1993, ΑΠ 
1148/1989 ΑΠ 1459/1997, ΑΠ 1658/1998, ΑΠ 1676/1998), καθώς και το 
περιεχόµενο της. 2)η νοµική κρίση της προσβαλλόµενης απόφασης, για την έννοια 
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της διάταξης αυτής και 3)το ερµηνευτικό ή υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996), 
επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε την αναίρεση απόφαση αποφάνθηκε για την 
ουσία της υπόθεσης, απαιτείται να αναφέρονται µε σαφήνεια τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο της ουσίας για τη θεµελίωση της κρίσης του, 
για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή του ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 20/2005, 
ΑΠ 1353/2001). Και τούτο, γιατί, µόνο κατ' αυτό τον τρόπο µπορεί να κριθεί, αν η 
νοµική πληµµέλεια, η οποία αποδίδεται στην απόφαση, οδήγησε σε εσφαλµένο 
διατακτικό, από το οποίο εξαρτάται τελικά, η ευδοκίµηση της αναίρεσης (Ο ΑΠ 
27/1998, ΑΠ 1036/2000, ΑΠ 1353/2001). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
το δικαστήριο, παρά το νόµο, κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το 
δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ειδικότερα, εκτός των άλλων, µε τον παραπάνω λόγο 
πλήττεται το παραδεκτό της προβολής νέων ισχυρισµών (ΟλΑΠ 2/2005, ΑΠ 1052/95, 
ΑΠ 1654/2005 βλ. και ΑΠ 419/1994) και, γενικά, της προβολής των ενστάσεων (ΑΠ 
966/2004). Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο λόγος είναι αόριστος, αν στο αναιρετήριο, 
δεν ιστορείται, ότι το απαράδεκτο προτάθηκε από τον αναιρεσείοντα στο δικαστήριο 
της ουσίας (ΑΠ 211/2001, ΑΠ 1114/2002, ΑΠ 1154/2005). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8, αν το δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη 
πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
έχουν επιρροή στην έκβαση της δίκης, η απόφασή του υπόκειται σε αναίρεση. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή οι ισχυρισµοί του 
διαδίκου, οι οποίοι συνιστούν την ιστορική βάση της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης (ΟλΑΠ 3/1993, ΑΠ 1530/2001, ΑΠ 511/2003, ΑΠ 1255/2004). ∆εν 
επέρχεται παραβίαση και δεν θεµελιώνεται ο πιο πάνω λόγος, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας, υπάγει τα πραγµατικά περιστατικά σε διαφορετικό κανόνα δικαίου, από 
εκείνο που υπέδειξε ο διάδικος (ΑΠ 302/99, ΑΠ 952/2000). Ακόµη δεν καθιδρύεται ο 
λόγος αυτός, όταν υπάρχουν, νοµικώς αδιάφορα περιστατικά (ΑΠ 163/1994) ή του 
χαρακτήρα ή της εννοίας των νοµικών διατάξεων (ΑΠ 1313/1997) ή, όταν το 
δικαστήριο, εφαρµόζοντας αυτεπάγγελτα, το νόµο, προβαίνει στον προσήκοντα 
νοµικό χαρακτηρισµό της διαφοράς, µε βάση τα εκτιθέµενα, έστω και αν καταλήξει 
σε διάφορο συµπέρασµα από το διάδικο που προτείνει τα περιστατικά (ΑΠ 
302/1999). 
- Από το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν η 
άφησε αίτηση αδίκαστη. π.χ. επιδίκασε τόκους χωρίς αίτηµα (ΑΠ 2085/1984) ή 
άφησε αδίκαστη αίτηση, δηλαδή αίτηση, αυτοτελή, που δηµιουργεί χωριστό 
αντικείµενο δίκης και εκκρεµοδικία (ΑΠ 1143/2003, ΑΠ 132/2004 βλ. και ΟλΑΠ 
25/2003). ∆εν ισχύει, όµως, αυτός ο λόγος αναίρεσης, αν τα αιτήµατα αφορούν 
νοµικά η πραγµατικά ζητήµατα (ΑΠ 1239/1999), ή τον νοµικό της χαρακτηρισµό 
(ΑΠ 742/2000). Το σφάλµα, όµως προτείνει µόνο ο διάδικος, του οποίου το αίτηµα 
έµεινε αδίκαστο (ΑΠ 523/1992). 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 340, 345, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1661 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Η παραβίαση του άρθρο 6 παρ. 1 της από 4/11/1950 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως της 
Ρώµης αποτελεί παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη κήρυξη απαραδέκτου. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 της από 4/11/1950 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως της Ρώµης "για 
την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών", η 
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν∆ 53/1974 "παν πρόσωπον έχει δικαίωµα 
όπως η υπόθεση του δικασθεί δικαίως, δηλαδή δηµόσια και εντός λογικής προθεσµίας 
υπό ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου νοµίµως λειτουργούντος, το οποίο 
θα αποφασίσει είτε επί των αµφισβητήσεων επί δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του 
αστικής φύσεως είτε επί του βάσιµου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής 
φύσεως ...". Με το ανωτέρω άρθρο, καθ' ο µέρος θεσπίζεται ότι οι υποθέσεις 
δικάζονται από ανεξάρτητα και νοµίµως λειτουργούντα δικαστήρια α) δίκαια , β) 
δηµόσια και γ) εντός λογικής προθεσµίας, θεσπίζονται, αντίστοιχα, ουσιαστικά 
δικαιώµατα των προσώπων, στα οποία αφορά η σύµβαση, τα οποία δικαιούνται να 
αξιώσουν να τύχουν της, κατά τα ανωτέρω, δικαστικής προστασίας. Με την διάταξη 
αυτή καθορίζονται ποια δικαιώµατα παρέχονται για την απονοµή της δικαιοσύνης. 
Πρόκειται, εποµένως περί διατάξεως ουσιαστικού δικαίου και η παραβίαση της 
εµπίπτει στον λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆. ∆εν στοιχειοθετείται 
όµως παραβίαση της ανωτέρω ουσιαστικής διατάξεως, όταν ουσιαστικό δικαστήριο 
που πληροί τις προϋποθέσεις της ως άνω αυξηµένης τυπικής ισχύος διατάξεως, ήτοι 
είναι ανεξάρτητο, αµερόληπτο και λειτουργεί νοµίµως µε βάση κανόνες δικαίου και 
µε οργανωµένη διαδικασία για τα ζητήµατα της αρµοδιότητος του, εφαρµόσει 
εσφαλµένως στη συγκεκριµένη υπόθεση κάποια διάταξη ουσιαστικού δικαίου, οπότε 
η πληµµέλεια αυτή της αποφάσεως ελέγχεται από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις 
του Κωδικός Πολιτικής ∆ικονοµίας ένδικα µέσα (ΟλΑΠ 2/2008). 
Εξάλλου ο προβλεπόµενος από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως για ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου είναι ορισµένος, εάν 
στο αναιρετήριο αναφέρεται, εκτός των άλλων στοιχείων, οι πραγµατικές παραδοχές 
της αποφάσεως και το αποδιδόµενο στην προσβαλλοµένη απόφαση υπαγωγικό 
σφάλµα, κατά την ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου. 
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, για παρά το νόµο µη κήρυξη 
απαραδέκτου είναι αόριστος (άρθρα 118 αρ. 4, 566 παρ. 1 ΚΠολ∆) αν στο 
αναιρετήριο δεν ιστορείται ότι το απαράδεκτο προτάθηκε από τον αναιρεσείοντα 
ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 1654/2005). Με το δεύτερο λόγο 
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αναιρέσεως, προσάπτεται στην προσβαλλοµένη απόφαση η πληµµέλεια από τον 
αριθµό 14 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, όπως εκτιµάται, γιατί το Εφετείο δεν 
απήγγειλε ακυρότητα λόγω του εκπρόθεσµου της υπό του αναιρεσιβλήτου 
καταθέσεως των εγγράφων προτάσεων του στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο. Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως, που αφορά σε ακυρότητα στον πρώτο βαθµό εκδικάσεως της 
υποθέσεως, χωρίς να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι οι αναιρεσείοντες την 
επικαλέσθηκαν στο Εφετείο µε λόγο εφέσεως (άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆), είναι 
απαράδεκτος. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 περ. β ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται όταν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψιν πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που υπό την 
προϋπόθεση της νοµίµου προτάσεως των, θεµελιώνουν κατά νόµο το αίτηµα της 
αγωγής, ανταγωγής, κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή αντενστάσεως, η άλλη 
αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση των διαδίκων προς παροχή εννόµου προστασίας 
(ΟλΑΠ 11/1996). Ως "πράγµατα" νοούνται και οι λόγοι εφέσεως ή αντεφέσεως, 
εφόσον σ' αυτούς περιέχεται ισχυρισµός παραδεκτός, νόµιµος και ορισµένος. ∆εν 
συνιστούν όµως "πράγµατα", κατά την ανωτέρω έννοια, οι ισχυρισµοί των διαδίκων 
που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ενστάσεως κλπ ή πραγµατικά ή νοµικά αυτών 
επιχειρήµατα που αντλούν από την αξιολόγηση των αποδεικτικών µέσων ή από τον 
νόµο (ΟλΑΠ 25/2003, 3/1997). 
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 10 του ΚΠολ∆, όπως ισχύει, µετά την 
τροποποίηση του µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται πράγµατα, δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση, ή 
παρακώληση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ανταγωγή, κυρία 
παρέµβαση, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί καµία απόδειξη για τα 
πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη 
γι' αυτά. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11 1982). Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, να αιτιολογήσει την απόφαση του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να 
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κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται 
αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι προς σχηµατισµό του 
αποδεικτικού πορίσµατος έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως 
προσεκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι (ΑΠ 1204/2008, ΑΠ 532/2008, ΑΠ 
58/2008, ΑΠ 2191/2007). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία 
ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής 
αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές 
παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 
633/2011). 
- Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, δηλαδή των γενικών και 
αφηρηµένων αρχών για την εξέλιξη των πραγµάτων, οι οποίες αντλούνται από την 
εµπειρική πραγµατικότητα µε τη βοήθεια της επιστηµονικής έρευνας ή της 
επαγγελµατικής ενασχολήσεως, ιδρύει λόγο αναιρέσεως µόνον όταν αυτά αφορούν 
την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτούς των πραγµατικών 
γεγονότων και όχι για τη διαπίστωση αυτών. Ειδικότερα αυτό συµβαίνει όταν το 
δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της 
κοινής πείρας για να ανεύρει µε βάση αυτά την έννοια κανόνος του δικαίου, ιδίως 
όταν αυτός περιέχει αόριστες νοµικές έννοιες ή για να υπαγάγει ή όχι τα πραγµατικά 
γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα αυτόν (ΑΠ 2075/2007, ΑΠ 1506/2007, ΑΠ 
1188/2007). Για να είναι δε ορισµένος και συνεπώς παραδεκτός ο λόγος αναίρεσης µε 
τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆) πρέπει να καθορίζεται στο 
αναιρετήριο εφόσον η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσίαν βάσιµη ή αβάσιµη η συγκεκριµένη 
διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε, τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
που παραβιάσθηκαν και το ερµηνευτικό ή υπαγωγικό σφάλµα κατά την εκδοχή του 
αναιρεσείοντος επιπλέον δε να αναφέρονται µε πληρότητα και σαφήνεια τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο, ως θεµελιωτικά της κρίσης του 
για το βάσιµο ή µη της αγωγής, διότι µέσω των πραγµατικών αυτών παραδοχών 
µπορεί να ελεγχθεί αν η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην απόφαση οδήγησε 
σε εσφαλµένο διατακτικό από το οποίο τελικά εξαρτάται, κατ' άρθρο 578 ΚΠολ∆ η 
ευδοκίµηση της αναιρέσεως (ΟλΑΠ 32/1996, ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 1072/2011, ΑΠ 
1411/2007, ΑΠ 9/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 281, 535, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 14, 
ΕΣ∆Α: 6, 
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ΑΚ: 1045, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1786 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωησ περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 3, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, 
ορισµένο και ευσύνοπτο, η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της 
ουσίας, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο, αναίρεσης, από τους 
περιοριστικώς αναφεροµένους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆, θεµελιώνει η προβαλλόµενη 
αιτίαση. Ειδικά, για να είναι ορισµένος ο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
λόγος αναίρεσης πρέπει να καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του 
ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό 
σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η ελάσσονα πρόταση του νοµικού του 
συλλογισµού, δηλαδή τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 32/1996). 
- Με τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, που αποτελεί κύρωση της 
παραβάσεως του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγµατος, ελέγχεται η ορθότητα της 
ελάσσονος πρότασης του νοµικού συλλογισµού, από την άποψη αν οι παραδοχές της 
απόφασης πληρούν το πραγµατικό του κανόνα δικαίου που εφάρµοσε. Έτσι, 
παρέπεται, ότι δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο της ουσίας έχει 
απορρίψει την αίτηση παροχής έννοµης προστασίας ως µη νόµιµη, αόριστη ή 
απαράδεκτη ή για οποιονδήποτε άλλο τυπικό λόγο (ΟλΑΠ 3/1997, ΟλΑΠ 44/1990). 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια, έµµεση 
απόδειξη. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.12 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης της 
παραβίασης των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας προσδίδει σε αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη ή 
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µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που προσδίδει σ' αυτό ο νόµος, ενώ δε 
δηµιουργείται ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο συνεκτιµώντας ελεύθερα τα 
αποδεικτικά µέσα, κατά το άρθρο 340 ΚΠολ∆, αποδίδει µεγαλύτερη ή µικρότερη 
βαρύτητα σ' ένα από αυτά. Τα δηµόσια έγγραφα έχουν αυξηµένη αποδεικτική δύναµη 
αν παράγουν πλήρη απόδειξη, κατά το άρθρο 438 ΚΠολ∆, εφόσον, εκτός άλλων, 
προέρχονται από πρόσωπο ενώπιον του οποίου έγιναν τα σ' αυτά βεβαιούµενα και 
είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρµόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση και όχι όταν 
εκτιµώνται ως δικαστικά τεκµήρια. 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
Κ.Πολ.∆., έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 339, 340, 432, 438, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 
12, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 566, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1583 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Θέµατα αποδοχών εργαζοµένων του ΟΣΕ. 
- Από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆. λόγος αναιρέσεως της παραβάσεως 
των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, οι οποίοι περιέχονται στα άρθρα 173 
και 200 του ΑΚ, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας καίτοι ανελέγκτως 
διαπιστώνει έστω και εµµέσως την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις 
βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την ανάγκη συµπληρώσεως ή 
ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει στους ερµηνευτικούς αυτούς κανόνες µε 
την εφαρµογή των αρχών της καλής πίστεως και των χρηστών ηθών ή εφαρµόζει 
εσφαλµένα τις αρχές αυτές ή παραλείπει να παραθέσει στην απόφαση του τα 
πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους.  



 

[18] 
 

- Κατά το άρθρ. 10 παρ.1 του Ν.∆. 674/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Β.∆. 
532/1972 (ΦΕΚ 161/1972 τευχ.Α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΣΕ καθορίζει το 
εκάστοτε ισχύον σύστηµα και το ύψος των µισθών και των πάσης φύσεως αποδοχών 
του προσωπικού του ΟΣΕ, επιφυλασσοµένων των περί κατωτάτων ορίων µισθών και 
ηµεροµισθίων ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων. Με την 3103/11-9-1979 απόφαση του 
∆.Σ. του ΟΣΕ καθορίστηκαν οι αποδοχές του νοµικού συµβούλου και του 
αναπληρωτή νοµικού συµβούλου του ΟΣΕ σε ποσό ίσο µε το βασικό µισθό και τα 
επιδόµατα νοµικού συµβούλου και παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
αντίστοιχα. Με την 1252/31-1-1994 απόφαση του ∆Σ του ΟΣΕ ορίστηκε ότι "ο 
καθορισµός των αποδοχών των εµµίσθων δικηγόρων του ΟΣΕ θα γίνεται βάσει των 
εκάστοτε ισχυουσών µισθολογικών διατάξεων για το κύριο προσωπικό του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, κατά τις αναφερόµενες διακρίσεις και αντιστοιχίες, µε 
απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή του ΟΣΕ (ήδη µετά το Ν.2414/1996 του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ΟΣΕ) εξουσιοδοτηµένου προς τούτο µε την παρούσα 
απόφαση. Με το Ν. 2521/1997 (άρθρα 9 και 10) καθορίστηκε νέο µισθολόγιο για το 
κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ., το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νόµου αυτού 
ισχύει αναδροµικά από 1-1-1997. Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 9 του ίδιου 
νόµου η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 περιορίζεται αποκλειστικά 
στο κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και δεν εφαρµόζεται και σε άλλους λειτουργούς ή 
υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα που τυχόν εξοµοιώνονται βαθµολογικά ή 
µισθολογικά. Κάθε διάταξη τυπικού νόµου, που παραπέµπει ως προς τον καθορισµό 
αποδοχών και παροχών εν γένει σε βαθµούς ή αποδοχές του κύριου προσωπικού του 
Ν.Σ.Κ., θεωρείται ότι παραπέµπει στις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη της 
ισχύος του νόµου αυτού. Κατά την έννοια της αµέσως παραπάνω διατάξεως η µη 
επέκταση του νέου µισθολογίου, αφορά µόνο τους λειτουργούς ή υπαλλήλους του 
δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι βάσει διατάξεων νόµων έχουν εξοµοιωθεί βαθµολογικά ή 
µισθολογικά µε το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και δεν αφορά σε µισθωτούς εν γένει 
των οποίων ο µισθός καθορίστηκε συµβατικά µε παραποµπή στις εκάστοτε ισχύουσες 
µισθολογικές διατάξεις για το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. (ΑΠ. 1270/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 648, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 674/1970, άρθ. 10,  
Β∆: 532/1972,  
Νόµοι: 2414/1996,  
Νόµοι: 2521/1997, άρθ. 9, 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1392 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση 
του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Mε το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Παραβιάζεται δε ο κανόνας δικαίου, αν δεν 
εφαρµόζεται ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόζεται ενώ 
δεν πρέπει, καθώς και αν εφαρµόζεται εσφαλµένα. (ΟλΑΠ 36/1988).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ ο σχετικός λόγος αναίρεσης, 
ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε, ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 13/1985). ∆εν υπάρχει όµως 
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 861/1984, ΑΠ 356/2010). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αρ. 20 και 561 παρ. 1 του 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο θεσπιζόµενος µε την πρώτη των διατάξεων αυτών, λόγος 
αναιρέσεως για παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, υποπίπτει σε διαγνωστικό σφάλµα (λάθος στην ανάγνωση του 
κειµένου του εγγράφου), όταν δηλαδή αποδίδει σε αποδεικτικό, κατά την έννοια των 
άρθρων 339 και 432-465 Κ.Πολ.∆ έγγραφο, περιεχόµενο καταδήλως διαφορετικό από 
εκείνο που πράγµατι έχει, ακολούθως δε, καταλήγει, στηριζόµενο σε τούτο µόνο, ή 
κυρίως σε αυτό, σε περίπτωση συνεκτιµήσεως του µε άλλα αποδεικτικά µέσα, σε 
επιζήµιο για το διάδικο - αναιρεσείοντα- αποδεικτικό πόρισµα, ως προς πράγµατα 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 1001/2008). ∆εν 
περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση κατά την οποίαν το δικαστήριο, από την 
εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και 
εσφαλµένως καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο, που θεωρεί ως ορθό ο 
αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση η οποία είναι σχετική µε την εκτίµηση 
των πραγµάτων, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω 
επιζήµια για τον αναιρεσείοντα κρίση του να σχηµάτισε, όπως προεκτέθηκε, 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο το φερόµενο ως παραµορφωµένο, 
προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει, όταν έχει απλώς συνεκτιµήσει το έγγραφο αυτό, 
µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να το εξαίρει, κατά το σχηµατισµό του 
πορίσµατος του, ως προς την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος (ΑΠ 
515/2009). 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 432 - 465, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 515 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως της παραβάσεως 
των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, οι οποίοι περιέχονται στα άρθρα 173 
και 200 του ΑΚ, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας, καίτοι ανελέγκτως 
διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις 
βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την ανάγκη συµπληρώσεως ή 
ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει στους ερµηνευτικούς αυτούς κανόνες µε 
την εφαρµογή των αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών ή 
εφαρµόζει εσφαλµένα τις αρχές αυτές ή παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή του 
τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους. 
- Συνεπώς (καταλήγει το Εφετείο), όταν τα συµβαλλόµενα µέρη όριζαν µε το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. γ' του όρου ε' της ως άνω από 28-3-2003 συµφωνίας τους, 
ότι "όλες οι νόµιµες επιβαρύνσεις δεν περιλαµβάνονται στο ποσό της παραπάνω 
αποζηµιώσεως, και συνυπολογίζονται πέραν αυτής", σαφώς εννοούσαν το φόρο του 
άρθρου 14 Ν. 2238/1994, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόµιµη επιβάρυνση της της 
αποζηµιώσεως αυτής, τα δε µέρη ήθελαν να εξαιρεθεί του φόρου η ένδικη 
αποζηµίωση, ώστε να µην επιβαρυνθεί µε αυτόν ο δικαιούχος, ώστε να λάβει 
ενισχυµένο ποσό. Απ' αυτά που δέχτηκε το Εφετείο προκύπτει ότι, εµµέσως πλην 
σαφώς, διαπίστωσε κενό στις δηλώσεις βουλήσεως των συµβαλλοµένων στην πιο 
πάνω από 28-3- 2003 συµφωνία, ήτοι ότι αυτές δεν ήταν σαφείς ως προς την έννοια 
του όρου "νόµιµες επιβαρύνσεις", αφού για τη διαπίστωση του περιεχοµένου του, που 
δεν προσδιοριζόταν και ειδικότερα αν περιλαµβάνεται στην απαλλαγή από τις 
νόµιµες επιβαρύνσεις και ο φόρος εισοδήµατος, αναζήτησε την αληθινή βούληση των 
µερών που κατάρτισαν τη συµφωνία αυτή (η οποία δε φέρει το χαρακτήρα της ΣΣΕ), 
σε στοιχεία εκτός του κειµένου της συµβάσεως και συγκεκριµένα στη διάταξη του 
άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 και στο ότι η αποζηµίωση απολύσεως δεν 
υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, ούτε επιβαρύνεται µε τέλος χαρτοσήµου, 
καθόσον αυτό είχε ήδη καταργηθεί κατά το χρόνο της συµφωνίας, Ενώ, όµως, ενόψει 
αυτών, το Εφετείο ήταν υποχρεωµένο να προσφύγει στους ερµηνευτικούς κανόνες 
που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ, προκειµένου να 
διαπιστώσει την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων, ως προς την έννοια του όρου 
νόµιµες επιβαρύνσεις, δεν προσέφυγε σ' αυτούς, τους οποίους ούτε αυτούς τους 
ίδιους ούτε τις διατάξεις που τους περιέχουν αναφέρει στην προσβαλλόµενη απόφασή 



 

[21] 
 

του, ούτε και από το περιεχόµενο της εν λόγω αποφάσεως συνάγεται ότι έκανε χρήση 
αυτών.  
Συνεπώς, το Εφετείο µε τον τρόπο αυτόν παραβίασε ευθέως τις προαναφερόµενες 
διατάξεις των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ και πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιµος ο 
τρίτος λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆., ακολούθως δε 
να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση προς 
περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο εφετείο, του οποίου είναι δυνατή η σύνθεση από άλλους 
δικαστές  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΑΚ: 173, 200, 
Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 14, 
Νόµοι: 3139/2003, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1107 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. β' του ΚΠολ∆, η παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναιρέσεως µόνον αν τα διδάγµατα 
αυτά αφορούν ερµηνεία κανόνων δικαίου, ή την υπαγωγή των πραγµατικών 
γεγονότων σ' αυτούς. Από την διάταξη αυτή συνάγεται, ότι η παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας, δηλαδή των γενικών και αφηρηµένων αρχών για την 
εξέλιξη των πραγµάτων, που αντλούνται από την εµπειρική πραγµατικότητα, µε την 
βοήθεια της επιστηµονικές έρευνας ή της επαγγελµατικής ενασχολήσεως, δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως µόνον όταν αυτά αφορούν στην ερµηνεία κανόνων δικαίου ή στην 
υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, όχι όµως και όταν χρησιµεύουν 
προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εκτίµηση των αποδείξεων ή την εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. Για την πληρότητα 
του λόγου αυτού (συµφώνως προς τις αυτές, ως άνω διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 
4 και 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆), πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο ποια είναι τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας που παραβιάσθηκαν καθώς και ο κανόνας δικαίου, στη 
ερµηνεία ή εφαρµογή του οποίου αφορούν, και σε τι συνίσταται η παράβαση, διότι 
άλλως καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος 
απορρίπτεται, ως αόριστος. (ΑΠ 1176/2010). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου µε 
την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο 
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σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγµατι στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 
παράπονο αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει 
από τον αναιρετικό έλεγχο. Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναιρέσεως θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 
35/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1176 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, εάν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο εάν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο, βάσει των παραδοχών του στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, παρέλειψε να εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα δικαίου, ο οποίος ήταν 
εφαρµοστέος ή εφήρµοσε ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον οποίο, βάσει των 
παραδοχών του, δεν έπρεπε να εφαρµόσει. Περαιτέρω, οι από τα άρθρα 173 και 200 
του ΑΚ θεσπιζόµενοι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους κατά 
την ερµηνεία των συµβάσεων και γενικώς των δικαιοπραξιών αναζητείται η αληθινή 
βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις των δηλώσεων, λαµβανοµένης υπόψη της 
καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, έχουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση, 
που, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, υφίσταται 
κενό ή αµφιβολία για την έννοια της ερµηνευοµένης δικαιοπραξίας, λόγω αοριστίας ή 
ατελούς διατυπώσεως της δικαιοπρακτικής δηλώσεως βουλήσεως (ΟλΑΠ 590/1968, 
246/1970). Η δε έννοια της δικαιοπραξίας ή κάποιου όρου της δεν είναι πραγµατικό 
γεγονός, αλλ' εξευρίσκεται από το δικαστήριο της ουσίας, το οποίο αναζητεί την 
αληθινή βούληση των δικαιοπρακτικών δηλώσεων µε ερµηνεία του περιεχοµένου 
τους χωρίς να δεσµεύεται από τους ισχυρισµούς των διαδίκων, δυνάµενο να αντλήσει 
αυτεπαγγέλτως για την κρίση του επιχειρήµατα από τους κανόνες της λογικής και της 
κοινής εµπειρίας, προσφεύγοντας και σε γεγονότα εκτός του εγγράφου της 
δικαιοπραξίας, εφ' όσον αυτά τείνουν στην διασάφηση της βουλήσεως. Η καθεµία δε 
από τις προαναφερόµενες διατάξεις συµπληρώνει την άλλη στην ερµηνεία της 
δηλώσεως βουλήσεως. Και η µεν πρώτη εξαίρει το υποκειµενικό στοιχείο της 
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δηλώσεως, δηλαδή την άποψη του δηλούντος, και απαιτεί η ερµηνεία να µην 
προσκολλάται στις λέξεις της δηλώσεως, αλλά να αναζητεί την αληθινή βούληση, η 
δε δεύτερη διάταξη εξαίρει το αντικειµενικό στοιχείο, δηλαδή την άποψη των 
συναλλαγών και επιβάλλει η δήλωση να ερµηνεύεται, όπως απαιτεί η καλή πίστη, για 
τον προσδιορισµό της οποίας και µόνο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
συναλλακτικά ήθη. Έτσι, κάθε δήλωση βουλήσεως θα πρέπει να ληφθεί µε την έννοια 
που απαιτεί στην συγκεκριµένη περίπτωση η συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους 
κανόνες της οποίας θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή η δήλωση βουλήσεως και από 
τον τρίτο. Το δικαστήριο της ουσίας, εφ' όσον διαπιστώσει, έστω και εµµέσως, κατά 
την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας για την έννοια 
των δηλώσεων βουλήσεως, οφείλει να προσφύγει στους ερµηνευτικούς κανόνες για 
την ανεύρεση της αληθινής βουλήσεως και εάν παραλείψει να το πράξει ή να 
παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, υποπίπτει στην πληµµέλεια του 
άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 26/2004).  
- Κατά τον αριθµό 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται εάν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη δε ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή 
αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να ελεγχθεί, εάν, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, συνέτρεχον οι όροι του κανόνος ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε. 
Ειδικότερα, οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών παραβιάζονται εκ πλαγίου, 
κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, και όταν, από όσα το δικαστήριο 
ανελέγκτως εδέχθη, δεν διευκρινίζεται εάν στην δικαιοπραξία υπάρχει ή όχι κενό ή 
ασάφεια της ανωτέρω φύσεως, αφού από την καταφατική ή αποφατική απάντηση στο 
ζήτηµα αυτό, προσδιορίζεται η εφαρµογή ή όχι των ως άνω ερµηνευτικών κανόνων 
των δικαιοπραξιών.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1727 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.Παραµόρφωση 
του περιεχοµένου εγγράφου. 
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- Κατά το άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες 
των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Οι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 
200 ΑΚ, εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, κατά την 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, διαπιστώνει ότι υφίσταται κενό στη σύµβαση ή ότι 
γεννιέται αµφιβολία για την έννοια των δηλώσεων βουλήσεως. Παραβιάζονται δε οι 
κανόνες αυτοί όταν το δικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, έστω και έµµεσα, κενού ή 
αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να 
προσφύγει σ' αυτούς, για τη διαπίστωση της αληθινής έννοιας των δηλώσεων ή να 
παραθέσει στην απόφαση του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους.  
- Κατά τον αριθ. 19 του αρθ. 559 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Έλλειψη δε ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής υπάρχει όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται 
ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόστηκε (ΟλΑΠ 26/2004).  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου που δικαιολογεί την αναίρεση της σχετικής αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας, υπάρχει όταν το δικαστήριο αυτό δέχεται ως προκύπτοντα 
από το έγγραφο πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που 
αναφέρονται πράγµατι σ1 αυτό, και όχι αν αυτό, εφαρµόζοντας τη διάταξη του 
άρθρου 173 του ΑΚ, λόγω της ασάφειας του περιεχοµένου του εγγράφου, ερµηνεύει 
τη διατυπωθείσα σε αυτό δήλωση βουλήσεως του διαδίκου κατά τρόπο διαφορετικό 
από εκείνο που θεωρεί ορθό ο επικαλούµενος την παραµόρφωση του εγγράφου 
διάδικος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 974 επ., 1041, 1042, 1508,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 776 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
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- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 1 των άρθρων 559 και 560 ΚΠολ∆ είναι 
δυνατόν να φέρεται ότι πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση γιατί παραβίασε 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αλλά στην πραγµατικότητα να πλήττει την 
προσβαλλόµενη απόφαση κατά την εκτίµηση των αποδείξεων υπό την επίκληση ότι 
αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο, κατά το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 730 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν 
παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Τέτοιοι κανόνες είναι 
και οι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, οι οποίοι 
εφαρµόζονται από το δικαστήριο της ουσίας, στον, κατά την ανέλεγκτο, ως προς 
αυτό, κρίση του, διαπιστώνει ότι υπάρχει στη σύµβαση κενό ή αµφιβολία σχετικά µε 
τη δήλωση της βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Οι κανόνες αυτοί παραβιάζονται και 
όταν το δικαστήριο, µολονότι βεβαιώνει ότι η δήλωση βουλήσεως είναι σαφής, εν 
τούτοις δέχεται εµµέσως την ύπαρξη κενού και αµφιβολίας, ως προς το περιεχόµενο 
της δηλώσεως και αναζητεί την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων πέρα από τη 
γραµµατική διατύπωσή της, καθώς και όταν, παρά την έστω και έµµεση διάγνωση 
ατελείας στην διατύπωση της βουλήσεως ή αµφιβολίας για την έννοιά της, το 
δικαστήριο παραλείπει να προσφύγει στους κανόνες αυτούς και να παραθέσει τα 
πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει η εφαρµογή του, ακόµη δε και 
όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή των, οπότε ο αναιρετικός έλεγχος καταλαµβάνει 
και την ορθότητα της κρίσεως του δικαστηρίου της ουσίας, αναφορικά µε την 
ερµηνεία της δικαιοπρακτικής βουλήσεως των µερών, αφού πρόκειται για εφαρµογή 
διατάξεων ουσιαστικού δικαίου. Επίσης, οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 
παραβιάζονται ευθέως και όταν το ερµηνευτικό πόρισµα, στο οποίο, µετά την 
ερµηνεία της δικαιοπραξίας κατέληξε το δικαστήριο δεν είναι σύµφωνο προς την 
καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη (ΑΠ 603/2009, ΑΠ 
603/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 100 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Η διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α είναι διάταξη ουσιαστικού δικαίου και η 
παραβίαση της εµπίπτει στο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Θάνατος διαδίκου και διακοπή της δίκης. 
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως της Ρώµης "για 
την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών", η 
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974: "παν πρόσωπον έχει δικαίωµα 
όπως η υπόθεση του δικασθεί δικαίως, δηλαδή δηµόσια και εντός λογικής προθεσµίας 
υπό ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου νοµίµως λειτουργούντος το οποίο θα 
αποφασίσει είτε επί των αµφισβητήσεων επί δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του 
αστικής φύσεως είτε επί του βάσιµου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής 
φύσεως ...". Με το ανωτέρω άρθρο καθ' ο µέρος θεσπίζεται ότι οι υποθέσεις 
δικάζονται από αµερόληπτα, ανεξάρτητα και νόµιµα λειτουργούντα δικαστήρια: α) 
δίκαια, β)δηµόσια και γ)εντός λογικής προθεσµίας θεσπίζονται αντίστοιχα 
ουσιαστικά δικαιώµατα των προσώπων στα οποία αφορά η σύµβαση τα οποία 
δικαιούνται να αξιώσουν να τύχουν της κατά τα ανωτέρω δικαστικής προστασίας. Με 
τη διάταξη αυτή καθορίζεται ποια δικαιώµατα δίδονται για την απονοµή της 
δικαιοσύνης. Πρόκειται συνεπώς για διάταξη ουσιαστικού δικαίου και η παραβίαση 
της εµπίπτει στο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆. ∆εν 
στοιχειοθετείται όµως παραβίαση της άνω διατάξεως όταν το πολιτικό δικαστήριο 
που πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω αυξηµένης τυπικής ισχύος διατάξεως, 
ήτοι είναι ανεξάρτητο, αµερόληπτο και λειτουργεί νόµιµα µε βάση κανόνες δικαίου 
και µε οργανωµένη διαδικασία για τα ζητήµατα της αρµοδιότητας του εφαρµόσει 
εσφαλµένα σε συγκεκριµένη υπόθεση διάταξη ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου, 
αλλά η πληµµέλεια αυτή της αποφάσεως ελέγχεται µε τα προβλεπόµενα από τον 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ένδικα µέσα (ΟλΑΠ 2/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 346 ΚΠολ∆, τα αποδεικτικά 
µέσα που έχει προσκοµίσει ένας διάδικος λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο και 
για την απόδειξη των ισχυρισµών του άλλου διαδίκου. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασµό προς την διάταξη του άρθρου 106 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο ως άνω λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα που 
είχε προσκοµίσει ο αντίδικος του αναιρεσείοντος, εφόσον όµως αυτός είχεν 
επικαλεσθεί νοµίµως τα από τον αντίδικο του προσκοµισθέντα αποδεικτικά µέσα και 
αναφέρθηκε στο περιεχόµενο αυτών προς απόδειξη ιδικού του ισχυρισµού ή 
ανταπόδειξη ισχυρισµού του αντιδίκου του. Εάν ο διάδικος δεν είχε επικαλεσθεί 
νόµιµα τα από τον αντίδικο του προσκοµισθέντα αποδεικτικά µέσα δεν ιδρύεται υπέρ 
αυτού λόγος αναιρέσεως εκ της παραλείψεως του δικαστηρίου να τα λάβει υπόψη 
του. 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 290 και 292 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται και µε το θάνατο κάποιου διαδίκου. Επέρχεται δε η 
διακοπή από τη γνωστοποίηση του λόγου αυτού προς τον αντίδικο, η οποία µπορεί να 
γίνε, µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του 
διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής, από τον ίδιο δε, µε 
ρητή ή σιωπηρή δήλωση, µπορεί να γίνει εκουσίως και η επανάληψη αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 286, 287, 290, 292, 346, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 118 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.1 εδ. α ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Για να είναι ορισµένος ο ανωτέρω 
λόγος αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται ο συγκεκριµένος κανόνας του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στην απόφαση νοµικό σφάλµα ως 
προς την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου (ΟλΑΠ 20/ 2005).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της 
αποδόσεως από το δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό έγγραφο περιεχοµένου 
καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε 
συµπέρασµα τελείως διαφορετικό από αυτό που προκύπτει από το έγγραφο ως προς 
την ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγµατικού γεγονότος. Για το ορισµένο του λόγου αυτού 
πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο: α) το αληθινό περιεχόµενο του εγγράφου 
που φέρεται ότι παραµορφώθηκε, β) το από την προσβαλλόµενη απόφαση δεκτό 
γενόµενο διαφορετικό από το αληθινό περιεχόµενο, γ) το συµπέρασµα στο οποίο 
κατέληξε το δικαστήριο για το ότι υπάρχουν ή όχι κρίσιµα γεγονότα και δ) ο 
ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου 
χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο (ΑΠ 969/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 147 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. β ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ., που ορίζουν 
το µεν πρώτο ότι "κατά την ερµηνεία της δηλώσεως βουλήσεως αναζητείται η 
αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις", το δε δεύτερο ότι "οι συµβάσεις 
ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά 
ήθη". Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την 
αναιρετικά ανέλεγκτη ως προς αυτό κρίση του, διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, ότι 
υπάρχει στη σύµβαση κενό ή αµφιβολία ως προς τις βουλήσεις των συµβαλλοµένων 
που δηλώθηκαν. Υπό την προϋπόθεση αυτή παραβιάζει τους κανόνες τούτους το 
δικαστήριο της ουσίας, είτε όταν παραλείπει να προσφύγει σ` αυτούς για να 
διαπιστώσει την αληθινή έννοια της δήλωσης της βούλησης των συµβαλλοµένων, 
είτε όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, εφαρµόζοντας εσφαλµένα τις νοµικές 
έννοιες στις οποίες στηρίζονται, είτε όταν παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή 
του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 226, 576, 
ΑΚ: 173, 200, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 152 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση των ορισµών 
του νόµου αναφορικά µε την δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Με την απόδοση του ΦΠΑ βαρύνεται, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, 
εκείνος που παρέχει τις υπηρεσίες, τον οποίο από 1-1-1988 επιρρίπτει και µετακυλύει 
υποχρεωτικά κατά νόµο στον αντισυµβαλλόµενό του, χωρίς να αποκλείεται αντίθετη 
περί τούτου συµφωνία των συµβαλλοµένων. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ευθεία παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Η ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι 
δυνατό να έχει ως περιεχόµενο, πλην άλλων, την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας 
έκρινε σε δεύτερο βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη 



 

[29] 
 

απόφαση, απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, σύµφωνα 
µε το συγκεκριµένο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 904 εδ. α' ΑΚ, όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από 
την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια, κατά το 
δεύτερο δε εδάφιο της αυτής διατάξεως η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε 
περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε 
ή αιτία παράνοµη ή ανήθικη. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως η αγωγή του 
αδικαιολογήτου πλουτισµού είναι επιβοηθητικής από απόψεως ουσιαστικού δικαίου 
φύσεως και µπορεί να ασκηθεί µόνον όταν ελλείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής 
από τη σύµβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν θεµελιώνεται σε πραγµατικά 
περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή από 
τη σύµβαση ή την αδικοπραξία και την υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της 
απορρίψεως της αγωγής από την κύρια βάση της από τη σύµβαση ή από την 
αδικοπραξία. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.11γ ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού, που έχει ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως για την 
στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών 
για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προσκοµισθέντων µε την επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (Β' ΟλΑΠ 2/2008). Μη λήψη, πάντως, δεν 
σηµαίνει από µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα τα έγγραφα, πλην εκείνου, στο 
οποίο αναφέρεται η αναιρετική αιτίαση. 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το 
δικαστήριο, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν ή έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στην θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν όµως "πράγµατα" και εποµένως δεν 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν δεν ληφθεί υπόψη, µεταξύ άλλων, η 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως, τα επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, οι νοµικοί ισχυρισµοί και η νοµική 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί που δεν θεµελιώνουν 
αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις ή τα περιστατικά που προκύπτουν από αυτές. 
- Στοιχειοθετείται ο προβλεπόµενος από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 12 ΚΠολ∆ 
λόγος αναιρέσεως για παραβίαση των ορισµών του νόµου αναφορικά µε την δύναµη 
των αποδεικτικών µέσων, όταν το δικαστήριο τη ουσίας αποδίδει σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη, που, 
δεσµευτικά για το δικαστήριο, καθορίζει ο νόµος, όχι όµως και στην περίπτωση, κατά 
την οποία, εκτιµώντας ελεύθερα, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (ΚΠολ∆ 340), 
αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, που κατά νόµο έχουν την ίδια αποδεικτικά 
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δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη ή µικρότερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τα άλλα 
αποδεικτικά µέσα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά, δεν εφαρµόσει τον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου. 
- Κατά τους ορισµούς της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή 
αντιφατική αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως, υπάρχει όταν το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο 
επαρκή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το 
νόµο, είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως 
"ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στην θεµελίωση 
ή την κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό 
µέσο, όχι όµως και απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που συνδέονται µε την 
αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως. 
- Κατά τις αµέσως παρακάτω σηµειούµενες κατά περίπτωση διατάξεις του νόµου 
1642/1986, που επέβαλε τον φόρο προστιθέµενης αξίας και ισχύει από 1-1-1987 α. 
"επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών µε την ονοµασία "φόρος προστιθέµενης αξίας", 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου" (άρθρο 1§1), β. "αντικείµενο του 
φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον 
πραγµατοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια από υποκείµενο στο 
φόρο που ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα" (άρθρο 2 εδ.α'), γ. "στο φόρο υπόκειται κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων εφόσον ασκεί, 
κατά τρόπο ανεξάρτητο, οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο 
εγκατάστασης, τον επιδιωκόµενο σκοπό ή το αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής" 
(άρθρο 3§1), και δ. "ως οικονοµική δραστηριότητα "θεωρείται οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες του παραγωγού, του εµπόρου ή αυτού που παρέχει τις υπηρεσίες" 
(άρθρο 4). Τέλος, µε την Π 8499/4941 Π 01369 της 28-12-1987/3-12-1988 απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 11§4 του ν. 1839/1989 
και έχει ισχύ νόµου από τότε που εκδόθηκε, ορίστηκε ότι από 1-1-1988 ο φόρος 
προστιθέµενης αξίας επιρρίπτεται υποχρεωτικά από τον κατά νόµο υπόχρεο σε βάρος 
του αντισυµβαλλόµενου. Από τις διατάξεις αυτές και ιδία εκείνη της έχουσας ισχύ 
νόµου υπουργικής αποφάσεως προκύπτει ότι µε την απόδοση του ΦΠΑ βαρύνεται, σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών, εκείνος που παρέχει τις υπηρεσίες, τον οποίο από 1-
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1-1988 επιρρίπτει και µετακυλύει υποχρεωτικά κατά νόµο στον αντισυµβαλλόµενό 
του, χωρίς να αποκλείεται αντίθετη περί τούτου συµφωνία των συµβαλλοµένων µε 
βάση την παρεχόµενη από το άρθρο 361 ΑΚ δυνατότητα, µε την έννοια 
συνυπολογισµού του στη συνοµολογηθείσα αµοιβή σε περίπτωση συµβάσεως έργου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
ΚΠολ∆: 340, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1482 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ ότι το δικαστήριο της 
ουσίας παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είναι αβάσιµος όταν από την προσβαλλόµενη 
απόφαση προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι.  
- O αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιλαµβάνει 
περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, και υπό 
την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο της ουσίας στήριξε το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο του οποίου το περιεχόµενο φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 975 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.Παρά το νόµο 
αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινών χωρίς απόδειξη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται εάν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά 
την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της 
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προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ.β', 346 και 453 παρ.1 ΚΠολ∆, ως 
αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. 
Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτήν 
προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις 
της συζητήσεως µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε αναφορά δια των 
προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζοµένων προτάσεων 
προηγουµένης συζητήσεως, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του 
εγγράφου, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆. Η διάταξη αυτή 
αναφέρεται στον τρόπο επαναφοράς "ισχυρισµών", έχει όµως εφαρµογή και για την 
επίκληση αποδεικτικών µέσων, λόγω της ταυτότητας του νοµικού λόγου. ∆εν είναι, 
συνεπώς, νόµιµη η κατ' έφεση επίκληση έγγραφου προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, 
όταν στις προτάσεις ενώπιον του εφετείου περιέχεται γενική µόνο αναφορά σε όλα τα 
έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί και προσκοµίσει πρωτοδίκως, χωρίς 
παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλοµένων προτάσεων όπου 
περιέχεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου (ΟλΑΠ 14/2005, ΟλΑΠ 
9/2000, ΑΠ 746/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντέσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ/2007). 
Για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται ποιος είναι ο 
ισχυρισµός που δεν λήφθηκε υπόψη, δηλαδή τα συγκροτούντα αυτόν περιστατικά, 
όπως προβλήθηκαν στο δικαστήριο της ουσίας και να καθορίζεται ο νόµιµος τρόπος 
προβολής του στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και της επαναφοράς του στο 
δευτεροβάθµιο, όταν η υπόθεση διήλθε και τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας, και στις 
δύο δε περιπτώσεις πρέπει να αναφέρεται ποια επίδραση ασκούσε αυτός στην έκβαση 
της δίκης (ΑΠ 1731/2008, ΑΠ 1779/2008, ΑΠ 1730/2008, ΑΠ 1976/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθή χωρίς απόδειξη. Ο όρος "πράγµατα" είναι ταυτόσηµος του αντιστοίχου 
όρου του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, δηλαδή θεωρούνται ουσιώδεις για την έκβαση 
της δίκης νοµίµως προταθέντες πραγµατικοί ισχυρισµοί, θεµελιωτικοί αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως, αντενστάσεως κ.λ.π., όχι δε και οι αρνητικοί, των ουσιωδών 
κατά τα άνω ισχυρισµών, ισχυρισµοί του διαδίκου ή τα επιχειρήµατα των διαδίκων ή 



 

[33] 
 

τα συµπεράσµατα του δικαστηρίου και των διαδίκων από την εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΑΠ 1731/2008, ΑΠ 701/2008). Η πρακτική σηµασία του λόγου αυτού 
αναιρέσεως µειώθηκε µετά τον περιορισµό της προδικαστικής αποφάσεως µε τους Ν. 
2207/1994 και 2479/1997, αφού για την ίδρυσή του πρέπει το δικαστήριο να ήταν 
υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση (ΟλΑΠ 12/1993). Συνεπώς ο λόγος 
αυτός δεν ιδρύεται στις διαδικασίες των µονοµελών πρωτοδικείων (ΑΠ 1248/2006, 
ΑΠ 235/2004, ΑΠ 555/93).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 237, 240, 346, 453, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 96 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. Απαράδεκτοι 
λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. β ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά 
την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και από τον συνδυασµό της 
προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β, 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, ως 
αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου, που τις προσκόµισε. 
Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση του εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτήν 
προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις 
της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε αναφορά διά των 
προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζοµένων προτάσεων 
προηγουµένης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου 
κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στον 
τρόπο επαναφοράς "ισχυρισµών", έχει όµως εφαρµογή και για την επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, λόγω της ταυτότητας του νοµικού λόγου. ∆εν είναι συνεπώς 
νόµιµη η κατ' έφεση επίκληση εγγράφου, προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, όταν στις 
προτάσεις ενώπιον του Εφετείου περιέχεται γενική µόνον αναφορά σε όλα τα 
έγγραφα, που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί και προσάγει πρωτοδίκως, χωρίς 
παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλοµένων πρωτοδίκων προτάσεων, 
όπου περιέχεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου (ΟλΑΠ 23/2008, ΑΠ 
622/2012, ΑΠ 160/2012).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος 
αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Από τη διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι το καθιερούµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε όλους τους λόγους του 



 

[34] 
 

άρθρου 559 ΚΠολ∆, ενώ από το συσχετισµό αυτής µε τις διατάξεις των άρθρων 566 
παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για να είναι παραδεκτός ο λόγος 
αναιρέσεως, πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρεται, ότι ο ισχυρισµός στον οποίο 
αυτός (ο λόγος) στηρίζεται, έχει νόµιµα προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 
43/1990, ΑΠ 15/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 11, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 93 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Υποχρέωση της 
προφορικότητας της διαδικασίας στον πρώτο βαθµό.  Σε περίπτωση ερηµοδικίας 
διαδίκου στο πρώτο βαθµό απαγορεύεται η παράσταση στην κατ΄έφεση δίκη µε 
δήλωση. Η απαγόρευση παράστασης µε δήλωση αφορά και τους δύο διαδίκους, 
δηλαδή και αυτόν που παραστάθηκε κανονικά στον πρώτο βαθµό. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 11 περ. β του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση 
επιτρέπεται και αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν 
µε επίκληση από τους διαδίκους, κατά δε τη διάταξη του αριθµού 8 εδ. α του ίδιου 
άρθρου, αναίρεση επίσης επιτρέπεται και αν το δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε 
υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 115 παρ. 2 και 270 παρ. 1 εδ. α ΚΠολ∆, ενώπιον 
των πρωτοβαθµίων δικαστηρίων η συζήτηση είναι προφορική, κατά δε τις διατάξεις 
των άρθρων 237 παρ.1 και 270 ΚΠολ∆, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το Ν. 
2915/2001, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 591 παρ.1 του ίδιου κώδικα, 
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 7 παρ.3 του προαναφερθέντος Ν. 2915/2001, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου οι προτάσεις κατατίθενται στο ακροατήριο, 
η δε προσθήκη και αντίκρουση στις προτάσεις αυτές κατατίθενται έως τη δωδέκατη 
ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση. Μαζί µε τις προτάσεις οι 
διάδικοι πρέπει να καταθέσουν µε ποινή απαραδέκτου και όλα τα αποδεικτικά µέσα 
και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται µε τις προτάσεις τους. Νέα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµισθούν µόνο για την αντίκρουση ισχυρισµών που 
περιέχονται στις προτάσεις του αντιδίκου µέσα στην προθεσµία των αντικρούσεων. 
Ενόψει όµως της προφορικότητας της συζήτησης δεν αρκεί µόνο η κατάθεση των 
προτάσεων, αλλά απαιτείται και επίκληση των περιεχοµένων σ' αυτούς ισχυρισµών 
και αποδείξεων, µε αναφορά στις προτάσεις, η οποία (αναφορά) καταχωρίζεται στα 
πρακτικά (ΟλΑΠ 2/2005, ΑΠ 1239/2007). Αν δεν γίνει η επίκληση αυτή, οι 
περιεχόµενοι στις προτάσεις ισχυρισµοί και τα επικαλούµενα µε αυτές και 
προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα, δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη, αφού από τις 
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διατάξεις των άρθρων 106, 237 παρ.1 και 346 ΚΠολ∆, η πρώτη από τις οποίες 
εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική δίκη, δηλ. της ενέργειας του 
δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν 
προσκοµίστηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισµένη 
επίκληση (ΟλΑΠ 23/2008, ΑΠ 353/2011, ΑΠ 39/2008). Ενόψει των προεκτεθέντων 
και µε την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 260 παρ. 1 κατά την οποία η 
συζήτηση µαταιώνεται και δεν εµφανισθούν όλοι οι διάδικοι, ο κλητευθείς νοµίµως 
και εµπροθέσµως ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου διάδικος, ο οποίος δεν 
εµφανίστηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εµφανίστηκε αλλά δεν έλαβε νόµιµα 
µέρος, δικάζεται µεν σαν να ήταν παρών, πλην όµως προτάσεις κ.λπ. που έχει 
προκαταθέσει, καθόσον ο οριζόµενος χρόνος κατάθεσης στο ακροατήριο δεν 
εµποδίζει την προκατάθεση αυτών, δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη, αφού αυτός δεν 
παραστάθηκε στο ακροατήριο, ώστε να αναφερθεί, µε επίκληση στους περιεχοµένους 
σ' αυτές ισχυρισµούς του και τα προσκοµιζόµενα (µε αυτές) αποδεικτικά µέσα. Η 
άποψη κατά την οποία πρέπει, ενόψει του ότι ο νόµος αναγορεύει σε παρουσία, την 
απουσία του διαδίκου, να λαµβάνονται υπόψη οι περιεχόµενοι στις νόµιµα 
κατατεθείσες προτάσεις του µη εµφανιζοµένου ή του µη νόµιµα παρισταµένου 
διαδίκου αυτοτελείς ισχυρισµοί και τα σ' αυτές επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα 
αποδεικτικά µέσα δεδοµένου ότι οι προτάσεις εντάσσονται στο προδικαστικό στάδιο 
και συνιστούν στοιχείο αυτού, παραβλέπει την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 115 παρ.2 
και 270 παρ.1 ΚΠολ∆, καθώς και το Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α, υποχρέωση της 
προφορικότητας της διαδικασίας στον πρώτο βαθµό, η οποία επιβάλλει, ενόψει και 
των άρθρων 346 και 240 του ίδιου κώδικα, όχι µόνο την προσκοµιδή των 
αποδεικτικών µέσων, αλλά και την επίκλησή τους, η οποία, κατά τα προαναφερθέντα 
γίνεται στο ακροατήριο (ΑΠ 214/2007).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 528 και 524 παρ.1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η άσκηση εφέσεως από το διάδικο, που δικάστηκε σαν να ήταν παρών, 
συνεπάγεται την εξαφάνιση της εκκαλουµένης απόφασης, µέσα στα όρια που 
καθορίζονται µε την έφεση και τους προσθέτους λόγους και τη νέα, κατ' αντιµωλία 
έρευνα της υπόθεσης, επί της οποίας είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση, 
εφαρµοζοµένων όλων των διατάξεων του άρθρου 270, και συνακόλουθα οι διάδικοι 
παρίστανται µετά ή δια του πληρεξουσίου τους δικηγόρου και δεν είναι επιτρεπτή η 
κατά το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολ∆ παράστασή τους µε µονοµερή ή κοινή δήλωση των 
πληρεξουσίων δικηγόρων τους (ΑΠ 866/2008, ΑΠ 829/2008). Σε τέτοια περίπτωση, 
αν ο διάδικος παραστεί µε δήλωση θεωρείται ως µη νοµίµως παριστάµενος και 
δικάζεται ερήµην και ως εκ τούτου, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω οι 
προτάσεις του και οι σ'αυτές περιεχόµενοι αυτοτελείς ισχυρισµοί, καθώς και τα 
επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα, δεν λαµβάνονται υπόψη (ΑΠ 
251/2009), ιδρυοµένων σε αντίθετη περίπτωση των αναιρετικών λόγων των 
διατάξεων των αριθµών 11 περ.β και 8 περ.α του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Εξάλλου η 
απαγόρευση παράστασης µε δήλωση αφορά και τους δύο διαδίκους, δηλαδή και 
αυτόν που παραστάθηκε κανονικά στον πρώτο βαθµό (ΑΠ 652/2011, ΑΠ 251/2009, 
ΑΠ 1326/2008). 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 106, 115, 237, 240, 242, 260, 270, 346, 524, 528, 559 αριθ. 11, 591,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 680 
Έτος: 2005 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 118 αριθ.4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 
3 του ΚΠολ∆. προκύπτει, ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά 
τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο 
δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης από τους περιοριστικώς αναφερόµενους στο 
άρθρο 559 ΚΠολ∆. θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση. ∆ιαφορετικά ο λόγος 
αναίρεσης απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως αόριστος, χωρίς να είναι επιτρεπτή η 
συµπλήρωση των στοιχείων που λείπουν µε παραποµπή σε άλλα διαδικαστικά 
έγγραφα. Ειδικότερα ως προς τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθ. 11 λόγο 
αναίρεσης, πρέπει να εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα που το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη χωρίς να προσκοµισθούν ή δεν έλαβε αυτά 
υπόψη ενώ προσκοµίστηκαν νόµιµα, να προσδιορίζεται το περιεχόµενό τους και το 
παραδεκτό της προσαγωγής τους και να αναφέρεται ότι έγινε επίκληση και 
προσκοµιδή τους, ακόµη και αν έπρεπε να ληφθούν υπόψη αυτεπαγγέλτως. Τέλος 
πρέπει να καθορίζεται ο ισχυρισµός, το βάσιµο ή αβάσιµο του οποίου θα 
αποδεικνυόταν µε το αποδεικτικό µέσο και οι λόγοι για τους οποίους ο ισχυρισµός 
αυτός ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσης, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση. Για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης µε τον οποίο προβάλλεται η 
αιτίαση ότι η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάσιµη, γιατί περιέχει αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς αιτιολογίες, πρέπει να καθορίζεται, εκτός των άλλων, σε τι συνίσταται η 
αντίφαση και από ποια αντιτιθέµενα µέρη των αιτιολογιών προκύπτει και σε τι 
συνίσταται η ανεπάρκειά τους, ποιο δηλαδή στοιχείο αναγκαίο για την επάρκειά τους 
λείπει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο οι ουσιαστικές 
παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας (ΟλΑΠ 32/1996 και 27/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2005  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1296 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο από το άρθ. 559 αριθµ. 11γ  ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν όπως είναι τα έγγραφα που προσκοµίζονται είτε για 
άµεση απόδειξη είτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου κατά την έννοια 
της πιο πάνω διάταξης για την ίδρυση αυτού του λόγου αναίρεσης αρκεί µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας των 
επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία αυτό, σύµφωνα 
µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆, έχει 
υποχρέωση να λάβει υπόψη για τη συναγωγή του αποδεικτικού του πορίσµατος σε 
σχέση µε τα πραγµατικά περιστατικά, που κατέστησαν αντικείµενο της απόδειξης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1799 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 11 περ.γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου, κατά την έννοια του πιο πάνω εδαφίου, για την 
ίδρυση του λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη 
υπόψη από το δικαστήριο προσκοµισθέντων µε επίκληση αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη κατά τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 636 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 270 παρ. 2 εδ. α & β, 335, 338, 339, 340 και 346 
ΚΠολ∆, όπως ισχύουν µετά το Ν. 2915/2001, συνάγεται ότι το δικαστήριο της 
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση 
οι διάδικοι, διαφορετικά υποπίπτει στην πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης 
από τον αριθµό 11γ του άρθρ.559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1429/1997). Ειδικότερα ο λόγος αυτός 
αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά 
και αναλόγως έγκυρα αποδεικτικά µέσα που παραδεκτά επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων 
και νόµιµα προσκόµισε ο ίδιος ή οποιοσδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους (ΑΠ 
774/1996, 70/2008, 222/2008) προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη 
κρίσιµων γεγονότων ή ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της απόφασης 
(ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 105/2005, 953/2005), το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη 
σχετική παράλειψη (ΑΠ 1874/2008). Κατά την έννοια αυτή ο ισχυρισµός για την 
απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου έγινε η προσκόµιση και η επίκληση του κρίσιµου 
αποδεικτικού µέσου, πρέπει να είναι νόµιµος και να προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο της ουσίας, δηλαδή δεν αρκεί ο ισχυρισµός να είχε προταθεί παραδεκτά 
µόνο στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε 
λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις) και στο 
δεύτερο βαθµό, εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι απόφαση δευτεροβάθµιου 
δικαστηρίου (ΑΠ 1011/1994). Για την ίδρυση πάντως του παραπάνω λόγου 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του (ΑΠ 1134/1993). Ωστόσο στην 
προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν 
µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 
1072/2005). Για την πληρότητα όµως του ίδιου λόγου αναίρεσης πρέπει στο 
αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι 
έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο της ουσίας προς 
απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος 
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πρέπει επίσης να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε 
παραδεκτή επίκλησή του στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 1535/1995, 567/1996). 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται 
αν το δικαστήριο, παρά το νόµο, δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός 
αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε πράγµατα, δηλαδή 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει 
προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά ή όταν δεν εκτίθεται στην 
απόφαση, ούτε γενικώς, από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε το δικαστήριο την 
απόδειξη γι' αυτά (ΑΠ 1/2008), δεν απαιτείται όµως η απόφαση να αξιολογεί ειδικώς 
τα επιµέρους αποδεικτικά µέσα, προσδιορίζοντας τι προκύπτει από κάθε αποδεικτικό 
µέσο και ποιον ισχυρισµό στηρίζει (ΑΠ 1205/1990). Εφόσον συνεπώς προκύπτει από 
την απόφαση ότι το δικαστήριο άντλησε την κρίση του από αποδεικτικά µέσα, που 
παραδεκτά προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, δεν ιδρύεται ο παραπάνω λόγος αναίρεσης, 
ούτε βέβαια ελέγχεται µε το λόγο αυτό η ορθότητα του αποδεικτικού πορίσµατος, στο 
οποίο το δικαστήριο κατέληξε και ως προς το οποίο η κρίση του είναι γενικώς 
ανέλεγκτη αναιρετικά, εκτός αν πρόκειται για ανεπάρκεια ή ασάφεια των αιτιολογιών 
της απόφασης, οπότε ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 
ΚΠολ∆. 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆, κατά την οποία επιτρέπεται 
αναίρεση, αν το δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς 
το βάρος της απόδειξης, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός αναίρεσης συντρέχει, όταν το 
βάρος της απόδειξης επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα, ενώ κατά το νόµο (άρθρ. 338 
ΚΠολ∆) αυτός δεν το έφερε, µ' αποτέλεσµα ο σχετικός ισχυρισµός του να απορριφθεί 
για έλλειψη ή ανεπάρκεια αποδείξεων (ΑΠ 567/1984, 140/2006) ή ανάλογα παρά την 
έλλειψη ή ανεπάρκεια των αποδείξεων να γίνει σε βάρος του δεκτός ισχυρισµός του 
αντιδίκου του, αν και θα έπρεπε η έλλειψη ή η ανεπάρκεια των αποδείξεων να 
οδηγήσουν στην παραδοχή του ισχυρισµού του αναιρεσείοντος ή στην απόρριψη του 
ισχυρισµού του αντιδίκου του, µε επίρριψη έτσι ορθά στον τελευταίο του βάρους της 
απόδειξης. Ο αναιρετικός δηλαδή αυτός λόγος προϋποθέτει ότι το δικαστήριο, µετά 
την εξάντληση όλων των νόµιµων αποδεικτικών µέσων, αµφιβάλλει, οπότε ελέγχεται 
αναιρετικά η εσφαλµένη κατανοµή ανάµεσα στους διαδίκους του κινδύνου της 
αµφιβολίας του δικαστηρίου, δηλαδή αν ο αµφίβολος ισχυρισµός ορθά κρίθηκε ως 
βάσιµος ή αβάσιµος. Κατά την ίδια έννοια ιδρύεται ο παραπάνω λόγος αναίρεσης και 
όταν ο βαρυνόµενος µε την ανατροπή νόµιµου τεκµηρίου δεν προσκοµίζει αποδείξεις 
ικανές να ανατρέψουν αναµφίβολα το τεκµήριο, αλλά παρόλα αυτά κρίνεται ότι 
επήλθαν οι συνέπειες ανατροπής του τεκµηρίου, αφού και στην περίπτωση αυτή ο 
κίνδυνος της αµφιβολίας του δικαστηρίου επιρρίπτεται εσφαλµένα στον αντίδικο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 240, 270, 335, 338, 339, 340, 346, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 320 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο κήρυξη απαραδέκτου. 
Ένορκες βεβαιώσεις. Νοµιµότητα κλήτευσης για λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.Το 
Σάββατο, χωρίς να είναι αργία ή εξαιρετέα, δεν είναι εργάσιµη ηµέρα και όταν ο 
νόµος για την επιχείρηση ορισµένης διαδικαστικής πράξεως τάσσει προθεσµία, που 
αναφέρεται σε εργάσιµες ηµέρες δεν πρέπει στην προθεσµία αυτή να προσµετράται 
το Σάββατο. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη στην έκβαση της δίκης. Παραβίαση ευθέως ή εκ πλαγίου κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου. 
- O λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παραβιάζει την υποχρέωσή του να λάβει υπόψη όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, για την απόδειξη 
ισχυρισµού, που προτάθηκε νόµιµα και ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 περ. δ' του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε απαράδεκτο. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 270 παρ. 2 
εδ. 2 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 12 του ν. 
2145/2001, επιτρέπεται η χρήση ενόρκων βεβαιώσεων και κατά την τακτική 
διαδικασία, δικονοµικό καθεστώς από το οποίο διέπεται και η ένδικη υπόθεση µε 
βάση το χρόνο έναρξης της ισχύος του από 1-1-2002 (άρθρο 15 του ν. 2943/2001) και 
προσδιοριστικό κριτήριο την ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου συζήτηση της 
υπόθεσης (άρθρο 22 του ν.2915/2001), η οποία στην ερευνώµενη υπόθεση έλαβε 
χώρα κατά τη δικάσιµο της 14-3-2008. Σύµφωνα δε µε την ως άνω διάταξη "Ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη και του συµβολαιογράφου λαµβάνονται υπόψη 
µόνον αν έχουν συνταχθεί πριν από τη δικάσιµο και µετά προηγούµενη κλήτευση του 
αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση". Απαραίτητη, 
συνεπώς, προϋπόθεση για την εκτίµηση των ενόρκων βεβαιώσεων από το δικαστήριο 
της ουσίας αποτελεί η λήψη τους µετά από προηγούµενη πριν από δύο τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες κλήτευση του αντιδίκου του διαδίκου που τις επικαλείται και τις 
προσκοµίζει, ο οποίος και υποχρεούται στην επίκληση και απόδειξη της κλήτευσης, 
εκτός αν ο αντίδικός του παραστάθηκε κατά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης. Το 
δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως τη νοµιµότητα της κλήτευσης του 
αντιδίκου, γιατί η έλλειψή της έχει ως συνέπεια ότι η ένορκη βεβαίωση δεν είναι 
απλώς άκυρη, αλλά ανύπαρκτη ως αποδεικτικό µέσο και, εποµένως, αν το δικαστήριο 
της ουσίας λάβει υπόψη του ένορκη βεβαίωση χωρίς να έχει νοµίµως κλητευθεί ο 
αντίδικος, (που δεν παρέστη κατά τη λήψη της), λαµβάνει υπόψη του ανεπίτρεπτο 
από το νόµο αποδεικτικό µέσο. Τέλος, µε το άρθρο 1 § 1 της από 29-12-1980 πράξης 
νοµοθετικού περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το ν. 1157/1981, καθιερώθηκε από 1 
Ιανουαρίου 1981 πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας, αρχόµενη από ∆ευτέρα µέχρι και 
Παρασκευή για το προσωπικό του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής 
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αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Ακολούθως, στην παρ. 
10 του ίδιου άρθρου ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι το Σάββατο δεν θεωρείται ως ηµέρα 
αργίας, (εξαιρέσιµη), και δεν καταβάλλονται στο απασχολούµενο προσωπικό οι 
προβλεπόµενες από το νόµο προσαυξήσεις, στη δε επόµενη παρ. 11 ορίζεται ποιες 
είναι οι ηµέρες αργίας και ηµιαργίας των ανωτέρω υπηρεσιών. Τέλος, κατά την παρ. 
12 του ίδιου άρθρου, η διαδροµή των προθεσµιών, που τάσσονται από το νόµο ή τα 
δικαστήρια, αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της επιδόσεως ή του γεγονότος που 
αποτελεί την αφετηρία της και λήγει τη 19.00 ώρα της τελευταίας ηµέρας, εάν δε 
αυτή είναι κατά νόµο εξαιρετέα ή Σάββατο λήγει την ίδια ώρα της εποµένης 
εργάσιµης ηµέρας. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το Σάββατο, χωρίς να είναι 
αργία ή εξαιρετέα, δεν είναι εργάσιµη ηµέρα και όταν ο νόµος για την επιχείρηση 
ορισµένης διαδικαστικής πράξεως τάσσει προθεσµία, που αναφέρεται σε εργάσιµες 
ηµέρες δεν πρέπει στην προθεσµία αυτή να προσµετράται το Σάββατο, όπως ακριβώς 
και η Κυριακή, εφόσον κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση των πράξεων 
για τις οποίες η προθεσµία τίθεται µε κριτήριο την εργάσιµη ηµέρα, η οποία δεν 
µπορεί παρά να νοηθεί και σε σχέση µε τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη 
δυνατότητα επιχειρήσεως διαδικαστικών πράξεων που απευθύνονται στο δικαστήριο. 
Ο νοµοθέτης έχει γνώση των εννοιών και µε σαφή διάκριση χρησιµοποιεί τους όρους 
"εργάσιµες ηµέρες" όπως στα άρθρα 237 παρ. 3, 268 παρ. 4, 270 παρ. 2, 632 παρ. 1, 
633 παρ. 2, 929 παρ. 1, 979 παρ. 2 Κ.Πολ.∆. ή "ηµέρες αργίας ή εξαιρετέες" όπως 
στα άρθρα 125 παρ. 1, 144 παρ. 1, 145 παρ. 4 κλπ. του ίδιου Κώδικα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, δε κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης και όχι οι αρνητικοί απλώς ισχυρισµοί ή εκείνοι που αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν ιδρύεται όµως ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό Συνεπώς, αν από την προσβαλλόµενη µε 
αναίρεση απόφαση προκύπτει ότι ο ισχυρισµός εξετάσθηκε και απορρίφθηκε ως 
απαράδεκτος ή αβάσιµος από το δικαστήριο της ουσίας, παρά τα όσα αντίθετα 
υποστηρίζονται στο αναιρετήριο, ο σχετικός από τη διάταξη αυτή λόγος απορρίπτεται 
ως αβάσιµος. 
- Για την ίδρυση του από το άρθρο 559 αριθ. 11 περιπτ. γ' ΚΠολ∆, του 
προµνηµονέθηκε, λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για 
το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει 
υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆, υπό την 
προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε 
το αποδεικτικό µέσο ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά 
δηλαδή στο διατακτικό της απόφασης. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την 
ειδική µνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που 
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επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος 
αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, 
σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο 
αναµφίβολο ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, 
θεµελιώνεται ο αναιρετικός αυτός λόγος.  
-Οι προβλεπόµενοι από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ λόγοι αναίρεσης, 
ιδρύονται όταν το δικαστήριο παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου κανόνες ουσιαστικού 
δικαίου. ∆εν ιδρύονται, συνεπώς, όταν προβάλλεται ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση 
κανόνων δικονοµικού δικαίου, όπως είναι και οι διατάξεις των άρθρων 249 και 250 
του ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 104, 142, 143, 144, 145, 226, 237, 249, 250, 268, 270, 559 αριθ. 1, 559 
αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 575, 576, 632, 633, 929, 979, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1677 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι το 
δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό 
πόρισµα αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα 
τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η 
παράβαση της υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ.γ' 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Αυτός θεµελιώνεται, όχι µόνον όταν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν βεβαιώνει, ότι έλαβε υπόψη του και τα έγγραφα τα οποία επικαλέστηκαν 
και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά και όταν παρά τη βεβαίωση αυτή, από το 
περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται απόλυτα βέβαιο, ότι λήφθηκαν υπόψη όλα 
ή ορισµένα από τα έγγραφα αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1585 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι 
το δικαστήριο, για να σχηµατίσει την δικανική του πεποίθηση ως προς την 
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βασιµότητα ή µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών ισχυρισµών, 
που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. Βέβαια δεν αποκλείεται το 
δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, 
λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, το γεγονός, 
όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα υπόλοιπα, αρκεί να γίνεται 
αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, που νόµιµα επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι. Η 
παράβαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 
αριθµός 11 περίπτωση γ' του ΚΠολ∆, ο οποίος στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, υπό 
την αποκλειστική, βέβαια, προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο 
διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως. Αρκεί δε για την ίδρυση του 
λόγου αυτού αναιρέσεως, καθόσον αφορά την παραπάνω περίπτωση, και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη συγκεκριµένο 
αποδεικτικό µέσο. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 339, 432 και 444 αριθµ. 
3 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι νόµιµα αποδεικτικά µέσα, των οποίων η µη λήψη υπόψη 
από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον προαναφερόµενο από τον αριθµό 11 
περίπτωση γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, είναι και οι φωτογραφίες, 
στην έννοια των οποίων περιλαµβάνεται κάθε υλική αποτύπωση οπτικών εικόνων µε 
µηχανικά µέσα, από τις οποίες µπορούν να συναχθούν περαιτέρω δικαστικά τεκµήρια 
(ΑΠ 139/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 789 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατ' άρθρο 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 62, 339,409, 410 και 415-
420 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ως µάρτυρες, µε τις καταθέσεις των οποίων 
παρέχονται στο δικαστή πληροφορίες για τα αµφισβητούµενα ουσιώδη πραγµατικά 
γεγονότα της επίδικης υποθέσεως, µπορούν να εξετασθούν µόνο, τρίτα πρόσωπα, και 
όχι οι διάδικοι, η εξέταση των οποίων δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µαρτυρία, αλλά 
αποτελεί επικουρικό αποδεικτικό µέσο, επιτρεπόµενο µόνο αν τα πραγµατικά 
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γεγονότα δεν αποδείχθηκαν ή αποδείχθηκαν ατελώς µε τα άλλα αποδεικτικά µέσα. Η 
ρύθµιση αυτή, για την ταυτότητα του λόγου, προσήκει και επί των προβλεποµένων 
στο άρθρο 270 παρ.2 εδαφ. γ' ΚΠολ∆ ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου, µε τις οποίες τρίτα πρόσωπα καταθέτουν ότι γνωρίζουν για τα 
αποδεικτέα γεγονότα. Έτσι, ένορκη βεβαίωση διαδίκου στον Ειρηνοδίκη ή στον 
συµβολαιογράφο είναι νοµικώς ανυπόστατη ως αποδεικτικό µέσο και δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο, παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. "Πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι πραγµατικοί 
ισχυρισµοί, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή 
κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως 
επιθετικό (βάση αγωγής, ανταγωγής), είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, 
αλλ' όχι και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα, νοµικά 
ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από την εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι 
ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα για την υποστήριξη των απόψεων των 
διαδίκων (ΟλΑΠ 3/1997-ΑΠ 22/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 339,409, 410, 415 - 420, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 826 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340, 341, και 346 του ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι, ο δικαστής, για να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς 
ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, 
υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής 
ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. γ ΚΠολ∆, λόγο 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 341, 346, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 854 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. 
- Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το δικαστήριο της 
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα 
αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του όλα τ' αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και νόµιµα προσκοµίζουν 
οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις. Η παράβαση της ανωτέρω 
υποχρέωσης του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 
αρ.11 ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης. Εξάλλου, οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη 
ή συµβολαιογράφου, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά την ενώπιον του 
µονοµελούς πρωτοδικείου διαδικασία σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 270 παρ.2 
εδ.β' ΚΠολ∆, αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό µέσο σε σχέση µε τα 
έγγραφα και πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στην απόφαση, ενώ η µη λήψη αυτών 
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει, όπως προαναφέρθηκε, τον από τον 
αριθµό 11 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης, εφόσον, βέβαια, είχαν 
προσκοµιστεί και είχε γίνει επίκλησή τους (ΑΠ. 19/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 101 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθησή του, ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως 
οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό 
της κρίσης του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να 
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
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αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 παρ.11 περ.γ' Κ.Πολ.∆. υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο 
διάδικος, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνον ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός, καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 
14/2005). Εξάλλου, επί παραπόνου για µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων, που 
προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει για το παραδεκτό του λόγου αυτού, να 
εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενό τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους (ΑΠ 1851/2007, ΑΠ 
239/2012, ΑΠ 228/2012).  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 παρ. 19 ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης βάσεως 
της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ559/2009, ΑΠ1334/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 53 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αληθείας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι.  
Εξ άλλου, ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 11 γ ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού, για την οποία αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη τέτοια 
αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 1506/2006, 1494/2009) πρέπει το αποδεικτικό µέσο να είναι 
χρήσιµο προς άµεση ή έµµεση απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό 



 

[47] 
 

λυσιτελή, δηλ. που επιδρά στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο, ή ισχυρισµό 
περί αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 1190/82). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11 γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 54 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση, συνεκτιµά ελεύθερα όλα 
τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για την 
απόδειξη των ισχυρισµών τους, οι οποίοι ασκούν επιρροή στην έκβαση της δίκης. 
Και έχει µεν υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογήσει σχετικώς την απόφασή του, 
να αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο αποδεικτικό του πόρισµα, όχι 
όµως και να κάνει ειδική µνεία καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που έλαβε υπόψιν 
του. Αν, όµως, από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται απολύτως 
βέβαιο, ότι, για το σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης επί ενός ουσιώδους ζητήµατος, 
ελήφθησαν υπόψιν και συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, που µε επίκληση 
προσκοµίσθηκαν, τότε ιδρύεται ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθµ.11γ ΚΠολ∆ 
λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 559 αριθ.11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 161 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Επαναφορά στην προτέρα κατάσταση µετά 
από αναίρεση της απόφασης. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού, που έχει ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως για τη 
στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών 
για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προσκοµισθέντων µε επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (Β' ΟλΑΠ 2/2008). 
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- Όταν ορίζεται από το άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, ότι αν αναιρεθεί η απόφαση, οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
αναιρέθηκε, προδήλως εννοεί τους διαδίκους που µετέσχον στην αναιρετική δίκη 
µεταξύ των οποίων διεξάγεται κατά παραποµπή η νέα δίκη ενώπιον του Εφετείου. 
∆εν περιλαµβάνονται και οι διάδικοι εκείνοι οι οποίοι δεν µετέσχον στην αναιρετική 
δίκη, έστω και αν µετέσχον στην εφετειακή δίκη στα πλαίσια άλλης 
συνεκδικασθείσης εφέσεως. Ως προς τους διαδίκους αυτούς υπάρχει δεδικασµένο από 
την τελεσίδικη απόφαση, η οποία µπορεί να έχει καταστεί και αµετάκλητη, γιατί 
παρήλθε η προς άσκηση αναιρέσεως προθεσµία του νόµου (ΑΠ 81/2012 κ.α.). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 580 παρ. 3 του ΚΠολ∆, "αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει 
την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις 
παρ. 1 και 2 (δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή παράβαση των διατάξεων, των 
σχετικών µε την αρµοδιότητα) παραπέµπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση σε 
άλλο δικαστήριο ισόβαθµο και οµοειδές προς εκείνο, το οποίο εξέδωσε την απόφαση 
που αναιρέθηκε. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η αναίρεση της 
απόφασης και εποµένως και η εξαφάνιση της µπορεί να είναι ολική ή µερική. Τούτο 
θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχουν προσβληθεί όλα ή κάποιο από τα περισσότερα 
κεφάλαια αυτής. Ειδικότερα η απόφαση αναιρείται κατά το µέτρο παραδοχής της 
αναιρέσεως, δηλαδή κατά τα κεφάλαια (αιτήσεις παροχής έννοµης προστασίας), τα 
οποία αφορά ο δεκτός γενόµενος λόγος αναιρέσεως καθώς και εκείνα που 
συνάπτονται αρρήκτως προς τα αναιρεθέντα. Από την έκταση αυτή της αναιρέσεως 
προκύπτει ότι το συγκεκριµένο περιεχόµενο της αναιρετικής αποφάσεως κατισχύει 
κάθε αντίθετης γενικής διατυπώσεως αυτής και µάλιστα του τυχόν χαρακτηρισµού 
της από αυτήν της εκτάσεως της αναιρέσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως ως 
ολικής. Εποµένως στο δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση συζητείται µέσα στα 
όρια που διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση. Αν η απόφαση αναιρεθεί 
µερικώς, ως προς ορισµένα κεφάλαια της όλης δίκης, τότε µόνον ως προς αυτά 
εξαφανίζεται η απόφαση και η εξουσία του δικαστηρίου της παραποµπής δεν 
εκτείνεται στα άλλα κεφάλαια, ως προς τα οποία διατηρείται το δεδικασµένο της 
απόφασης, το οποίο λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εκτός 
από τα κεφάλαια που συνδέονται αρρήκτως µε τα αναιρεθέντα, οπότε 
συναναιρούνται. Αν η απόφαση αναιρεθεί στο σύνολο της αποβάλλει την ισχύ της, οι 
δε διάδικοι επανέρχονται στην πριν από αυτήν κατάσταση. Στο σύνολο της θεωρείται 
ότι αναιρείται µία απόφαση όταν η αναιρούσα αυτήν απόφαση δεν περιορίζει µε 
σχετική διάταξη την αναίρεση σε ορισµένο ή ορισµένα κεφάλαια της όλης δίκης ή ως 
προς µερικούς από τους διαδίκους. Περίπτωση εν όλω αναίρεσης συντρέχει και όταν 
ο αναιρετικός λόγος που έγινε δεκτός πλήττει κατά νοµική ακολουθία το κύρος της 
όλης απόφασης, σύµφωνα µε το διατακτικό της αναιρετικής, αλλά σε συνδυασµό και 
µε το αιτιολογικό της. Με την αναίρεση της απόφασης, κατά το µέτρο παραδοχής της 
αντίστοιχης αίτησης, κατά το σύνολο του ενός ενιαίου κεφαλαίου ή των πλειόνων 
κεφαλαίων, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τη 
συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεθείσα, δηλαδή αναβιώνει η αίτηση 
παροχής έννοµης προστασίας, έφεση, αγωγή. Έτσι, αν αναιρεθεί η απόφαση του 
Εφετείου, και δεν πρόκειται για τις περιπτώσεις του άρθρου 580 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, 
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δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την 
αρµοδιότητα, αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση και η κατ' αυτής έφεση, που θα κριθεί 
πάλι από το Εφετείο. Ειδικότερα, σε περίπτωση προσεπικλήσεως και σωρεύσεως µετ' 
αυτής επικουρικής παρεµπίπτουσας αγωγής αποζηµιώσεως από τον εναγόµενο της 
κυρίας αγωγής κατά του δικονοµικού αυτού εγγυητή και απορρίψεως της κύριας 
αγωγής και κατ' επέκταση, ως αλυσιτελούς, της παρεµπίπτουσας αγωγής η αναίρεση 
της αποφάσεως κατά το κεφάλαιο της κύριας αγωγής συνεπάγεται και την αναίρεση 
αυτής κατά το κεφάλαιο της παρεµπίπτουσας αγωγής αποζηµιώσεως, ως αρρήκτως 
συνδεόµενο µε εκείνο της κύριας αγωγής. ∆ιάφορο είναι το θέµα επί της εφέσεως 
λόγω της ρυθµίσεως του µεταβιβαστικού αυτής αποτελέσµατος (ΚΠολ∆ 522), 
αναγκαίο επακόλουθο του συστήµατος εφέσεως που καθιέρωσε ο ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα, η έφεση αποσκοπεί όχι µόνο στον έλεγχο των σφαλµάτων της 
εκκαλούµενης αποφάσεως, αλλά και στην αναδίκαση της ουσίας της υποθέσεως, µε 
την υποβολή µάλιστα και νέων πραγµατικών ισχυρισµών (ΚΠολ∆ 527). Εποµένως θα 
πρέπει, αναπόφευκτα, να προσδιορισθεί επίσης το µέτρο και το εύρος της 
συζητήσεως της υποθέσεως στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 346, 522, 559 αριθ. 11γ, 579, 580, 
ΠΚ: 314, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 987 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εσφαλµένη κατανοµή του αντικειµενικού βάρους αποδείξεως. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη συµµόρφωση του δικαστηρίου 
προς την αναιρετική απόφαση. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση 
των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 338 παρ.1 ΚΠολ∆ κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα 
πραγµατικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αυτοτελή αίτηση ή 
ανταίτηση του. Με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται στους διαδίκους το δικανικό βάρος 
αποδείξεως των πραγµατικών γεγονότων, τα οποία ο εφαρµοστέος κανόνας δικαίου 
προϋποθέτει γενικά και αφηρηµένα για να ισχύει η έννοµη συνέπεια, της οποίας 
διώκεται η δικαστική διάγνωση. Το βάρος αποδείξεως διακρίνεται σε υποκειµενικό 
και αντικειµενικό. Το υποκειµενικό προσδιορίζει τον διάδικο, στον οποίο το 
δικαστήριο πρέπει να επιβάλλει µε απόφαση του την ευθύνη προσκοµιδής του 
αποδεικτικού υλικού προς βεβαίωση στον απαιτούµενο βαθµό της πλήρους δικανικής 
προϋποθέσεως των θεµελιωτικών της αξιώσεως του πραγµατικών γεγονότων. Το 
πεδίο εφαρµογής του υποκειµενικού βάρους αποδείξεως έχει περιορισθεί σηµαντικά 
µετά την κατάργηση της προδικαστικής αποφάσεως (άρθρο 14 του ν. 2915/2001) και 
την εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 270 ΚΠολ∆ σε όλες τις υποθέσεις. 
Αντίθετα αντικειµενικό βάρος αποδείξεως είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο διάδικος 
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στη περίπτωση αµφιβολίας του δικαστή ως προς τη συνδροµή των θετικών 
προϋποθέσεων γενέσεως της επίδικης έννοµης συνέπειας. Η εσφαλµένη κατανοµή 
του αντικειµενικού βάρους αποδείξεως, µε την έννοια εσφαλµένου προσδιορισµού, 
του φέροντος τον κίνδυνο της αµφιβολίας του δικαστή ως προς τη συνδροµή των 
θετικών προϋποθέσεων γενέσεως της επίδικης έννοµης συνέπειας διαδίκου, 
στοιχειοθετεί τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 13 Κ.Πολ.∆ λόγο αναιρέσεως.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
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- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ.18 ΚΠολ∆ δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο της παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση. Ο 
αναιρετικός αυτός λόγος αναφέρεται σε κάθε παράλειψη του δικαστηρίου της 
παραποµπής να συµµορφωθεί µε το κριθέν από την αναιρετική απόφαση νοµικό 
ζήτηµα, που µπορεί να ανάγεται είτε στο ουσιαστικό είτε στο δικονοµικό δίκαιο.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. Κατ' ακολουθίαν οι λόγοι της 
αναίρεσης, πρώτος, δεύτερος (κατά το σχετικό του µέρος), τρίτος, τέταρτος, πέµπτος, 
έκτος και έβδοµος (κατά το σχετικό του µέρος) από τον αριθ.11 περ.γ' του άρθρου 
559 ΚΠολ∆ πρέπει ν' απορριφθούν ως αβάσιµοι, διότι από τη ρητή βεβαίωση που 
υπάρχει στην προσβαλλόµενη απόφαση, ότι λήφθηκαν υπόψη οι ένορκες καταθέσεις 
των µαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως που περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την 
εκκαλουµένη πρακτικά και τα έγγραφα που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι 
διάδικοι σε συνδυασµό µε όλο το περιεχόµενο αυτής προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι 
το ∆ικαστήριο για να καταλήξει στο αποδεικτικό του πόρισµα έλαβε υπόψη του και 
την κατάθεση της µάρτυρας απόδειξης καθώς και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται 
στους ανωτέρω λόγους, τα οποία προσκόµισε και επικαλέστηκε η εναγοµένη 
(ορισµένα από αυτά µνηµονεύονται και ειδικά στην προσβαλλόµενη απόφαση).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
Ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την εκτίµηση των 
αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή 
µεγαλύτερη από εκείνη που δεσµευτικά γι' αυτό (δικαστήριο) καθορίζει ο νόµος και 
δεν στοιχειοθετείται όταν το δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως 
έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 340 ΚΠολ∆), αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα, που κατά νόµο έχουν την ίδια αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη 
βαρύτητα ή αξιοπιστία (ΑΠ 478/2009, 212/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1400, 
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ΚΠολ∆: 270, 338, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 
18, 559 αριθ. 19, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 76 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος απόδειξης. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Σύµφωνα µε το άρθ. 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν το 
δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος 
απόδειξης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως εσφαλµένη εφαρµογή των 
ορισµών του νόµου για το βάρος της απόδειξης νοείται η παρά τους ορισµούς του 
άρθ. 338 ΚΠολ∆ κατανοµή του (υποκειµενικού) βάρους απόδειξης που προϋποθέτει 
την έκδοση µη οριστικής (παρεµπίπτουσας) απόφασης για αποδείξεις, τέτοια, όµως, 
απόφαση δεν εκδίδεται στην διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθ. 670, 671, 
674§2 ΚΠολ∆), κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλοµένη απόφαση και στην οποία 
δεν υπάρχει υποκειµενικό βάρος απόδειξης και εποµένως στην διαδικασία αυτή δεν 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης. Κατά συνέπεια ο 2ος λόγος της κρινόµενης 
αίτησης, κατά τον οποίο το δικαστήριο της ουσίας εσφαλµένα εφάρµοσε τους 
ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης πρέπει ν' απορριφθεί ως 
απαράδεκτος.  
- Από τις διατάξεις των άρθ. 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο της ουσίας για να σχηµατίσει την κρίση του σχετικά µε τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης υποχρεούται να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι προς απόδειξη ή ανταπόδειξη αυτών, 
µεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής 
ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθ. 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης, 
για την στοιχειοθέτηση του οποίου αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών ως προς την 
λήψη υπόψη συγκεκριµένου αποδεικτικού µέσου, µόνο, όµως, το γεγονός ότι δεν 
γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάποιου αποδεικτικού µέσου, σε 
αντίθεση µε άλλα που ειδικά µνηµονεύονται και εξαίρονται λόγω της κατά την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου µεγαλύτερης σηµασίας τους, δεν θεµελιώνει τον 
ανωτέρω λόγο αναίρεσης, εφόσον από το περιεχόµενο της απόφασης σαφώς 
προκύπτει ότι αυτό λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο. Ειδικότερα, οι ένορκες 
βεβαιώσεις που προβλέπονται κατ' άρθ. 671§1 εδ. δ' ΚΠολ∆ δεν αποτελούν 
(καταρχήν) έγγραφα κατά την έννοια των άρθ. 339 επ. ΚΠολ∆, αλλά ιδιαίτερο και 
αυτοτελές αποδεικτικό µέσο και γι' αυτό πρέπει να γίνεται ρητή µνεία αυτών στην 
απόφαση, η δε αναφορά σ' αυτήν ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και όλα τα µε 
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επίκληση νόµιµα προσκοµισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα δεν αποδεικνύει ότι 
το δικαστήριο έλαβε υπόψη και τις βεβαιώσεις αυτές. Οι ένορκες, όµως, βεβαιώσεις 
που έχουν ληφθεί εξ αφορµής και στα πλαίσια άλλης δίκης µεταξύ των αυτών ή 
άλλων διαδίκων και προσκοµίζονται µε επίκληση κατά την συζήτηση άλλης αγωγής 
δεν αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο αλλ' απλά έγγραφα που συνεκτιµώνται για 
την συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, ως εκ τούτου δε στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται ρητή µνεία τους στην απόφαση και η παράλειψη αυτής δεν ιδρύει τον ως 
άνω αναιρετικό λόγο.  
- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, δηλ. χωρίς να έχει προσκοµισθεί 
οποιαδήποτε απόδειξη ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την 
απόδειξη γι' αυτά, ο λόγος, όµως, αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, όταν από την 
προσβαλλοµένη απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο κατέληξε στην επί της ουσίας 
κρίση του µε βάση τ' αναφερόµενα σ' αυτήν αποδεικτικά µέσα.  
- Σύµφωνα µε την διάταξη του αριθ. 19 του ιδίου ως άνω άρθρου αναίρεση 
επιτρέπεται και εάν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την ως άνω διάταξη, που αποτελεί 
κύρωση της παράβασης του άρθ. 93§1 του Συντάγµατος, προκύπτει, ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτήν λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας) ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την 
επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής 
αιτιολογία) ή αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία), όταν δηλ. δεν 
προκύπτει από την απόφαση ποια πραγµατικά περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε 
συνδυασµό µε το διατακτικό της να κριθεί περαιτέρω, αν στην συγκεκριµένη 
περίπτωση συνέτρεχαν τα στοιχεία για την εφαρµογή της διάταξης που εφαρµόσθηκε. 
Ελλείψεις, όµως, αναγόµενες µόνο στην στάθµιση και ανάλυση των αποδεικτικών 
µέσων και γενικότερα στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπάρκεια αιτιολογιών, καθόσον µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε, ενώ και τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές, µε βάση τις οποίες διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια.  
- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου δεχόµενο πραγµατικά γεγονότα 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Κατά την 
έννοια της ως άνω διάταξης ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος (εσφαλµένη ανάγνωση) και αποδίδει στο 
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αποδεικτικό έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό εκείνου που πραγµατικά έχει, εξαιτίας 
του οποίου, στηριζόµενο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο αυτό, 
καταλήγει σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα πόρισµα ως προς πράγµατα που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 670, 
671, 674, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 633 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίασε των 
ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός ιδρύεται µόνον όταν η πληµµέλεια αναφέρεται σε 
ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα, που προέρχεται από παραβίαση 
δικονοµικής διατάξεως και όχι διατάξεως ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 
554/2009, ΑΠ 847/2009). Με το λόγο αυτό αναιρέσεως ελέγχεται και η αοριστία της 
αγωγής, ποσοτική ή ποιοτική (ΟλΑΠ 1573/1981, ΑΠ 556/2009). 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται 
στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει α)σαφή έκθεση των γεγονότων που 
θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από 
τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της 
διαφοράς και ορισµένο αίτηµα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθησή του, ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως 
οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό 
της κρίσεώς του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να 
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
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επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο 
διάδικος, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 
14/2005). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθή χωρίς απόδειξη. Ο όρος "πράγµατα" είναι ταυτόσηµος του αντιστοίχου 
όρου του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, δηλαδή θεωρούνται ουσιώδεις για την έκβαση 
της δίκης νοµίµως προταθέντες πραγµατικοί ισχυρισµοί, θεµελιωτικοί αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως, αντενστάσεως κ.λ.π., όχι δε και οι αρνητικοί, των ουσιωδών 
κατά τα άνω ισχυρισµών, ισχυρισµοί του διαδίκου ή τα επιχειρήµατα των διαδίκων ή 
τα συµπεράσµατα του δικαστηρίου και των διαδίκων από την εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΑΠ 1731/2008, ΑΠ 701/2008). Η πρακτική σηµασία του λόγου αυτού 
αναιρέσεως µειώθηκε µετά τον περιορισµό της προδικαστικής αποφάσεως µε τους Ν. 
2207/1994 και 2479/1997, αφού για την ίδρυσή του πρέπει το δικαστήριο να ήταν 
υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση (ΟλΑΠ 12/1991). Συνεπώς ο λόγος 
αυτός δεν ιδρύεται στις διαδικασίες των µονοµελών πρωτοδικείων (ΑΠ 1248/2006, 
ΑΠ 235/2004, ΑΠ 418/57, ΑΠ 555/93). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆., λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, αναγόµενο 
δηλαδή, στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν, από 
το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό 
πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγµατι, στην 
τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην εκτίµηση 
πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµά του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτικέο γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 109/2008, ΑΠ 
446/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στο εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
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αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011). 
- Ο εκ του νόµου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆., λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, 
καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων 
ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, 
ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που 
δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και την απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ. 30/1997, Ολοµ.ΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 12 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
Για να είναι ορισµένος και συνεπώς παραδεκτός ο λόγος αυτός αναιρέσεως, πρέπει να 
διαλαµβάνει τον συγκεκριµένο ισχυρισµό για την απόδειξη του οποίου 
προσκοµίσθηκε το αποδεικτικό µέσο, ποιά επίδραση θα ασκούσε ο ισχυρισµός αυτός 
στην έκβαση της δίκης, ποιά αποδεικτική δύναµη προσδόθηκε στο αποδεικτικό αυτό 
µέσο από το δικαστήριο της ουσίας και ποιό είναι το σχετικό σφάλµα της αποφάσεως 
(ΑΠ 1767/2007, ΑΠ 309/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 12, 559 
αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΑΚ: 681, 694,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 664 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Πώληση. Ελαττωµατικό προϊόν. Παραγραφή. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης, 
ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 554, 557, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1571 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Έφεση. 
Ερηµοδικία εκκαλούντος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες". Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
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διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 552 και 553 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι, αν η υπόθεση 
εξετασθεί και στους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας και γίνει τυπικά δεκτή η έφεση, σε 
αναίρεση υπόκειται µόνο η εφετειακή απόφαση. Και τούτο γιατί, αν η έφεση γίνει 
δεκτή, η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται κατά το µέρος που έχει εκκληθεί, ενώ αν 
απορριφθεί η έφεση, η πρωτόδικη απόφαση κατά το ίδιο µέρος επικυρώνεται και 
ενσωµατώνεται στην εφετειακή.  
- Κατά το άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολ∆, σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η 
έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους. Γιατί, παρόλο που στην 
πραγµατικότητα οι λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη 
βασιµότητα τους, θεωρείται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και για την 
αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα 
εκδόσεως αντίθετης αποφάσεως περί παραδοχής τους. Εποµένως, εάν η ασκηθείσα 
έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως απορριφθεί, λόγω ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, προσβλητή µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως είναι µόνον η (µη 
υποκείµενη πλέον σε ανακοπή ερηµοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία 
ενσωµατώνεται η πρωτόδικη. Έτσι δε τα τυχόν σφάλµατα της αποφάσεως του 
πρώτου βαθµού, αφού επικυρώνονται από το Εφετείο κατά το µέρος που εξεκλήθη, 
µπορούν να προταθούν µε την άσκηση αναιρέσεως ως σφάλµατα της δευτεροβάθµιας 
αποφάσεως, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους, παραδεκτώς 
προβαλλόµενους (ΟλΑΠ 16/1990).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 524, 552, 553, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1707 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 559 
αριθµ. 19 ΚΠολ∆, δηµιουργείται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, 
σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία 
για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός 
νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων. Έτσι επί 
αδικαιοπρακτικής ευθύνης προς αποζηµίωση ελέγχεται µε τον αναιρετικό αυτόν λόγο 
η αξιολογική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή ή µη: α) 
υπαιτιότητας στην οποία εµπεριέχεται και η αµέλεια, β) συντρέχοντος πταίσµατος και 
γ) αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς και της ζηµίας. 
Και τούτο, διότι πρόκειται για αόριστες νοµικές έννοιες που συνιστούν προϋποθέσεις 
γενέσεως της εν λόγω ευθύνης, δηλαδή στοιχεία του πραγµατικού των 
εφαρµοζόµενων στην περίπτωση αυτή κανόνων δικαίου. Η εξειδίκευση των αόριστων 
τούτων νοµικών εννοιών γίνεται µέσω των διδαγµάτων της κοινής πείρας, µε την 
οποία εξοµοιώνονται εν προκειµένω οι κανόνες της τυπικής λογικής. Αναίρεση για 
έλλειψη νόµιµης βάσεως ως προς τα διδάγµατα αυτά επιτρέπεται µόνο όταν η 
έλλειψη εντοπίζεται στην εξειδίκευση των ως άνω αόριστων νοµικών κανόνων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1706 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 559 
αριθµ. 19 ΚΠολ∆, δηµιουργείται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, 
σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία 
για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός 
νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων. Έτσι επί 
αδικαιοπρακτικής ευθύνης προς αποζηµίωση ελέγχεται µε τον αναιρετικό αυτόν λόγο 
η αξιολογική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή ή µη: α) 
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υπαιτιότητας στην οποία εµπεριέχεται και η αµέλεια, β) συντρέχοντος πταίσµατος και 
γ) αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς και της ζηµίας. 
Και τούτο, διότι πρόκειται για αόριστες νοµικές έννοιες που συνιστούν προϋποθέσεις 
γενέσεως της εν λόγω ευθύνης, δηλαδή στοιχεία του πραγµατικού των 
εφαρµοζόµενων στην περίπτωση αυτή κανόνων δικαίου. Η εξειδίκευση των αόριστων 
τούτων νοµικών εννοιών γίνεται µέσω των διδαγµάτων της κοινής πείρας, µε την 
οποία εξοµοιώνονται εν προκειµένω οι κανόνες της τυπικής λογικής. Αναίρεση για 
έλλειψη νόµιµης βάσεως ως προς τα διδάγµατα αυτά επιτρέπεται µόνο όταν η 
έλλειψη εντοπίζεται στην εξειδίκευση των ως άνω αόριστων νοµικών κανόνων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 560 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραίτηση από δικόγραφο αναίρεσης. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρεται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295 παρ.1, 297, 299 ΚΠολ∆., που 
εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, και στη 
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων, µπορεί µε 
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον 
αντίδικο του παραιτουµένου να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναίρεσης χωρίς τη 
συναίνεση του αναιρεσιβλήτου, πριν προχωρήσει η προφορική συζήτηση της ουσίας 
της υπόθεσης, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσµα ότι η αναίρεση θεωρείται 
πως δεν ασκήθηκε και η δίκη κηρύσσεται καταργηµένη ως προς το διάδικο για τον 
οποίο έγινε η παραίτηση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 559 αριθ. 19, 573, 
ΑΚ: 1033, 1045, 1051, 1192, 1194, 1198, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 944 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Οµολογία.Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
- Κατά την προεκτεθείσα έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ είναι 
ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς µόνο τι αποδείχθηκε και όχι 
γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε, αφού ελλείψεις αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ολΑΠ 861/1984). 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασης τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, όχι δε και εκείνοι που συνέχονται µε την 
ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν 
έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων (OλΑΠ 469/1984).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο χωρίς διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια 
έµµεση απόδειξη. Εξάλλου, από τα άρθρα 339 και 352 παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι, 
δικαστική είναι όχι κάθε οµολογία, αλλά εκείνη που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου 
από τον αντίδικο εκείνου που φέρει το βάρος επίκλησης και απόδειξης του 
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αµφισβητούµενου και επιβλαβούς για τον οµολογούντα γεγονότος µε σκοπό 
αποδοχής του και είναι σαφής και ορισµένη.  
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχόµενο καταδήλως διαφορετικό από το αληθινό, εξαιτίας του 
οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή η εξακρίβωσή 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 352, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΑΚ: 974, 976, 1045, 1051, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1276 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής απολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει όµως 
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). 
Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
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οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). 
Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων 
και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
1547/1997 Ελ∆νη 1997.1573). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 581 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 581, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 4 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1535 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση δικαιοδοσίας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το αρθ. 559 αρ. 4 ΚΠοΛ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο έχει 
υπερβεί την δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων, όπως καθορίζεται στο αρθ. 1 
ΚΠολ∆, το οποίο ορίζει ότι στην δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν α) οι 
διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, β)οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, γ) οι 
υποθέσεις δηµοσίου δικαίου που ο νόµος υπήγαγε σ' αυτά. Κατά δε το άρθρο 2 του 
ίδιου κώδικα κάθε επέµβαση των πολιτικών δικαστηρίων σε διοικητικές διαφορές 
που υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια ή αρχές ... απαγορεύεται. Επιτρέπεται µόνο 
η εξέταση των ζητηµάτων που προκύπτουν παρεµπιπτόντως. Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι υπέρβαση δικαιοδοσίας υπάρχει και εποµένως ιδρύεται ο από το άρθ. 
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559 αρ. 4 ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος, όταν η υπόθεση που κρίθηκε από το δικαστήριο 
δεν υπάγεται σε καµία από τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις του αρθ. 1 
ΚΠολ∆, καθώς και όταν το δικαστήριο δεν είχε διεθνή δικαιοδοσία κατά το άρθρο 3 
ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση όταν στο 
αιτιολογικό που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού δεν 
αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί 
ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που δεν εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 24/92). Για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναίρεσης 
πρέπει να διαλαµβάνονται στο αναιρετήριο: α) οι πραγµατικές παραδοχές της 
απόφασης ή µνεία ότι αυτή στερείται παντελώς αιτιολογίας β) ο ισχυρισµός 
(αγωγικός ή ένσταση κ.λ.π.) και τα περιστατικά που προτάθηκαν προς θεµελίωση 
του, ως προς τον οποίο παρουσιάζεται η έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση, καθώς και 
η σύνδεση του µε το διατακτικό αν δεν είναι αυτονόητη, γ) εξειδίκευση του 
σφάλµατος του δικαστηρίου, δηλαδή αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας 
µνεία µόνο της ελλείψεως, αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία ποια επιπλέον 
περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη του νοµικού 
χαρακτηρισµού και αν πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, ποιες είναι αυτές, σε τι 
συνίσταται η αντίφαση και από πού προκύπτει (ΟλΑΠ 32/96).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 4, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 739 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
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δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007). Ο ισχυρισµός που στηρίζει τον λόγο αναιρέσεως πρέπει να παρατίθεται 
στο αναιρετήριο όπως προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας και να αναφέρεται ο 
τρόπος και ο χρόνος προτάσεως ή επαναφοράς του στο Εφετείο, ώστε να µπορεί να 
κριθεί από το αναιρετήριο αν αυτός ήταν νόµιµος και παραδεκτός, και, αν το 
δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση στην ουσία της, πρέπει να αναφέρονται στο 
αναιρετήριο και οι κρίσιµες σχετικές παραδοχές υπό τις οποίες έγινε η επικαλούµενη 
παραβίαση (ΑΠ 1632/2007, ΑΠ 669/2007, ΑΠ 1654/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά ανέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµα του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτέο γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 109/2008, ΑΠ 
527/2008). Έγγραφα, κατά τον προκείµενο λόγο αναιρέσεως, είναι τα κατά τα άρθρα 
339 και 342 επ. Κ.Πολ.∆. αναφερόµενα ως αποδεικτικά έγγραφα, τα παρέχοντα 
άµεση ή έµµεση απόδειξη. ∆εν αποτελούν έγγραφα, υπό την ως άνω έννοια, εκείνα 
στα οποία αποτυπώνεται άλλο αποδεικτικό µέσο (ΑΠ 31/1999, ΑΠ 751/1996). Για να 
είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναιρέσεως, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο το 
ακριβές περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο, κατά τον αναιρεσείοντα, 
παραµορφώθηκε, το διαφορετικό από αυτό περιεχόµενο που δέχθηκε το δικαστήριο, 
καθώς και το επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα συµπέρασµα, στο οποίο κατέληξε το 
δικαστήριο εξαιτίας της παραµορφώσεως σε σχέση µε τη συνδροµή ή όχι ορισµένων 
κρισίµων πραγµατικών γεγονότων. Η παραµόρφωση πρέπει να ανάγεται σε σηµείο 
του εγγράφου που αφορά το αποδεικτέο γεγονός (ΑΠ 58/2008, ΑΠ 1347/2007, ΑΠ 
1875/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11γ' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, είναι αβάσιµος κατ' 
ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφαση του ότι έλαβε υπόψη τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς να 
γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά στην απόφαση, εκτός 
αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις 
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων 
εγγράφων (ΑΠ 1204/2008, ΑΠ 532/2008, ΑΠ 58/2008, ΑΠ 2191/2007).  
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- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006). Για να είναι 
ορισµένος, άρα και παραδεκτός, ο λόγος αναιρέσεως από τη διάταξη αυτή πρέπει να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο: α) ότι η απόφαση στερείται παντελώς αιτιολογιών ή 
έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, στην περίπτωση δε της ανεπάρκειας των 
αιτιολογιών, ποιές επί πλέον αιτιολογίες έπρεπε να περιέχει, στη δε περίπτωση των 
αντιφατικών αιτιολογιών, πού εντοπίζεται η αντίφαση, β) ο πραγµατικός ισχυρισµός 
(αγωγικός, ένσταση, αντένσταση κλπ) και τα περιστατικά που προτάθηκαν προς 
θεµελίωσή του, και η σύνδεσή του µε το διατακτικό, γ) η νόµιµη βάση, δηλαδή η 
διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και δ) οι παραδοχές του 
δικαστηρίου, µε πληρότητα και όχι αποσπασµατικά, υπό τις οποίες συντελέσθηκε η 
παραβίαση (ΑΠ 2133/2007, ΑΠ 2104/2007, ΑΠ 2100, 2101/2007, ΑΠ 1850/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 342, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1207 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων, που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003), όχι δε και εκείνοι που δεν 
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έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν τα 
τελευταία διατυπώνονται υπό τη µορφή λόγου έφεσης. Επίσης, δεν αποτελούν 
πράγµατα, µε την έννοια της παραπάνω διάταξης, τα αποδεικτικά µέσα και η 
εκτίµηση των καταθέσεων µαρτύρων, γιατί η τελευταία ανήκει στην κυριαρχική και, 
εποµένως, ανέλεγκτη αναιρετικώς εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται ως 
αληθινά γεγονότα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση, χωρίς να εκθέτει ούτε γενικώς από 
ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη, χωρίς να απαιτείται να αξιολογεί τα 
επί µέρους αποδεικτικά µέσα ή να εξειδικεύει τα έγγραφα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή 
για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει 
ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των 
διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τέλος, 
από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν 
µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
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ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από τον αριθ. 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, εκ του 
περιεχοµένου του οποίου προκύπτει, ότι δεν συντρέχει καµία από τις 
προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον 
πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 87 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης. ∆ιάταξη πραγµατογνωµοσύνης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
παραβιάση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
Υπέρβαση δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. Αποδοχή πραγµάτων που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινών, χωρίς απόδειξη ή µη 
διάταξη απόδειξης γι' αυτά. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. Παραβίαση 
διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 περ.β' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται και 
όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα, που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής νοούνται οι νόµιµοι, παραδεκτοί, ορισµένοι και 
λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και 
τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος, που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο και 
συνακόλουθα στηρίζουν το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης, αντένστασης ή 
λόγου εφέσεως όχι δε και οι αιτιολογηµένες αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί του 
αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία 
συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων, αλλά ούτε και οι µη νόµιµοι, 
απαράδεκτοι, αόριστοι και αλυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και στους οποίους το δικαστήριο δεν υποχρεούται να 
απαντήσει (ΟλΑΠ 14/2004, ΑΠ 180/2011). Ακόµη "πράγµα" κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής είναι κάθε περιστατικό, που αφηρηµένως λαµβανόµενο, οδηγεί, 
κατά νόµο, στη γέννηση ή κατάλυση του ασκουµένου µε την αγωγή ή την ένσταση 
δικαιώµατος, ανεξάρτητα από τη βασιµότητά του, η οποία είναι ζητούµενο της 
αποδεικτικής διαδικασίας και όχι προϋπόθεση αυτοτέλειας του ισχυρισµού (ΑΠ 
1795/2008). Ενόψει τούτων δεν αποτελούν "πράγµατα" µε την παραπάνω έννοια τα 
οριζόµενα, περιοριστικά, στο άρθρο 339 ΚΠολ∆ αποδεικτικά µέσα, µεταξύ των 
οποίων είναι και η πραγµατογνωµοσύνη, η µη λήψη υπόψη της οποίας δεν ιδρύει τον 



 

[69] 
 

ερευνώµενο εκ της διατάξεως του αριθµό 8 εδ.β του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο (ΑΠ 
10/2008, 625/2008, 2019/2007, 2031/2007, 2104/2007).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 περ.γ του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες των άρθρων 335, 338 
έως 340 και 346 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, 
προκειµένου να σχηµατήσει δικανική πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών 
ισχυρισµών των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, 
οφείλει να λάβει υπόψη του τα νοµίµως προσκοµισθέντα, είτε προς άµεση απόδειξη, 
είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων αποδεικτικά µέσα, εφόσον γίνεται σαφής 
και ορισµένη επίκληση αυτών από τον διάδικο (ΟλΑΠ 23/2008, ΑΠ 258/2010). 
Καµµία ωστόσο διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή αξιολόγηση 
καθενός από τα αποδεικτικά µέσα, που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, 
αλλά αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων, που λήφθηκαν υπόψη, 
ενώ ως αποτελούντα ξεχωριστά, από τα έγγραφα αποδεικτικά µέσα πρέπει να 
µνηµονεύονται η έκθεση ή το πρακτικό αυτοψίας (359), η γνωµοδότηση των πραγ/ων 
(383), τα πρακτικά εξέτασης των µαρτύρων (410) και οι ένορκες βεβαιώσεις (270 
παρ.2, 339). Μόνο αν από τη γενική ή και ρητή ακόµη αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο (ΟλΑΠ 2/2008), 
ή κατ' άλλη έκφραση αδιστάκτως βέβαιο (ΟλΑΠ 14/2005) ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο 
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος (ΑΠ 
240/2011, ΑΠ 251/2011).  
- Ο αναιρεσείων υπολαµβάνει ότι το δικαστήριο ήταν υποχρεωµένο, εφόσον διέταξε 
την πραγµατογνωµοσύνη να δεχθεί και το πόρισµά της, πράγµα το οποίο είναι 
αβάσιµο, αφού κατά τη διάταξη του άρθρου 387 ΚΠολ∆, που επαναλαµβάνει τον 
ορισµό του άρθρου 340 του ίδιου κώδικα η πραγµατογνωµοσύνη εκτιµάται ελεύθερα 
από το δικαστήριο, ακόµη και όταν διατάχθηκε υποχρεωτικά κατ' άρθρο 386 και δεν 
έχει αυξηµένη δύναµη, σε σχέση µε τα άλλα αποδεικτικά µέσα, που να δεσµεύει το 
δικαστήριο να δεχθεί την απόδειξη που προκύπτει από αυτή και συνεπώς η 
συνεκτίµησή της µε τα άλλα αποδεικτικά µέσα µπορεί να οδηγήσει το δικαστήριο σε 
σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης που να είναι και αντίθετη µε το πόρισµα της 
πραγµατογνωµοσύνης, η δε σχετική ως προς την εκτίµηση της πραγµατογνωµοσύνης 
κρίση του δικαστηρίου δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται και είναι αναιρετικά 
ανέλεγκτη, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561 ΚΠολ∆, ως αναγοµένη στην 
εκτίµηση, στάθµιση και αξιολόγηση των αποδείξεων (ΑΠ 879/2009, ΑΠ 1225/2009, 
ΑΠ 2017/2009). Ακόµη ο ισχυρισµός κατά τον οποίο το Εφετείο έπρεπε να στηριχθεί 
και σε νέα πραγµατογνωµοσύνη, την οποία όφειλε να διατάξει είναι απαράδεκτος, 
καθόσον, από τις διατάξεις των άρθρων 368, 386 και 388 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η 
διάταξη πραγµατογνωµοσύνης επί συγκεκριµένου ζητήµατος ή η διάταξη νέας ή η 
συµπλήρωση της γενοµένης, από τους ίδιους ή άλλους πραγµατογνώµονες ανήκει 
στην διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία δεν υπόκειται στον 
αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1013/2010, ΑΠ 552/2009).  
- Ο αναιρετικός λόγος της διατάξεως του αριθµού 12 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά 
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µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Στον ΚΠολ∆, κατά κανόνα ισχύει το 
σύστηµα της ελεύθερης εκτίµησης των αποδείξεων (340 ΚΠολ∆) και εξαιρετικά µόνο 
προσδίδεται σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα αυξηµένη αποδεικτική δύναµη, όπως η 
δικαστική οµολογία (άρθ. 352) και τα έγγραφα, που παράγουν πλήρη απόδειξη (άρθρ. 
438 επ., 441, 445). Για τα αποδεικτικά µέσα, που κατά το νόµο είναι ισοδύναµα, 
εναπόκειται στο δικαστήριο να κρίνει την αποδεικτική βαρύτητα του καθενός, αφού 
αυτά, κατ' άρθρο 340, εκτιµηθούν "ελεύθερα". Ο παραπάνω λόγος ιδρύεται µόνο αν 
το δικαστήριο προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική δύναµη, που 
δεν την είχε κατά το νόµο και όχι αν απέδωσε µεγαλύτερη ή µικρότερη βαρύτητα ή 
αξιοπιστία σε ένα από τα ισοδύναµα αυτά αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 233/2011, ΑΠ 
479/2010, ΑΠ 1311/2010).  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 4 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Τα πλαίσια της 
δικαιοδοσίας αυτής ήτοι της από το νόµο οριοθετηµένης εξουσίας της Πολιτείας προς 
άσκηση της δικαστικής λειτουργίας, καθορίζονται από τα άρθρα 1 ΚΠολ∆ και 94 
παρ.3 του Συντάγµατος, υπάγονται δε σ' αυτήν όλες οι ιδιωτικού διαφορές και 
συνακόλουθα το αντικείµενο της δίκης στα πολιτικά δικαστήρια είναι µόνο έννοµες 
σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή αµφισβητήσεως ή έριδες των διαδίκων περί 
την ύπαρξη, την έκταση, το περιεχόµενο ή τα υποκείµενα βιοτικής σχέσης προς άλλο 
πρόσωπο ή πράγµα (ΑΠ 316/2011). Υπέρβαση της δικαιοδοσίας αυτής υπάρχει στις 
περιπτώσεις που τακτικό πολιτικό δικαστήριο, επιλήφθηκε υποθέσεως, που κατά 
νόµο ανήκει στη δικαιοδοσία άλλου δικαιοδοτικού οργάνου (ποινικού ή διοικητικού) 
ή των διοικητικών αρχών (ΟλΑΠ 5/1995, ΑΠ 31/2004), ή στη διεθνή δικαιοδοσία 
αλλοδαπού δικαστηρίου (ΑΠ 140/2008), ή για την οποία συνέτρεχε προνόµιο 
ετεροδικίας (ΑΕ∆ 6/2002, ΟλΑΠ 11/2000), ή όταν η υπόθεση είχε υπαχθεί έγκυρα 
στη διαιτησία (ΟλΑΠ 16/2002, ΑΠ 1038/2009). Περαιτέρω ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αφορά τη δηµόσια τάξη και γι' αυτό, κατ' άρθρο 562 παρ.2γ ΚΠολ∆, µπορεί να 
προταθεί για πρώτη φορά στον Άρειο Πάγο (ΟλΑΠ 20/2008, ΑΠ 1983/2009), ενώ 
κατ' άρθρο 562 παρ.4 του ίδιου κώδικα, µπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπαγγέλτως, 
ύστερα από πρόταση του Εισηγητή (ΟλΑΠ 5/1995, ΑΠ 1450/2007).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο, δέχθηκε 
πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινά, χωρίς 
απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Ο λόγος αυτός στηρίζεται στην παράβαση 
του καθιερωµένου µε το άρθρο 106 ΚΠολ∆ συστήµατος συζητήσεως, κατά το οποίο 
ο δικαστής αποφασίζει µε βάση εκείνα που έχουν προταθεί και αποδεχθεί. Ο όρος 
"πράγµατα" στην παρούσα περίπτωση του αριθµού 10 του άρθρου 559, είναι 
ταυτόσηµος µε τον αντίστοιχο όρο του αριθµού 8 του ίδιου άρθρου, όπως αυτός 
αναλύθηκε παραπάνω στον πρώτο αναιρετικό λόγο. Η πρώτη περίπτωση του 
παρόντος άρθρου ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχθηκε πράγµατα, ήτοι αυτοτελείς 
ισχυρισµούς που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος 
που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσκοµισθεί 
οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά ή όταν δεν εκθέτει, έστω και γενικά, 
από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη αυτή (ΑΠ 273/2011, ΑΠ 
1700/2009). ∆εν απαιτείται να αξιολογεί τα επί µέρους αποδεικτικά µέσα ή να 
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εξατοµικεύει τα έγγραφα, ούτε να αναφέρει ποια έγγραφα λαµβάνονται υπόψη για 
άµεση και ποια για έµµεση απόδειξη (ΑΠ 292/2011). Η δεύτερη περίπτωση του 
παρόντος λόγου ιδρύεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο παρέλειψε να διατάξει 
τακτική απόδειξη ... . Η χρησιµότητα του λόγου αυτού κατά το παρόν σκέλος του 
εκµηδενίστηκε µετά την κατάργηση της προδικαστικής από το ν. 2915/2001, αφού 
ήδη η οριστική απόφαση, κατ' άρθρο 270, εκδίδεται µε βάση τα αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι, έχουν προσκοµίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί (ΑΠ 
636/2011, ΑΠ 925/2011, ΑΠ 1198/2009).  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 17 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
η ίδια η απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Η αντίφαση µεταξύ των διατάξεων 
πρέπει να εντοπίζεται στο διατακτικό της ίδιας απόφασης και δεν αρκεί η ύπαρξη 
αντιφάσεως στο αιτιολογικό της αποφάσεως αυτής ή µεταξύ του αιτιολογικού και του 
διατακτικού. Ειδικότερα η αντίφαση στο διατακτικό δηµιουργεί τον προαναφερόµενο 
λόγο αναιρέσεως όταν προκαλείται τέτοια αοριστία, ώστε να εµποδίζεται η 
δηµιουργία εκτελεστότητας της αποφάσεως ή η πρόκληση της σκοπούµενης 
διάπλασης ή η ύπαρξη βεβαιότητας στις σχέσεις των διαδίκων µε το δεδικασµένο 
(ΟλΑΠ 13/1995, ΑΠ 570/2010, ΑΠ 117/2009, ΑΠ 1124/2008, ΑΠ 89/2008, ΑΠ 
372/2008, ΑΠ 553/2008). Η πληµµέλεια αυτή του δικαστηρίου της ουσίας 
προτείνεται για πρώτη φορά στον Άρειο Πάγο, αφού πρόκειται για σφάλµα που 
προκύπτει από την ίδια την απόφαση (άρθρο 562 παρ.2β ΚΠολ∆), ενώ µπορεί µετά 
από πρόταση του Εισηγητή να ληφθεί υπόψη και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 562 παρ.4 
ΚΠολ∆).  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται οι γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
ανεύρεση, µε βάση αυτά της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου, ιδίως όταν αυτός 
περιέχει νοµικές έννοιες δηλ. για την εξειδίκευση των αορίστων νοµικών εννοιών ή 
για την υπαγωγή ή όχι στον κανόνα αυτό των πραγµατικών γεγονότων της διαφοράς 
(ΑΠ 1622/2010, ΑΠ 1239/2009 σχετ. ΟλΑΠ 8/2005) ή ακόµη για την έµµεση 
απόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν (ΑΠ 208/2011). Όµως η παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας τα οποία πρέπει να καθορίζονται ιδρύει λόγο 
αναίρεσης, ΜΟΝΟ αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή 
την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς (ΑΠ 1652/2009). Ειδικότερα η 
παραβίαση ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή 
παραλείπει εσφαλµένα να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα της κοινής πείρας, 
προκειµένου να εξειδικεύσει τις αόριστες νοµικές έννοιες ή για να υπαγάγει ή όχι τα 
πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα αυτό, όχι όµως όταν τα διδάγµατα 
αυτά χρησίµευσαν προς έµµεση απόδειξη για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων ή 
για την εκτίµηση αποδεικτικών µέσων που προσκοµίζονται από τους διαδίκους 
(ΟλΑΠ 9-13/2005, ΑΠ 208/2011, ΑΠ 1662/2010).  
∆ιατάξεις: 
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 21 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
∆ιαδικασία εργατικών διαφορών και αποδεικτικά µέσα. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο, είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως "πράγµατα" οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων 
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή οι 
ισχυρισµοί που κατά το νόµο διαµόρφωσαν ή ανάλογα ήταν ικανοί να διαµορφώσουν 
το διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης εφόσον είχαν προταθεί παραδεκτά 
ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου και επαναφέρθηκαν νοµίµως στο Εφετείο µε 
λόγο έφεσης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, 
που ιδρύει τον άνω λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο, από εσφαλµένη 
ανάγνωση του εγγράφου, δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το 
πραγµατικό (ΟλΑΠ 1/1999). Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναιρέσεως θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο 
οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 670 και 671 του ΚΠολ∆ οι οποίες έχουν εφαρµογή 
και στην κατ' έφεση δίκη κατά τη διάταξη του άρθρου 674 παρ. 2 του αυτού κώδικα, 
προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών το δικαστήριο λαµβάνει 
υπόψη και µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα, τα οποία εκτιµά 
ελευθέρως, χωρίς να υποχρεούται να ακολουθήσει ορισµένους κανόνες ως προς την 
αποδεικτική αυτών δύναµη. Ενόψει τούτων οι διατάξεις του άρθρου 559 αρθµ. 11 και 
12 του ΚΠολ∆ µε τις οποίες ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη αποδεικτικά µέσα µη πληρούντα τους όρους του νόµου ή παρέβη τους 
ορισµούς σε σχέση µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων, δεν έχουν εφαρµογή στην 
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ως άνω περίπτωση ως ασυµβίβαστες µε την ως άνω ειδική διαδικασία που 
προβλέπεται από τα άρθρα 663 επ. του ΚΠολ∆.   
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 20, 663, 670, 671, 674,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1299 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδίκαστη αίτηση. Αδίκαστο το αίτηµα των αναιρεσειόντων για επιδίκαση νοµίµου 
τόκου επί του ποσού της αποζηµιώσεως. Αναιρείται µερικώς η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Με το άρθρ. 559 αριθµ. 9 περ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Στην προκειµένη περίπτωση το Εφετείο, όπως 
προκύπτει από την επισκόπηση της προσβαλλόµενης απόφασης και της αγωγής, επί 
της οποίας αυτή εκδόθηκε, άφησε αδίκαστο το αίτηµα των αναιρεσειόντων για 
επιδίκαση νοµίµου τόκου επί του ποσού της αποζηµιώσεως, που ζητούσαν να τους 
επιδικασθεί, και υπέπεσε έτσι στην ρηθείσα αναιρετική πληµµέλεια. Κατά συνέπεια ο 
σχετικός (και µοναδικός) λόγος του αναιρετηρίου είναι βάσιµος και πρέπει η 
προσβαλλόµενη απόφαση να αναιρεθεί κατά το οικείο κεφάλαιο, να παραπεµφθεί δε 
η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο δικαστήριο που την εξέδωσε, αφού η 
συγκρότηση αυτού από άλλους δικαστές είναι εφικτή (άρθρο 580 § 3 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1581 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδίκαστη αίτηση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. Παραµόρφωση 
του περιεχοµένου εγγράφου. Αναιρείται µερικώς η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθ. 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, ως αίτηση που αφέθηκε αδίκαστη νοείται αυτή 
που αποτελεί κεφάλαιο της δίκης, δηλ. αίτηµα ή βάση της αγωγής, ανταγωγής, κυρίας 
ή αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, ανακοπής, ενδίκου µέσου. Στην προκειµένη 
περίπτωση µε την ένδικη αγωγή της η αναιρεσείουσα ρητά ισχυρίσθηκε ότι η 
αναιρεσίβλητη για την πρόσθετη εργασία της στην καντίνα της, την µεταφορά των 
εισπράξεων κλπ. κατέβαλλε σ' αυτήν ως ταµιακό επίδοµα 88 € το µήνα για τα έτη 
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2001 και 2002 και 130 € για τα έτη 2003 και 2004 µέχρι την 15-6-2005 και ζήτησε 
την διαφορά από τον µη υπολογισµό του επιδόµατος αυτού στα επιδόµατα εορτών 
και αδείας και στις αποδοχές αδείας, την καταβολή δε αυτήν δέχθηκε και η 
αναιρεσιβαλλοµένη, η οποία, όµως, παρά την παραδοχή αυτήν και το σχετικό αίτηµα 
της ενάγουσας, δεν υπολόγισε το εν λόγω επίδοµα στα επιδόµατα εορτών και αδείας 
και τις αποδοχές αδείας, υπέπεσε δηλ. στην πληµµέλεια του αριθ. 9 του άρθ. 559 
ΚΠολ∆ και εποµένως ο συναφής τέταρτος κύριος λόγος αναίρεσης κατά το β' σκέλος 
του κρίνεται βάσιµος και πρέπει να γίνει δεκτός, πρέπει, όµως, ν' απορριφθεί κατά τα 
λοιπά, καθόσον οι αποδιδόµενες πληµµέλειες ότι στην αναιρεσιβαλλοµένη δεν 
αναφέρεται (α) σε ποια από τα τέσσερα διαλείµµατα εργαζόταν η ενάγουσα και (β) 
πότε άρχιζε να εργάζεται ως συνοδός και πότε στις καντίνες, δεν θεµελιώνουν 
κάποιον λόγο αναίρεσης. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 118 αριθ. 4, 566§1 και 577§3 ΚΠολ∆, 
στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και 
ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, το οποίο 
εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και 
ποιο λόγο αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφεροµένους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆ 
θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση. Ειδικότερα, για να είναι ορισµένος ο λόγος 
αναίρεσης, µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου (άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), πρέπει να καθορίζονται, πλην των 
άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και το 
αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του 
ουσιαστικού νόµου, δοθέντος ότι η αοριστία του λόγου της αναίρεσης δεν δύναται να 
συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης, ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που 
εφαρµόσθηκε ή περί µη συνδροµής αυτών, που αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς 
και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Για να είναι ορισµένος, άρα και παραδεκτός, ο λόγος αναίρεσης 
από την διάταξη αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, εκτός των άλλων (α) η 
νόµιµη βάση, δηλ. η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και (β) οι 
παραδοχές του δικαστηρίου, µε πληρότητα και όχι αποσπασµατικά, υπό τις οποίες 
συντελέσθηκε η παραβίαση. 
- Ο εκ του άρθ. 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η µη λήψη υπόψη των οποίων, καίτοι 
προταθέντων, ή αντιθέτως η λήψη υπόψη, καίτοι µη προταθέντων, θεµελιώνει τον 
λόγο αυτόν αναίρεσης, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι, υπό 
την προϋπόθεση της παραδεκτής προβολής τους, συγκροτούν την βάση και, 
εποµένως, στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
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ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου (ΟλΑΠ 3/1997), δεν ιδρύεται, όµως, ο λόγος 
αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. 
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο δέχθηκε παρά το νόµο πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής 
καθιερώνεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο για πράγµατα που δέχθηκε ως 
αληθινά δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα έχει αντλήσει την απόδειξη ή δεν έχει 
προσκοµισθεί καµµιά απόδειξη. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί που συγκροτούν την αγωγή ή ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (Ολ.ΑΠ 3/1998), δεν ιδρύεται, όµως, ο 
λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο της ουσίας σχηµάτισε την κρίση του από τα 
αποδεικτικά µέσα που µνηµόνευσε στην απόφασή του. 
- Ο εκ του άρθ. 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης είναι αβάσιµος κατ' ουσίαν, 
όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφασή του ότι έλαβε υπόψη όλα τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς να 
γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά στην απόφαση, εκτός αν, 
παρά την βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της απόφασης και ιδίως από τις 
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για την συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων 
εγγράφων. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 17 του άρθ. 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν η 
απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις, οι οποίες, όµως, θα πρέπει να εντοπίζονται 
στο διατακτικό της, καθιστώντας αυτό αόριστο, έτσι ώστε να εµποδίζεται η εκτέλεση 
της απόφασης ή η πρόκληση της σκοπούµενης διάπλασης (ΟλΑΠ 13/1995). 
Αντίθετα, η ύπαρξη αντιφατικών απλώς αιτιολογιών, εφόσον δεν επέχουν θέση 
διατακτικού της απόφασης ή η διαπίστωση αντιφάσεων µεταξύ αιτιολογικού και 
διατακτικού, όταν βέβαια οι αιτιολογίες δεν επέχουν θέση διατακτικού, δεν 
θεµελιώνουν τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, για το ορισµένο του οποίου, εξάλλου, 
πρέπει ν' αναφέρονται στο αναιρετήριο οι κρίσιµες αντιφάσεις. 
- Ο εκ του άρθ. 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται, αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλ. στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πραγµατικά περιλαµβάνει, όχι 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά ανέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων ορθό. Πράγµατι, 
στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο αναγόµενο στην εκτίµηση 
πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. Πάντως, για 
να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναίρεσης, θα πρέπει το δικαστήριο της 
ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµά του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε και 
όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει 
το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα, στο οποίο κατέληξε ως προς το αποδεικτέο 
γεγονός (Ολ.ΑΠ 2/2008). "Έγγραφα" κατά τον προκείµενο λόγο αναίρεσης είναι τα 
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κατά τα άρθ. 339 και 342 επ. ΚΠολ∆ αναφερόµενα ως αποδεικτικά έγγραφα, τα 
παρέχοντα άµεση ή έµµεση απόδειξη. ∆εν αποτελούν έγγραφα, υπό την ως άνω 
έννοια, εκείνα στα οποία αποτυπώνεται άλλο αποδεικτικό µέσο. Για να είναι 
ορισµένος ο λόγος αυτός αναίρεσης, πρέπει ν' αναφέρεται στο αναιρετήριο το ακριβές 
περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο, κατά τον αναιρεσείοντα, παραµορφώθηκε, το 
διαφορετικό απ' αυτό περιεχόµενο που δέχθηκε το δικαστήριο, καθώς και το επιζήµιο 
για τον αναιρεσείοντα συµπέρασµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξαιτίας της 
παραµόρφωσης σε σχέση µε την συνδροµή ή όχι ορισµένων κρισίµων πραγµατικών 
γεγονότων. Η παραµόρφωση πρέπει να ανάγεται σε σηµείο του εγγράφου που αφορά 
το αποδεικτέο γεγονός. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 
17, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1671 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδίκαστη αίτηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
∆ικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη, ως αίτηση δε στην προαναφερθείσα διάταξη 
θεωρείται εκείνη που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της αγωγής και της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 227, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 25 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδίκαστη αίτηση. Περιορισµός αιτήµατος της αγωγής. Περισσότερα κονδύλια. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθ. 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο άφησε 
αίτηση αδίκαστη. Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης ως "αίτηση που αφέθηκε 
αδίκαστη" νοείται αυτή που αποτελεί κεφάλαιο της δίκης, δηλ. αίτηµα ή βάση 
αγωγής, ανταγωγής, κυρίας ή αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, ανακοπής ή 
ενδίκου µέσου (ΑΠ 156/2012).  
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθ. 223 και 295§1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο 
ενάγων µπορεί να περιορίσει το αίτηµα της αγωγής, ο περιορισµός δε αυτός συνιστά 
µερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το αίτηµα που περιορίσθηκε, 
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το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Με την παραίτηση, όµως, δεν 
πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τµήµα της αγωγής που 
εµποδίζει την συγκεκριµενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί σε δικαστική 
κρίση. Όταν το αγωγικό αίτηµα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, ο περιορισµός 
του επιχειρείται παραδεκτά µόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποια κονδύλια αφορά ή 
όταν περιορίζεται κατά σαφή δήλωση του ενάγοντος κατά κλάσµα ή ποσοστό του 
όλου αιτήµατος και επέρχεται έτσι αντίστοιχη µείωση όλων των κονδυλίων. 
Εποµένως, επί περισσοτέρων αγωγικών κονδυλίων ο περιορισµός του 
καταψηφιστικού αιτήµατος της αγωγής σε εν µέρει καταψηφιστικό και εν µέρει 
αναγνωριστικό, χωρίς να προσδιορίζεται από τον ενάγοντα, στην σχετική δήλωσή του 
στο ακροατήριο του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, κατά την προφορική συζήτηση της 
αγωγής, καταχωριζοµένη στα πρακτικά, ούτε στις προτάσεις του ενώπιον αυτού, σε 
ποιο ή ποια ειδικότερα κεφάλαια ή κονδύλια αφορά ο περιορισµός αυτός ή ότι τα 
κονδύλια αυτά περιορίζονται κατά ποσοστό ανάλογο του όλου αιτήµατος, καθιστά 
την αγωγή αόριστη στο σύνολό της, διότι, εφόσον δεν διευκρινίζεται, ποίων 
συγκεκριµένων αξιώσεων ζητείται η αναγνώριση και ποίων η καταψήφιση, δεν είναι 
δυνατόν να διαγνωσθεί, σε περίπτωση που θα κριθούν νόµιµες ή ουσιαστικά βάσιµες, 
αν πρόκειται για αξιώσεις, των οποίων ζητείται η αναγνώριση ή η καταψήφιση και 
ιδίως ν' αποφασισθεί, ποιες από τις γενόµενες δεκτές υπόλοιπες αξιώσεις πρέπει ν' 
αναγνωρισθούν και ποιες να επιδικασθούν στον ενάγοντα (ΟλΑΠ 30/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 223, 295, 559 αριθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 759 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των 
αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 560 του ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
καθώς και κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση µόνο για τους περιοριστικά 
αναφερόµενους στο άρθρο αυτό τέσσερις λόγοι, στους οποίους δεν περιλαµβάνονται 
και λόγοι αντίστοιχοι µε εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 559 αριθ.14 και 19 
του ΚΠολ∆, οι οποίοι αφορούν (ο από τον αριθµό 14) την παρά το νόµο κήρυξη ή µη 
κήρυξη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου, και (ο από τον αριθµό 
19) την έλλειψη νόµιµης νόµιµης βάσης λόγω έλλειψης αιτιολογίας ή λόγω 
ανεπαρκούς ή αντιφατικής αιτιολογίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδ.α'του ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον 
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οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος 
αυτός αναίρεσης, για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν 
αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης 
καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της 
οποίας αυτά δεν υπάγονται. Για να ιδρυθεί ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει η 
προβαλλόµενη παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου να επιδρά στο διατακτικό της 
αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης. Συνεπώς, αν στην προσβαλλόµενη απόφαση 
υπάρχουν δύο ή περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες, που τίθενται κυρίως ή 
επικουρικώς καθεµιά από τις οποίες στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της απόφασης, 
και µε την αναίρεση δεν πλήττεται µία από αυτές, οι λόγοι αναίρεσης που πλήττουν 
τις λοιπές είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1732 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά το άρθρο 560 αρ.1α'του ΚΠολ∆ που αφορά τις αποφάσεις των ειρηνοδικείων 
και των πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού 
δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ο κανόνας του ουσιαστικού 
δικαίου παραβιάζεται όταν το δικαστήριο παραλείπει να εφαρµόσει τέτοιον κανόνα, ο 
οποίος, βάσει των παραδοχών του δικαστηρίου, ήταν εφαρµοστέος στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ή εφαρµόζει τέτοιον κανόνα που δεν έπρεπε να εφαρµοστεί. Ειδικότερα, 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ 
εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κενό στην ερµηνευόµενη 
σύµβαση ή αµφιβολία ως προς τις δηλώσεις βουλήσεως των συµβληθέντων, το δε 
δικαστήριο παραβιάζει τους ερµηνευτικούς αυτούς κανόνες όταν, καίτοι ανελέγκτως 
διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις 
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βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την ανάγκη συµπληρώσεως ή 
ερµηνείας τους, παραλείπει να προσφύγει, για τη συµπλήρωση ή την ερµηνεία αυτή, 
στις διατάξεις των ως άνω άρθρων, ή όταν προσφεύγει στην εφαρµογή των διατάξεων 
αυτών και τη συµπλήρωση ή ερµηνεία της δικαιοπραξίας καίτοι δέχεται, επίσης 
ανελέγκτως, ότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη 
συµπληρώσεως ή ερµηνείας (ΑΠ 254/2003, 142/2003, 110/2001). ∆εν ιδρύεται 
εποµένως ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο διαπιστώνει έστω και 
εµµέσως την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στη δήλωση βουλήσεως των 
δικαιοπρακτούντων και προσφεύγει στις ειρηµένες ερµηνευτικές διατάξεις για την 
ανεύρεση της αληθούς βουλήσεως των τελευταίων. Εξάλλου έµµεση διαπίστωση 
κενού στη δικαιοπραξία ή αµφιβολία ως προς τη δήλωση βουλήσεως των µερών 
προκύπτει όταν το δικαστήριο, και χωρίς να µνηµονεύει ειδικώς τις ειρηµένες 
ερµηνευτικές διατάξεις, προβαίνει σε ερµηνεία της συµβάσεως από την οποία 
αποκαλύπτεται ότι το δικαστήριο αντιµετώπισε κενό ή αµφιβολία σχετικά µε την 
έννοια της δήλωσης βουλήσεως των συµβαλλοµένων, εξαιτίας των οποίων 
δηµιουργήθηκε η ανάγκη προσφυγής σε ερµηνεία της δήλωσης βουλήσεως, µπορεί δε 
η έµµεση αυτή διαπίστωση κενού ή αµφιβολίας να προκύπτει και από το γεγονός ότι 
το δικαστήριο για τη διακρίβωση της αληθούς, έννοιας της συµβάσεως έλαβε υπόψη 
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται έξω από το κείµενο της συµβάσεως ή 
χρησιµοποιεί επιχειρήµατα (ΑΠ 28/2007). 
- Κατά το άρθρο 561 παρ.1 του ΚΠολ∆, που ισχύει για τις αποφάσεις όλων των 
δικαστηρίων, η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών γεγονότων και 
ιδιαίτερα του περιεχοµένου εγγράφων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, 
εκτός αν παραβιάστηκαν κανόνες δικαίου, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή αν υπάρχει λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αρ.19 και 20. Το 
τελευταίο τούτο δεν ισχύει επί των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, αφού 
λόγοι αναιρέσεως αντίστοιχοι των άρθρών 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δεν 
προβλέπονται στο άρθρο 560 του ίδιου ΚΠολ∆ για τις αποφάσεις των δικαστηρίων 
αυτών (ειρηνοδικείων κ.λπ.). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 560, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 99 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
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- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 560 ΚΠολ∆ είναι δυνατό να 
φέρεται ότι πλήσσει την προσβαλλόµενη απόφαση γιατί παραβίασε κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, αλλά στην πραγµατικότητα να πλήσσει την προσβαλλόµενη 
απόφαση κατά την εκτίµηση των αποδείξεων υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, κατά το άρθρο 
561 παρ.1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1548/2009). 
- Από το άρθρο 560 αριθ. 1 εδ. β'του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι κατά των αποφάσεων 
των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση και αν παραβιάσθηκαν τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας, ήτοι αν το δικαστήριο εσφαλµένα τα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να τα 
χρησιµοποιήσει για τη µε βάση αυτά αληθινής έννοιας κανόνα του δικαίου ή την 
υπαγωγή σ' αυτόν των πραγµατικών γεγονότων της διαφοράς και όχι όταν τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας παραβιάστηκαν κατά την εκτίµηση των αποδείξεων. Για 
το ορισµένο όµως του σχετικού λόγου αναίρεσης θα πρέπει να αναφέρεται ποια 
συγκεκριµένα διδάγµατα παραβιάστηκαν. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 
ΚΠολ∆: 560, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Άσκηση αναίρεσης από ∆ήµο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 942 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παράσταση ∆ήµου στον Άρειο Πάγο και διορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου. 
Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης 
- Kατά τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 η οικονοµική επιτροπή 
... έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες ... (γ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων ... (ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη 
πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους 
δήµους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που 
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Κατά 
δε το άρθρο 58 παρ.1 εδ.α του ίδιου νόµου, ο δήµαρχος εκπροσωπεί το δήµο στα 
δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή. Από τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1 του 
ίδιου νόµου προκύπτει ότι η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής αποτελεί 
προϋπόθεση για την πρόσληψη του πληρεξούσιου δικηγόρου, δεν αρκεί όµως για το 
διορισµό αυτού ως δικαστικού αντιπροσώπου του ∆ήµου.  
Συνεπώς πρέπει ο δήµαρχος, που εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια, σύµφωνα µε 
το άρθρο 58 παρ.1 εδ.α του ίδιου νόµου, να διορίσει το δικαστικό του πληρεξούσιο, 
µε έναν από τους τρόπους που προβλέπει το άρθρο 96 παρ.1, 2 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
762/2010, ΑΠ 1472/2009, ΑΠ 2336/2009).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 104, 105, 576 
παρ.1, 2 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται στα 
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πολιτικά δικαστήρια, περιλαµβανοµένου και του Αρείου Πάγου, µε πληρεξούσιο 
δικηγόρο, που διορίζεται είτε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο είτε µε προφορική 
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, αν δε εκπροσωπούνται στη συζήτηση από 
δικηγόρο, χωρίς αυτός να αποδεικνύει την πληρεξουσιότητά του θεωρούνται 
δικονοµικώς απόντες.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 110 παρ.2, 576 παρ.1, 2 ΚΠολ∆ αν κατά τη 
συζήτηση της αναιρέσεως κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί 
αλλά δε λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος, αφού ελέγξει 
αυτεπαγγέλτως τη νοµιµότητα της δικονοµικής απουσίας συζητεί την υπόθεση, ως 
εάν ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. Για να συµβεί αυτό όµως ερευνάται αν 
απολείπεται ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση ή ο αντίδικος αυτού. Στην πρώτη 
περίπτωση η επίσπευση προκύπτει από το αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως (ή της 
κλήσεως µε την οποία φέρεται προς συζήτηση) µε την πράξη ορισµού δικασίµου και 
στην κλήση παράστασης κατ' αυτήν, το οποίο ο επισπεύδων επέδωσε προς τον 
αντίδικό του. Το αντίγραφο αυτό µε την επ' αυτού σηµείωση του δικαστικού 
επιµελητή, που διενήργησε την επίδοση, οφείλει να προσκοµίσει ο παριστάµενος 
αντίδικος του επισπεύδοντος τη συζήτηση. Στη δεύτερη περίπτωση, η επίσπευση της 
συζήτησης προκύπτει από την έκθεση επιδόσεως του αντιγράφου της αιτήσεως 
αναιρέσεως προς τον αντίδικο, την οποία οφείλει να προσκοµίσει ο επισπεύδων, που 
µετέχει στη συζήτηση. Εάν ο παριστάµενος διάδικος δεν αποδεικνύει τον τρόπο 
επίσπευσης της συζήτησης, µε την προσκοµιδή κατά περίπτωση, ενός από τα 
παραπάνω έγγραφα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει τη συζήτηση απαράδεκτη, όπως και 
όταν διαπιστώνεται ότι η κλήτευση του απολειποµένου στη συζήτηση, παραλήφθηκε 
εντελώς ή υπήρξε µη νόµιµη ή εκπρόθεσµη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 105, 110, 576, 
Νόµοι: 3852/2010, άρθ. 58, 72,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 666 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτο νέας αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 308 παρ.1 ΚΠολ∆, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 573 
παρ.1 του ίδιου κώδικα, εφαρµόζεται και ενώπιον του Αρείου Πάγου, το δικαστήριο 
εκδίδει οριστική απόφαση αν κρίνει πως η υπόθεση είναι ώριµη γι' αυτό. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, οριστική είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου που 
περατώνει τη δίκη επί του ασκηθέντος ενδίκου µέσου της αιτήσεως αναιρέσεως είτε 
µε την απόρριψη της αιτήσεως αυτής ως απαράδεκτης ή ως αβάσιµης είτε µε την 
παραδοχή της και την παραποµπή της υποθέσεως προς περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο 
δικαστήριο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 580 παρ.2 και 3 ΚΠολ∆. Με την έκδοση 
της οριστικής του αποφάσεως µε την οποία απορρίπτεται τελικά η αίτηση αναιρέσεως 
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και η οποία έχει προφανώς την έννοια ότι δεν κρίθηκε βάσιµος κανένας παραδεκτός 
λόγος αναιρέσεως, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απεκδύεται από κάθε εξουσία 
για νέα εξέταση της υποθέσεως και αναλώνεται η αξίωση του διαδίκου για παροχή 
έννοµης προστασίας, µε την έννοια της επανεξετάσεως της διαφοράς, που είναι 
απαράδεκτη λόγω της ελλείψεως εκκρεµοδικίας. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει 
ότι, εφόσον υπάρχει στο διατακτικό της αποφάσεως του Αρείου Πάγου ρητή 
απορριπτική διάταξη της αιτήσεως αναιρέσεως στο σύνολό της, δεν υπάρχει 
δυνατότητα εισαγωγής εκ νέου των λόγων της στο αναιρετικό τµήµα για 
επανεκδίκαση, γιατί στην περίπτωση αυτή έχει καταργηθεί η εκκρεµότητα του 
αιτήµατος ενώπιον του Αρείου Πάγου, αφού το αίτηµα τούτο έχει απορριφθεί και το 
ακυρωτικό δικαστήριο απεκδύθηκε κάθε εξουσίας για νέα εξέταση της υποθέσεως, 
ενώ η έρευνα των ίδιων λόγων προϋποθέτει ανάκληση της οριστικής απορριπτικής 
αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως που είναι ανεπίτρεπτη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 309 εδ.α και 555 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 20/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 308, 555, 573, 580, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 648 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναβολή συζήτησης της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο. Κλήση για συζήτηση. 
- Στο άρθρο 309 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι: "Οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά σε 
κύρια ή παρεµπίπτουσα αίτηση δεν µπορούν µετά τη δηµοσίευσή τους να 
ανακαλούνται από το δικαστήριο που τις εξέδωσε. Όσες δεν κρίνουν οριστικά 
µπορούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε πρόταση κάποιου διαδίκου που υποβάλλεται 
µόνο στη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης και όχι αυτοτελώς να ανακληθούν σε 
κάθε στάση της δίκης από το δικαστήριο που τις εξέδωσε εωσότου εκδοθεί οριστική 
απόφαση". Από την διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου 
που διατάσσει την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης (ως µη αποφαινόµενη επί 
της ουσίας αυτής) είναι µη οριστική και ως τοιαύτη δύναται να ανακληθεί είτε µε 
αίτηση του διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως. Εωσότου η εν λόγω απόφαση ανακληθεί, το 
δικαστήριο δεν µπορεί να επιληφθεί της ουσιαστικής έρευνας της υπόθεσης, ενώ 
εξάλλου η αίτηση περί ανακλήσεώς της είναι παραδεκτή µόνον όταν το δικαστήριο 
επιλαµβάνεται της ουσίας της υπόθεσης, όπως όταν εισάγεται κλήση για τη συζήτηση 
της ουσίας της υπόθεσης, διότι µόνον στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται στάση της 
δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 309, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1722 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Πρόσθετη αµοιβή του άρθρου 2 του Ν. 
201/1975. 
- Στην διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 345/1976, ορίζονται τα εξής: "1. Η απόφασις 
του Ειδικού ∆ικαστηρίου δια της οποίας ήρθη αµφισβήτησις περί της ουσιαστικής 
αντισυνταγµατικότητας ή της εννοίας (τυπικού) νόµου, ισχύει έναντι πάντων από της 
εν δηµοσία συνεδριάσει δηµοσιεύσεως της, επιφυλασσοµένης της διατάξεως της παρ. 
4 του παρόντος άρθρου. 2. ∆ικαστικαί αποφάσεις και ∆ιοικητικαί πράξεις 
εκδιδόµεναι µετά την δηµοσίευσιν της περί ής η προηγουµένη παράγραφος 
αποφάσεως του Ειδικού ∆ικαστηρίου, κρίνασαι δε κατά παράβασιν των δι' αυτής 
γενοµένων δεκτών, υπόκεινται εις τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα. Ειδικώς εάν 
τοιαύτη απόφασις εξεδόθη υπό του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου 
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρεί δια τον λόγον τούτον αίτησις επαναλήψεως της 
υφ' ήν εξεδόθη διαδικασίας, ασκούµενη εκ µέρους παντός διαδίκου, εντός ενενήκοντα 
ηµερών από της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως, τηρούµενης κατά τα λοιπά της 
ισχυούσης δι' έκαστον δικαστήριον διαδικασίας. 3. Αι διατάξεις της προηγουµένης 
παραγράφου εφαρµόζονται και επί των αποφάσεων αίτινες εξεδόθησαν προ της 
δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του Ειδικού ∆ικαστηρίου κατά παράβασιν των 
διατάξεων των άρθρων 48 παρ. 2 και 50 παρ. 3. Εν τη περίπτωση ταύτη η αίτησις 
επαναλήψεως διαδικασίας ασκείται εντός ενενήκοντα ηµερών από της δηµοσιεύσεως 
της αποφάσεως του Ειδικού ∆ικαστηρίου. 4. Το Ειδικόν ∆ικαστήριον δύναται δι' 
ειδικώς ητιολογηµένης προς τούτο σκέψεως της αποφάσεώς του, ισχυούσης έναντι 
πάντων, να κηρύξη και από προγενεστέρου της δηµοσιεύσεως αυτής χρόνου το 
ανίσχυρον της ως αντισυνταγµατικής κριθείσης διατάξεως. 5. Επί αναδροµικής 
κηρύξεως της αντισυνταγµατικότητας νόµου, κατά την προηγουµένην παρ. 4, εφόσον 
εντός του χρονικού διαστήµατος της αναδροµής είχεν εκδοθή αµετάκλητος δικαστική 
απόφασις κατ' εφαρµογήν της κηρυχθείσης ως αντισυνταγµατικής διατάξεως, χωρεί 
αίτησις επαναλήψεως της εφ' ής εξεδόθη η απόφασις αύτη διαδικασίας, ασκούµενη εκ 
µέρους παντός διαδίκου εντός προθεσµίας εξ µηνών από της δηµοσιεύσεως της 
αποφάσεως του Ειδικού ∆ικαστηρίου. - Κατά τα λοιπά τηρείται η ισχύουσα 
διαδικασία εις το δικάζον δικαστήριον, υποχρεούµενον όπως µη εφαρµόση την 
κηρυχθείσαν ως αντισυνταγµατικήν διάταξιν. 6. Αι κατά την διάρκειαν του περί ού η 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου χρόνου της αναδροµής εκδοθείσαι, βάσει του 
κηρυχθέντος ως αντισυνταγµατικού νόµου, διοικητικαί πράξεις ανακαλούνται 
υποχρεωτικώς εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξ µηνών από της δηµοσιεύσεως της 
κηρυξάσης την αντισυνταγµατικότητα αποφάσεως". Κατά την έννοια της ως άνω 
διατάξεως, αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας χωρεί µόνον όταν η απόφαση του 
Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου (ΑΕ∆) ουδόλως ελήφθη υπ' όψιν από το δίκασαν 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, όχι δε και όταν αµφισβητείται απλώς η υπ' αυτού δοθείσα 
ερµηνεία ή και η εφαρµογή των κριθέντων από το ΑΕ∆ στη συγκεκριµένη υπόθεση. 
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Και τούτο διότι η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας αποτελεί εξαιρετικό ένδικο 
µέσο, το οποίο αποσκοπεί να θεραπεύσει το πραγµατικό γεγονός της τυχόν αγνοίας 
της αποφάσεως του ΑΕ∆ από το δίκασαν Ανώτατο ∆ικαστήριο, όχι δε και να ιδρύσει 
οιονεί δευτεροβάθµιο δικαστικό έλεγχο της ουσιαστικής κρίσεως του τελευταίου, ο 
οποίος, άλλωστε, θα ήταν ευθέως αντίθετος προς το άρθρο 95 του Συντάγµατος. 
∆ιατάξεις: 
Σ: 95, 
Ν∆: 2900/1954,  
Ν∆: 4548/1966, άρθ. 5,  
Ν∆: 512/1970,  
Νόµοι: 201/1975, άρθ. 2,  
Νόµοι: 345/1976, άρθ. 51, 
Νόµοι: 1505/1984, άρθ. 19,  
Νόµοι: 2470/1997, άρθ. 8, 10, 12, 13,  
Νόµοι: 2860/2000, άρθ. 7,  
Νόµοι: 2819/2000, άρθ. 4,  
Νόµοι: 2965/2001, άρθ. 21,  
Νόµοι: 3205/2003, άρθ. 8, 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έκθεση Εισηγητή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1615 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Έγγραφη εισήγηση του εισηγητή αρεοπαγίτη. Αναβάλλει τη 
συζήτηση της υπόθεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 562, 569, 571 και 574 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι η έγγραφη εισήγηση του εισηγητή αρεοπαγίτη αναφορικά µε το 
παραδεκτό της αναίρεσης, όπως επίσης και το παραδεκτό και τη βασιµότητα των 
λόγων αυτής, αποτελεί αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση για την πρόοδο της 
αναιρετικής δίκης και εποµένως σε περίπτωση, που δεν έχει συνταχθεί από τον 
εισηγητή η εν λόγω έκθεση ή αν ο εισηγητής Αρεοπαγίτης, µε την έγγραφη εισήγησή 
του, δεν εισηγήθηκε, µεταξύ των άλλων, και περί του παραδεκτού και βάσιµου όλων 
των λόγων της αναίρεσης, παραλείποντας, έτσι, να εισηγηθεί έστω έναν (λόγο), 
πρέπει, ενόψει και του άρθρου 575 ΚΠολ∆, να χωρήσει αναβολή της συζήτησης της 
υπόθεσης, προς σύνταξη και κατάθεση της έκθεσης, προκειµένου να µπορέσουν οι 
διάδικοι να λάβουν γνώση της έκθεσης αυτής, ώστε µε τη γνώση και των απόψεων 
του εισηγητή να επακολουθήσει η προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης από τους 
πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, για πληρέστερη, κατά το σκοπό του νόµου 
διευκρίνιση της υπόθεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 562, 569, 571, 574, 575, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 750 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- O διάδικος που νίκησε έχει έννοµο συµφέρον να ασκήσει αναίρεση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 68 και 556 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι δικαίωµα αναίρεσης 
έχει κατ' αρχήν ο διάδικος που ηττήθηκε στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση, εφόσον όµως υφίσταται βλάβη από διάταξη της απόφασης 
αυτής, ώστε να θεµελιώνεται έτσι το έννοµο συµφέρον του. Το έννοµο δηλαδή 
συµφέρον πρέπει να αναφέρεται σε κάποιο όφελος που προσδοκά ο αναιρεσείων από 
την εξαφάνιση της προσβαλλόµενης απόφασης και τέτοιο προπάντων είναι η 
ανατροπή του τυχόν δυσµενούς γι' αυτόν δεδικασµένου που προέκυψε από την 
τελεσιδικία της προσβαλλόµενης απόφασης (άρθρ. 321 ΚΠολ∆).  
Συνεπώς και ο διάδικος που νίκησε έχει έννοµο συµφέρον να ασκήσει αναίρεση, όταν 
από τις αιτιολογίες της προσβαλλόµενης απόφασης παράγεται βλαπτικό για τον ίδιο 
δεδικασµένο, που συµβαίνει και όταν η αιτιολογία της απόφασης δεν αφορά σε 
ζητήµατα που απλώς κρίθηκαν πλεοναστικά και χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη, αλλά 
στηρίζει άµεσα το διατακτικό της αναφορικά µε στοιχείο του επίδικου δικαιώµατος 
(ΑΠ 1459/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 321, 556,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Θάνατος διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 689 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παράγραφος 4 εδ. 2 και 3, που εφαρµόζεται και 
στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 575 εδ β' του ίδιου κώδικα, αν η συζήτηση 
αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης να 
µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη 
δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση των 
διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, η αναβολή της υπόθεσης 
και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν 
χρειάζεται νέα κλήτευσή τους. Περαιτέρω, από τα άρθρα 568 παράγραφος 4 και 576 
παράγραφος 1 και 3 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι σε περίπτωση ερηµοδικίας στην 
αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπάγγελτα αν ο απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει τη 
συζήτηση ή αν κλητεύτηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και σε αρνητική περίπτωση 
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κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 36/1997). Από 
τα ανωτέρω προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εγκυρότητα της κλήτευσης µε την 
αναβολή της υπόθεσης και την εγγραφή της στο πινάκιο είναι ο απολειπόµενος κατά 
την µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είτε να είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση, 
είτε να είχε κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα να παραστεί στη δικάσιµο κατά την 
οποία αναβλήθηκε η συζήτηση, είτε να είχε παραστεί νόµιµα κατ' αυτή, οπότε µε την 
παράστασή του και την έλλειψη εναντίωσής του καλύφθηκε η τυχόν ακυρότητα της 
κλήτευσής του για την αρχική δικάσιµο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περίπτωση α', 287, 291 και 292 ΚΠολ∆, που 
κατά το άρθρο 573 παράγραφος 1 εφαρµόζονται και στη διαδικασία της δίκης για την 
αναίρεση, προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται αν µετά την άσκηση της αίτησης 
αναίρεσης και εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η 
οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, πεθάνει κάποιος διάδικος. Ο θάνατος του 
διαδίκου που επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, καθώς και η εκούσια επανάληψη 
αυτής από τους κληρονόµους του, µπορούν να γνωστοποιηθούν διαδοχικά µε ενιαία 
δήλωση στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης προς συζήτηση, εφόσον 
δεν υπάρξει αµφισβήτηση της ιδιότητά τους ως κληρονόµων, οπότε ακολουθεί 
αµέσως η συζήτηση της υπόθεσης ΟλΑΠ 22/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 226, 286, 287, 291, 292, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Θάνατος διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1612 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Θάνατος διαδίκου. Αναίρεση που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62, 313 παρ.1 εδ. δ' 286 επ. και 573 
παρ.1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι, αν ο διάδικος είναι εν ζωή κατά την έναρξη της δίκης 
και απεβίωσε µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, δεν υφίσταται στάδιο 
εφαρµογής των διατάξεων για διακοπή και επανάληψη της δίκης και εποµένως τα 
ασκούµενα κατά της απόφασης αυτής ένδικα µέσα, άρα και η αίτηση αναιρέσεως 
πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 558 ΚΠολ∆, κατά των καθολικών 
διαδόχων (κληρονόµων) του αποβιώσαντος, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο 
αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει µε οποιοδήποτε τρόπο γνώση του θανάτου του 
αντιδίκου του, διαφορετικά η αναίρεση που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος, δεν 
είναι άκυρη και χωρεί νόµιµα η συζήτηση αυτής µε τους κληρονόµους του 
αποβιώσαντος, οι οποίοι καλούνται µε την ιδιότητα αυτή στη συζήτηση (ΟλΑΠ 
27/1987, ΑΠ 1626/2005, ΑΠ 913/2009, ΑΠ 1104/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 286, 313, 558, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Θάνατος διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 196 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Θάνατος διαδίκου. ∆ιακοπή δίκης. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 288, 290, 291 και 292 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η δίκη διακόπτεται και αν πεθάνει κάποιος διάδικος. 
Επέρχεται δε η διακοπή από τη γνωστοποίηση του λόγου τούτου προς τον αντίδικο, η 
οποία µπορεί να γίνει και µε επίδοση δικογράφου ή και µε προφορική δήλωση στο 
ακροατήριο του πληρεξούσιου δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου 
επήλθε ο λόγος της διακοπής, από τον ίδιο δε, µε ρητή ή σιωπηρή δήλωση, µπορεί να 
γίνει εκουσίως και η επανάληψη αυτής. Μπορεί δε και ο αντίδικος να επισπεύσει την 
επανάληψη της δίκης, ακόµη δε και πριν από τη γνωστοποίηση του λόγου διακοπής, 
όταν έλαβε γνώση του λόγου διακοπής µε οποιονδήποτε τρόπο, θεωρώντας ότι η 
διακοπή ήδη επήλθε, τηρώντας τη διαδικασία που διαγράφεται από το άρθρο 291 
ΚΠολ∆, δηλαδή κοινοποιώντας δικόγραφο περί επαναλήψεως στον υπέρ ου η 
διακοπή διάδικο, ο οποίος, σε περίπτωση διακοπής συνεπεία θανάτου κάποιου 
διαδίκου, είναι ο καθολικός διάδοχός του (κληρονόµος του), που, όµως, δεν µπορεί 
να κληθεί για να επαναλάβει τη δίκη πριν περάσει η προθεσµία της αποποίησης του 
άρθρου 1847 ΑΚ, ή πριν χάσει µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο το δικαίωµα της 
αποποίησης. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 1847 ΑΚ ορίζει προθεσµία τεσσάρων 
µηνών ή ενός έτους αν ο κληρονοµούµενος είχε την τελευταία κατοικία του στο 
εξωτερικό ή αν ο κληρονόµος έµαθε την επαγωγή όταν διέµενε στο εξωτερικό. 
Έναρξη δε της προθεσµίας αυτής είναι η γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής, 
δηλαδή των περιστατικών του θανάτου του κληρονοµουµένου και της κλήσης στην 
κληρονοµία από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου ως συγγενούς. Στην επαγωγή, όµως, από 
διαθήκη η προθεσµία δεν αρχίζει πριν από τη δηµοσίευση της διαθήκης. Τέλος, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 ΚΠολ∆, αν µετέχουν περισσότεροι 
στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύτηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση 
κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1847, 
ΚΠολ∆: 286, 287, 288, 290, 291, 292, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ερήµην αποφάσεως του Εφετείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 742 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά ερήµην οριστικής απόφασης του Εφετείου. Παραίτηση από το 
δικαίωµα ασκήσεως ανακοπής ερηµοδικίας. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 553 παρ.1 και 554 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η ερήµην 
οριστική απόφαση του Εφετείου υπόκειται σε αναίρεση, µόνο αφού έπαυσε να 
υπόκειται σε ανακοπή ερηµοδικίας, είτε διότι παρήλθε η κατά το άρθρο 503 αρ. 1 
ΚΠολ∆ δεκαπενθήµερη, προς άσκηση αυτής, προθεσµία από την επίδοση της ερήµην 
αποφάσεως, είτε διότι ο δικαιούµενος σε άσκηση αυτής ερηµοδικασθείς διάδικος 
παραιτήθηκε νοµίµως ή από το ασκηθέν ένδικο µέσο της ανακοπής ή του 
δικαιώµατος προς άσκηση αυτού, διότι έκτοτε αυτή καθίσταται τελεσίδικη και 
προσβλητή µε αναίρεση, σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη του άρθρου 553 αρ. 
1β'ΚΠολ∆. Περαιτέρω, η παραίτηση από το δικαίωµα ασκήσεως ανακοπής 
ερηµοδικίας µπορεί να γίνει ρητώς ή και σιωπηρώς, ειδικά όµως στις γαµικές 
διαφορές, όπως είναι και το διαζύγιο (άρθρο 592 παρ.1 εδ. α' ΚΠολ∆), η παραίτηση 
του διαδίκου από το δικαίωµα ασκήσεως ενδίκων µέσων δεν µπορεί να γίνει 
σιωπηρώς, αλλά, σύµφωνα µε το άρθρο 606 ΚΠολ∆, µόνο µε ρητή δήλωση στη 
γραµµατεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ΟλΑΠ 1187/1981, ΑΠ 
776/2010).  
- Η απόδειξη της τελεσιδικίας της προσβαλλοµένης µε αναίρεση αποφάσεως, γίνεται 
µε την προσκοµιδή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως ή µε τη βεβαίωση του 
δικαστικού επιµελητή στο δικόγραφο που επιδόθηκε σε συνδυασµό µε βεβαίωση της 
γραµµατείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση ότι δεν 
ασκήθηκε ένδικο µέσο κατ' αυτής. Αν δεν αποδεικνύεται η τελεσιδικία, µε την 
προσκοµιδή των εγγράφων αυτών από τον παριστάµενο διάδικο, η αίτηση 
αναιρέσεως απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη (ΑΠ 839/2008, ΑΠ 
1839/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 503, 553, 554, 592, 606,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 608 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση.Μη οριστική απόφαση είναι και η 
εκδιδόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 254 ΚΠολ∆, µε την οποία διατάσσεται η 
επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωµένη για να 
προσκοµιστούν έγγραφα. 
- Από τις ταυτόσηµες διατάξεις των άρθρων 513 παρ. 1β και 553 παρ. 1β του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι τα ένδικα µέσα της έφεσης και της αναίρεσης συγχωρούνται µόνο κατά 
οριστικών αποφάσεων που περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή 
την ανταγωγή, αν δε η απόφαση είναι κατά ένα µέρος οριστική δεν επιτρέπεται έφεση 
ή αναίρεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στη 
δίκη Ο αποκλεισµός της άσκησης έφεσης ή αναίρεσης κατά απόφασης εν µέρει 
οριστικής, ως προς τις οριστικές της διατάξεις, εξυπηρετεί το σκοπό της οικονοµίας 
της δίκης µε την αποφυγή της κατάτµησης και παρελκύσεώς τους καθώς και την 
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αποφυγή αντιφατικών αποφάσεων. Τέτοια µη οριστική απόφαση είναι και η 
εκδιδόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 254 ΚΠολ∆, µε την οποία διατάσσεται η 
επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωµένη για να 
προσκοµιστούν έγγραφα (ΑΠ 1027/1992), όταν κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη 
διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία, που χρειάζονται συµπλήρωση ή 
επεξήγηση, µεταξύ των οποίων (κενών σηµείων) περιλαµβάνονται και εκείνα που 
δηµιουργήθηκαν από τη µη προσκοµιδή από τους διαδίκους κρίσιµων διαδικαστικών 
εγγράφων της δίκης (όπως είναι και οι πρωτόδικες προτάσεις), χωρίς τα οποία είναι 
ανέφικτη η έκδοση της απόφασης. Εξάλλου, η παράβαση της διάταξης του άρθρου 
254 ΚΠολ∆, ως δικονοµικής, δεν δηµιουργεί κατά νόµο αυτοτελή λόγο αναίρεσης.  
- Kατά το άρθρο 577 παρ.1, 2 του ΚΠολ∆, η έλλειψη προϋπόθεσης για το παραδεκτό 
της αναίρεσης, βάσει στοιχείων που προκύπτουν από τη δικογραφία, ερευνάται και 
αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 254, 513, 553, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 456 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Για το διάδικο που έχει ασκήσει 
εκπρόθεσµη έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία απορρίφθηκε από το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο ως εκπρόθεσµη, η προθεσµία για την άσκηση της 
αναίρεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, αρχίζει όχι από την επίδοση της 
απορριπτικής απόφασης του Εφετείου 
- Από το άρθρο 553 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι αν γίνει δεκτή κατά τύπους η 
έφεση και απορριφθεί κατ' ουσίαν ή αν γίνει δεκτή κατ' ουσίαν και εξαφανισθεί η 
πρωτόδικη απόφαση, σε αναίρεση υπόκειται µόνο η εφετειακή απόφαση, στην οποία 
ενσωµατώνεται η πρωτόδικη, διότι µε αυτήν περατώνεται οριστικά η δίκη. Αν 
ασκηθεί έφεση για την εξαφάνιση πρωτόδικης απόφασης και η έφεση απορριφθεί για 
λόγους τυπικούς, τότε σε αναίρεση υπόκειται η εφετειακή απορριπτική απόφαση για 
το κεφάλαιό της το σχετικό µε την απόρριψη, καθώς και η πρωτόδικη απόφαση, ως 
προς την ουσία της υπόθεσης. Η αναίρεση ασκείται, όπως όλα τα ένδικα µέσα, µε την 
κατάθεση του δικογράφου σε πρωτότυπο στη γραµµατεία του εκδόντος την 
προσβαλλόµενη απόφαση δικαστηρίου, για την οποία συντάσσεται σχετική έκθεση 
(άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολ∆). Αν µε το ίδιο αναιρετήριο προσβάλλονται δύο ή 
περισσότερες αποφάσεις πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου δικαστηρίου η κατάθεση 
γίνεται, κατ' άρθρο 566 παρ. 2 ΚΠολ∆, στο καθένα από τα δικαστήρια αυτά.  
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 552, 553 παρ. 1, 554, 564, 565 και 
652 παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι για το διάδικο που έχει ασκήσει εκπρόθεσµη έφεση 
κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία απορρίφθηκε από το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο ως εκπρόθεσµη, η προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης κατά της 
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πρωτόδικης απόφασης, αρχίζει όχι από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης του 
Εφετείου, αλλά από την πάροδο της προθεσµίας άσκησης έφεσης κατά της 
πρωτόδικης απόφασης, αφότου και έγινε τελεσίδικη. ∆ιαφορετικά θα µπορούσε ο 
διάδικος µε εκπρόθεσµη έφεση, οποτεδήποτε ασκούµενη, να καταστρατηγεί τις 
διατάξεις που καθιερώνουν προθεσµία για την άσκηση του ένδικου µέσου της 
αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 495, 552, 553, 554, 564, 565, 566, 652, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 984 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. 
- Από τα άρθρα 294, 295 παρ. 1, 297 και 299 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη 
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση [άρθρ. 573 παρ.1 του ΚΠολ∆], προκύπτει ότι 
η παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πριν 
από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υποθέσεως µπορεί να γίνει χωρίς 
συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσµα, ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν 
ασκήθηκε και επιφέρει κατάργηση της δίκης [ΟλΑΠ 20/1999, ΑΠ 65/2007].  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1592 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εν επιτρέπεται δεύτερη αναίρεση. Παραίτηση από αναίρεση. Προθεσµία άσκησης 
αναίρεσης. Καταχρηστική άκηση δικαιώµατος. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων 
των δικαιοπραξιών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 555 ΚΠολ∆ δεύτερη αναίρεση του ίδιου διαδίκου 
κατά της ίδιας απόφασης ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται. Σε 
περίπτωση όµως νοµότυπης παραιτήσεως του διαδίκου από το δικόγραφο της 
αναιρέσεως δεν εµποδίζεται η άσκηση νέας αιτήσεως αναιρέσεως, διότι όπως 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 295, 299 ΚΠολ∆, η παραίτηση έχει ως 
αποτέλεσµα ότι η αναίρεση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε. Εξ άλλου, από τις διατάξεις 
των άρθρων 294, 295, 297 και 299 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 573§1 του ΚΠολ∆ και στη διαδικασία της δίκης για αναίρεση, προκύπτει ότι η 
παραίτηση από το δικόγραφο του ενδίκου µέσου της αναίρεσης (άρθρ. 495 παρ. 1 
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ΚΠολ∆) µπορεί να γίνει µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά προτού αρχίσει 
η προφορική συζήτηση της υποθέσεως, ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο 
του παραιτουµένου, έχει δε ως συνέπεια να θεωρείται ως µη ασκηθείσα η αναίρεση 
κατά την έκταση της παραίτησης από το δικόγραφο αυτής χωρίς να απαιτείται προς 
τούτο η έκδοση σχετικής απόφασης. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 564 παρ.1 του 
ΚΠολ∆, η προθεσµία της αναιρέσεως, αν ο αναιρεσείων διαµένει στην Ελλάδα, είναι 
τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως, ενώ, κατά την 
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσµία της 
αναιρέσεως είναι τρία χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της αποφάσεως που 
περατώνει τη δίκη. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, καθορίζεται η διάρκεια 
της προθεσµίας της αναιρέσεως και το γεγονός που την κινεί, ενώ ο τρόπος 
υπολογισµού της προθεσµίας ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρου 144 παρ.1 ίδιου 
Κώδικα. 
- Το άρθρο 281ΑΚ ορίζει, ότι η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την αληθινή έννοια της 
διατάξεως του άρθρου 281ΑΚ, η απαγόρευση της ασκήσεως του δικαιώµατος υπό 
τους διαλαµβανόµενους σ' αυτή όρους είναι παραδεκτή, όταν πρόκειται για 
δικαιώµατα που απορρέουν από διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και όχι από διατάξεις 
δικονοµικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α του άρθρου 560 του ΚΠολ∆ επιτρέπεται 
αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των αποφάσεων 
των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
παραβιάζεται κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε τη 
µη ορθή εφαρµογή η οποία συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ 
έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως. Εξ άλλου, η παραβίαση των ερµηνευτικών 
διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ προϋποθέτει δικαιοπραξία η σύµβαση της 
οποίας παραλείφθηκε ή ερµηνεία καίτοι διαπιστώθηκε ανελέγκτως, έστω και 
εµµέσως, κενό ή αµφιβολία ως προς τη δήλωση βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων 
είτε ερµηνεύτηκε κακώς. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω κανόνες παραβιάζονται, 
όταν το δικαστήριο παραλείπει να προσφύγει σ' αυτούς για να διαπιστώσει την 
αληθινή βούληση των συµβαλλόµενων ή όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους ή 
όταν παραλείπει ν' αναφέρει στην απόφαση τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία 
προκύπτει η εφαρµογή τους. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 294, 295, 297, 299, 321, 495, 518, 553, 555, 560, 564, 573, 
ΑΚ: 173, 200, 281,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 853 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. 
- Από τα άρθρα 294, 295§1, 297 και 299 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη 
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση [άρθρ. 573§1 του ΚΠολ∆], προκύπτει ότι η 
παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πριν από 
την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υποθέσεως µπορεί να γίνει χωρίς 
συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσµα ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν 
ασκήθηκε και επιφέρει κατάργηση της δίκης [ΟλΑΠ 20/1999, ΑΠ 65/2007].  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 121 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294 εδ. α' , 295 παρ. 1 εδ. α' , 296 
εδ. α' , 297 και 573 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί 
από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως χωρίς τη συναίνεση του αναιρεσίβλητου, 
πριν ο τελευταίος προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της υποθέσεως, ότι αυτός 
µπορεί να παραιτηθεί και από το σχετικό δικαίωµα χωρίς συναίνεση του 
αναιρεσίβλητου, καθώς και ότι η παραίτηση γίνεται µε δήλωση που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο, έχει δε ως 
αποτέλεσµα ότι η αναίρεση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε. Εξάλλου, από το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 233, 573 παρ. 1 και 574 ΚΠολ∆, προκύπτει 
ότι στην αναιρετική δίκη η προφορική συζήτηση της υποθέσεως αρχίζει µε την 
εκφώνησή της στο ακροατήριο του δικαστηρίου και την ανάγνωση της εκθέσεως του 
εισηγητή, µετά την οποία ο αναιρεσίβλητος δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις, µε 
την έννοια ότι έχει έννοµο συµφέρον στην περάτωση της δίκης µε την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως, η πιθανολόγηση του οποίου έχει ως δικονοµικό αποτέλεσµα το 
απαράδεκτο της παραιτήσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 296, 297, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1304 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης αναίρεσης σε περίπτωση εκπρόθεσµης έφεσης. Παραµόρφωση 
του περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 577 του ΚΠολ∆ το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της 
αναίρεσης. Αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για 
να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Αν ο Άρειος 
Πάγος κρίνει νόµιµη και παραδεκτή την αναίρεση, εξετάζει το παραδεκτό και το 
βάσιµο των λόγων της. Εξάλλου, από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
552, 553 παρ.1 περ. β' , 556 παρ.1 και 564 παρ. 1 του ίδιου ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για 
τον διάδικο που άσκησε εκπρόθεσµη έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία 
και απορρίφθηκε από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ως εκπρόθεσµη, η προθεσµία για 
την άσκηση της αναίρεσης κατά της πρωτόδικης αυτής απόφασης αρχίζει όχι από την 
επίδοση της απορριπτικής απόφασης του Εφετείου, αλλά από την πάροδο της 
προθεσµίας για την άσκηση εφέσεως κατά της πρωτόδικης απόφασης, αφότου και η 
απόφαση αυτή κατέστη τελεσίδικη. Υπό αντίθετη εκδοχή ο διάδικος θα µπορούσε, 
ασκώντας οποτεδήποτε ήθελε εκπρόθεσµη έφεση, να καταστρατηγήσει τις διατάξεις 
για την προθεσµία της αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 967/2004, 115/2003). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, που ανάγεται δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, 
µε την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για παράπονο 
που αναφέρεται στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Για να θεµελιωθεί πάντως ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως 
θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς, µαζί µε άλλα αποδεικτικά 
µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για 
την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008). 
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για εκ πλαγίου, 
ήτοι µε ανεπαρκείς, ασαφείς ή αντιφατικές αιτιολογίες της αποφάσεως, παράβαση 
διατάξεως ουσιαστικού δικαίου δηµιουργείται όταν µε τις ελλείψεις αυτές της 
αιτιολογίας της αποφάσεως παραβιάζεται κανόνας ουσιαστικού δικαίου, όχι δε και 
δικονοµικού δικαίου, όπως όταν οι ελλείψεις αναφέρονται στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση ή στάθµιση ή αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που προκύπτει από αυτές, αρκεί τούτο να αναφέρεται µε σαφήνεια στην απόφαση 
(ΑΠ 1987/2007). 
∆ιατάξεις: 



 

[94] 
 

ΚΠολ∆: 552, 553, 556, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 564, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 646 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έρευνα παραδεκτού της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ "αν ο αναιρεσείων διαµένει στο 
εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη η προθεσµία της αναίρεσης είναι ενενήντα 
ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης". Από την διάταξη αυτή, σε 
συνδυασµό και προς εκείνη του άρθρου 577 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆, ορίζουσα ότι "Το 
δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναίρεσης. Αν η αναίρεση δεν 
ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος 
Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως", προκύπτει ότι το εµπρόθεσµο της 
ασκήσεως του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού 
αυτού, η µη συνδροµή της οποίας, ερευνώµενη και εξ επαγγέλµατος, συνεπάγεται την 
απόρριψη του. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 576 παρ.1, 2 και 3, 568 παρ. 1 και 4 και 498 παρ.1 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι ο Άρειος Πάγος οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, αν εκλήθη 
νοµίµως και εµπροθέσµως ο µη εµφανισθείς αντίδικος του επισπεύδοντος την 
συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και, σε καταφατική περίπτωση, να προχωρήσει 
στην συζήτηση παρά την απουσία του. Εξ' άλλου, η διάταξη του άρθρου 226 παρ.4 
εδ. α' ΚΠολ∆, η οποία ορίζει ότι κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στην µετ' αναβολή 
δικάσιµο δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως 
κλήτευση όλων των διαδίκων, εφαρµόζεται και στην διαδικασία ενώπιον του Αρείου 
Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 226, 498, 562, 568, 576, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 169 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης  αίτησης αναίρεσης σε περίπτωση που δεν επιδόθηκε 
απόφαση.Στην καταχρηστική αυτή προθεσµία υπολογίζεται και δεν αφαιρείται και το 
χρονικό διάστηµα από 1-31/8.  
- Σύµφωνα µε το άρθ. 564 παρ. 1 ΚΠολ∆ αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσµία 
του ενδίκου µέσου της αναίρεσης, το οποίο ασκείται µε την κατάθεση δικογράφου 
στην γραµµατεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση (άρθ. 
495παρ. 1 ΚΠολ∆), είναι τρία χρόνια και αρχίζει από την δηµοσίευση της απόφασης 
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που περατώνει την δίκη (δηλ. από την εποµένη αυτής, άρθ. 144παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα), στην προθεσµία δε αυτή (καταχρηστική) σύµφωνα µε το άρθ. 147παρ. 7 
του αυτού Κώδικα υπολογίζεται και δεν αφαιρείται και το χρονικό διάστηµα από 1-
31/8 (όπως συµβαίνει µε τις προθεσµίες των 30 και 90 ηµερών αντίστοιχα του άρθ. 
564 παρ. 1 στην περίπτωση επίδοσης της απόφασης, ΑΠ 554/2008).  
- Κατά το άρθ. 577 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το 
παραδεκτό της αναίρεσης και αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια 
προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και 
αυτεπάγγελτα. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η εµπρόθεσµη άσκηση της 
αναίρεσης είναι προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής, την συνδροµή δε της 
προϋπόθεσης αυτής εξετάζει ο Άρειος Πάγος όχι µόνο κατ' ένσταση αλλά και 
αυτεπάγγελτα, µε βάση τα υποβληθέντα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία της 
δικογραφίας, απορρίπτοντας την αναίρεση αν λείπει η προϋπόθεση αυτή (ΑΠ 
536/2012).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 147, 495, 564, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 162 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ικανότητα διαδίκου. Λύση και εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρείας. Ανακοπή κατά 
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Προθεσµίες ανακοπής.Περίληψη της κατασχετήριας 
έκθεσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 62 του ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να 
είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, έχει και την ικανότητα να είναι 
διάδικος. Η ικανότητα αυτή αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του ΚΠολ∆ εξετάζεται σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και 
αυτεπάγγελτα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 72, 777, 778 του ΑΚ, 18 του ΕµπΝ, 62, 286 του 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η λύση του νοµικού προσώπου οµόρρυθµης εµπορικής 
εταιρίας δεν θίγει την ικανότητα αυτής να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων ούτε, συνεπώς, την ικανότητα αυτής να είναι υποκείµενο της έννοµης 
σχέσης της δίκης ούτε επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, διότι ακόµη και µετά τη 
λύση της εταιρίας η νοµική προσωπικότητά της λογίζεται ότι υφίσταται, εφόσον 
απαιτείται αυτό για τις ανάγκες και για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης. 
Μετά τη λύση της η εταιρία εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές και τέτοιοι είναι 
οι ίδιοι οι εταίροι, εφόσον δεν διορίστηκαν άλλοι εκκαθαριστές µε συµφωνία των 
εταίρων ή µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν 
µπορεί να αποκλειστεί µε ρήτρα του καταστατικού ή µε απόφαση των εταίρων, αλλά 
ακολουθεί τη λύση της εταιρίας υποχρεωτικά και αυτοδίκαια. Ακόµη και µετά τη 
λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια 
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εκκρεµότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρίας, επαναλαµβάνονται οι εργασίες 
της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας, η οποία έχει λυθεί, 
από τους εκκαθαριστές της, (βλ. ΑΠ 693/2008 Ελ∆νη 51.90).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία επιβάλλει τη 
σταδιακή προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανακοπή του 
άρθρου 933 του ίδιου κώδικα είναι παραδεκτή: α) Αν αφορά την εγκυρότητα του 
τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες 
αφότου γίνει η πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, β) Αν αφορά την 
εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη µετά την επιταγή 
πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης 
εκτέλεσης, γ) Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, µέσα σε 
έξι µήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την 
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµέρα του 
πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, αν πρόκειται για κινητά, και ενενήντα ηµέρες 
αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για 
ακίνητα. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, αν πρόκειται για εκτέλεση 
για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, πρώτη µετά την επιταγή πράξη 
εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη 
έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης.  
- Στην παράγραφο 4 του άρθρου 999 ΚΠολ∆ ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο 
πλειστηριασµός ακινήτου που υποβλήθηκε σε αναγκαστική κατάσχεση, µε ποινή 
ακυρότητας δεν µπορεί να γίνει, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου ως προς την κατάρτιση περίληψης της 
κατασχετήριας έκθεσης που περιέχει, µεταξύ άλλων στοιχείων, συνοπτική περιγραφή 
του ακινήτου που κατασχέθηκε, την ηµέρα και την ώρα του πλειστηριασµού, και 
στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ως προς την επίδοση της περίληψης στον 
οφειλέτη µέσα σε είκοσι ηµέρες από την ηµέρα της κατάσχεσης, τη δηµοσίευση 
αποσπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης σε κύριο φύλλο καθηµερινής εφηµερίδας, 
την επίδοση της ανωτέρω περίληψης στον ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης, τη 
δηµόσια ανακοίνωση της ανωτέρω περίληψης µε τοιχοκόλληση και κήρυξη, αν δεν 
εκδίδεται καθηµερινή εφηµερίδα, και τη σύνταξη έκθεσης κήρυξης. Η διάταξη αυτή 
αφορά την ολική παράλειψη των ανωτέρω διατυπώσεων, όχι όµως και την περίπτωση 
κατά την οποία οι διατυπώσεις αυτές έλαβαν χώρα µε τρόπο δικονοµικά άκυρο. Αν η 
ενδιάµεση αυτή ακυρότητα δεν προβληθεί εµπρόθεσµα, δεν κωλύεται η συνέχιση της 
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια του πλειστηριασµού. Αν 
όµως ο πλειστηριασµός διενεργηθεί, µολονότι παραλείφθηκαν ολοσχερώς µία ή 
περισσότερες από τις διατυπώσεις του που τάσσονται µε ποινή ακυρότητας, είναι 
άκυρος, ανεξάρτητα από την πρόκληση βλάβης. Η ακυρότητα αυτή αφορά την 
τελευταία πράξη της εκτέλεσης και απαγγέλλεται µετά από ανακοπή που ασκείται 
από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε 90 ηµερών από τη µεταγραφή της 
περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης σε περίπτωση πλειστηριασµού ακινήτων, (βλ. 
ΟλΑΠ 3/2007, ΑΠ 658/2007).  
- Οι προθεσµίες που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολ∆, είναι 
δικονοµικές, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 144 επ. του ίδιου κώδικα, 
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εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο και η άπρακτη παρέλευσή τους 
συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωµα προσβολής της σχετικής πράξης εκτέλεσης, 
(βλ. άρθρο 151 ΚΠολ∆), της οποίας καλύπτεται έτσι τυχόν ακυρότητα. Η αρχή της 
σταδιακής προσβολής των πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η 
οποία καθιερώνεται, έχει ως αποτέλεσµα να ισχυροποιούνται οι πράξεις αυτές κατά 
στάδια και, εφόσον παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσµία, να καθίστανται 
απρόσβλητες οι πράξεις του προηγούµενου σταδίου και το ελάττωµά τους να µην 
επιδρά στο κύρος των µεταγενέστερων πράξεων εκτέλεσης, (βλ. ΑΠ 1465/2005, ΑΠ 
372/2004). Έτσι, σε περίπτωση πλειστηριασµού ακινήτου προς ικανοποίηση 
χρηµατικών απαιτήσεων, η ακυρότητα της αναγκαστικής κατάσχεσης ή του 
αποσπάσµατος αυτής ή της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, επειδή δεν 
αναφέρεται λ.χ. στο απόσπασµα ή στην περίληψη ότι στο κατασχεθέν ακίνητο 
υπάρχουν βάρη (προσηµειώσεις, υποθήκες), µπορεί να προβληθεί µε ανακοπή µόνο 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 934 παρ. 1-β ΚΠολ∆, δηλαδή, µέχρι 
την έναρξη της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης που είναι η σύνταξη της έκθεσης 
πλειστηριασµού και κατακύρωσης. Αν δεν έχει ασκηθεί ανακοπή µε τέτοιο 
περιεχόµενο, η πιο πάνω ακυρότητα δεν µπορεί να προβληθεί µε ανακοπή ως λόγος 
ακυρότητας (ελαττωµατικότητας) του πλειστηριασµού, (βλ. ΟλΑΠ 3/2007, ΑΠ 
1538/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 72, 777, 778, 
ΚΠολ∆: 62, 144 επ., 151, 933, 934, 999, 
ΕµπΝ: 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1509 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Επιταγή προς εκτέλεση. 
- Από το άρθρο 924 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η επιταγή, µε την οποία αρχίζει η 
αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σύντοµη µνεία του ποσού που οφείλεται, 
χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα, αρκεί να 
προκύπτει από την επιταγή η αιτία της απαίτησης, η οποία κατ' αρχήν θα προκύπτει 
από το αντίγραφο του τίτλου, κάιω από το οποίο γράφεται η επιταγή, καθώς και η 
οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εφόσον έχει γίνει ο διαχωρισµός αυτός, η 
επιταγή παρουσιάζει πληρότητα της απαίτησης, αρκεί στον οφειλέτη να ισχυρισθεί 
και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή της ανακρίβειας των κονδυλίων ή 
τον εσφαλµένο υπολογισµό ή το παράνοµο των τόκων. Επίσης ούτε το ποσό του 
τόκου χρειάζεται να προσδιορίζεται στην επιταγή, αφού το µεν ποσοστό του τόκου 
ορίζεται από τον νόµο, το δε ποσό των τόκων, που θα καταβληθεί µπορεί να βρεθεί 
µε απλό µαθηµατικό υπολογισµό, βάσει του ποσοστού αυτού και του χρονικού 
διαστήµατος, που θα έχει παρέλθει µέχρι της ηµεροµηνίας εξόφλησης της επιταγής 
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(ΑΠ 194/1995 Ελ∆νη 1996.102, ΑΠ 72/1995 Ελ∆νη 36.585, ΕφΠατρ 1108/2004, 
ΕφΑθ 2838/2002 Ελ∆νη 2002.1460, ΜονΠρωτΡοδ 32/2010, ΜονΠρωτΑθ 2488/2002 
ΝοΒ 2003.689).  
- Η επιταγή προς πληρωµή αποτελεί µονοµερή εξώδικη πράξη, µε την έννοια ότι δεν 
απευθύνεται ούτε ενεργείται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά συγχρόνως και διαδικαστική 
πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η επίδοση της προς τον καθ'ου η 
εκτέλεση έχει δικονοµικές (άρθρα 924 §1, 926 §2, 932 ΚΠολ∆) και ουσιαστικές 
(άρθρα 264,340 ΑΚ) συνέπειες και δεν δηµιουργεί µε την επίδοση της εκκρεµοδικία. 
Μεταξύ των ουσιαστικών συνεπειών της επίδοσης αυτής, που απορρέουν από το 
ουσιαστικό δίκαιο, είναι και η όχληση. Η επιταγή, ενόψει του ότι µε αυτήν 
απευθύνεται πρόσκληση του δανειστή προς τον οφειλέτη για την εκτέλεση της 
παροχής, αποτελεί όχληση και, συνεπώς, επιφέρει υπερηµερία (ΑΚ 340) και τις από 
το ουσιαστικό δίκαιο συναπτόµενες µε την υπερηµερία συνέπειες, όπως τόκους 
(ΕφΠατρ 1108/2004,). Αν η επιταγή δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται 
ακυρότητα που κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον κατά την κρίση του 
προκαλείται από την αοριστία της επιταγής στον οφειλέτη δικονοµική βλάβη, που δεν 
µπορεί να επανορθωθεί µε άλλο τρόπο, παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας. 
Αν η επιταγή έγινε για ποσό µεγαλύτερο από το πράγµατι οφειλόµενο, ακυρότητα 
επέρχεται µόνο κατά το επί πλέον ποσό (ΑΠ 194/1995 Ελ∆νη 37.102).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 
ΚΠολ∆: 632 επ., 924, 933 επ., 934, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή ΚΕ∆Ε 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1312 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανακοπή ΚΕ∆Ε. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 85 παρ.1 του νοµοθετικού διατάγµατος 356/1974 (ΚΕ∆Ε), επί δικών 
του νοµοθετήµατος αυτού, το ∆ηµόσιο εκπροσωπεί ο διευθυντής του δηµοσίου 
ταµείου, κατά του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο µε ποινή 
απαραδέκτου. Σε κάθε όµως περίπτωση, µε την ίδια ως άνω κύρωση, απαιτείται 
κοινοποίηση του δικογράφου και στον Υπουργό των Οικονοµικών. Περαιτέρω κατά 
το άρθρο 5 του διατάγµατος της 26-6/10-7-1944 ("Κώδικος Νόµων περί ∆ικών του 
∆ηµοσίου") "µόνον αι προς τον Υπουργόν των Οικονοµικών κατά τας διατάξεις του 
από 24/28 Μαρτίου 1867 και υπό στοιχείον ΡΓ' νόµου γενόµεναι κοινοποιήσεις 
οιουδήποτε δικογράφου επί δικών του ∆ηµοσίου παράγουσι νοµίµους συνεπείας" 
(παρ.1) και "η διάταξις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζεται και όταν το 
∆ηµόσιον εκπροσωπήται δικαστικώς εκ µέρους άλλου, πλην του επί των 
Οικονοµικών Υπουργού είτε και εκ µέρους των διευθυντών ταµείων ή οικονοµικών 
εφόρων ή τελωνών ή ετέρου οιουδήποτε κρατικού οργάνου, της προς τον Υπουργόν 
των Οικονοµικών επιδόσεως απαιτουµένης και τότε ως προσθέτου τοιαύτης, επί 
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συνεπεία ακυρότητος αυτεπαγγέλτως εξεταζοµένης" (παρ.2 εδ.α). Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι για να είναι έγκυρη η επίδοση του σχετικού δικογράφου προς το 
∆ηµόσιο πρέπει να γίνει, µε ποινή απαραδέκτου στις δίκες του ΚΕ∆Ε, ακυρότητας δε 
στις λοιπές, τόσο στον Υπουργό Οικονοµικών όσο και στο αρµόδιο όργανο και τούτο 
για µεγαλύτερη εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δηλαδή αν δεν επιδοθεί το δικόγραφο και στον Υπουργό Οικονοµικών, η 
επίδοση δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν παράγει έννοµες συνέπειες, µε αποτέλεσµα, 
ανεξαρτήτως βλάβης του ∆ηµοσίου, να επέρχεται απαράδεκτο ή ακυρότητα, η οποία 
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο. Εξάλλου από τις συνδυασµένες 
διατάξεις του διατάγµατος της 11/12-1-1929 "περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων" 
και ιδιαίτερα του άρθρου 115 αυτού, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις του µε το 
β.δ. 619/1965 και τα άρθρα 2, 5 παρ.3 και 9 παρ.1 του προεδρικού διατάγµατος 551/ 
1988 "Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών)" προκύπτουν 
τα εξής: Το πρωτόκολλο µε το οποίο καθορίζεται αποζηµίωση σε βάρος εκείνων που 
χρησιµοποιούν αυθαίρετα ακίνητα που ανήκουν στο ∆ηµόσιο εκδίδεται από τον κατά 
τόπο αρµόδιο οικονοµικό έφορο. Η ανακοπή κατά του εκδιδοµένου πρωτοκόλλου 
κοινοποιείται, επί ποινή ακυρότητας στον κατά τα ανωτέρω αρµόδιο οικονοµικό 
έφορο, ο οποίος εξαιρετικώς στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί το ∆ηµόσιο, χωρίς να 
απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονοµικών (άρθρο 5 παρ.4 α.ν. 
263/1968). Μετά το π.δ.551/1988 και την έναρξη λειτουργίας των κτηµατικών 
υπηρεσιών των νοµαρχιών, οι αρµοδιότητες των οικονοµικών εφοριών σχετικά µε 
την επιµέλεια της διαχειρίσεως και την προστασία της δηµόσιας περιουσίας 
περιήλθαν στις κτηµατικές υπηρεσίες και συνεπώς ο "αρµόδιος οικονοµικός έφορος" 
για την κοινοποίηση της ανακοπής και την εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου είναι πλέον ο 
προϊστάµενος της κτηµατικής υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο. Από την πιο 
πάνω διάταξη του άρθρου 5 παρ.4 α.ν. 263/1968 σαφώς συνάγεται ότι για την 
άσκηση της εν λόγω ανακοπής, πέραν της κοινοποιήσεως αντιγράφου αυτής στον 
προϊστάµενο της κτηµατικής υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο, δεν απαιτείται 
και πρόσθετη κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονοµικών, δοθέντος ότι η πάγια 
διάταξη του άρθρου 5 του νοµοθετικού διατάγµατος της 26-6/10-7-1944 (Κώδικα των 
Νόµων περί ∆ικών του ∆ηµοσίου), εξακολουθεί µεν να ισχύει, πλην όµως έχει 
καταργηθεί στην εξεταζοµένη περίπτωση από την ειδικώς ρυθµίζουσα το θέµα 
µεταγενέστερη και ως εκ τούτου επικρατέστερη ανωτέρω διάταξη του άρθρου 5 
παρ.4 α.ν. 263/1968 (ΟλΑΠ 1222/1975, Α.Π. 1650/2010). ∆ιαφορετική είναι η 
περίπτωση των ανακοπών του ΚΕ∆Ε, κατά το άρθρο 85 του οποίου απαιτείται 
πάντοτε κοινοποίηση του σχετικού δικογράφου και στον Υπουργό των Οικονοµικών, 
καθώς και των λοιπών δικών, πλην της ανωτέρω ειδικώς ρυθµιζοµένης, κατά του 
∆ηµοσίου, όταν αυτό εκπροσωπείται δικαστικώς από τους διευθυντές των ταµείων ή 
τους οικονοµικούς εφόρους ή τελώνες ή άλλα κρατικά όργανα, οπότε, κατά το άρθρο 
5 του νοµοθετικού διατάγµατος της 26-6/10-7-1944, απαιτείται, επί ποινή 
ακυρότητας, η πρόσθετη προς τον Υπουργό των Οικονοµικών επίδοση του 
δικογράφου (ΟλΑΠ 34/1988, ΑΠ 1650/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 
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ΚΕ∆Ε: 85,  
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 5,  
Π∆: 551/1998,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1252 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή τρίτου. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 936 παρ. 1 εδ.α' και β' ΚΠολ∆, τρίτος έχει δικαίωµα να ασκήσει 
ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, αν προσβάλλεται δικαίωµά του επάνω 
στο αντικείµενο της εκτελέσεως, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον κατά 
του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως α) δικαίωµα εµπράγµατο που αποκλείει 
ή περιορίζει το δικαίωµα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, β) 
απαγόρευση διαθέσεως που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και συνεπάγεται σύµφωνα µε το 
νόµο την ακυρότητα της διαθέσεως. Επίσης έχει δικαίωµα να ασκήσει ανακοπή και ο 
νοµέας, εκτός αν εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση αποδείξει ότι εκείνος 
κατά του οποίου στρέφεται έχει επάνω στο αντικείµενο που έχει κατασχεθεί 
εµπράγµατο δικαίωµα επικρατέστερο από τη νοµή.  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν είναι 
καταχρηστική, δηλαδή αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Τούτο 
ορίζεται και µε το άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγµατος, το οποίο αναφέρεται γενικώς και 
αδιακρίτως στην άσκηση κάθε δικαιώµατος. Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών συνάγεται, ότι τρίτος έχει δικαίωµα να ασκήσει ανακοπή κατά της 
αναγκαστικής εκτελέσεως, αν είναι νοµέας του πράγµατος που είναι αντικείµενο της 
εκτελέσεως, εκείνος δε κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει µεν κυριότητα επί 
του πράγµατος, πλην η άσκηση του εµπράγµατου αυτού δικαιώµατος έναντι του 
τρίτου (δηλαδή του νοµέως) είναι καταχρηστική. Το δικαίωµα αυτό του τρίτου δεν 
µπορεί να εµποδισθεί από το γεγονός ότι η ανακοπή πλήττει και εκείνον που 
επισπεύδει την εκτέλεση και υπέρ του οποίου γίνεται αυτή, αφού ο τελευταίος ασκεί 
τα δικαιώµατα του καθού η εκτέλεση (άρθρα 965 και 1005 ΚΠολ∆) και γι' αυτό 
υπόκειται στους περιορισµούς στους οποίους θα υπέκειτο και ο καθού η εκτέλεση, αν 
ασκούσε το δικαίωµά του (ΟλΑΠ 448/1984, ΑΠ 1132/2011).  
- Για το ορισµένο του λόγου αναιρέσεως εκ του αριθ. 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο εκτός των άλλων α') το αληθινό περιεχόµενο 
του φεροµένου ως παραµορφωθέντος εγγράφου, ώστε από την σύγκριση µε εκείνο 
που δέχθηκε η απόφαση, να υπάρχει δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να κρίνει αν 
υφίσταται διαγνωστικό σφάλµα, β') το από την προσβαλλοµένη απόφαση δεκτό 
γενόµενο, διαφορετικό από το αληθινό περιεχόµενο, γ') το συµπέρασµα στο οποίο 
κατέληξε το δικαστήριο, για το ότι υπάρχουν ή όχι κρίσιµα γεγονότα και δ') ο 
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ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός, για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου 
χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο (ΑΠ 113/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20, 936, 965, 1005, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1627 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση δεδικασµένου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 του ΑΚ, 116 και 933 του 
ΚΠολ∆ και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι η πραγµάτωση µε 
αναγκαστική εκτέλεση της απαιτήσεως του δανειστή κατά του οφειλέτη, αποτελεί 
ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώµατος δηµοσίου δικαίου και συνεπώς λόγο της 
ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθετη 
της επισπευδόµενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, στα αντικειµενικά 
όρια της καλής πίστεως ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονοµικού 
σκοπού του δικαιώµατος, που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Κατά την έννοια 
της τελευταίας αυτής διατάξεως για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως 
καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος να 
προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική 
κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα 
περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται 
την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκησή του κατά τις περί 
δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου [Ολ.ΑΠ 17/95, 
ΟλΑΠ 62/90].  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, λόγω αντιφατικών ή ανεπαρκών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της 
απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν 
προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόστηκε ή 
ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν 
από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόστηκε 
ή όχι ορθώς ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Ως ζητήµατα δε, σε σχέση µε τα 
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οποία η έλλειψη, η αντιφατικότητα ή η ανεπάρκεια των αιτιολογιών στερεί από 
νόµιµη βάση την απόφαση, νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που 
τείνουν, δηλαδή, στη θεµελίωση, την κατάλυση ή την παρακώλυση του ασκούµενου 
δικαιώµατος, όπως είναι τα περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντέστασης, η αλήθεια ή αναλήθεια των οποίων 
στηρίζει το διατακτικό της απόφασης, όχι όµως και όταν οι ισχυρισµοί αυτοί 
συνιστούν άρνηση της αγωγής, ανακοπής, ενστάσεως κλπ, ή την επιχειρηµατολογία 
των διαδίκων ή του δικαστηρίου.  
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 16 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως ή µετά από πρόταση κάποιου 
διαδίκου, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεδικασµένου δέχεται παρά το νόµο, 
ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασµένο. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 562 
παρ.2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο 
οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για 
παράβαση που δεν µπορεί να προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας. β) για σφάλµα που 
προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια 
τάξη. Τέλος, καίτοι το δεδικασµένο που απορρέει από τελεσίδικη απόφαση 
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 332 
του ΚΠολ∆, δεν αφορά στη δηµόσια τάξη και συνεπώς ο περί τούτου ισχυρισµός για 
να θεµελιώσει λόγο αναιρέσεως πρέπει να έχει προταθεί ενώπιον του δικαστηρίου της 
ουσίας, και όχι απλά να γίνει µνεία της απόφασης και όσων προκύπτουν σ' αυτή, 
καθώς επίσης να γίνεται περί τούτου ρητή αναφορά στο αναιρετήριο, αλλιώς ο λόγος 
αυτός αναίρεσης είναι απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 104, 116, 142, 143, 226, 332, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 562, 575, 576, 
933,  
ΑΚ: 281, 288, 361,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Παράλειψη ή ανοχή πράξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 528 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Παράλειψη ή ανοχή πράξης. Χρηµατική ποινή. Τόκοι. 
Αδίκαστη αίτηση. 
- Επί απαγγελίας χρηµατικής ποινής κατά του οφειλέτη και υπέρ του δανειστή του, µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 947 ΚΠολ∆, ο δανειστής δεν έχει δικαίωµα να 
ζητήσει, µε τη σχετική, περί βεβαιώσεως της παράλειψης εκ µέρους του οφειλέτη, 
αγωγή και καταβολή τόκων, υπερηµερίας ή τόκων, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 
346 ΑΚ, δοθέντος ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν πρόκειται για επιδίκαση ενοχικής 
αξίωσης υπέρ αυτού, αλλά για επιβολή ποινής, προς εξαναγκασµό του οφειλέτη σε 
ανοχή, πράξη ή παράλειψη.  
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- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 9, περ. γ' ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, αν το 
δικαστήριο της ουσίας άφησε αίτηση αδίκαστη. Η αίτηση είναι αδίκαστη, όταν 
υπάρχει σιωπή του δικαστηρίου, σχετικά µε αυτή, τόσο στο αιτιολογικό, όσο και στο 
διατακτικό της απόφασής του. Όµως, προϋπόθεση, για να ευδοκιµήσει ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως αποτελεί, µεταξύ άλλων και το νόµιµο του αιτήµατος, το οποίο 
υποβλήθηκε και στο οποίο δεν απάντησε το ουσιαστικό δικαστήριο, διαφορετικά 
απορρίπτεται, ως αλυσιτελώς προβαλλόµενος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 345, 346,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 947, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Χρηµατική ποινή & προσωπική κράτηση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 643 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατική ποινή. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία κατά το µέρος που 
προβλέπει ποινές έχει χαρακτήρα κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον µε αυτή 
θεσπίζεται ενοχή από αδικοπραξία, προκύπτει ότι, για την καταδίκη του οφειλέτη 
στην ποινή που απείλησε το δικαστήριο µε προηγούµενη απόφασή του εν περιπτώσει 
παραβάσεως των διατάξεών της, απαιτείται να έχει ο οφειλέτης πρόθεση να παραβεί 
τις διατάξεις της προηγούµενης αυτής αποφάσεως (ΑΠ 664/1994 Ελ∆νη 36.1088), 
απαλλάσσεται δε αυτός αν αποδείξει ότι η παράβαση οφείλεται όχι σε πρόθεση αλλά 
σε αµέλεια, µεταφεροµένου έτσι σ΄ αυτόν του βάρους αποδείξεως των ανωτέρω (Γ. 
Ράµµος, Εισηγήσεις Αστ. ∆ικον. ∆ικαίου, τοµ. Β΄ παρ. 179 Γ΄ σελ. 438), ενώ για την 
επιδίκαση της απειληθείσης χρηµατικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως το 
δικαστήριο της αναγκαστικής εκτελέσεως πρέπει να κρίνει αν η παράβαση εκ µέρους 
του οφειλέτη αντιστοιχεί µε την υποχρέωση παραλείψεως που προκύπτει από την 
εκτελούµενη απόφαση (Χ. Φραγκίστα/Πελ. Γέσιου-Φαλτσή, Αναγκ. Εκτέλεση ΙΙ παρ. 
52 ΙΙ 3 σελ. 81). Είναι συνεπώς απαραίτητο, η απόφαση που καταδικάζει σε 
παράλειψη ή ανοχή και απειλεί για "κάθε παράβαση" χρηµατική ποινή και 
προσωπική κράτηση να εξειδικεύει επαρκώς και σαφώς την παραλειπτέα ή ανεκτέα 
πράξη, ώστε το περιεχόµενο της επιτασσόµενης από αυτήν απαγορεύσεως να γίνεται 
ευχερώς κατανοητό όχι µόνο από τον οφειλέτη, αλλά και από κάθε τρίτο (Κ. 
Κεραµέα, Μελέται, σ. 552 [564-565 υπό IV 2], Γ. Μητσόπουλος, σε ΝοΒ 23.257). Η 
ταυτότητα της παραβάσεως ερµηνεύεται στενά, κυρίως µε γνώµονα την φύση των 
προβλεποµένων από το νόµο µέσων, τα οποία φέρουν τον χαρακτήρα ποινής, για τον 
λόγο δε αυτό ακριβώς θεωρείται επιβεβληµένη και η κατ΄ είδος εξειδίκευση της 
παραβάσεως στο διατακτικό της αποφάσεως (I. Μπρίνια, Αναγκ. Εκτέλεσις, υπ΄ άρθ. 
947 παρ. 230 III σελ. 644, Κ. Κεραµέας, op.cit.). Για τη διαπίστωση της παραβάσεως 
το δικαστήριο της εκτελέσεως είναι υποχρεωµένο να συγκρίνει τη συµπεριφορά του 
οφειλέτη προς την απαγορευµένη, κατά την απόφαση, πράξη. Για τη σύγκριση αυτή 
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το δικαστήριο είναι υποχρεωµένο από τα πράγµατα να προχωρήσει σε ερµηνεία του 
διατακτικού της εκτελούµενης αποφάσεως, από το οποίο κυρίως πηγάζει το 
δεδικασµένο και η εκτελεστότητα, η ερµηνεία δε του διατακτικού γίνεται στα πλαίσια 
του εφαρµοσθέντος κανόνα δικαίου και των πραγµατικών περιστατικών που 
προβλήθηκαν και απετέλεσαν το πραγµατικό της κριθείσης έννοµης σχέσεως 
(Λιακόπουλος, σε Ελ∆νη 1984.323 (338), Λ. Πίψου, Αναγκ. Εκτέλεση, υπ΄ άρθ. 947 
ΚΠολ∆, σελ. 339). Ακόµη, από την διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 947 § 1 
ΚΠολ∆, συνάγεται ότι σε περίπτωση περισσότερων παραβάσεων οφείλονται 
ισάριθµες προς αυτές ποινές. Όταν όµως µεταξύ των περισσότερων παραβάσεων 
υφίσταται στενότατος σύνδεσµος, όταν δηλαδή σωρευθούν περισσότερες παραβάσεις 
εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος κατά τρόπο ώστε να συνιστούν διαρκή 
ενέργεια ή φυσική ενότητα ενέργειας ή κατ΄ εξακολούθηση ενέργεια του παραβάτη 
κατά τρόπο, εξωτερικά διαγνωστό και σε τρίτους, τότε επιβάλλεται µια µόνο ποινή 
και όχι αθροιστικά τόσες ποινές όσες και οι επιµέρους παραβάσεις (βλ. Μητσόπουλο, 
σε ΝοΒ 23:257, Κ. Κεραµέα, Μελέται σ. 553 επ., Κ. Κουτουρίση, Η προσ. κράτηση 
σ. 86, Χ. Φραγκίστα/ Π.Γέσιου-Φαλτσή, Αναγκ. Εκτέλεση ΙΙ § 52 ΙΙ 3 σελ. 79-80, 
Νίκα σε Αρµ. 35:432), προς αποτροπή υπέρµετρων κυρώσεων σε βάρος του οφειλέτη 
και τη διευκόλυνση της διαδικασίας και του τρόπου υπολογισµού της ποινής, χωρίς 
να αναιρείται ο µε την επιβολή των κυρώσεων επιδιωκόµενος σκοπός. Ως διαρκής 
ενέργεια θεωρείται εκείνη, η οποία χωρίς διακοπή παραβιάζει συνεχώς και 
αδιαλείπτως την απαγόρευση, εφόσον η κατάσταση που προκάλεσε συνεχίζεται. Το 
χαρακτηριστικό γνώρισµα της διαρκούς προσβολής συνίσταται στην εφάπαξ 
προσβλητική ενέργεια µε παρατεταµένη παράβαση κατά τη βούληση του παραβάτη 
(οφειλέτη). Φυσική ενότητα ενέργειας συνθέτουν περισσότερες πράξεις του οφειλέτη, 
οι οποίες δεν µπορούν να απαριθµηθούν και κατά τη θεώρηση των πραγµάτων 
γίνονται αντιληπτές ως ενιαία συµπεριφορά. Κατ΄ εξακολούθηση ενέργεια υπάρχει 
όταν ο οφειλέτης µε οµοιόµορφη εξακολουθητική συµπεριφορά προβαίνει σε πολλές 
αυτοτελείς επί µέρους ενέργειες, οι οποίες απορρέουν από ενιαία βουλητική στάση 
του (Εφ∆ωδ 146/2009, ΕφΑθ 1281/2005, Β. Βαθρακοκοίλη, Κωδ. Πολιτικής 
∆ικονοµίας, τοµ. Ε, υπ΄ άρθ. 947 σελ. 592-593 παρ. 7-8). Περαιτέρω κατά τον 
καθορισµό αυτής της µίας ποινής λαµβάνονται υπόψη οι σχηµατίζουσες φυσική 
ενότητα περισσότερες παραβάσεις (ΑΠ 732/2007 ΕΠολ∆ 2008.101, µε σηµείωµα Κ. 
Γιαννόπουλου), στον προσδιορισµό δε του ύψους της χρηµατικής ποινής δεν υπάρχει 
έδαφος εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 § 1 εδ. δ΄ του Συντάγµατος, δηλ. της 
αρχής της αναλογικότητας (ΑΠ 1257/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 947, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική εκτέλεση - Χρηµατική ποινή & προσωπική κράτηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1373 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσωπική κράτηση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων.Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά 
µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 του ΚΠολ∆ η προσωπική κράτηση 
διατάσσεται εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος και "κατά εµπόρων για 
εµπορικές απαιτήσεις". Περαιτέρω µε το Ν. 2462/1997 κυρώθηκε το "∆ιεθνές 
Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα" που συνάφθηκε µεταξύ των 
Κρατών µελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 16.12.1966 και από την επικύρωσή του 
αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νοµικής βαθµίδας, κατά το άρθρο 28 § 1 του 
Συντάγµατος. Στο άρθρο 11 του Συµφώνου αυτού ορίζεται ότι "κανείς δεν 
φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναµίας του να εκπληρώσει συµβατική 
υποχρέωση". Η ίδια η διατύπωση του κανόνα τούτου, δηλώνει λεκτικά και νοηµατικά 
ότι δεν υπήρξε επιθυµία των συντακτών του Συµφώνου να καταργήσουν την 
προσωπική κράτηση, αλλά µόνο να ορίσουν, ως εξαίρεση, πως σε περίπτωση 
αδυναµίας δεν πρέπει ο οφειλέτης να προσωποκρατείται για χρέη εκ συµβάσεως. 
Συνεπώς, το µεν άρθρο 1047 παρ. 1 ΚΠολ∆ εξακολουθεί να προβλέπει την 
προσωπική κράτηση ως µέσο αναγκαστικής εκτελέσεως επί εµπόρων για ενοχικές 
απαιτήσεις, το δε άρθρο 11 του ανωτέρω νόµου εισάγει δικαιοκωλυτικό κανόνα που 
αποκλείει την απαγγελία προσωπικής κράτησης κατ` εµπόρου για ενοχικές οφειλές, 
όταν η µη εξόφληση των συµβατικών υποχρεώσεων του οφείλεται αποκλειστικά σε 
αδυναµία αυτού προς εκπλήρωση.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και είναι για το λόγο αυτό αναιρετέα, όταν από το αιτιολογικό της δεν προκύπτουν µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που 
απαιτούνται για την εφαρµογή της διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε, και, εξαιτίας αυτού, δεν είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο 
αν ορθά ή όχι εφαρµόστηκε η διάταξη αυτή. Αντίθετα, ελλείψεις ως προς την 
εκτίµηση των αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, όταν 
αυτό διατυπώνεται µε σαφήνεια, δε συνιστούν ανεπαρκή ή ασαφή αιτιολογία. Μόνο 
τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται µε πληρότητα και 
σαφήνεια στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
- Για την ίδρυση του εκ του άρθρου 559 αριθ. 11γ' του ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης, 
πρέπει το αποδεικτικό µέσο που επικαλέσθηκε και προσκόµισε ο διάδικος και δεν 
έλαβε υπόψη το δικαστήριο να ήταν χρήσιµο προς άµεση ή έµµεση απόδειξη 
γεγονότων πού συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, δηλαδή (ισχυρισµό) πού ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθµ. 10 ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος για το ότι το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
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ως αληθινά χωρίς απόδειξη, είναι αβάσιµος, όταν από την προσβαλλόµενη απόφαση 
προκύπτει ότι το δικαστήριο την αποδεικτική του κρίση σχηµάτισε από τα 
µνηµονευόµενα σ' αυτή αποδεικτικά µέσα. 
- Ο από την παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, κατά την έννοια της διατάξεως του 
αριθµού 12 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆, που τον προβλέπει, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα 
δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη που, δεσµευτικά γι' αυτό 
(δικαστήριο), καθορίζει ο νόµος, όχι όµως και στην περίπτωση κατά την οποία, το 
δικαστήριο εκτιµώντας ελεύθερα, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 340 
Κ.Πολ.∆), αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, που κατά το νόµο έχουν την ίδια 
αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 569, 1047,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αόριστη αγωγή - Αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1375 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Απαράδεκτοι 
αναιρετικοί λόγοι. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Καταδολίευση δανειστών. Ασφαλιστική σύµβαση. 
- Η ποσοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της 
αγωγής, τα πραγµατικά, δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της 
αγωγής και προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, ιδρύει λόγο αναίρεσης από το 
άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 του ΚΠολ∆. Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος 
ιδρύεται, αν το δικαστήριο έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας 
υπόψη αναγκαία για τη θεµελίωση της γεγονότα που δεν εκτίθενται σε αυτήν ή εάν 
απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, παραγνωρίζοντας αναγκαία για τη 
θεµελίωση της γεγονότα που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το άρθρο 
559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά τη µη επαρκή 
έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του αιτήµατος της 
αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε επάρκεια ή αν παρά 
την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως αόριστη. Ο ισχυρισµός για 
αοριστία της αγωγής προτεινόµενος ή επαναφερόµενος ενώπιον του Εφετείου, δεν 
αρκεί να αναφέρει ότι η αγωγή είναι αόριστη, αλλά πρέπει να αναφέρει τις 
συγκεκριµένες αοριστίες σε σχέση µε τα πραγµατικά περιστατικά που είναι 
απαραίτητα για τη στήριξη του αγωγικού δικαιώµατος, εξαιτίας των οποίων δεν 
παρέχεται η δυνατότητα στον εναγόµενο να αµυνθεί. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 562 §2 του ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
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δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, και γ) για ισχυρισµό, που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη 
νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση την πραγµατική και 
νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, 
καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή 
της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός, που στηρίζει το λόγο αναίρεσης, είχε προταθεί στο 
δικαστήριο, που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νοµίµως. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι στην 
περίπτωση αυτή, το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, όµως λόγος αναίρεσης δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νοµίµως από το 
διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 §2 ΚΠολ∆. 
Συνεπώς, αν προσβάλλεται απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και 
αναιρεσείων είναι ο εκκαλών εναγόµενος που είχε ηττηθεί πρωτοδίκως, πρέπει ο 
ισχυρισµός στον οποίο στηρίζεται ο σχετικός λόγος αναίρεσης να είχε προταθεί από 
τον αναιρεσείοντα στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και να είχε επαναφερθεί στο Εφετείο 
µε λόγο της έφεσης του ή πρόσθετο λόγο αυτής και όχι µε τις προτάσεις (εφόσον 
πρόκειται για υπόθεση εκδικασθείσα κατά την τακτική διαδικασία). 
- Οι αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αριθµ. 1 και 19 ΚΠολ∆ για παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ευθέως ή εκ πλαγίου αντιστοίχως, ιδρύονται και αν το 
δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα κατά την ανέλεγκτη κρίση του αποδειχθέντα 
πραγµατικά περιστατικά στη συγκεκριµένη περίπτωση, εφαρµόσει τον κανόνα 
δικαίου ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του. Η παραβίαση από την 
παραπάνω διάταξη πρέπει να προκύπτει από την ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού, η οποία στηρίζει το δικανικό συµπέρασµα του δικαστηρίου µε τη 
µορφή του διατακτικού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
ΚΠολ∆: 939, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Αυτοψία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 162 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων. Έκθεση αυτοψίας της τροχαίας. Ανταπόδειξη. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση και αρχή αναλογικότητας. 
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- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 12 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
για παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων, όταν το δικαστήριο της ουσίας κατά την εκτίµηση των αποδείξεων αποδίδει 
σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από 
εκείνη που δεσµευτικά γι' αυτά καθορίζει ο νόµος. ∆εν ιδρύεται όµως ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως στην περίπτωση που το δικαστήριο, εκτιµώντας, όπως δικαιούται, 
αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, που κατά το νόµο έχουν την ίδια 
αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία, γιατί η κρίση αυτή 
του δικαστηρίου της ουσίας είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη. Εξάλλου, κατά το άρθρο 
440 ΚΠολ∆ για όσα περιστατικά βεβαιώνονται στα κατά τα άρθρα 438 και 439 του 
ίδιου Κώδικα δηµόσια έγγραφα, όπως είναι και η συντασσόµενη, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 148 επ και 180 ΚΠοιν∆ από την αρµόδια αστυνοµική αρχή έκθεση αυτοψίας 
και το συνοδεύον αυτή σχεδιάγραµµα σε τροχαίο ατύχηµα, την αλήθεια των οποίων 
όφειλε να διαπιστώσει εκείνος που έχει συντάξει το έγγραφο, τα έγγραφα αυτά 
παρέχουν πλήρη απόδειξη κατά της οποίας όµως επιτρέπεται ανταπόδειξη. Έτσι, σε 
περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήµατος, τα περιεχόµενα στην έκθεση αυτοψίας της 
τροχαίας στοιχεία ως προς τη θέση των συγκρουσθέντων οχηµάτων πριν, κατά και 
µετά το ατύχηµα και ως προς το σηµείο σύγκρουσης αυτών είναι από εκείνα, την 
αλήθεια των οποίων όφειλε να διαπιστώσει ο συντάκτης της εκθέσεως και του 
σχεδιαγράµµατος.  
Εποµένως, κατ' αυτού του περιεχοµένου επιτρέπεται ανταπόδειξη, η οποία ενεργείται 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 670, 671 ΚΠολ∆, οι οποίες εφαρµόζονται και στη 
διαδικασία κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά κατά το άρθρο 681 Α του ΚΠολ∆, 
µε άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία εκτιµώνται µε τον ίδιο τρόπο (ΑΠ 1428/2000).  
- Ο καθιερούµενος µε το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της 
απόδοσης από το δικαστήριο σε αποδεικτικό έγγραφο, µε την έννοια των άρθρων 339 
και 432 ΚΠολ∆, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του 
οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από 
εκείνο το οποίο θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση 
σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικώς.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ως προς τη συνδροµή των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης 
που εφαρµόστηκε ή για τη µη συνδροµή τους που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς αιτιολογίες στο νοµικό χαρακτηρισµό των 
πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην αξιολόγηση 
των καταθέσεων των µαρτύρων και του περιεχοµένου εγγράφων, καθώς και στην 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγοµένου από αυτές πορίσµατος, γιατί 
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στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 
ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται 
αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 1β ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως για 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύεται µόνο όταν τα διδάγµατα αυτό 
αφορούν την ερµηνεία κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτόν των πραγµατικών 
περιστατικών, που αποτέλεσαν τις παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας, όταν 
δηλαδή το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει 
διδάγµατα της κοινής πείρας για να ανεύρει µε βάση αυτά την αληθινή έννοια κανόνα 
δικαίου ή για να υπαγάγει τα πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα αυτό. 
Ο ανωτέρω λόγος δεν δηµιουργείται όταν έγινε χρήση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας κατά την εκτίµηση από το δικαστήριο των αποδείξεων. Για την πληρότητα 
όµως του προβλεπόµενου από την ως άνω διάταξη σχετικού λόγου αναιρέσεως 
πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθµ. 4 και 566 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια είναι τα διδάγµατα της κοινής πείρας, που 
παραβιάσθηκαν, καθώς και ο κανόνας δικαίου, του οποίου την ερµηνεία και 
εφαρµογή αφορούν τα διδάγµατα αυτά, γιατί, αλλιώς, καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος απορρίπτεται ως αόριστος.  
- Το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον 
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) σε στενή έννοια 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενα σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνος δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των 
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου 
της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ 
ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
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ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη 
του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, συµφώνα µε τα ανωτέρω, δεν 
υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο 
τέταρτο του Συντάγµατος η ευθεία δε επίκληση της κατά τον προσδιορισµό ύφους της 
χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε 
διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό 
αυτής αποτελέσµατα (ΟλΑΠ 6/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 148 επ., 180, 438, 439, 440, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 559 
αριθ. 20, 670, 671, 681Α,  
ΑΚ: 914, 932, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Γνωµοδότηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 783 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Γνωµοδοτήσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 339 ΚΠολ∆, αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η 
αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες 
και τα δικαστικά τεκµήρια, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 390 του ίδιου Κώδικα, το 
δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τις γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν. Από το συνδυασµό 
των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται 
στη δεύτερη απ'αυτές, εφόσον συντάχθηκαν κατά τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν 
συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια 
ρύθµιση και εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 8/2005, 848/1981, 
111/1981).  
- O λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια έµµεση 
απόδειξη.  
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- Για την ίδρυση του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.8 β' ΚΠολ∆, 
προβλεπόµενου λόγου αναίρεσης, πρέπει το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο, να 
µην έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως τέτοια δε νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και, εποµένως, θεµελιώνουν το αίτηµα 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όπως και οι λόγοι έφεσης. Εποµένως, 
δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα "πράγµατα" 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και τα 
απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, γιατί η απόρριψη αυτή 
σηµαίνει ότι ο ισχυρισµός έχει ληφθεί υπόψη ανεξάρτητα αν δεν έγινε δεκτός.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 390, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Ένορκες βεβαιώσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1529 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ένορκες βεβαιώσεις. Λήψη υπόψη εγγράφου του οποίου δεν έγινε επίκληση. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 339, 341, 432 και 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι, για να λάβει υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας και να εκτιµήσει ως 
αποδεικτικό µέσο κάποιο έγγραφο, δεν αρκεί το έγγραφο αυτό να είναι απλώς 
συνηµµένο στη δικογραφία, αλλά πρέπει να γίνεται επίκληση αυτού µε τις προτάσεις. 
Εποµένως, αν το δικαστήριο της ουσίας λάβει υπόψη του έγγραφο, του οποίου δεν 
έγινε επίκληση, ιδρύεται ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 270 παρ.2 εδάφ. γ' του ΚΠολ∆, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 2915/2001, ισχύει δε από 1-1-2002 κατά το 
άρθρο 15 του ν. 2943/2001 και εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 524 παρ.1 του 
άνω Κώδικα και στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης, ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν δοθεί 
ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου, δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
βεβαίωση. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής ενώπιον των πρωτοβαθµίων και 
δευτεροβαθµίων δικαστηρίων, κατά την τακτική διαδικασία είναι παραδεκτές, ως 
αποδεικτικά µέσα, και ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, 
εφόσον συντρέχουν αθροιστικώς οι προϋποθέσεις της δόσης αυτών πριν από τη 
συζήτηση της υποθέσεως και ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση. Η σχετική κλήτευση κατά το άρθρο 139 
ΚΠολ∆ικ αποδεικνύεται µόνο µε την έκθεση επιδόσεως και ελέγχεται από το 
δικαστήριο, το οποίο δεν αρκείται στη βεβαίωση περί τούτου του Συµβολαιογράφου 
ή Ειρηνοδίκου, ενώπιον του οποίου δόθηκε η ένορκη βεβαίωση, αφού ο τελευταίος 
δεν είναι αρµόδιος να ελέγξει τούτο. Αν λείπει έστω και µία από τις δύο αυτές 
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προϋποθέσεις η ένορκη βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη αλλά ανύπαρκτη ως 
αποδεικτικό µέσο και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ως πράγµατα, κατά την ανωτέρω διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ασκούµενου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). ∆εν αποτελούν δε πράγµατα, κατά την πιο 
πάνω έννοια, και συνεπώς δεν ιδρύεται ο από την παραπάνω διάταξη λόγος 
αναιρέσεως, µεταξύ άλλων, και η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή 
ενστάσεως, τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
έστω και αν προτείνονται ως λόγοι εφέσεως, οι νοµικοί ισχυρισµοί και η νοµική 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί, περιστατικά επουσιώδη, 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό ή περιστατικά, που εκτίθενται εκ περισσού. 
Για τη βασιµότητα δε του ανωτέρω λόγου αναιρέσεως επισκοπείται και το δικόγραφο 
της αγωγής ή της εφέσεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, συνάγεται, ότι ο λόγος 
αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 139, 335, 338, 339, 341, 432, 524, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 
11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Μάρτυρες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1621 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εν µπορεί να είναι µάρτυρας και ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου που 
είναι διάδικος, ή το µέλος της διοικήσεως αυτού. Απαράδεκτοι λόγοι αναιρέσεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 παρ. 2, 339, 409 παρ. 1 και 2, 410 και 415 έως 
420 του ΚΠολ∆ και 61, 65, 67 και 70 του ΑΚ προκύπτει, ότι δεν µπορεί να είναι 
µάρτυρας ο διάδικος, αφού δεν είναι τρίτος. Για τον ίδιο λόγο δεν µπορεί να είναι 
µάρτυρας και ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου που είναι διάδικος, ή το 
µέλος της διοικήσεως αυτού. Τούτο συνάγεται ιδίως από το ως άνω άρθρο 415 του 
ΚΠολ∆, που προβλέπει ως αποδεικτικό µέσο την εξέταση των διαδίκων ή των 
νοµίµων εκπροσώπων των νοµικών προσώπων ή των µελών της διοικήσεως τους. Η 
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εξέταση όµως αυτή δεν αποτελεί µαρτυρία, αλλά ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, η οποία 
διατάσσεται ύστερα από αίτηση διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως. Υπό την αντίθετη 
εκδοχή ήταν δυνατό να εξετάζεται το ίδιο πρόσωπο ως µάρτυρας και στη συνέχεια ως 
διάδικος ή ως εκπρόσωπος ή ως µέλος της διοικήσεως διαδίκου - λύση προδήλως 
άτοπη. Τα ανωτέρω ισχύουν, για την ταυτότητα του λόγου, και επί ενόρκων 
βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου κατά το άρθρο 270 παρ. 2 εδ.3 
του ΚΠολ∆, µε τις οποίες ο τρίτος που βεβαιώνει ενόρκως, καταθέτει τα περιστατικά 
που γνωρίζει για το αντικείµενο της αποδείξεως. Άρα, ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου του ίδιου του διαδίκου ή του νοµίµου εκπροσώπου ή 
µέλους της διοικήσεως του διαδίκου νοµικού προσώπου είναι ανυπόστατο 
αποδεικτικό µέσο, το οποίο δεν εµπίπτει στο πραγµατικό της διατάξεως του άρθρου 
270 παρ.2 εδ.1 ΚΠολ∆ και της παρεχοµένης δι' αυτής δικονοµικής δυνατότητας 
λήψεως υπόψη συµπληρωµατικώς και αποδεικτικών µέσων, τα οποία δεν πληρούν 
τους όρους του νόµου.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος 
αναιρέσεως, που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νοµίµως στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται (α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, (β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια 
την απόφαση και (γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµοσία τάξη. Η διάταξη αυτή, η 
οποία αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει την 
νοµιµότητα της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και 
νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, 
καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως, η συνδροµή 
της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναιρέσεως είχε προταθεί στο 
δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νοµίµως. Το γεγονός εξάλλου ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι στην 
περίπτωση αυτή το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, όµως λόγος αναιρέσεως δεν 
µπορεί να ιδρυθεί αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νοµίµως από τον 
διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 
ΚΠολ∆. Συνεπώς, ο ισχυρισµός πρέπει να παρατίθεται στο αναιρετήριο όπως 
προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και ο τρόπος 
προτάσεως του ή επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί 
µε βάση το αναιρετήριο αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος. Το απαράδεκτο αυτό 
αναφέρεται σε όλους τους λόγους του άρθρου 559 ΚΠολ∆, µεταξύ των οποίων και 
εκείνος της διατάξεως µε αριθµό 11 περ. α' , κατά τους ορισµούς της οποίας αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως στοιχειοθετείται και όταν το αποδεικτικό µέσο 
περιλαµβάνεται µεν στο άρθρο 339 ΚΠολ∆ δεν επιτρέπεται όµως η χρήση του στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, όπως επί ανυπόστατης ένορκης βεβαιώσεως νοµίµου 
εκπροσώπου νοµικού προσώπου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 64, 270, 308, 309, 339, 409, 510, 415 - 420, 555, 562, 573, 580, 
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ΑΚ: 61, 65, 67, 70,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Πραγµατογνωµοσύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 98 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιάταξη πραγµατογνωµοσύνης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 368 παρ.1 του ΚΠολ∆, το δικαστήριο µπορεί να 
διορίσει ένα ή περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει πως πρόκειται για 
ζητήµατα, που απαιτούν, για να γίνουν αντιληπτά, ειδικές γνώσεις επιστήµης ή 
τέχνης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη 
διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και µη ελεγχόµενη 
αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη 
της διεξαγωγής του αποδεικτικού τούτου µέσου (ΑΠ 1548/1995 Ελ∆νη 38.1541). 
Εποµένως, η διάταξη πραγµατογνωµοσύνης χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι που ήταν 
αυτή αναγκαία δεν δηµιουργεί λόγο αναίρεσης, κατά το άρθρο 559 ΚΠολ∆ και 
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος ο δεύτερος, κατά το πρώτο µέρος του, λόγος 
της αναίρεσης, κατά τον οποίο το ∆ικαστήριο της ουσίας εσφαλµένα διέταξε 
πραγµατογνωµοσύνη χωρίς µνεία των λόγων που καθιστούσαν αυτήν αναγκαία. 
- Ο λόγος αναίρεσης, από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναφέρεται - όπως 
και ο από τον αριθµό 1 του ίδιου άρθρου του ΚΠολ∆ - στην παραβίαση κανόνων του 
ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή κανόνων που ρυθµίζουν τις βιοτικές σχέσεις, τη κτήση 
των δικαιωµάτων και τη γέννηση των υποχρεώσεων και επιβάλλουν κυρώσεις, χωρίς 
να ενδιαφέρει σε ποιο επίπεδο εντάσσεται ο κανόνας από άποψη ιεραρχίας των πηγών 
του δικαίου. Άρα, ο αναιρετικός αυτός λόγος δεν ιδρύεται, όσον αφορά στην 
παραβίαση δικονοµικών διατάξεων που καθορίζουν τον τρόπο, τα όργανα και τη 
µορφή της ένδικης προστασίας (ΑΠ 1525/1992 Ελ∆νη 35.382-383).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν 
στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν στην εκτίµηση των 
αποδείξεων (561 παρ.1 ΚΠολ∆) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, 
αξιολόγηση και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το 
πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 286, 386, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1752 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά το άρθρο 315 ΚΠολ∆, αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης 
περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά, ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο 
ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει 
κάποιος διάδικος, ή και αυτεπαγγέλτως να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1550 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. Κλήτευση των διαδίκων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για τη 
συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως µιας αποφάσεως που µπορεί να 
προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση των διαδίκων, πρέπει όλοι οι διάδικοι που 
αναφέρονται σ' αυτή, να κληθούν οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση 
και ότι αν οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόµιµα η 
διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και, αν δεν κλητεύθηκαν 
νόµιµα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάσσει την κλήτευσή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 317, 318, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1572 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για τη 
συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως µιας αποφάσεως, που µπορεί να 
προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση των διαδίκων, πρέπει όλοι οι διάδικοι που 
αναφέρονται σ' αυτή να κληθούν οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση και 
ότι αν οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόµιµα η 
διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. 
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- Κατά το άρθρο 315 ΚΠολ∆, που, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ιδίου 
Κώδικα, εφαρµόζεται και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, αν από 
παραδροµή κατά τη σύνταξη της αποφάσεως περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή 
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που 
την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη 
διορθώσει µε νέα απόφασή του. Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται η δυνατότητα του 
δικαστηρίου να διορθώσει την απόφασή του, αν υπάρχει διάσταση µεταξύ εκείνου 
που θέλησε προς εκείνο που διατυπώθηκε στην απόφαση, εξαιτίας γραφικού ή 
λογιστικού λάθους, ή ανακριβούς διατυπώσεως του διατακτικού της και αυτά 
προκύπτουν από το κείµενο της ιδίας αποφάσεως είτε από άλλα διαδικαστικά 
έγγραφα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 317, 318, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1715 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ.315 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στην αναιρετική 
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρ.573 παρ.1 του ίδιου κώδικα, αν από παραδροµή 
κατά τη σύνταξη της απόφασης, περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το 
διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την 
έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι σε διόρθωση 
υπόκειται οποιοδήποτε τµήµα της απόφασης ακόµη και το προεισαγωγικό της, ως 
προς τα στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων, των νοµίµων αντιπροσώπων και των 
πληρεξούσιων δικηγόρων τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 219 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, αν από 
παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή 
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που 
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την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2673 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά µέτρα. Προσωρινή καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως είναι 
ανεπίτρεπτη. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά την οποία τα δικαστήρια σε 
επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος, µπορούν να 
διατάζουν ασφαλιστικά µέτρα, για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώµατος ή 
τη ρύθµιση µιας καταστάσεως προκύπτει ότι για τη λήψη του αιτούµενου κάθε φορά 
ασφαλιστικού µέτρου, πρέπει: α) να υπάρχει επείγουσα γι' αυτό περίπτωση ή ανάγκη 
αποτροπής επικείµενου κινδύνου και β) να πιθανολογείται η ύπαρξη δικαιώµατος. 
Επείγουσα περίπτωση νοείται εκείνη η οποία χρειάζεται άµεση ρύθµιση µε δικαστική 
παρέµβαση, λόγω της ανάγκης για τη γρήγορη απόλαυση του ασφαλιστέου 
ουσιαστικού δικαιώµατος από µέρος του δικαιούχου, έτσι ώστε ενόψει και της 
βραδύτητας της οριστικής επιλύσεως της διαφοράς να µη προξενηθεί ουσιώδης και 
αναπότρεπτος κίνδυνος (ΜΠΑθ 11631/1998 ∆ΕΝ 54.1506, ΜΠΠειρ 232/1995 ∆ 
26.595, ΜΠΑθ 8650/1991 ΝοΒ 40.304).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 682 επ. ΚΠολ∆ συνάγεται ότι τα 
ασφαλιστικά µέτρα αποτελούν παρεπόµενο της εκκρεµούς ή µέλλουσας να ανοίγει 
διαγνωστικής δίκης ως προς το επικαλούµενο ουσιαστικό δικαίωµα και αποβλέπουν 
στη διασφάλιση, διατήρηση ή προσωρινή ρύθµιση του τελευταίου, µέχρι να 
συντελεστεί δικαστικά η διάγνωση του και συνεπώς στη διασφάλιση της κοινωνικής 
ειρήνης. Η ικανοποίηση εποµένως του ουσιαστικού δικαιώµατος, δηλαδή η 
δηµιουργία ουσιαστικής καταστάσεως που ανταποκρίνεται στην έννοµη συνέπεια που 
προκύπτει από το ουσιαστικό δικαίωµα, βρίσκεται έξω από το σκοπό των 
ασφαλιστικών µέτρων, γι' αυτό και απαγορεύεται ρητώς από το νόµο και ειδικότερα 
από τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆, η οποία καθιερώνει τη γενική αρχή, 
σύµφωνα µε την οποία µε τα ασφαλιστικά µέτρα δεν επιτρέπεται η δηµιουργία 
αµετακλήτων καταστάσεων στις σχέσεις των διαδίκων εις τρόπον ώστε να 
µαταιώνεται ο τελικός σκοπός της οριστικής δικαστικής προστασίας. Ο ανωτέρω 
κανόνας έχει εφαρµογή και στο ασφαλιστικό µέτρο της προσωρινής ρυθµίσεως 
καταστάσεως (άρθρα 731 και 732 ΚΠολ∆), το οποίο κατά το σκοπό του δεν διαφέρει 
από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά µέτρα, εφόσον και αυτό συνδέεται τελολογικώς µε 
κάποιο δικαίωµα που πρέπει να προστατευθεί προσωρινώς, για να µη δηµιουργηθούν 
µέχρι την περαίωση της κυρίας δίκης αµετάκλητες καταστάσεις που θα µπορούσαν να 
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µαταιώσουν το σκοπό της δίκης αυτής (ΜΠΑθ 8834/2006 Ελ∆νη 2008.935, ΜΠΑγρ 
1152/2003 ΧρΙ∆ 2004.154, ΜΠΑθ 13130/1997 Ε∆Πολ 1997.209).  
Η διακριτική ευχέρεια του άρθρου 732 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το οποίο το ∆ικαστήριο 
δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό µέτρο και κάθε µέτρο που κατά τις 
περιστάσεις είναι κατά την κρίση του πρόσφορο για την εξασφάλιση ή διατήρηση 
δικαιώµατος ή τη ρύθµιση καταστάσεως δεν αποτελεί εξαίρεση στον απαγορευτικό 
κανόνα του άρθρου 692 παρ. 4 του ιδίου κώδικα, εφόσον ο τελευταίος αποτελεί 
οριοθέτηση της µε το άρθρο 732 ΚΠολ∆ παρεχόµενης στο δικαστήριο διακριτικής 
ευχέρειας. Εξαίρεση αποτελεί µόνον η διάταξη του άρθρου 728 ΚΠολ∆, κατά την 
οποία το δικαστήριο ως ασφαλιστικό µέτρο µπορεί να επιδικάσει προσωρινώς το 
σύνολο ή µέρος των απαιτήσεων που αναφέρονται σε αυτήν και πάντως µε τους 
περιορισµούς που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 729 ΚΠολ∆. 
Οι ανωτέρω διατάξεις απηχούν τις βασικές αρχές του δικαίου των ασφαλιστικών 
µέτρων, σύµφωνα µε τις οποίες η προσωρινή δικαστική προστασία πρέπει: α) να µην 
ταυτίζεται µε το αντικείµενο της οριστικής δικαστικής προστασίας αλλά να διαφέρει 
και να υπολείπεται από αυτό και β) να µη δηµιουργεί αµετάκλητες καταστάσεις που 
δεν µπορούν να ανατραπούν όταν ανακληθεί η σχετική απόφαση ασφαλιστικών 
µέτρων ή διαγνωσθεί στην κύρια δίκη µε ισχύ δεδικασµένου η ανυπαρξία του 
δικαιώµατος που εξασφαλίστηκε ώστε να µη µαταιώνεται ο πρακτικός σκοπός της 
κύριας δίκης (ΜΠΑθ 1847/2008, ΜΠΑθ, 5658/2005, ΜΠΑθ 2269/2005, ΜΠΑθ 
6190/2004, ΜΠΑθ 3553/2004, ΜΠΑθ 3334/2002, ΜΠΑθ 7530/2001, ΜΠΑθ 
5801/2001 ∆ 33.1149, ΜΠΑθ 27468/1999 ∆ΕΝ 55.1337, ΜΠΑθ 10691/1998 ΝοΒ 
47.434, Π. Τζίφρας, Ασφαλιστικά µέτρα, έκδοσις τετάρτη, 1985, σελ. 58, Κ. Μπέης, 
Πολιτική ∆ικονοµία, άρθρο 693, σελ. 115 - 116, 119 - 120, 121 επ., 129 - 130, 145 - 
146, 682 σελ. 33). Γενικότερα, η καταδίκη σε ενέργεια ή ανοχή πράξεως, που 
αποτελεί το περιεχόµενο εφάπαξ παροχής ή η ενεργοποίηση διαπλαοτικού 
δικαιώµατος οδηγούν σε ικανοποίηση των αντιστοίχων δικαιωµάτων και συνεπώς σε 
ρύθµιση υπερβαίνουσα τα όρια των άρθρων 692 και 731 - 732 ΚΠολ∆ (ΠΠΑθ 
17/1984 ∆ 1986.252, ΜΠΑθ 12226/1991 ΕΕργ∆ 881, ∆. Κράνης στην Ερµηνεία 
ΚΠολ∆ Κεραµέως/Κονδύλη/Νίκα, II (2000), άρθρο 693, αρ. 3, σελ. 1355 - 1356).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 949 ΚΠολ∆, όταν κάποιος καταδικάζεται σε δήλωση 
βουλήσεως, η δήλωση αυτή θεωρείται ότι έγινε µόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη. Η 
διάταξη εφαρµόζεται, όταν η υποχρέωση του εναγοµένου να προβεί σε δήλωση 
βουλήσεως για την κατάρτιση δικαιοπραξίας - επίσης και µονοµερών ή οιονεί 
δικαιοπραξιών - απορρέει είτε απευθείας από το νόµο είτε από σύµβαση (Γ. 
Νικολόπουλος στην Ερµηνεία ΚΠολ∆ Κεραµέως/Κονδύλη /Νίκα, II (2000), άρθρο 
949, αρ. 2, σελ. 1829). Προσωρινή καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως είναι 
ανεπίτρεπτη, γιατί η προσωρινή καταδίκη όχι µόνον θα συνιστούσε σε κάθε 
περίπτωση πλήρη ικανοποίηση του δικαιώµατος του αιτούντος, δηλαδή της 
ασφαλιστέας αξιώσεως κατ' αντίθεση προς τον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 692 
παρ. 4 ΚΠολ∆ αλλά επιπροσθέτως, θα ήταν αντίθετη µε τη ρύθµιση του άρθρου 949 
ΚΠολ∆, το οποίο απαιτεί, για την καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, τελεσιδικία της 
αποφάσεως και δεν αρκείται σε οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση και κατά 
συνέπεια ούτε σε ασφαλιστικά µέτρα (ΜΠρΧαλκ 1775/2008 ΑρχΝοµ 2008.784, 
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ΜΠΑθ 6033/2006, ΜΠΑθ 1691/2005, ΜΠΡοδ 1127/2003 ΕπισκΕµπ∆ 2004.529, 
ΜΠΑθ 9544/1996 ∆ΕΝ 52.1168, Κ. Μπέης, Πολιτική ∆ικονοµία, άρθρο 692, σελ. 
150, του ιδίου, Τα όρια της προσωρινής δικαστικής προστασίας, σελ. 68 - 69, Ευαγγ. 
Ποδηµατά, Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, σελ. 224 επ., Ν. Νίκας, Αρµ. 
35.1069). Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων είναι η 
ύπαρξη ή η ανυπαρξία δικαιώµατος του αιτούντος για παροχή προσωρινής 
δικαστικής προστασίας µε τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα. Το ασφαλιστέο 
δικαίωµα δεν είναι απαραίτητο να είναι απαιτητό πρέπει όµως να είναι γεννηµένο 
(ΜΠΘεσ 16788/1994 Αρµ. 1996.1030 - 1031, ∆. Κράνης στην Ερµηνεία ΚΠολ∆ 
Κεραµέως/ Κονδύλη /Νίκα, II (2000), άρθρο 682, αρ. 8 σελ. 1325). ∆ικαιώµατα που 
βρίσκονται σε φάση παραγωγής, δηλαδή δικαιώµατα προσδοκίας προστατεύονται µε 
ασφαλιστικά µέτρα, µόνον όταν η προσδοκία συνίσταται στην πλήρωση αναβλητικής 
αιρέσεως ή προθεσµίας ενώ δεν προστατεύονται ατελέστατα µορφώµατα 
δικαιώµατος και προπάντων µελλοντικά (ΜΠΑθ 15513/1996 Αρµ. 1997.549, ΜΠΑιγ 
170/1996 ∆ 1998.848, ΜΠΑθ 15666/1988 Ελ∆νη 1989.640, ∆. Κράνης, ό.π., άρθρο 
682, αρ. 8, σελ. 1325). Αίρεση που δεν εµποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων 
αποτελεί γενικά η γνήσια δικαιοπρακτική (αναβλητική ή διαλυτική) αίρεση ενώ η 
αίρεση δικαίου εµποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων αφού καθιστά το δικαίωµα 
ουσιαστικώς ανύπαρκτο (πρβλ. ΜΠΑθ 16989/1988 ∆ 1990.679, ΜΠΑθ 8650/1991 
ΝοΒ 1992.304, ΜΠΘεσ 8788/1993 Αρµ 1994.325).  
- Ως προς τα δικαστικά έξοδα των καθ' ων η αίτηση, για την επιδίκαση των οποίων 
µάλιστα έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τους τελευταίους, παρατηρητέα τα 
ακόλουθα: Από τις διατάξεις των άρθρων 176 ΚΠολ∆ και 98 επόµ. του «Περί του 
κωδικός των δικηγόρων» (Ν.∆/γµα 3026/1954) προκύπτει ότι τα έξοδα της δίκης 
επιβάλλονται στον ηττώµενο διάδικο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας 
και ορίζονται, κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου, ανάλογα µε την επιστηµονική 
εργασία, την αξία του αντικειµένου της διαφοράς και το είδος της υποθέσεως, που 
διεκπεραιώθηκε, το χρόνο, που καταναλώθηκε, τη σπουδαιότητα της διαφοράς, τις 
ιδιάζουσες σε αυτή περιστάσεις και γενικώς τις πραγµατοποιηθείσες δικαστικές και 
εξώδικες ενέργειες (ΑΠ 1911/2002 Ελ∆νη 43.1629, ΑΠ 592/1999 Ελ∆νη 41.69, ΑΠ 
864/1998 Ελ∆νη 40.85). Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 179 ΚΠολ∆, όπως 
ισχύει µετά την τροποποίηση της µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2915/2001 και ισχύει 
κατ' άρθρο 15 Ν. 2943/2001 από 1.1.2002, προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται πλέον ο 
ολικός ή µερικός συµψηφισµός των δικαστικών εξόδων, λόγω εύλογης αµφιβολίας 
των διαδίκων, ως προς την ουσιαστική έκβαση της δίκης και µόνο, όταν η ερµηνεία 
του κανόνα δικαίου, που εφαρµόσθηκε, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, µπορεί το 
δικαστήριο, να συµψηφίσει όλα τα έξοδα ή ένα µέρος αυτών (ΕφΑθ 1714/2005 ∆ΕΕ 
2005.838). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 98 εποµ., 176, 179, 682, 692, 728, 729, 731, 732, 949, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ασφαλιστικά µέτρα - Ρύθµιση κατάστασης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 
Αριθµός απόφασης: 123 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά Μέτρα. Ρύθµιση κατάστασης. Εµπορική µίσθωση. Απρόοπτη 
µεταβολή των συνθηκών.∆ιατάσσεται η παράλειψη προσωρινά, και µέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής της αιτούσας για αναπροσαρµογή µισθώµατος, την 
εναντίον της αιτούσας άσκηση της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) 
χρήσεως του µισθίου ακινήτου και την (µε εκτέλεση της οικείας δικαστικής 
απόφασης ή διαταγής αποδόσεως της χρήσεως του µισθίου ακινήτου) αποβολή αυτής 
(αιτούσας) από το µίσθιο ακίνητο για µόνο το λόγο της καθυστέρησης καταβολής από 
την αιτούσα του ετήσιου µισθώµατος του έτους 2013. 
- Όπως προκύπτει από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 388 παρ. 1, 288 ΑΚ 
συνδ. 682 παρ. 1 εδ. α' , 731 και 732 ΚΠολ∆, το δικαστήριο µπορεί, ώσπου να 
εκδώσει στο πλαίσιο της κύριας δίκης την τελεσίδικη ή οριστική (διαπλαστική ή µη) 
δικαστική απόφαση του για τη µείωση ή όχι της παροχής «στο µέτρο που αρµόζει» 
στην περίπτωση του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ ή στο µέτρο που απαιτείται για την άρση 
του ουσιώδους της διαφοράς µεταξύ παροχής και αντιπαροχής και για την 
αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης στην περίπτωση του άρθρου 288 
ΑΚ, να διατάξει την προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης και συγκεκριµένα της 
απορρέουσας από τη σύµβαση έννοµης σχέσης, επιλέγοντας το κατά την κρίση του 
προσφορότερο ασφαλιστικό µέτρο σύµφωνα µε τα άρθρα 731 και (ιδίως) 732 ΚΠολ∆ 
[Μπέης, Πολιτική ∆ικονοµία τ. 16 (1990), υπό το άρθρο 732 παρ. 3.12 σελ. 809], 
Ειδικότερα, ώσπου να εκδοθεί στο πλαίσιο της κύριας δίκης η τελεσίδικη ή οριστική 
(διαπλαστική ή µη) δικαστική απόφαση για τη µείωση ή όχι του (αρχικά 
συµφωνηµένου ή κατ' αναπροσαρµογή διαµορφούµενου) καταβαλλόµενου 
µισθώµατος (της παροχής) «στο µέτρο που αρµόζει» στην περίπτωση του άρθρου 388 
παρ. 1 ΑΚ ή στο µέτρο που απαιτείται για την άρση του ουσιώδους της διαφοράς 
µεταξύ του καταβαλλόµενου µισθώµατος (της παροχής) και της αληθούς αξίας της 
παραχωρούµενης χρήσης του µισθίου (της αντιπαροχής) και για την αποκατάσταση 
της διαταραχθείσας καλής πίστης στην περίπτωση του άρθρου 288 ΑΚ, το 
δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µετά άρθρα 731 και 732 ΚΠολ∆ να διατάξει την 
προσωρινή ρύθµιση της απορρέουσας από τη σύµβαση µισθώσεως διαρκούς 
µισθωτικής ενοχικής σχέσης και συγκεκριµένα µπορεί να διατάξει τον εκµισθωτή α) 
να παραλείπει προσωρινά (µέχρι τελεσιδίκου ή οριστικής αποφάνσεως για µείωση ή 
όχι του µισθώµατος) την καταγγελία της µισθώσεως που τον συνδέει µε το µισθωτή 
για το λόγο της καθυστερήσεως καταβολής από τον τελευταίο αυτού ακριβώς του 
µισθώµατος αµείωτου και όχι βέβαια για άλλο λόγο και β) να παραλείπει προσωρινά 
(µέχρι τελεσιδίκου ή οριστικής αποφάνσεως για µείωση ή όχι του µισθώµατος) την 
εναντίον του µισθωτή άσκηση της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως 
του µισθίου και την αποβολή αυτού (µισθωτή) από το µίσθιο για τον ίδιο παραπάνω 
λόγο (καθυστέρηση καταβολής από τον τελευταίο αυτού ακριβώς του µισθώµατος 
αµείωτου) και όχι βέβαια για άλλο λόγο [βλ. Κράνη σε Κεραµέως /Κονδύλη / 
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ΝίκαΕρµΚΠολ∆ (2000) υπό τα άρθρα 731-732 αρ. 5 in fine αναφορικά µε τις 
διαφορές από διαρκείς παροχές κοινής ωφέλειας], Στην υπό στ. α περίπτωση 
διατάσσεται επιτρεπτώς κατά τα άρθρα 731 και 732 ΚΠολ∆ (Κράνης ό.π. υπό τα 
άρθρα 731-732 αρ. 3 ΠΠρΑθ 27/1979 ∆ 10.444) η προσωρινή παράλειψη νοµικής 
πράξεως (της διαπλαστικής -καταργητικής της µισθώσεως - δικαιοπραξίας της 
καταγγελίας). ∆εν πρόκειται, εδώ, για την αντίθετη περίπτωση της προσωρινής 
καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως (σε ενέργεια νοµικής πράξεως) µε ασφαλιστικά 
µέτρα, η οποία όντως απαγορεύεται, αφενός επειδή το άρθρο 940 εδ. α' ΚΠολ∆ 
απαιτεί τελεσίδικη (καταψηφιστική) απόφαση στην κύρια διαγνωστική δίκη, 
αφετέρου επειδή οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του αντίστοιχου δικαιώµατος κατά 
παράβαση του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆ (Κράνης ό.π.). Στις παραπάνω περιπτώσεις 
ασφαλιστέο και προσωρινώς ρυθµιστέο δικαίωµα είναι η εκ του άρθρου 574 ΑΚ 
διαρκής ενοχική αξίωση του µισθωτή κατά του εκµισθωτή για παραχώρηση σε αυτόν 
της (κατοχής και) συµφωνηµένης χρήσεως του µισθίου αντί µισθώµατος µειωµένου 
στο µέτρο του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ, άλλως στο µέτρο του άρθρου 288 ΑΚ, αξίωση 
δηλαδή που απορρέει από το ουσιαστικό δίκαιο και δη όχι από τη µεµονωµένη 
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 574 ΑΚ, αλλά από τη συνδυασµένη εφαρµογή 
της διατάξεως αυτής (του άρθρου 574 ΑΚ) µε εκείνη του άρθρου 388 παρ. 1 ΑΚ ή µε 
εκείνη του άρθρου 288 ΑΚ. Επιπλέον, στις παραπάνω περιπτώσεις η - κατά 
παραδοχή της οικείας αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων του µισθωτή - έκδοση 
αποφάσεως που διατάσσει α) την προσωρινή (µε την ανωτέρω έννοια) παράλειψη της 
καταγγελίας της µισθώσεως από τον εκµισθωτή λόγω υπερηµερίας του µισθωτή ως 
προς το πληττόµενο από τη µεταβολή των συνθηκών (µε την έννοια του άρθρου 388 
παρ. 1 ΑΚ άλλως µε την έννοια του άρθρου 288 ΑΚ) µίσθωµα, και β) την προσωρινή 
(µε την ανωτέρω έννοια) παράλειψη της ασκήσεως από τον εκµισθωτή εναντίον του 
µισθωτή της απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως του µισθίου και της 
αποβολής του µισθωτή από το µίσθιο για τον ίδιο παραπάνω λόγο (υπερηµερία του 
µισθωτή ως προς το πληττόµενο από τη µεταβολή των συνθηκών µίσθωµα) δεν 
προσκρούει στην απαγορευτική διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆. Και αυτό 
γιατί η λήψη των ως άνω ασφαλιστικών µέτρων δεν οδηγεί στην ολοκληρωτική 
ικανοποίηση της προαναφερόµενης ασφαλιστέας και προσωρινώς ρυθµιστέας 
αξιώσεως του µισθωτή κατά του εκµισθωτή εκ του ουσιαστικού δικαίου, καθόσον 
τούτη έχει ως αντικείµενο παροχή διαρκή και όχι εφάπαξ εκπληρωτέα, αλλά απλώς 
διατηρεί προσωρινά σε λειτουργία την διαρκή ενοχική σχέση της µίσθωσης 
κρατώντας την ζωντανή και αποτρέποντας την απονέκρωση της, µε την ικανοποίηση 
µερικότερων µόνον εκδηλώσεών της. Έτσι, η λήψη των ως άνω ασφαλιστικών 
µέτρων δεν δηµιουργεί αµετάκλητες ή δυσχερώς αναστρέψιµες καταστάσεις, που 
µαταιώνουν τον πρακτικό σκοπό της κύριας δίκης (βλ. Κράνη ό.π., υπό το άρθρο 692 
αρ. 3 και υπό τα άρθρα 731-732 αρ. 5 in fine αναφορικά µε τις διαφορές από διαρκείς 
παροχές κοινής ωφέλειας για την τελευταία αυτή περίπτωση βλ. και Μπέη ό.π., υπό 
το άρθρο 731 παρ. 4.4.1 σελ. 781). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 388,  
ΚΠολ∆: 574, 682, 692, 731, 732,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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∆εδικασµένο - Όρια δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1346 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Όρια δεδικασµένου.Επαναφορά ισχυρισµών που προβλήθηκαν σε προηγούµενη 
συζήτηση. Παρά τον νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή 
απαραδέκτου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη αίτηση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324, 325 και 331 του 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι: α) αντικείµενο του δεδικασµένου αποτελεί η έννοµη σχέση 
που έχει προβληθεί µε αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέµβαση ή ένσταση συµψηφισµού 
και όχι απλά πραγµατικά περιστατικά, β) για την ύπαρξη δεδικασµένου απαιτείται 
τελεσίδικη απόφαση, ταυτότητα διαδίκων και ταυτότητα διαφοράς (ιστορικής και 
νοµικής αιτίας) και γ) η έκταση του δεδικασµένου προσδιορίζεται από το περιεχόµενο 
του αιτήµατος που απευθύνεται στο δικαστήριο (ΟλΑΠ 898/1985, 989/1985). Το 
δεδικασµένο δεν καλύπτει τις αιτιολογίες της απόφασης, παρά µόνο αν αυτές έχουν 
προσόντα διατακτικού, δηλαδή αποτελούν στοιχεία του κρινόµενου δικαίου (ΑΠ 
322/1984, 996/1976). Τέλος, το δεδικασµένο εκτείνεται και στα ζητήµατα που 
κρίθηκαν παρεµπιπτόντως, εφόσον αυτά αποτελούσαν αναγκαία προϋπόθεση του 
κυρίου ζητήµατος και το δικαστήριο ήταν καθύλη αρµόδιο να αποφασίσει για αυτά. 
Για να είναι ορισµένη η ένσταση δεδικασµένου πρέπει να γίνεται επίκληση των 
στοιχείων που τη θεµελιώνουν.  
- Κατά το άρθρο 240 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν∆ 
490/1974, για την επαναφορά ισχυρισµών που προβλήθηκαν σε προηγούµενη 
συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αρκεί η επανυποβολή τους µε σύντοµη περίληψη και 
αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης, που τους 
περιέχουν και που προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο. Κατά 
την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως η επίκληση µε τις προτάσεις, που 
υποβάλλονται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο κατά τη συζήτηση µετά την οποία 
εκδίδεται η προσβαλλόµενη απόφαση, ισχυρισµών µε γενική αναφορά στις 
πρωτόδικες προτάσεις, το κείµενο των οποίων ενσωµατώνεται στις προτάσεις, 
ενώπιον του Εφετείου, δεν αρκεί, ούτε είναι νόµιµη, αλλά απαιτείται και σύντοµη 
περίληψη των ισχυρισµών και αναφορά στις σελίδες των πρωτόδικων προτάσεων που 
τους περιέχουν (ΑΠ 1209/2011, ΑΠ 446/2011, 1294/2009, ΑΠ 2160/2007).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση 
ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
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δικονοµικού δικαιώµατος, καθώς και οι κύριοι ή πρόσθετοι λόγοι εφέσεως που 
αφορούν σε αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς ή σε άρνηση τέτοιων ισχυρισµών.  
- Ο από το άρθρο δε 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 240, 321, 322, 324, 325, 331, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Όρια δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 643 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση µετά από 
αναίρεση της απόφασης. 
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη 
απόφαση αποτελεί δεδικασµένο που δεν επιτρέπει να αµφισβητηθεί και να καταστεί 
αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από την 
οποία αυτό έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια ότι 
το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ανακύπτει εξ αφορµής άλλης δίκης ,είτε ως κύριο, 
είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, το δικαίωµα που κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση 
οφείλει να θέσει ως βάση της απόφασής του το δεδικασµένο, που προκύπτει από την 
απόφαση αυτή, λαµβάνοντας το ως αµάχητη αλήθεια, όσο κι' αρνητικά, µε την έννοια 
ότι απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής για το ίδιο δικαίωµα για την ύπαρξη ή µη 
του οποίου υπάρχει δεδικασµένο. Το δεδικασµένο αυτό εκτείνεται στο ουσιαστικό 
ζήτηµα για έννοµη σχέση που προβλήθηκε µε αγωγή, ανταγωγή, κυρία παρέµβαση ή 
ένσταση συµψηφισµού. Έννοµη σχέση κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων είναι 
το σύνολο των έννοµων συνεπειών που κρίθηκε τελεσίδικα και τα πραγµατικά 
γεγονότα που γέννησαν ή απέσβησαν οι έννοµες συνέπειες.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ.1 ΚΠολ∆, "αν αναιρεθεί η απόφαση, οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται µόνο εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση". Κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής αν αναιρέθηκε η απόφαση, καταργείται η συζήτηση κατά την 
οποία εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση και κατά συνέπεια οι κατ' αυτήν 
υποβληθείσες προτάσεις συνακυρώνονται και δεν λαµβάνονται υπόψη από το 
δικαστήριο που δικάζει εκ νέου την υπόθεση, έστω και αν γίνεται νόµιµη επίκλησή 
τους κατ' άρθρο 240 ΚΠολ∆, δηλαδή µε προσκοµιδή τους σε κυρωµένο αντίγραφο 
και σύντοµη περίληψη επαναφερόµενων ισχυρισµών και αναφορά στις σελίδες των 
προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης που περιέχουν αυτούς. Ειδικότερα, η 
αναφορά στις προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη συζήτηση µετά την ο ποία 
εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση και η ενσωµάτωσή τους στις προτάσεις ενώπιον 
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του δικαστηρίου που δικάζει εκ νέου την υπόθεση δεν συνιστά νόµιµη προβολή 
ισχυρισµών. Η προβολή (και στην περίπτωση αυτή) µπορεί να γίνει είτε µε τις 
προτάσεις (νέες) ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει εκ νέου την υπόθεση είτε, µε 
αναφορά, µε τις προτάσεις αυτές, σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προ 
τάσεων της προηγούµενης ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου συζήτησης, όπου 
γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση των αποδείξεων, κατ' ανάλογη εφαρµογή του 
άρθρου 240 ΚΠολ∆. Τέλος, κατά το άρθρο 562παρ.2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος 
λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό που δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται: α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β)για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ)για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή καθιερώνει 
ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως, η συνδροµή της οποίας 
πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 579, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαδικασία µισθωτικών διαφορών - Προβολή ισχυρισµών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 732 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προβολή ισχυρισµών κατά τη διαδικασία των µισθωτικών διαφορών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 647 παρ.1 ΚΠολ∆ "κατά την ειδική διαδικασία των 
άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόµενες διαφορές από µίσθωση 
κάθε είδους πράγµατος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειµένου ή από επίµορτη 
αγροληψία". Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 591 παρ.2 ΚΠολ∆ αν η 
υπόθεση δεν υπάγεται στην διαδικασία κατά την οποία έχει εισαχθεί, το δικαστήριο 
αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά 
την διαδικασία σύµφωνα µε την οποία δικάζεται. Κατά την παράγραφο 1 του ιδίου ως 
άνω άρθρου τα άρθρα 1 έως 590 εφαρµόζονται και στις ειδικές διαδικασίες όπως 
είναι η ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών του άρθρου 647 επ. ΚΠολ∆, 
εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών. Αν στις 
ειδικές αυτές διατάξεις δεν ορίζεται διαφορετικά: α) ..., β) οι προτάσεις κατατίθενται 
στο ακροατήριο, γ) όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί προτείνονται προφορικά και όσοι 
δεν περιέχονται στις προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά. Από την ως άνω 
διάταξη προκύπτει ότι στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των 
µισθωτικών διαφορών (άρθρ. 647 επ. ΚΠολ∆) όπου δεν είναι υποχρεωτική η 
κατάθεση προτάσεων οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς τους όπως είναι οι ενστάσεις των άρθρων 576-580 και 300 του αστικού 
κώδικα προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επί πλέον οι ισχυρισµοί 
αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά µε σαφή έστω και συνοπτική έκθεση των 
γεγονότων που τους θεµελιώνουν (άρθρ. 262 ΚΠολ∆), εκτός αν περιέχονται στις 
κατατιθέµενες στο ακροατήριο προτάσεις. Απαιτείται δηλαδή σε κάθε περίπτωση 
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προφορική πρόταση των ισχυρισµών που "ως γενόµενο κατά τη συζήτηση" 
σηµειώνεται στα πρακτικά. Εποµένως, αν οι παραπάνω ισχυρισµοί δεν υποβάλλονται 
κατά τον ως άνω τρόπο είναι απαράδεκτοι και απορρίπτονται για το λόγο αυτό από το 
δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ (Ολ) 2/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 262, 576 - 580, 590, 591, 647, 648 - 661,  
ΑΚ: 300, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιάδικοι - Ικανότητα διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1286 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ικανότητα διαδίκου. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Αδίκαστη αίτηση. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Για την έγκυρη από τον διάδικο διεξαγωγή της δίκης πρέπει αυτός, εκτός των 
άλλων, να έχει την ικανότητα να είναι διάδικος. Η ικανότητα αυτή ανήκει, κατά το 
άρθρο 62 ΚΠολ∆, σε όποιονδήποτε έχει κατά το ουσιαστικό δίκαιο την ικανότητα 
δικαίου, δηλαδή την ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. 
Εποµένως, αυτή αποτελεί ιδιότητα συγκεκριµένου προσώπου, η οποία είναι 
δικονοµικώς αντίστοιχη της ικανότητος δικαίου του ουσιαστικού δικαίου. Ως εκ 
τούτου, ικανότητα να είναι διάδικοι έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τα 
νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ελληνικά ή ξένα. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τα νοµικά πρόσωπα, η ικανότητα αυτή αρχίζει από της συστάσεώς των και 
παύει από της διαλύσεώς των. Εξ άλλου, η ίδια ικανότητα αποτελεί διαδικαστική 
προϋπόθεση, δηλαδή προϋπόθεση η οποία πρέπει να υφίσταται για να είναι γενικώς 
δυνατή η έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας, η δε έλλειψή της συνεπάγεται την 
απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης. Αποτελεί όµως περαιτέρω και προϋπόθεση 
του κύρους κάθε επί µέρους διαδικαστικής πράξεως και γι' αυτό πρέπει να υφίσταται 
και κατά τον χρόνο της εγέρσεως της αγωγής και κατά τον χρόνο της επιχειρήσεως 
κάθε µιας από τις λοιπές διαδικαστικές πράξεις, οι οποίες, άλλως, είναι άκυρες. 
Τέλος, η ύπαρξη της ικανότητος αυτής εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και από τον Άρειο Πάγο, σύµφωνα µε 
την διάταξη του άρθρου 73 Κ.Πολ.∆.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 556 παρ. 2 και 578 Κ.Πολ.∆., αναίρεση µπορεί να 
ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον, η ύπαρξη του 
οποίου κρίνεται από την προσβαλλοµένη απόφαση κατά την γενική διάταξη του άρθ. 
68 Κ.Πολ.∆. και απαιτείται όχι µόνο γενικά για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, 
αλλά και ειδικά για κάθε λόγο αυτής η έλλειψη δε αυτού, που ερευνάται 
αυτεπάγγελτα σε κάθε στάση της δίκης, κατ' άρθ. 73 Κ.Πολ.∆., συνεπάγεται την 
απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης. Έννοµο συµφέρον µπορεί να 
υφίσταται και στην περίπτωση, κατά την οποία ο διάδικος που νίκησε βλάπτεται από 
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τις αιτιολογίες της απόφασης, από τις οποίες δηµιουργείται δεδικασµένο σε βάρος 
του για άλλη δίκη, όταν δηλ. η αιτιολογία της απόφασης αναφέρεται σε στοιχείο του 
δικαιώµατος που κρίθηκε στην δίκη και στηρίζει το διατακτικό της, στην περίπτωση 
δε αυτή ο νικήσας διάδικος δικαιούται να ζητήσει την αναίρεσή της µόνο κατά τη µη 
ορθή αιτιολογία της (ΑΠ 382/2011).  
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 522, 535 παρ. 1 και 536 παρ. 2 
ΚΠολ∆, τα όρια του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος του ένδικου µέσου της έφεσης 
δεν παρεµποδίζουν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, στη περίπτωση που έγινε δεκτή 
αυτή και εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη απόφαση, µε την οποία είχε ερευνηθεί και γίνει 
δεκτή η κύρια βάση της αγωγής, να εξετάσει την επικουρική βάση αυτής, η οποία, 
ενόψει της παραδοχής της κύριας βάσης, δεν είχε αποτελέσει αντικείµενο έρευνας του 
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου. Τα ίδια ισχύουν και επί ανακοπής κατά διαταγής 
πληρωµής, καθώς κάθε λόγος ανακοπής αποτελεί ιδιαίτερη βάση. Για το παραδεκτό 
της έρευνας αυτής δεν είναι αναγκαία η προβολή προς τούτο ειδικού λόγου έφεσης, 
για την οποία δεν είχαν άλλωστε και δυνατότητα οι διάδικοι και ειδικότερα, επί 
ανακοπής, τόσο ο ανακόπτων, λόγω έλλειψης έννοµου αυτού συµφέροντος, εφόσον 
είχε γίνει δεκτός ένας λόγος της ανακοπής του, όσο και ο καθού η ανακοπή, ενόψει 
του ότι δεν υπήρχε στην πρωτόδικη απόφαση σε βάρος του διάταξη σχετιζόµενη µε 
µη ερευνηθέντα λόγο της ανακοπής, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση από αυτόν την 
παραπάνω ένδικου µέσου. Αντίθετα, ο λόγος ανακοπής που δεν ερευνήθηκε, 
επιβάλλεται στην παραπάνω περίπτωση να ερευνηθεί αφού το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο µετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, δικάζοντας κατ' ουσία 
την υπόθεση σύµφωνα µε το άρθρο 535 παρ. 2 ΚΠολ∆, ερευνά τη βασιµότητα του 
λόγου της ανακοπής που έγινε δεκτός πρωτοδίκως και απορρίπτοντας αυτόν είναι 
υποχρεωµένο να ερευνήσει και τους λοιπούς λόγους της, ιδρυόµενου στην περίπτωση 
παράλειψης της έρευνας αυτής, λόγου αναίρεσης από τον αρ. 9 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ (ΑΠ 920/2011). Η εξέταση στην περίπτωση αυτή από το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο του µη ερευνηθέντος πρωτοδίκως άλλου λόγου της ανακοπής, δεν ιδρύει 
τον από τον αρ. 8 του ίδιου άρθρου λόγο αναίρεσης της παρά το νόµο λήψης υπόψη 
πραγµάτων που δεν προτάθηκαν και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης 
(ΑΠ 1318/1994, 1185/1993).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, ανεπαρκής αιτιολογία, που 
έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσης, υπάρχει όταν από το 
αιτιολογικό της απόφασης δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και µε πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για τη 
θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Εξάλλου, για το ορισµένο του λόγου αναίρεσης για ελλιπείς και αντιφατικές 
αιτιολογίες της προσβαλλόµενης απόφασης, πρέπει να αναφέρεται επιπλέον στο 
αναιρετήριο και ποια ακόµη πραγµατικά περιστατικά έπρεπε να διαλαµβάνονται σ' 
αυτή για να είναι πλήρεις οι αιτιολογίες της, καθώς και ποια δεκτά γενόµενα απ' 
αυτήν πραγµατικά περιστατικά αντιφάσκουν µεταξύ τους και σε τι (OλΑΠ 27/1998).  
- Κατά το άρθρο 520 αρ. 20 ΚΠολ∆ παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου που 
συνεπάγεται την αναίρεση της απόφασης υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στο 
έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που πραγµατικά διαλαµβάνεται σ' αυτό 
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και όχι όταν µετά από εκτίµηση του περιεχοµένου του, όπως αυτό έχει πραγµατικά, 
οδηγείται σε κρίση κατά το άρθρο 561 παρ. 1, διαφορετική από εκείνη την οποία ο 
αναιρεσείων θεωρεί ως σωστή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 68, 73, 522, 535, 536, 556, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 578,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαιτησία - Ακύρωση διαιτητικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 662 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λόγοι ακύρωσης διαιτητικής απόφασης. Υπέρβαση εξουσίας των διαιτητών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 892 παρ. 1 α' και 2 στοιχ. β' του ΚΠολ∆ η διαιτητική 
απόφαση πρέπει να συντάσσεται εγγράφως, να υπογράφεται ιδιοχείρως από τους 
διαιτητές και να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της έκδοσης της. Κατά δε το άρθρο 
893 του ίδιου κώδικα, η διαιτητική απόφαση ολοκληρώνεται από τη στιγµή που θα 
υπογραφεί σύµφωνα µε το άρθρο 892. Ο διαιτητής, ή αν είναι περισσότεροι διαιτητές 
ο επιδιαιτητής, ή µε εντολή του ένας από τους διαιτητές, είναι υποχρεωµένος, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά από τη συµφωνία διαιτησίας, να καταθέσει το πρωτότυπο της 
διαιτητικής απόφασης στη γραµµατεία του µονοµελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας 
στην οποία εκδόθηκε και να παραδώσει αντίγραφα της σ' αυτούς που συνοµολόγησαν 
τη συµφωνία διαιτησίας. Τέλος, κατά το άρθρο 897 αριθ. 5 του ΚΠολ∆ η διαιτητική 
απόφαση µπορεί να ακυρωθεί και στην περίπτωση που παραβιάσθηκαν οι διατάξεις 
των άρθρων 886 παρ.2, 891 και 892 ΚΠολ∆. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει 
ότι δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της διαιτητικής απόφασης η µη κατάθεση της ή η 
πληµµελής κατάθεση της, καθώς και η µη επίδοση της στους διαδίκους, αφού η 
διαιτητική απόφαση ολοκληρώνεται και παράγει τις έννοµες συνέπειες της από της 
υπογραφής της από τους διαιτητές. Προκύπτει, επίσης, ότι ο χρόνος έκδοσης της 
απόφασης µπορεί να προκύπτει από οποιοδήποτε σηµείο του κειµένου της, ακόµη 
από την κάτω από αυτήν αναφερόµενη ηµεροµηνία κατάθεσης της, η αναφορά δε του 
χρόνου έκδοσης αποσκοπεί στη δυνατότητα διαπίστωσης αν η απόφαση εκδόθηκε 
εντός του χρόνου ισχύος της συµφωνίας περί διαιτησίας, αφού διαφορετικά 
δηµιουργείται λόγος ακύρωσης της από το άρθρο 897 αριθ. 2 του ΚΠολ∆.  
- Υπέρβαση εξουσίας των διαιτητών, που αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαιτητικής 
απόφασης κατ άρθρο 897 αριθ.4 ΚΠολ∆, υφίσταται όταν οι διαιτητές αποφαίνονται 
επί θέµατος που δεν υποβλήθηκε στη διαιτησία ή κείται πέραν αυτού, όπως συµβαίνει 
και όταν οι διαιτητές εφαρµόζουν κανόνες ουσιαστικού δικαίου διαφορετικούς από 
εκείνους που τα µέρη συµφώνησαν κατ' άρθρο 890 παρ.1 ΚΠολ∆ ως εφαρµοστέους. 
Ουδέποτε, όµως, συνιστά υπέρβαση εξουσίας η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
διατάξεως ουσιαστικού νόµου, η έλλειψη αιτιολογίας της διαιτητικής αποφάσεως ή η 
εσφαλµένη εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού και η κατ' ακολουθίαν αυτής 
εσφαλµένη ουσιαστική κρίση (ΑΠ 537/2007, ΑΠ 71/1995). Οι όροι µιας σύµβασης 
δεν αποτελούν κανόνες ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1687/1984).  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 886, 891, 892, 893, 897, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαιτησία - Ακύρωση διαιτητικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 45 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραποµπή της υπόθεσης σε διαιτησία. Παραποµπή και της ανταγωγής. Ακύρωση 
διαιτητικής απόφασης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Κατά παράβαση του 
νόµου αποδοχή ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασµένο. Παρά το νόµο λήψη υπόψη 
πραγµάτων που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Κατά το άρθρο 264 ΚΠολ∆, αν η διαφορά υπάγεται σε διαιτησία, το δικαστήριο 
παραπέµπει την υπόθεση στη διαιτησία, διατηρούνται όµως οι συνέπειες της άσκησης 
της αγωγής. Αν πάψει να ισχύει η συµφωνία της διαιτησίας, η υπόθεση επαναφέρεται 
µε κλήση, κατά δε το άρθρο 263 εδ. β' του ίδιου Κώδικα, κατά την πρώτη συζήτηση 
πρέπει να προτείνεται, µε ποινή απαραδέκτου, η υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αν έχει συµφωνηθεί η υπαγωγή της διαφοράς 
σε διαιτησία και προταθεί κατά την πρώτη συζήτηση η σχετική ένσταση, το πολιτικό 
δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να δικάσει την υπόθεση και πρέπει να παραπέµψει 
αυτήν στη διαιτησία, δηλαδή να παραπέµψει εκεί όλη τη διαφορά και όχι µε-
µονωµένα στοιχεία αυτής (π.χ. την αγωγή). Συνεπώς, µαζί µε την αγωγή 
παραπέµπεται (υποχρεωτικά) στη διαιτησία και η ασκηθείσα ανταγωγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 897 αριθ. 4 ΚΠολ∆, η διαιτητική απόφαση µπορεί να 
ακυρωθεί, ολικά ή εν µέρει, µόνο µε δικαστική απόφαση, αν εκείνοι που την 
εξέδωσαν ενήργησαν υπερβαίνοντας την εξουσία που τους παρέχει η συµφωνία για 
τη διαιτησία ή ο νόµος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στους οποίους περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοσθεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16α ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο κατά 
παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασµένο. Εξάλλου, η 
απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου µε την οποία παραπέµπεται η υπόθεση στη 
διαιτησία εξοµοιώνεται µε παραπεµπτική λόγω αναρµοδιότητας απόφαση και έτσι, 
κατ' ανάλογη εφαρµογή των ορισµών των άρθρων 513 παρ.1α και 553 παρ.1α 
ΚΠολ∆, µπορεί να προσβληθεί µε τα ένδικα µέσα της έφεσης και της αναίρεσης. 
Όταν η απόφαση αυτή γίνει τελεσίδικη, παράγει δεδικασµένο περί του κύρους της 
συµφωνίας διαιτησίας (ΑΠ 738/2001), το οποίο δεσµεύει και τους διαιτητές, εκτός αν 
µε τη συµφωνία περί διαιτησίας αυτοί (διαιτητές) είναι αποκλειστικά αρµόδιοι να 
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κρίνουν περί του κύρους της διαιτητικής ρήτρας. Εξάλλου, ποιό είναι το εκάστοτε 
κριθέν "ζήτηµα" περί του οποίου παράγεται ή δεν παράγεται δεδικασµένο κρίνεται 
(όχι µε βάση τα δικόγραφα των διαδίκων αλλά) µε βάση την οικεία δικαστική 
απόφαση (πρβλ. ΟλAΠ 15/1998).  
- Η επιλεγόµενη από το διαιτητή διαδικασία δεν είναι απαραίτητο να συµπίπτει µε 
κάποια από τις ακολουθούµενες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, προς τις οποίες 
συνδέεται ο ορισµός ρητής ηµέρας δικασίµου για την εκδίκαση της υπόθεσης. Ο 
διαιτητής δεν κωλύεται να καθορίσει, χωρίς ιδιαίτερη πανηγυρικότητα, διαδικασία 
ελεύθερη, απαλλαγµένη κατά το δυνατό από τύπους, αρκεί να µην προσκρούει αυτή 
σε κανόνες δηµόσια τάξης ή στα χρηστά ήθη. Στο πλαίσιο αυτής της ευχέρειας 
µπορεί να ορίσει χρόνο ακρόασης των διαδίκων, δηλαδή υποβολής των ισχυρισµών 
τους και των αποδεικτικών τους µέσων εντός ορισµένης προθεσµίας από τη σχετική 
κλήτευση τους, ίσης για όλους, οπότε είναι δυνατό να µην πραγµατοποιηθεί κατά την 
ίδια ηµέρα η ακρόαση όλων των διαδίκων. Για τον καθορισµό, της διαιτητικής 
διαδικασίας δεν απαιτείται ιδιαίτερη πράξη του διαιτητή. Η διάταξη του άρθρου 886 
παρ. 1 ΚΠολ∆ αποδεσµεύει το διαιτητικό δικαστήριο από την υποχρεωτική τήρηση 
των αποδεικτικών κανόνων που ισχύουν στις πολιτικές δίκες ενώπιον των 
δικαστηρίων και καθιερώνει στη διαιτησία την ελεύθερη απόδειξη.  
- Κατά το άρθρο 897 αριθ. 5 ΚΠολ∆, η διαιτητική απόφαση µπορεί να ακυρωθεί 
ολικά ή εν µέρει και όταν παραβιάσθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 886 παρ. 2, 891 
και 892. Η πρώτη απ' αυτές (άρθρο 886 παρ. 2 ΚΠολ∆) ορίζει ότι "κατά τη διαιτητική 
διαδικασία τα µέρη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις, τηρείται η 
αρχή της ισότητας και πρέπει να καλούνται να παραστούν κατά τις συζητήσεις 
προκειµένου να αναπτύξουν, κατά την κρίση των διαιτητών, προφορικώς ή εγγράφως 
τους ισχυρισµούς και να προσκοµίσουν τις αποδείξεις τους." Με τη διάταξη αυτή 
επιβάλλεται η τήρηση, κατά τη διεξαγωγή της διαιτησίας, των αρχών της ισότητας 
των διαδίκων και της ακρόασης και των δύο πλευρών. Η πρώτη από τις αρχές αυτές 
πραγµατώνεται όταν κανένας από τους διαδίκους δεν αποκτά, σε σχέση µε τους 
λοιπούς, ιδιαίτερα δικαιώµατα ή δεν απαλλάσσεται από τις επιβαλλόµενες στους 
άλλους υποχρεώσεις στο δικονοµικό πεδίο. Η δεύτερη επιτυγχάνεται µε την παροχή 
σε όλους τους διαδίκους της ευχέρειας αφενός να παραστούν κατά τις συζητήσεις της 
διαφοράς και την υποβολή των ισχυρισµών τους και των αποδεικτικών τους µέσων, 
ύστερα από σχετική κλήτευσή τους από τους διαιτητές, αφετέρου δε να λάβουν 
γνώση των ισχυρισµών των αντιδίκων τους και να τους αντικρούσουν.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. α' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι νόµιµοι, παραδεκτοί, ορισµένοι και 
λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, αγωγής 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι όµως τα επιχειρήµατα και συµπεράσµατα 
των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων και το 
περιεχόµενο αυτών, ούτε ο νοµικός χαρακτηρισµός των έννοµων σχέσεων και 
ισχυρισµών των διαδίκων.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 263, 264, 513, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 20, 886, 
891, 892, 897,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Αίτηση αναστολής 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 7217 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πιθανολόγηση ότι η επιταγή βάσει της οποίας εκδόθηκε η επίδικη διαταγή 
πληρωµής, δεν εκδόθηκε νόµιµα. 
- Πιθανολογήθηκε ότι η επιταγή αυτή εκδόθηκε από την πρώτη των καθ΄ων µετά την 
υπογραφή του από 18.12.2009 ιδιωτικού συµφωνητικού, το οποίο υπεγράφη µεταξύ 
του δευτέρου των αιτούντων, της Χ1 και του καθ΄ου η αίτηση. Με το ως άνω 
συµφωνητικό αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της πρώτης των αιτούντων, της 
οποίας εταίροι ήταν οι υπογράφοντες αυτό σε ποσοστό 27,56% ο Χ2, 35,68% η Χ1 
και 36,76% ο Χ3, καθώς και ότι ο καθ΄ου η αίτηση δεν θα συµµετέχει στην αύξηση 
του κεφαλαίου, παραιτούµενος από το δικαίωµα προτίµησης. Περαιτέρω 
συµφωνήθηκε ότι οι δύο εταίροι εκτός του καθ΄ου η αίτηση θα καταβάλουν σε αυτόν 
για την αποχώρησή του από την εταιρία το ποσό των 52.000 ευρώ, η δε καταβολή θα 
γίνει µε επιταγές εκδόσεως της πρώτης των αιτούντων. Από τα ανωτέρω 
πιθανολογείται ότι η επιταγή βάσει της οποίας εκδόθηκε η επίδικη διαταγή 
πληρωµής, δεν εκδόθηκε νόµιµα, καθόσον η πρώτη των αιτούντων εταιρία δεν είχε 
καµία υποχρέωση απέναντι στον δεύτερο των αιτούντων, στον οποίο εις διαταγήν 
εκδόθηκε η επιταγή, καθόσον δεν υπήρχε νόµιµη αιτία µετακίνησης περιουσίας από 
την εταιρία στον εταίρο. Η συµφωνία, η οποία υπεγράφη µεταξύ των εταίρων 
αφορούσε αυτούς και συνεπώς η εταιρία δεν είχε υποχρέωση να καταβάλει 
οποιοδήποτε ποσό σε οιονδήποτε των εταίρων καθόσον δεν υπήρχε δική της οφειλή. 
Συνεπώς και η οπισθογράφηση της επιταγής στον καθ΄ου η αίτηση είναι µη νόµιµη, 
καθόσον αυτός γνώριζε ότι η εταιρία δεν είχε καµία οφειλή στον δεύτερο των 
αιτούντων. 
- Εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίµηση της ανακοπής, πρέπει, προς αποτροπή 
επέλευσης ζηµίας στους αιτούντες από τον κίνδυνο καταβολής του προαναφεροµένου 
ποσού, που πιθανολογήθηκε ότι δεν οφείλουν στον καθ΄ου η αίτηση, να γίνει δεκτή η 
κρινόµενη αίτηση, ως βάσιµη και κατ΄ουσίαν και να ανασταλεί η εκτέλεση της 
διαταγής πληρωµής. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632 
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2011. 1864, σχολιασµός Βασίλειος Χατζηιωάννου *  
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∆ιαταγή Πληρωµής - Αίτηση αναστολής 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5800 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής από επιταγή. Αναστολή παραγραφής. Ανακοπή κατά της 
εκτέλεσης. 
- Η εξάµηνη προθεσµία παραγραφής του άρθρου 52 Ν. 5960/1933 «περί επιταγής», 
υπόκειται σε αναστολή και σε διακοπή για τους προβλεπόµενους στα άρθρα 255 έως 
270 του Α.Κ. λόγους. Αναφορικά µε τη διακοπή της παραγραφής, ορίζεται στο άρθρο 
261 εδ. 1 Α.Κ., που προβλέπει έναν εκ των λόγων διακοπής της παραγραφής, «την 
παραγραφή διακόπτει η έγερση της αγωγής». Η αίτηση όµως για έκδοση διαταγής 
πληρωµής καθώς και η έκδοση της διαταγής πληρωµής δεν διακόπτουν την 
παραγραφή, παρά µόνο η επίδοση της εκδοθείσης διαταγής πληρωµής (ΑΠ 831/2000 
Ελ∆νη 42.106).  
- Τα επιγενόµενα της έκδοσης της διαταγής πληρωµής περιστατικά, όπως η 
εξόφληση, η παραγραφή εν επιδικία κ.λ.π., ως οψιγενείς ισχυρισµοί, µόνο κατά τη 
δίκη της εισάγουσας αντιρρήσεις περί την εκτέλεση ανακοπής του άρθρου 933 
ΚΠολ∆ είναι δυνατόν να προταθούν.  
- Ως προς την σωρευόµενη ανακοπή κατά της επιταγής προς πληρωµή, η αιτούµενη 
αναστολή είναι νόµιµη µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής της 
αιτούσας και όχι µέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, όπως ζητά αυτή, καθόσον, 
κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 938 παρ. 4 εδ. α΄ του ΚΠολ∆, η αναστολή 
χορηγείται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής και όχι µέχρι την 
τελεσιδικία της απόφασης αυτής. Τέτοια αναστολή, µέχρι την τελεσιδικία δηλαδή της 
απόφασης, µόνον από το ∆ικαστήριο που δικάζει την ανακοπή µπορεί να δοθεί, 
εφόσον υποβληθεί κατά τη συζήτησή της σχετικό αίτηµα και µε τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4 εδ. β΄ του παραπάνω άρθρου (βλπ. ΕφΘεσ 64/91 Ελ∆νη 34.1363, 
ΕφΑθ 2475/90 Ελ∆νη 33.613, ΕφΘεσ 2333/89 Αρµ 1989.900).  
- Μη νόµιµο είναι και το αίτηµα της αιτούσας για καταδίκη του καθ΄ ου στην 
πληρωµή των δικαστικών της εξόδων, καθόσον, σύµφωνα µε το άρθρο 178 παρ. 3 
του Κώδικα ∆ικηγόρων, επί αιτήσεως χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται 
πάντοτε σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632, 686 επ., 933, 938, 
ΑΚ: 255 - 270, 261, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 52, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1834 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής. Με την τελεσίδικη δε απόρριψη της ανακοπής, 
όπως και σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης άσκησης ανακοπής µετά από δεύτερη 
επίδοση της διαταγής πληρωµής στον καθ' ου οφειλέτη (άρθρο 933 παρ. 2 ΚΠολ∆), η 
επιδικαζόµενη µε αυτή αξίωση αποκτά ισχύ δεδικασµένου και υπόκειται σε 20ετή 
παραγραφή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τα άρθρα 632 επ. ΚΠολ∆, ανακοπή του οφειλέτη κατά της διαταγής 
πληρωµής, η οποία υπόκειται στη ρύθµιση των άρθρων 585 επ. ΚΠολ∆, 
προβάλλονται λόγοι είτε κατά του κύρους της διαταγής πληρωµής για έλλειψη 
διαδικαστικής προϋποθέσεως είτε κατά της ύπαρξης της απαιτήσεως (ΟλΑΠ 
10/1997), καθένας δε από τους λόγους αυτούς συνιστά αυτοτελή βάση ακυρότητας 
της διαταγής πληρωµής. Κατά το άρθρο 634 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆, η επίδοση της 
διαταγής πληρωµής διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία 
(παρ.1), ... αν δε ακυρωθεί η διαταγή πληρωµής, η παραγραφή ή η. αποσβεστική 
προθεσµία θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωµής 
ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής (παρ.2). Με την τελευταία 
αυτή διάταξη καθιερώνεται η επίδοση της διαταγής πληρωµής ως ειδικός λόγος 
αναστολής της παραγραφής της αξίωσης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή 
πληρωµής, ο δε χρόνος της αναστολής αυτής διαρκεί εξακολουθητικά από την 
επίδοση της διαταγής πληρωµής µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της 
ανακοπής. Και τούτο εν όψει του ότι, αν µετά από άσκηση ανακοπής κατά διαταγής 
πληρωµής αυτή ακυρωθεί, εκλείπει ο κατά το άρθρο 634 παρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος 
διακοπής της παραγραφής, προκειµένου όµως να µη βρεθεί ο δικαιούχος ενώπιον 
παραγεγραµµένης απαιτήσεώς του, το διάστηµα που µεσολάβησε από την επίδοση, 
της διαταγής πληρωµής µέχρι την τελεσίδικη ακύρωσή της λογίζεται ως χρόνος 
αναστολής της παραγραφής. Έτσι αποκλείεται η παραγραφή εν επιδικία της αξίωσης, 
που στηρίζει τη διαταγή πληρωµής και µάλιστα όχι µόνον αν ακυρωθεί η διαταγή 
πληρωµής, όπως ρητώς ορίζεται στο νόµο, αλλά, προδήλως και κατά µείζονα λόγο, 
και όταν απορριφθεί η ανακοπή, δηλαδή γενικότερα σε κάθε περίπτωση, κατά τη 
διάρκεια της επί της ανακοπής δίκης και µέχρι περατώσεώς της µε τελεσίδικη 
απόφαση, δεν κινείται η µε την επίδοση της διαταγής πληρωµής διακοπείσα 
παραγραφή (ΟλΑΠ 12/2001). Με την τελεσίδικη δε απόρριψη της ανακοπής, όπως 
και σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης άσκησης ανακοπής µετά από δεύτερη επίδοση της 
διαταγής πληρωµής στον καθ' ου οφειλέτη (άρθρο 933 παρ. 2 ΚΠολ∆), η 
επιδικαζόµενη µε αυτή αξίωση αποκτά ισχύ δεδικασµένου και υπόκειται σε 20ετή 
παραγραφή κατά τον κανόνα του άρθρου 268 του ΑΚ. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε 
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ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την απόδοση σ' αυτόν έννοιας µη αληθινής (µη 
αρµόζουσας), είτε µε εσφαλµένη (µη ορθή) εφαρµογή, που υπάρχει όταν ο κανόνας 
δικαίου εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν 
εφαρµόζεται ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 585 επ., 632 επ., 634,  
ΑΚ: 268,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - ∆ιαταγή πληρωµής κατά ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1265 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Έκδοση από οφειλή από διοικητική σύµβαση. Αρµοδιότητα. 
- Με το άρθρο 93 του Συντάγµατος ορίζεται ότι "1. Τα δικαστήρια διακρίνονται σε 
διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται µε ειδικούς νόµους" ενώ µε το 
άρθρο 94 ότι "1. Στο Συµβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως νόµος ορίζει, µε την επιφύλαξη 
των αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται 
οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, όπως νόµος 
ορίζει. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να επιτυγχάνεται η ενιαία 
εφαρµογή της αυτής νοµοθεσίας µπορεί να ανατεθεί µε νόµο η εκδίκαση κατηγοριών 
ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών 
ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια. 4. Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια µπορεί να 
ανατεθεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόµος ορίζει. Στις 
αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνεται και η λήψη µέτρων για τη συµµόρφωση της 
διοίκησης µε τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται 
αναγκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπως νόµος ορίζει". 
Το Σύνταγµα, µε τις προµνησθείσες διατάξεις, οργανώνει την απονοµή της 
δικαιοσύνης µε την λειτουργία δικαιοδοτικών οργάνων αντίστοιχων προς τη φύση 
των αναφυοµένων δικαστικών διαφορών, ως ιδιωτικών ή διοικητικών, κατά τα λοιπά 
δε αναθέτει στον κοινό νοµοθέτη την υποχρέωση να θεσπίζει τους κατάλληλους 
δικονοµικούς κανόνες για την εκδίκαση των ιδιωτικών διαφορών από τα πολιτικά 
δικαστήρια και των διοικητικών διαφορών από το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα 
διοικητικά δικαστήρια µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Εξαίρεση από τον κανόνα της κατανοµής της δικαιοδοσίας, ανάλογα µε 
τη φύση της διαφοράς ως ιδιωτικής ή διοικητικής, επιτρέπεται µε τις τασσόµενες στο 
άρθρο 94 παρ. 3 του Συντάγµατος προϋποθέσεις. Εξάλλου, ενόψει του 
προβλεποµένου από το Σύνταγµα οργανωτικού σχήµατος των χωριστών 
δικαιοδοσιών, ο έλεγχος των αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών πράξεων 
ενεργείται υποχρεωτικά από όργανα που ανήκουν στον ίδιο δικαιοδοτικό κλάδο, υπό 
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την επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για πράξεις που συνιστούν άσκηση αρµοδιότητας 
διοικητικής φύσεως (ΑΕ∆ 18/2005). Η έκδοση διαταγής πληρωµής που εκδίδεται 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 εντάσσεται στην άσκηση δικαστικής και 
όχι διοικητικής αρµοδιότητας, ο έλεγχος της ορθότητας της αποφάσεως του 
δικαστικού λειτουργού της πολιτικής δικαιοδοσίας, που δέχθηκε την αίτηση 
εκδόσεως διαταγής πληρωµής για απαίτηση από σύµβαση δηµόσιου έργου, ανήκει, 
κατά τα προεκτεθέντα, αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια. Περαιτέρω από το 
άρθρο 1 ΚΠολ∆, το οποίο καθορίζει τις διαφορές, οι οποίες υπάγονται στη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και ορίζει, ότι στη δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων αυτών ανήκουν οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόµος δεν 
τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και 
δηµοσίου δικαίου που ο νόµος έχει υπαγάγει σ' αυτά και το οποίο, κατά το άρθρο 591 
παρ. 1 ιδίου Κώδικα, εφαρµόζεται και στις ειδικές διαδικασίες του τετάρτου βιβλίου 
του Κώδικα αυτού, µεταξύ των οποίων και η διαδικασία εκδόσεως διαταγής 
πληρωµής, σε συνδυασµό µε το άρθρο 623 ιδίου Κώδικα, κατά το οποίο, κατά την 
ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634, µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής 
πληρωµής και για χρηµατικές απαιτήσεις, που αποδεικνύονται, όπως και το 
οφειλόµενο ποσό, µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, συνάγεται, ότι, µεταξύ των 
νοµίµων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, για την έκδοση διαταγής 
πληρωµής, είναι να πρόκειται για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά που 
υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όπως είναι οι απαιτήσεις, οι 
οποίες προέρχονται από διαφορές ιδιωτικού δικαίου και, συνεπώς, λόγω ελλείψεως 
της ανωτέρω νοµίµου προϋποθέσεως, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωµής 
για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δηµοσίου δικαίου, όπως είναι οι 
διαφορές από διοικητικές συµβάσεις, µεταξύ των οποίων και οι συµβάσεις 
εκτελέσεως έργων για λογαριασµό των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως αφού 
πρόκειται για απαιτήσεις από διαφορές, οι οποίες δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων, αλλά έχουν υπαχθεί (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. ι' νόµου 1406/1983) 
στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Τα ανωτέρω δεν παραλλάσσουν και 
µε την εκδοχή, ότι στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες, κατά το άρθρο 94 παρ. 4 εδ. 
τελευταίο του Συντάγµατος, εκτελούνται (πλέον) αναγκαστικά, όπως νόµος ορίζει και 
κατά του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, περιλαµβάνονται (παρά το εδάφιο, το οποίο 
προστέθηκε µε το άρθρο 20 νόµου 3301/2004 στο άρθρο 1 του εκτελεστικού του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του Συντάγµατος νόµου 
3068/2002) και οι διαταγές πληρωµής. ∆ιότι η ανωτέρω συνταγµατική διάταξη δεν 
µετέβαλε το νοµικό καθεστώς σχετικά µε την έκδοση διαταγών πληρωµής, 
επιτρέποντας γενικά την έκδοση διαταγής πληρωµής κατά του ∆ηµοσίου κλπ, αλλά 
επέτρεψε την αναγκαστική εκτέλεση και κατά του ∆ηµοσίου κλπ διαταγών 
πληρωµής, εφόσον όµως έχουν εκδοθεί εγκύρως βάσει του νοµικού καθεστώτος, το 
οποίο ισχύει σχετικά. Με άλλα λόγια, µε την ανωτέρω συνταγµατική διάταξη δεν 
µεταβλήθηκε το µέχρι τότε νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε την έκδοση διαταγής 
πληρωµής και, συνεπώς, ούτε στα πολιτικά δικαστήρια παρασχέθηκε δυνατότητα 
εκδόσεως διαταγής πληρωµής για απαίτηση, η οποία απορρέει από διαφορά, που δεν 
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υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, ούτε στα διοικητικά δικαστήρια παρασχέθηκε 
δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωµής, σε αντίθεση µε τον Κ∆ιοικ∆ (νόµος 
2717/1999), ο οποίος δεν γνωρίζει το θεσµό αυτό. Εξάλλου, τα ανωτέρω δεν 
µεταβλήθηκαν ούτε από την 18/05 απόφαση του ΑΕ∆ (∆37-141), αφού, όπως ρητά 
αναφέρεται στην απόφαση αυτή, το ∆ικαστήριο, το οποίο την εξέδωσε, δεν 
αποφάνθηκε για το αν είναι κατά νόµο επιτρεπτή η έκδοση και από ποιο όργανο 
(θέµα, το οποίο αφορά την προκειµένη υπόθεση) διαταγής πληρωµής για απαίτηση 
από διοικητική σύµβαση, αλλά παρέπεµψε τα θέµατα αυτά στο ∆ικαστήριο, υπέρ της 
δικαιοδοσίας του οποίου έλυσε την ενώπιόν του σύγκρουση. Τέλος, κατά το άρθρο 
632 ΚΠολ∆, αν εκδοθεί διαταγή πληρωµής παρά την έλλειψη της ανωτέρω νοµίµου 
προϋποθέσεως, ακυρώνεται αυτή µετά από ανακοπή του καθ' ου η εν λόγω διαταγή 
πληρωµής. Με την ως άνω ερµηνεία ο δικαιούχος απαίτησης από διοικητική 
σύµβαση δεν στερείται του δικαιώµατος πρόσβασης στη δικαιοσύνη ούτε εκείνου της 
ιδιοκτησίας , αφού µπορεί να επιδιώξει την πλήρη και αποτελεσµατική ικανοποίησή 
του δια της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια µε τα προβλεπόµενα ένδικα 
βοηθήµατα τα οποία και είναι προσαρµοσµένα στις ιδιοµορφίες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των διοικητικών διαφορών οι οποίες και έχουν θεµελιώδεις διαφορές 
από εκείνες του ιδιωτικού δικαίου ,λόγο ακριβώς για τον οποίο και προβλέπονται και 
από το ίδιο το σύνταγµα διαφορετικές δικαιοδοσίες για την εκδίκασή τους. 
Συνεπώς µε την ερµηνεία αυτή δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 
4παρ.1, 17παρ. 1,20, 25, 28παρ.1,93παρ.3,95παρ.5 του Συντάγµατος, 6παρ.1,13 και 
14της ΕΣ∆Α και 1εδ.ά του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, 2 παρ.3, 
14παρ.1 εδ.α' και β',26 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά Πολιτικά 
∆ικαιώµατα. Στη προκειµένη περίπτωση το Εφετείο δέχθηκε µε την προσβαλλόµενη 
απόφαση ότι δεν συνέτρεχε νόµιµη προϋπόθεση για την έκδοση της ένδικης υπ. αριθ 
76/2003 διαταγής πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αρτας 
διότι η απαίτηση της καθής η ανακοπή και ήδη αναιρεσείουσας για την ικανοποίηση 
της οποίας εκδόθηκε προέρχεται από διοικητική σύµβαση και συγκεκριµένα από την 
αναφερόµενη σύµβαση εκτελέσεως έργου για λογαριασµό του ανακόπτοντος και ήδη 
αναιρεσιβλήτου. Με βάση την παραδοχή αυτή και αφού αντικατέστησε κατά ένα 
µέρος τη διαφορετική αιτιολογία της πρωτόδικης απόφασης απέρριψε την έφεση της 
αναιρεσείουσας κατά της απόφασης αυτής µε την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή του 
αναιρεσιβλήτου και ακυρώθηκε η ως άνω διαταγή πληρωµής. Έτσι που έκρινε το 
Εφετείο δεν παραβίασε τις ανωτέρω διατάξεις που εφήρµοσε, µε εσφαλµένη ερµηνεία 
και εφαρµογή ούτε και άλλες διατάξεις δια της µη εφαρµογής τους αλλά ούτε και 
παρά το νόµο κήρυξε ακυρότητα καθόσον µε βάση αυτά που δέχθηκε δεν συνέτρεχε 
νόµιµη προϋπόθεση για την έγκυρη έκδοση της ένδικης διαταγής πληρωµής η ύπαρξη 
δηλαδή χρηµατικής απαίτησης από ιδιωτική διαφορά. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 624, 634, 632, 580, 
Σ: 94, 
Νόµοι: 1406/1983,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2013. 330, σχολιασµός Πελαγία Γέσιου 
Φαλτσή  
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∆ιαταγή Πληρωµής - Έκδοση από τιµολόγια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1556 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. ∆ιαταγή πληρωµής βάσει τιµολογίων. 
Υπογραφή του εκδότη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τα άρθρα 522, 535 παρ.1 και 536 παρ.1-2 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, µετά την παραδοχή λόγου εφέσεως, την εξαφάνιση της 
εκκαλουµένης και την διακράτηση της υπόθεσης για την εκδίκασή της από αυτό κατ' 
ουσίαν, καθίσταται αρµόδιο να ερευνήσει και αυτεπαγγέλτως όλα τα ζητήµατα που 
είχαν υποβληθεί πρωτοδίκως για την οριστική διάγνωση της διαφοράς. Έτσι, αν 
κρίνεται αγωγή µε περισσότερες βάσεις, το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της εφέσεως 
δεν περιορίζεται µόνο στις διατάξεις της αποφάσεως που πλήττονται µε την έφεση, 
αλλά εκτείνεται και στις µη εξετασθείσες πρωτοδίκως βάσεις, διότι δεν δικάζεται 
πλέον η έφεση, αλλά η αγωγή. Τα αυτά ισχύουν, µεταβαλλοµένων των µεταβλητέων, 
και όταν κρίνεται ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής µε περισσότερους λόγους. 
Εποµένως και στην περίπτωση αυτή το Εφετείο, εάν εξαφανίσει την πρωτόδικη 
απόφαση απορρίπτοντας λόγο της ανακοπής που είχε γίνει δεκτός πρωτοδίκως, 
οφείλει να εξετάσει και τους λοιπούς λόγους της ανακοπής που δεν είχαν εξετασθεί, 
υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι λόγοι αυτοί είχαν προβληθεί κατά τρόπον 
ορισµένο και παραδεκτό και ασκούσαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
οπότε και υποχρεούται το δικαστήριο της ουσίας να απαντήσει. Εάν δε το Εφετείο 
δεν εξετάσει τέτοιον λόγο της ανακοπής, που είχε δηλαδή προταθεί νοµίµως, ως 
ανωτέρω, και δεν είχε εξετασθεί από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, δηµιουργείται ο 
αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ.8 του ΚΠολ∆ της παρά τον νόµο µη λήψεως 
υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης.  
- Από τα άρθρα 623, 626, 630, 443 και 447 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µπορεί να 
εκδοθεί διαταγή πληρωµής και για χρηµατική απαίτηση που αποδεικνύεται από 
τιµολόγια, για να έχουν όµως τέτοια αποδεικτική δύναµη τα τιµολόγια, ως ιδιωτικά 
έγγραφα, πρέπει να έχουν την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, του προσώπου δηλαδή 
που αναλαµβάνει υποχρεώσεις από αυτά. Αν η διαταγή πληρωµής εκδόθηκε βάσει 
τιµολογίων που δεν έχουν την υπογραφή του φεροµένου ως εκδότη τους, υπό την 
προεκτεθείσα έννοια, η διαταγή πληρωµής είναι άκυρη και µπορεί να προσβληθεί για 
τον λόγο αυτό µε την ανακοπή των άρθρων 632 και 633 του ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 443, 447, 522, 535, 536, 559 αριθ. 8, 623, 626, 630, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2013.720, σχολιασµός Ιωάννης 
∆εληκωστόπουλος  
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∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1618 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση εξαίρεσης δικαστών. 
- Από τις περί εξαιρέσεως δικαστών διατάξεις των άρθρων 52 έως 62 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι οι δικαστές µπορούν να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο, για τους 
περιοριστικά στο άρθρο 52 αναφερόµενους, λόγους, µεταξύ άλλων περιπτώσεων "εάν 
έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια µεροληψίας, ιδίως αν έχουν µε κάποιο 
διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα". 
Αρµόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ο 
εξαιρούµενος. Η εξαίρεση προτείνεται από το διάδικο πέντε ηµέρες πριν από τη 
συζήτηση στο ακροατήριο, ενώ αργότερα εωσότου περατωθεί η συζήτηση στο 
ακροατήριο, µόνο αν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαίρεσης 
προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στο διάδικο µετά την πάροδο της πενθήµερης 
προθεσµίας. Η αίτηση για την εξαίρεση που υποβάλλεται έως την έναρξη της 
συζήτησης στο ακροατήριο γίνεται µε κατάθεση εγγράφου στη γραµµατεία του 
αρµοδίου δικαστηρίου, αποτελεί δε εισαγωγικό δικόγραφο το οποίο πρέπει να 
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου και να συντάσσεται περί αυτού έκθεση, 
που υπογράφεται από τον καταθέτοντα και τον γραµµατέα, κατά τα άρθρα 117, 215 
και 217 ΚΠολ∆ και όχι απλώς να εισάγεται στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, όπως 
κάθε έγγραφο προς ∆ηµοσία Αρχή, µε εγχείριση ή µε αποστολή και πρωτοκόλληση 
(ΑΠ 142/2006, ΑΠ 734/1983), ενώ πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 100 ευρώ 
(ΚΠολ∆ 53). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της εξαίρεσης, 
διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Η απόφαση για την αίτηση της εξαίρεσης εκδίδεται 
αµέσως µε απλή πιθανολόγηση των λόγων της. Η υπόθεση εκδικάζεται ως 
αντικείµενο ιδιαίτερης παρεµπίπτουσας δίκης, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό και δεν 
υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα µέσα, παρά µόνο από κοινού µε εκείνη της κύριας 
υπόθεσης. Κατά την έννοια αυτή η προφορική συζήτησή της είναι υποχρεωτική και οι 
διάδικοι πρέπει να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Αντιθέτως, δεν είναι 
επιτρεπτή η παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, µε την 
προβλεπόµενη από το άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολ∆ δήλωση. Αν οι νοµοτύπως και 
εµπροθέσµως, κλητευθέντες, µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου, διάδικοι 
της κύριας δίκης απολείπονται, η υπόθεση συζητείται, ως να ήταν παρόντες (ΚΠολ∆ 
576 παρ.1), χωρίς παράλληλα η απουσία του αιτούντος να συνεπάγεται τη σιωπηρή 
παραίτησή του από την αίτηση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52 - 62, 117, 215, 217, 242, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 620 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοεξαίρεση δικαστή. 
- Με τις διατάξεις του άρθρ. 55 παρ. 1 και 4 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι δικαστές πολυµελών 
δικαστηρίων και εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το 
δηλώσουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει για τη δήλωση αυτή 
χωρίς τη συµµετοχή του δηλούντος και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 55, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστικά έξοδα - Σε περίπτωση παραίτησης από ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 199 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης και δικαστική δαπάνη. 
- Το αίτηµα του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσιβλήτου το οποίο διατυπώθηκε 
προφορικά στο ακροατήριο και καταχωρήθηκε στα πρακτικά συζητήσεως της 
υποθέσεως περί επιβολής εις βάρος του παραιτηθέντος αναιρεσείοντος, των 
δικαστικών εξόδων αυτού, τα οποία προκλήθηκαν από την άσκηση της αιτήσεως και 
ενόψει της συζητήσεως αυτής στο ακροατήριο για την οποία προκατέθεσε στις 16-2-
2012 τις έγγραφες προτάσεις του είναι νόµιµο (άρθρο 118 παρ.1 ΚΠολ∆). Εποµένως, 
πρέπει να γίνει δεκτό ως βάσιµο και στην ουσία κατά τα οριζόµενα στο διατακτικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαστική δαπάνη - Γενικά και Ένδικα µέσα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 947 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσδιορισµός δικαστικών εξόδων. Επίδοση σε αντίκλητο. Κατά ποιών αποφάσεων 
επιτρέπεται αναίρεση. Στοιχεία δικογράφου για το ορισµένο του προβλεπόµενου από 
το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Παραίτηση από δικόγραφο αγωγής και συνέπειες ως προς την εκκρεµοδικία. 
Ανακοπή ερηµοδικίας. Έλλειψη νόµιµης βάσης - παραβίαση εκ πλαγίου κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου. Αναβολή συζήτησης κατ΄αρθ. 249 ΚΠολ∆. Μη νόµιµη 
σύνθεση του δικαστηρίου. 
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- Κατά την επιβολή των εξόδων σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου (ΚΠολ∆ 176) το 
δικαστήριο δεν απαιτείται να αιτιολογήσει ειδικά την κρίση του, η οποία είναι 
αναιρετικά ανέλεγκτη, ούτε απαιτείται µνεία των προϋποθέσεων που θα 
δικαιολογούσαν συµψηφισµό των εξόδων, που σε κάθε περίπτωση είναι δυνητική µε 
βάση τη διάταξη του άρθρ. 179 του ΚΠολ∆, όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του 
άρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, η οποία ισχύει από 1-1-2002 (αρθρ. 15 του Ν. 
2943/2001), εφαρµόζεται δε και στην προκειµένη υπόθεση που συζητήθηκε στο 
πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο στις 3-2-2003. Εξάλλου, τα οριζόµενα στα άρθρα 100 επ. 
του ν.δ. 3026/1954 "περί του κώδικος των δικηγόρων" όρια της δικηγορικής αµοιβής 
είναι τα ελάχιστα επιτρεπόµενα, µε την έννοια ότι η δικηγορική αµοιβή δεν 
επιτρέπεται να ορισθεί σε ποσό κατώτερο αυτών, δεν απαγορεύεται όµως να ορισθεί 
σε ποσό ανώτερο. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 576 ΚΠολ∆, αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν 
εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δε λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος 
κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως αν ο 
απολιπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την υπόθεση 
σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, ή, αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος του 
απολιποµένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα ο 
Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για 
συζήτηση µε νέα κλήτευση. Στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά 
την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 143 παρ. 3, 104 και 96 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι 
η επίδοση της κλήσης για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης µπορεί να γίνει 
εγκύρως και στον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση, ως πληρεξούσιο του 
αναιρεσείοντος και ο οποίος τεκµαίρεται ότι τυγχάνει αντίκλητός του για την 
υπόθεση για την οποία υπέγραψε το σχετικό δικόγραφο και έχει, ως εκ τούτου, την 
κατά το άρθρο 142 του ίδιου Κώδικα εξουσία να παραλαµβάνει δηλαδή τα προς τον 
διάδικο που τον διόρισε απευθυνόµενα και αφορώντα στην υπόθεση δικόγραφα. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 553 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά 
των αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και 
έφεση και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή για την 
ανταγωγή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι, σε περίπτωση που η υπόθεση διήλθε 
και τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας, σε αναίρεση υπόκειται µόνο η απόφαση του 
Εφετείου, αφού, αν µεν η έφεση γίνει δεκτή, η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται, 
ενώ αν η έφεση απορριφθεί, η πρωτόδικη απόφαση επικυρώνεται και ενσωµατώνεται 
στην εφετειακή (ΟλΑΠ 40/1996). 
- Από το άρθρο 566 παρ. 1 ΚΠολ∆ σαφώς προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης πρέπει να 
είναι σαφής και ορισµένος, πρέπει δηλαδή στο αναιρετήριο να καθορίζονται µε 
σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία κατά τον αναιρεσείοντα 
στοιχειοθετούν την πληµµέλεια, που αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση, δεν 
επιτρέπεται δε η συµπλήρωση του λόγου αναίρεσης µε παραποµπή σε άλλα 
διαδικαστικά έγγραφα, όπως είναι η αγωγή, η έφεση ή οι προτάσεις του 
αναιρεσείοντος (ΟλΑΠ 57/1998). Εποµένως, σε περίπτωση άσκησης αναίρεσης κατ' 
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απόφασης που δέχθηκε την αγωγή ως ορισµένη, πρέπει για το ορισµένο του 
προβλεπόµενου από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο 
αποδίδεται η πληµµέλεια της παρά το νόµο µη κήρυξης απαραδέκτου λόγω αοριστίας 
της αγωγής, να διαλαµβάνεται στο αναιρετήριο το ακριβές περιεχόµενο της αγωγής 
και σε τι συνίσταται η αοριστία. 
- Η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος 
αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο α) 
την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό το 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, έγινε δεκτή ως 
νόµιµη ή απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύµφωνα µε το 
συγκεκριµένο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, αλλά και β) την αιτίαση ότι 
παραβιάστηκε ορισµένος κανόνας του ουσιαστικού δικαίου µε αποτέλεσµα η ένδικη 
αγωγή να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσίαν βάσιµη ή να απορριφθεί ως αβάσιµη κατ' 
ουσίαν (ΟλΑΠ 10/2011). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, για να είναι ορισµένος ο 
λόγος αναίρεσης και, συνεπώς, να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος, πρέπει να 
αναφέρονται µε πληρότητα στην πρώτη περίπτωση η ιστορική βάση της αγωγής που 
έγινε δεκτή ως νόµω βάσιµη ή απορρίφθηκε ως νόµω αβάσιµη και στη δεύτερη 
περίπτωση οι επί της ουσίας κρίσιµες παραδοχές του δικάσαντος δικαστηρίου, µε 
βάση τις οποίες εκείνο κατέληξε στην αποδοχή ή απόρριψη της αγωγής ως κατ' 
ουσίαν βάσιµης ή αβάσιµης (ΟλΑΠ 28/1998). 
- Όπως προκύπτει από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 294, 295 παρ. 1 και 
297 ΚΠολ∆ ο ενάγων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής του, χωρίς 
συναίνεση του εναγοµένου, πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της 
ουσίας της υποθέσεως. Η παραίτηση συνιστά ανάκληση της συγκεκριµένης αίτησης 
για παροχή δικαστικής προστασίας που ενυπάρχει στην εν λόγω αγωγή και έχει την 
έννοια παραίτησης µόνο από τη δηµοσίου χαρακτήρα αξίωση του ενάγοντος έναντι 
της πολιτείας για έκδοση απόφασης στη συγκεκριµένη δίκη, που άρχισε µε την 
άσκηση της αγωγής, από το δικόγραφο της οποίας δηλώνεται η παραίτηση. Η 
παραίτηση αυτή γίνεται ή µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε 
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου. Ως δικόγραφο νοείται 
κάθε έγγραφο που συντάσσεται από το διάδικο ή το δικαστικό του πληρεξούσιο, για 
την πιστοποίηση των διαδικαστικών πράξεων που ενεργούν, ή από το δικαστήριο και 
το οποίο (έγγραφο) κατ' άρθρο 118 ΚΠολ∆. είτε υποβάλλεται στο δικαστήριο είτε 
επιδίδεται από τον ένα στον άλλο διάδικο. Με βάση τα προαναφερθέντα, η παραίτηση 
από το δικόγραφο της αγωγής µπορεί να γίνει τόσο µε εξώδικη δήλωση, εφόσον 
φέρει τα στοιχεία ταυ άρθρου 118 ΚΠολ∆, όσο και µε νέα αγωγή, µε την οποία 
δηλώνεται ρητά από τον ενάγοντα ότι παραιτείται από το δικόγραφο της 
προηγούµενης αγωγής του, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στον εναγόµενο. Η παραίτηση 
αυτή έχει ως αποτέλεσµα η αγωγή να θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και να 
ανατρέπονται εξ υπαρχής µόνο τα αποτελέσµατα που επήλθαν µε και από την άσκησή 
της, όπως π.χ. η εκκρεµοδικία. 
- Κατ' άρθρο 501 ΚΠολ∆ παρέχεται σε εκείνον που δικάσθηκε ερήµην το δικαίωµα 
άσκησης ανακοπής ερηµοδικίας αν δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε 
νόµιµα ή εµπρόθεσµα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Στη περίπτωση όµως που 
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αυτός προτιµήσει να ασκήσει κατά της απόφασης, αντί της ανακοπής ερηµοδικίας, 
έφεση, δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει την τελευταία ως υποκατάστατο της ανακοπής, 
ζητώντας την εξαφάνιση της απόφασης µε την αιτίαση ότι όχι ορθώς δικάσθηκε 
ερήµην, διότι τούτο µόνο µε λόγο ανακοπής µπορεί να προβληθεί. Εποµένως, το 
Εφετείο, που απέρριψε ως απαράδεκτο το λόγο έφεσης της αναιρεσείουσας, µε τον 
οποίο ισχυριζόταν, ότι κακώς δικάσθηκε πρωτοδίκως ερήµην, διότι ουδέποτε της 
επιδόθηκε αντίγραφο της ένδικης αγωγής, ορθώς έκρινε και δεν κήρυξε παρά το νόµο 
απαράδεκτο.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται 
όταν το δικαστήριο παραβίασε εκ πλαγίου κανόνες ουσιαστικού δικαίου. ∆εν 
ιδρύεται, συνεπώς, όταν προβάλλεται εκ πλαγίου παραβίαση κανόνων δικονοµικού 
δικαίου, όπως είναι και οι διατάξεις του άρθρου 214 Α ΚΠολ∆ περί εξώδικης 
επίλυσης της διαφοράς. Εποµένως, είναι απορριπτέος, ως απαράδεκτος ο δεύτερος 
λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο η αναιρεσείουσα προβάλλει αιτιάσεις από το άρθρο 
559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ισχυριζόµενη, ότι το Εφετείο παραβίασε εκ πλαγίου τη διάταξη 
του άρθρου 214 Α ΚΠολ∆, µε το να απορρίψει χωρίς αιτιολογία τον σχετικό λόγο της 
έφεσής της. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 249 ΚΠολ∆, αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή 
εν µέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία µιας έννοµης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη 
διάρρηξη µιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείµενο άλλης δίκης εκκρεµούς σε 
πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτηµα που πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται 
από διοικητική αρχή, το δικαστήριο µπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση 
κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου περατωθεί 
τελεσίδικα ή αµετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη διοικητική αρχή 
απόφαση που δεν θα µπορεί να προσβληθεί. Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι η 
αναβολή της συζήτησης για τον πιο πάνω λόγο απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
δικαστηρίου, η δε παραδοχή ή απόρριψη σχετικού αιτήµατος δεν υπόκειται στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 2 περ. α' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο δεν είχε νόµιµη σύνθεση. Ο λόγος αυτός, συνδεόµενος µε την επιταγή του 
άρθρου 8 εδάφιο α' του Συντάγµατος, που επαναλήφθηκε και στο άρθρο 109 § 1 του 
ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία "κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το 
δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος", ιδρύεται µόνον όταν η σχετική πληµµέλεια 
βαρύνει τη σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, µη νόµιµη σύνθεση του ∆ικαστηρίου υπάρχει, 
αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ΚΠολ∆, του Οργανισµού των δικαστηρίων ή 
ειδικών νόµων για τη σύνθεση αυτού και την αναπλήρωση των κωλυόµενων µελών 
του. Μη νόµιµη σύνθεση του δικαστηρίου, η οποία ιδρύει τον κατά το πρώτο εδάφιο 
της διάταξης αυτής λόγο αναίρεσης, υπάρχει και όταν το δικαστήριο δεν 
συγκροτήθηκε από το νόµιµο αριθµό των δικαστών που απαιτούνται για τη σύνθεσή 
του, δηλαδή και όταν συγκροτήθηκε από αριθµό δικαστών µικρότερο ή µεγαλύτερο 
από εκείνο που ορίζει ο νόµος. 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 96, 104, 118, 142, 143, 176, 249, 294, 295, 297, 501, 553, 559 αριθ. 1, 559 
αριθ. 2, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 566, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστικό ένσηµο - Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 620 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 Ν. Γ ΠΟΝ/1912 «περί δικαστικού ενσήµου», όπως 
ερµηνεύθηκε αυθεντικά µε το Ν.∆. 1544/1942 και τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. 
4189/1961, ο ενάγων, αν παραλείψει την προκαταβολή του οφειλόµενου τέλους 
δικαστικού ενσήµου, δικάζεται ερήµην και η αγωγή του απορρίπτεται. Η λύση αυτή 
δεν είναι ασυµβίβαστη µε την διάταξη του άρθρου 672 ΚΠολ∆ η οποία εφαρµόζεται 
επί αυτοκινητικών διαφορών (681 Α΄ ΚΠολ∆) , κατά την οποία αν κατά την 
συζήτηση στο ακροατήριο δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί και δεν λάβει νόµιµα µέρος 
κάποιος από τους διαδίκους, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι 
διάδικοι, καθόσον αυτή αφορά την ερηµοδικία, που επέρχεται, όχι λόγω µη 
προκαταβολής εξόδων και τελών της δίκης - δικαστικού ενσήµου (πλασµατική 
ερηµοδικία), αλλά, λόγω µη εµφανίσεως ή µη προσηκούσης εµφανίσεως κάποιου 
διαδίκου (ΟλΑΠ 642/1970 ΝΟΒ 18,971, ΑΠ 1567/1999 ΕΕργ∆ 2001.82, ΕφΑθ 
1589/2005 Ελ∆νη 47.241). Ο ενάγων, που παρέλειψε πρωτοδίκως την καταβολή του 
δικαστικού ενσήµου, µπορεί, εκτός από αιτιολογηµένη ανακοπή ερηµοδικίας (Σ. 
Ματθίας σε Ελ∆νη 36, 11), να ασκήσει έφεση κατά της ερήµην του εκδοθείσας 
απορριπτικής απόφασης, από της δηµοσιεύσεως αυτής (άρθρο 513 παρ. 1 β΄ ΚΠολ∆). 
Η νοµότυπη και εµπρόθεσµη άσκηση εφέσεως, όταν αποδεικνύεται µε την καταβολή 
δικαστικού ενσήµου, συνεπάγεται την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης και νέα 
συζήτηση της υπόθεσης στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, όπου ο ενάγων δικαιούται να 
προτείνει όλους τους πραγµατικούς ισχυρισµούς, τους οποίους µπορούσε να 
προτείνει και πρωτοδίκως, χωρίς να δεσµεύεται από τους περιορισµούς του άρθρου 
527 αριθ. 3 ΚΠολ∆ (Σ. Σαµουήλ η έφεση, εκδ. 1993, σελ. 83-84, ΟλΑΠ 624/1972 
ΝΟΒ 21,21, ΕφΑθ 1589/2005 όπ.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 672, 681Α,  
Νόµοι: ΓΠΟΝ/1912, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση καταχρηστικότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1119 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ένσταση καταχρηστικότητας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
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- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ και 262, 269, 559 αριθ. 8 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν η προβαλλόµενη από τον εναγόµενο ένσταση περί 
καταχρηστικής ασκήσεως του αγωγικού δικαιώµατος στοιχειοθετείται από 
περισσότερα αυτοτελή πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, συνολικώς ορώµενα, 
προσδίδουν καταχρηστικό χαρακτήρα στο ενασκούµενο δικαίωµα, τα αυτοτελή αυτά 
περιστατικά, υποβαλλόµενα συγχρόνως για το παραδεκτό τους κατά την πρώτη 
συζήτηση της υποθέσεως στον πρώτο βαθµό, επαναφερόµενα νοµοτύπως στο 
δεύτερο και συνδεόµενα µε το αίτηµα του ενισταµένου, αποτελούν το καθένα 
χωριστά "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 88/1980), η δε µη λήψη από το 
Εφετείο ενός ή περισσοτέρων από αυτά, που παραδεκτώς προτάθηκαν, στοιχειοθετεί 
τον λόγο αναιρέσεως που προβλέπεται από την τελευταία διάταξη (αριθ. 8 άρθρου 
559 ΚΠολ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 262, 269, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση πλαστότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1756 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ένσταση πλαστότητας. Λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. 
- Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσκοµίσθηκε το έγγραφο, του οποίου 
προβάλλεται πλαστότητα του περιεχοµένου του, διατάσσει αποδείξεις επί της 
πλαστότητας, µόνο αν η εν λόγω ένσταση προτάθηκε παραδεκτώς, ήτοι κατά τη 
συζήτηση κατά την οποία το έγγραφο για πρώτη φορά προσκοµίσθηκε, άλλως το 
έγγραφο θεωρείται γνήσιο και δεν ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 
αριθ. 11 α' ΚΠολ∆, για λήψη υπόψη µη επιτρεπόµενου από τον νόµο αποδεικτικού 
εγγράφου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 460, 463, 464, 524, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επαναφορά πραγµάτων - Ανωτέρα βία ή δόλος του αντιδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1155 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επαναφορά των πραγµάτων. Ανωτέρα βία. Αποχή δικηγόρων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 564 παρ.1, 152 παρ.1, 153, 155 
παρ.1, 156 και 158 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο διάδικος, που δεν άσκησε αίτηση 
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αναιρέσεως µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την επίδοση της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως, µπορεί, αν η απώλεια της προθεσµίας οφείλεται σε 
ανώτερη βία ή σε δόλο του αντιδίκου του, να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων 
στην προηγούµενη κατάσταση, έτσι ώστε, µε απόφαση του δικαστηρίου, να 
προσδοθεί στην εκπροθέσµως ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως η έννοµη ενέργεια που 
αυτή θα είχε αν ήταν εµπρόθεσµη. Το αίτηµα επαναφοράς υποβάλλεται είτε µε το 
δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως, είτε µε αυτοτελές δικόγραφο, είτε µε τις 
προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, όµως, για την ολοκλήρωση της άσκησης του 
αιτήµατος επαναφοράς των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση δεν αρκεί η, 
εντός των τριάντα ηµερών από την άρση της ανώτερης βίας ή τη γνώση του δόλου 
του αντιδίκου που αποτελούν την προθεσµία υποβολής του (ΚΠολ∆ 153), κατάθεση 
του σχετικού δικογράφου στη γραµµατεία του αρµοδίου δικαστηρίου, αλλά 
απαιτείται και η επίδοση του δικογράφου στον αντίδικο του αιτούντος (ΚΠολ∆ 155 
παρ.1, 215 παρ.1, 217). Εάν δεν τηρηθεί η προθεσµία αυτή, το αίτηµα επαναφοράς 
είναι απαράδεκτο (ΑΠ 2064/2009, ΑΠ 376/2008, ΑΠ 205/2003). Ως ανώτερη βία, 
κατά την έννοια του άρθρου 152 παρ.1 ΚΠολ∆, θεωρείται κάθε γεγονός, το οποίο 
αντικειµενικώς καθιστά αδύνατη την τήρηση κάποιας δικονοµικής προθεσµίας και, 
σε συγκεκριµένη περίπτωση, είναι απρόβλεπτο και µη δυνάµενο να αποτραπεί ακόµη 
και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης. Η ύπαρξη παντός πταίσµατος 
κατά την απώλεια µιας δικονοµικής προθεσµίας (ΚΠολ∆ 152 παρ.2), ακόµη και 
ελαφριάς αµέλειας του διαδίκου, του πληρεξούσιου δικηγόρου ή του νόµιµου 
αντιπροσώπου αυτού, αποκλείει το χαρακτηρισµό κάποιου διακωλυτικού γεγονότος 
ως ανώτερης βίας (ΑΠ 518/2010). Περίπτωση ανώτερης βίας δεν συνιστά άνευ 
ετέρου η αποχή των δικηγόρων από την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν 
από το δηµόσιο λειτούργηµα, το οποίο ασκούν (άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 "περί 
του Κώδικος των ∆ικηγόρων"), παρά µόνον εφ' όσον συντρέχουν πρόσθετες, 
ιδιαίτερες περιστάσεις. ∆ιότι, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στο διάδικο η παράσταση 
και διενέργεια πράξεως χωρίς δικηγόρο, ενώπιον παντός δικαστηρίου ή δικαστικής 
υπηρεσίας, για την αποτροπή επικειµένου κινδύνου, ιδίως για την άσκηση ενδίκων 
µέσων και τη διακοπή παραγραφής (άρθρο 39 παρ.3 περ. γ' του ν.δ. 3026/1954, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 1366/1983), οπότε η τυχόν αποχή των 
δικηγόρων από την άσκηση καθηκόντων ενώπιον δικαστικών αρχών δεν επηρεάζει 
τον επιµελή διάδικο από την τήρηση της νόµιµης προθεσµίας για την άσκηση 
αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 2077/1986), δυνάµενο να καταθέσει αυτοπροσώπως το 
σχετικό δικόγραφο (στου οποίου τη σύνταξη, που δεν αποτελεί διαδικαστική πράξη, ο 
δικηγόρος δεν κωλύεται εκ της αποχής) και επιφυλασσόµενο να το συµπληρώσει µε 
πρόσθετους λόγους. Και, περαιτέρω, η άσκηση του δικαιώµατος αποχής των 
δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, ακόµη και όταν δεν αποβλέπει µόνο στην 
εξυπηρέτηση των κλαδικών τους συµφερόντων, αλλά στοχεύει, κατά τις συλλογικές 
τους εκτιµήσεις, στην προαγωγή ευγενών πολιτικών στόχων, όπως η βελτίωση του 
συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης, δεν εξικνείται µέχρι τη µαταίωση του 
δικαιώµατος των πολιτών για την παροχή δικαστικής προστασίας. Γι' αυτό και σε 
επείγουσες περιπτώσεις, όπως είναι εµπειρικώς γνωστό στο χώρο λειτουργίας της 
δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια της αποχής χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του 
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οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου ειδική άδεια σε δικηγόρους για την επιχείρηση 
πράξεων προς αποτροπή της απώλειας δικονοµικών προθεσµιών ή της συµπλήρωσης 
του χρόνου παραγραφής. Ως εκ τούτου, για να θεωρηθεί η αποχή των δικηγόρων ως 
ανώτερη βία, που οδήγησε στην απώλεια προθεσµίας ασκήσεως ενδίκου µέσου, 
πρέπει ο διάδικος, που ζητεί την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη 
κατάσταση, να επικαλείται και αποδεικνύει αφ' ενός ότι αυτός βρισκόταν σε απόλυτη 
αδυναµία να το ασκήσει αυτοπροσώπως µέσα στη νόµιµη προθεσµία και αφ' ετέρου 
ότι ο δικηγόρος του ζήτησε την παροχή αδείας από τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο, 
αλλά έτυχε αρνητικής απαντήσεως.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 152, 153, 155, 156, 564, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2013.712, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Επίδοση δικογράφου - Eπίδοση σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1399 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 576 ΚΠολ∆, εάν κατά τη συζήτηση της 
αναίρεσης δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει 
ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως αν ο 
απολειπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την 
υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος 
του απολειποµένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο τελευταίος 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε 
καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα ο Άρειος Πάγος κηρύσσει 
απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους. Εξάλλου, ως προς τα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία περιλαµβάνεται και η Κύπρος, σχετικά µε 
τις επιδόσεις δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, 
εφαρµόζεται από 13 Νοεµβρίου 2008, ο κανονισµός 1393/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, µε τον οποίο καταργήθηκε ο, µε αντίστοιχο 
περιεχόµενο, κανονισµός (ΕΚ) 1348/2000 του Συµβουλίου Υπουργών. Κατά τις 
σχετικές διατάξεις του νέου, ως άνω, 1393/07 κανονισµού (αρθρ. 2, 4, 7, 10, 19 και 
20) τα προς επίδοση έγγραφα σε γνωστής διαµονής παραλήπτες, διαβιβάζονται απ' 
ευθείας µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών των ενδιαφεροµένων κρατών, το ταχύτερο 
δυνατό, και επιδίδονται προς αυτόν προς τον οποίον απευθύνονται κατά κανόνα 
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής, αφού δε ολοκληρωθούν οι 
διατυπώσεις επίδοσης εκδίδεται σχετική βεβαίωση, βάσει του εντύπου που 
εµφαίνεται στο Παράρτηµα Ι, η οποία αποστέλλεται στην αρχή διαβίβασης (άρθρο 
10). Κατά το άρθρο 15 του ίδιου Κανονισµού, αν το κράτος µέλος δεν έχει δηλώσει 
το αντίθετο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενεργήσουν τις επιδόσεις µέσω 
δικαστικών επιµελητών, υπαλλήλων ή άλλων αρµοδίων προσώπων του κράτους 
µέλους παραλαβής, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 20 του Κανονισµού αυτού, οι 
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διατάξεις του υπερισχύουν των διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες ή κανονισµούς που συνάπτονται από τα κράτη µέλη και 
κυρίως του άρθρου IV του πρωτοκόλλου της σύµβασης των Βρυξελλών του έτους 
1968 και τη σύµβαση της Χάγης της 15ης Νοεµβρίου 1965. Τέλος, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 19 που ρυθµίζει την ερηµοδικία, όταν πρέπει να διαβιβασθεί εισαγωγικό 
δίκης έγγραφο ή άλλη ισοδύναµη πράξη σε άλλο κράτος µέλος προς επίδοση ή 
κοινοποίηση βάσει του παρόντος κανονισµού και ο εναγόµενος ερηµοδικήσει, ο 
δικαστής υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση απόφασης µέχρι όταν διαπιστωθεί 
α)ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε όπως ορίζει το δίκαιο του κράτους µέλους 
παραλαβής ... β) ότι η πράξη επιδόθηκε πράγµατι στον εναγόµενο ή στη κατοικία του 
µε άλλον τρόπο προβλεπόµενο από τον παρόντα κανονισµό καθώς και ότι και στις 
δυο περιπτώσεις, η επίδοση ή η κοινοποίηση έγιναν εγκαίρως, ώστε ο εναγόµενος να 
είναι σε θέση να αµυνθεί. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η επίδοση της 
αίτησης για αναίρεση µε κλήση προς συζήτηση αυτής, όταν στρέφεται κατά διαδίκου 
που είναι γνωστής διαµονής στο κράτος µέλος της Ε.Ε. όπως είναι η Κύπρος, 
ολοκληρώνεται µε την πραγµατική επίδοση αυτών στον διάδικο η οποία 
αποδεικνύεται µε την κατά το άνω άρθρο 19 του Κανονισµού βεβαίωση και εφόσον η 
πράξη διαβιβάστηκε µε τον προβλεπόµενο στον Κανονισµό αυτό τρόπο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 576, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1348/2000, (ΕΚ) 1393/2007,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση δικογράφου σε νοµικό πρόσωπο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 599 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε νοµικό πρόσωπο. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ορίζεται: α) στο άρθρο 126 παρ. 1 στοιχ. δ' , ότι 
η επίδοση γίνεται για νοµικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων στον εκπρόσωπό 
τους, σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό, β) στο άρθρο 127 παρ. 1, ότι η επίδοση 
συνίσταται στην παράδοση του εγγράφου στα χέρια του προσώπου προς το οποίο 
γίνεται, γ) στο άρθρο 129 παρ. 1, ότι αν ο παραλήπτης της επιδόσεως δεν βρίσκεται 
στο κατάστηµα, στο γραφείο ή στο εργαστήριο, που προβλέπει το άρθρο 124 παρ. 2, 
το έγγραφο παραδίδεται στα χέρια του διευθυντή του καταστήµατος, του γραφείου ή 
του εργαστηρίου ή σε έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή 
υπηρέτες, εφόσον έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συµµετέχουν στη δίκη 
ως αντίδικοι του παραλήπτη της επιδόσεως, δ) στο άρθρο 139 παρ. 1 στοιχ. δ' , ότι 
όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία, εκτός από όσα απαιτεί το 
άρθρο 117, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων οριζόµενων στοιχείων και µνεία του 
προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο κατά τον οποίο 
επιδόθηκε σε περίπτωση απουσίας ή αρνήσεως του παραλήπτη ή των προσώπων που 
ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 και 138. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι 
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στην περίπτωση επίδοσης δικογράφων σε νοµικό πρόσωπο, πρέπει το έγγραφο να 
εγχειρίζεται στον κατά νόµο ή το καταστατικό του νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, το 
ονοµατεπώνυµο του οποίου πρέπει και να αναγράφεται στη συντασσόµενη από το 
δικαστικό επιµελητή έκθεση επίδοσης. Εάν δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά στην 
έκθεση επιδόσεως η γενόµενη µε αυτή επίδοση είναι άκυρη.  
- Ο λόγος αναιρέσεως της παραµορφώσεως του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται 
κατά το άρθρο 559 εδάφιο 20 του ΚΠολ∆ όταν το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε 
σε έγγραφο στο οποίο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στήριξε την κρίση του, 
περιεχόµενο τελείως διαφορετικό εκείνου που υπάρχει στην πραγµατικότητα. Τούτο 
όµως δεν συµβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία η κρίση του δικαστηρίου για το 
περιεχόµενο του εγγράφου απορρέει από την αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίµησή του και 
από την ερµηνεία αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 117, 124, 126, 127, 128, 129, 135, 138, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2013. 714, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση δικογράφου σε νοµικό πρόσωπο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1724 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε ∆ήµο. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 126 παρ. 1 στοιχ. δ' , 127 παρ.1 129 και 139 παρ. 1 
ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι στην περίπτωση επίδοσης δικογράφων σε νοµικό πρόσωπο, 
πρέπει το έγγραφο να εγχειρίζεται στον κατά νόµο ή το καταστατικό του νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτού, το ονοµατεπώνυµο του οποίου πρέπει και να αναγράφεται στη 
συντασσόµενη από το δικαστικό επιµελητή έκθεση επίδοσης. Αν αυτός δεν βρίσκεται 
στην κατοικία του ή στο κατάστηµα του νοµικού προσώπου, το έγγραφο παραδίδεται 
στην πρώτη µεν περίπτωση, κατά σειρά, σε ένα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 128 
πρόσωπα, στη δεύτερη δε περίπτωση σε οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στο άρθρο 
129 παρ. 1 ΚΠολ∆ πρόσωπα, ανεξαρτήτως σειράς, πρέπει δε και στις δύο 
περιπτώσεις να αναγράφεται στην έκθεση επίδοσης το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα 
του προσώπου, στο οποίο εγχειρίστηκε το έγγραφο που επιδόθηκε. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 114, 115 και 117 του Π∆. 
410/1995 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), που ίσχυε κατά τον κρίσιµο στην 
προκειµένη περίπτωση χρόνο, συνάγεται ότι νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου είναι ο 
∆ήµαρχος, ο οποίος όταν απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του, αναπληρώνεται 
από τον αντιδήµαρχο που ορίζεται από αυτόν, όταν απουσιάζει δε και αυτός ή 
κωλύεται στα καθήκοντά του, από άλλο αντιδήµαρχο και αν δεν υπάρχει, από 
σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού που ορίζεται από το ∆ήµαρχο. Αν δεν έχει 
ορισθεί και σύµβουλος, καθήκοντα ∆ηµάρχου ασκεί ο σύµβουλος που έχει εκλεγεί µε 
τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Σύµφωνα, επίσης, µε τη διάταξη του άρθρου 116 του 
ίδιου πιο πάνω Π∆, ο δήµαρχος µπορεί, µε απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή 
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ορισµένων εγγράφων (όπως λ.χ. των εκθέσεων επίδοσης) και πιστοποιητικών σε 
δηµοτικό σύµβουλο ή στον πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικού διαµερίσµατος ή 
στον πρόεδρο τοπικού συµβουλίου ή στον πάρεδρο ή προϊστάµενο δηµοτικής αρχής ή 
σε άλλο µόνιµο υπάλληλο του δήµου. Με τα δεδοµένα αυτά, η επίδοση εγγράφου 
προς ∆ήµο πρέπει να γίνεται στο ∆ήµαρχο και εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
στα καθήκοντά του, στα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν ή στον εξουσιοδοτηµένο 
από το δήµαρχο πρόσωπο για την υπογραφή ορισµένων εγγράφων. Αν ο παραλήπτης 
της επίδοσης δεν βρίσκεται στο δηµοτικό κατάστηµα η παράδοση του εγγράφου 
γίνεται στα χέρια ενός από τα πρόσωπα αναγράφονται στο άρθρο 129 ΚΠολ∆, το 
οποίο, εφόσον ο νόµος δεν διακρίνει, εφαρµογή έχει και στα ν.π.δ.δ. Περαιτέρω, από 
τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του ίδιου Π∆, προβλεπόταν η σύσταση 
συνδέσµων δήµων ή κοινοτήτων ή δήµων και κοινοτήτων, υπό τους προβλεπόµενους 
εκεί όρους και προϋποθέσεις. Από τη διάταξη 208 παρ 1 του ίδιου Π∆ προβλεπόταν 
ότι το διοικητικό συµβούλιο του συνδέσµου που έχει µέχρι έντεκα µέλη, έχει τις 
αρµοδιότητες του κοινοτικού συµβουλίου και ο πρόεδρος του τις αρµοδιότητες του 
προέδρου της κοινότητας. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις κοινότητες 
εφαρµόζονται αναλόγως ως προς τη ∆ιοίκηση του συνδέσµου. Έτσι λοιπόν, όσον 
αφορά τις επιδόσεις στους εν λόγω συνδέσµους πρέπει να ακολουθείται η 
διαγραφοµένη πιο πάνω διαδικασία για τους δήµους και τις κοινότητες. Εξάλλου, η 
διαλαµβανόµενη στην έκθεση επιδόσεως βεβαίωση του δικαστικού επιµελητή ότι 
λόγω απουσίας του παραλήπτη από το γραφείο, εργαστήριο κ.λπ. παρέδωσε το 
έγγραφο σε υπάλληλο αυτού κατά το µέρος που αφορά την ιδιότητα του 
παραλαβόντος προσώπου ως υπαλλήλου, αποτελεί κατά το άρθρο 440 ΚΠολ∆ πλήρη 
απόδειξη, αφού το πιο πάνω γεγονός είναι από εκείνα των οποίων την αλήθεια όφειλε 
να διαπιστώσει ο συντάκτης της εκθέσεως επιδόσεως δικαστικός επιµελητής, για να 
ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 129 παρ. 1 ΚΠολ∆ νοµότυπη επίδοση. Επιτρέπεται 
όµως ως προς αυτήν ανταπόδειξη, στην οποία βαρύνεται κατά νόµο εκείνος που 
αµφισβητεί την ως άνω ιδιότητα του παραλαβόντος προσώπου ως υπαλλήλου ή 
διευθυντή ή συνεργάτη κλπ χρησιµοποιώντας προς τούτο τα επιτρεπόµενα στην 
οικεία διαδικασία αποδεικτικά µέσα, σύµφωνα και µε την αντίστοιχη τηρούµενη 
διαδικασία κατά την οποία εκδικάζεται η επίδικη διαφορά. Άλλωστε η 
ελαττωµατικότητα της επιδόσεως κατ' άρθρα 159 παρ. 1 και 160 παρ.1 ΚΠολ∆ ως 
παράβαση διάταξης που ρυθµίζει τη διαδικασία διαδικαστικής πράξης που 
συνεπάγεται ακυρότητα, δεν λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, αλλά µετά από 
πρόταση του διαδίκου και υπό τη συνδροµή του στοιχείου της βλάβης, και µόνο αν, 
κατά την κρίση του δικαστηρίου, αυτή επέφερε ανεπανόρθωτη βλάβη στον 
προτείνοντα διάδικο, η οποία δεν µπορεί επανορθωθεί διαφορετικά. Τούτο διότι, για 
τη τήρηση του σχετικού τύπου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 159, 
544 και 559 του ΚΠολ∆, δεν προβλέπεται ακυρότητα, αλλά ούτε δίδεται 
αναψηλάφηση ή αναίρεση. Το δικαστήριο δε, έχει εξουσία να δεχθεί ή απορρίψει την 
ύπαρξη του προτεινόµενου πραγµατικού γεγονότος της βλάβης από τα στοιχεία της 
δικογραφίας, χωρίς να είναι υποχρεωµένο να διατάξει γι' αυτό απόδειξη και η σχετική 
κρίση του, ως αναγόµενη στα πράγµατα, δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, κατά το 
άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆. Ο διάδικος όµως που δεν µπόρεσε να ασκήσει εµπρόθεσµη 
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έφεση, δύναται, αν η εκπρόθεσµη άσκηση αυτής οφείλεται, σε ελαττωµατικότητα της 
επιδόσεως της πρωτόδικης απόφασης να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων 
στην προηγούµενη κατάσταση, µε την έννοια προσδόσεως µε δικαστική απόφαση 
στην εκπρόθεσµη άσκηση της έφεσης, της έννοµης ενέργειας, που αυτή θα είχε αν 
ήταν εµπρόθεσµη. Το αίτηµά του αυτό µε τη συνδροµή της ανεπανόρθωτης βλάβης 
και ο ισχυρισµός µε τον οποίο αµφισβητεί την ιδιότητα του παραλαβόντος θα πρέπει 
να υποβάλλονται µε το δικόγραφο της έφεσης ή µε τις προτάσεις του, στα οποία 
(δικόγραφα) θα πρέπει να επικαλείται και τα προς απόδειξη µέσα. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νοµίµως στο δικαστήριο της ουσίας, 
εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Από τη διάταξη αυτή, που έχει εφαρµογή σε όλους τους 
λόγους αναίρεσης, προκύπτει ότι για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως πρέπει 
να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός επί του οποίου εκείνος στηρίζεται, 
έστω και αν ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο της ουσίας, είχε νόµιµα 
προβληθεί ενώπιον αυτού (ΟλΑΠ 15/2001, 43/1990). Επίσης, από τον συνδυασµό της 
διάταξης αυτής µε τις διατάξεις των άρθρων 556 παρ. 2, 570 παρ. 1 και 2, 577, 579 
και 581 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι µε την άσκηση της αίτησης αναίρεσης καθώς και µε 
την επ' αυτής δίκη δεν αναβιώνει η εκκρεµοδικία, αφού µε το έκτακτο αυτά ένδικο 
µέσο δεν ανοίγεται νέος βαθµός δικαιοδοσίας ούτε κρίνεται η ουσία της διαφοράς, 
αλλά ερευνάται το παραδεκτό και βάσιµο των λόγων αναίρεσης. 
Συνεπώς δεν είναι παραδεκτή, µετά την τελεσίδικη απόφαση, η έρευνα νέων 
ισχυρισµών στην αναιρετική δίκη, καθόσον το αντίθετο θα µετέβαλλε τον Άρειο 
Πάγο σε δικαστήριο ουσίας τρίτου βαθµού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 126, 127, 129, 139, 495, 566, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 114, 115, 116, 117, 159, 160, 206, 207, 208, 440, 556, 562, 570, 
577, 579, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση σε αντίκλητο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 52 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Η επίδοση της κλήσης για την πρώτη συζήτηση της αγωγής ή ενδίκου µέσου µπορεί 
να γίνει και σε όποιον έχει υπογράψει αυτά ως πληρεξούσιος. Κήρυξη ακυρότητας, 
έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου.  
- Κατά το άρθρο 143 παρ. 3 ΚΠολ∆, η επίδοση της κλήσης για την πρώτη συζήτηση 
της αγωγής ή ενδίκου µέσου µπορεί να γίνει και σε όποιον έχει υπογράψει αυτά ως 
πληρεξούσιος. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 96, 97, 
104 ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι ο δικηγόρος, που υπέγραψε την αγωγή ή το ένδικο 
µέσο, κατά νόµιµο αµάχητο τεκµήριο θεωρείται µέχρι την πρώτη συζήτηση στο 
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ακροατήριο ότι είναι ο πληρεξούσιος και αυτοδικαίως αντίκλητος του ενάγοντα ή του 
ασκήσαντα το ένδικο µέσο για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στην ανοιγείσα µε 
την αγωγή ή το ένδικο µέσο δίκη, στις οποίες περιλαµβάνεται και η κλήση για την 
πρώτη συζήτηση αυτών. Εποµένως, η επίδοση της κλήσης για τη συζήτηση αυτών, 
µπορεί να γίνει εγκύρως και στον δικηγόρο που υπογράφει τα δικόγραφα αυτά ως 
πληρεξούσιος και ο οποίος τεκµαίρεται ότι τυγχάνει αντίκλητος για την υπόθεση για 
την οποία υπέγραψε το σχετικό δικόγραφο και έχει, ως εκ τούτου, την κατά το άρθρο 
142 του ίδιου Κώδικα εξουσία, να παραλαµβάνει δηλαδή τα προς τον διάδικο που τον 
διόρισε, απευθυνόµενα και αφορώντα στην υπόθεση δικόγραφα. (ΑΠ 320/2012, 
1935/2006, 454/2004).  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, αναιρετικός λόγος ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 97, 104, 142, 143, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1060 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ερήµην εκδοθείσα απόφαση. Ανακοπή ερηµοδικίας. Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε 
αναίρεση. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 501 παρ. 1 και 502 παρ. 1 ΚΠολ∆ αντίστοιχα, 
"ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήµην επιτρέπεται αν εκείνος που 
δικάσθηκε ερήµην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα 
ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας" και "δικαίωµα ανακοπής ερηµοδικίας έχουν ο 
ενάγων, ο εναγόµενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος ή εκείνος που άσκησε κύρια 
παρέµβαση εφόσον δικάστηκαν ερήµην". Εξάλλου στη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 
4 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι "σε περίπτωση ερηµοδικίας του εφεσίβλητου ως προς την 
έφεση η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός παρών". Στη διάταξη τέλος του 
άρθρου 321 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι "όσες οριστικές αποφάσεις των πολιτικών 
δικαστηρίων δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση είναι 
τελεσίδικες". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι ο χαρακτήρας 
µιας απόφασης ως ερήµην εκδοθείσας εξαρτάται από την (πραγµατική ή πλασµατική) 
απουσία του διαδίκου κατά τη συζήτηση κατά την οποία εκδόθηκε και όχι από το αν 
η απόφαση αυτή στηρίχθηκε σε συναγωγή δυσµενών συνεπειών (τεκµηρίων) 
ερηµοδικίας, καθώς και, γενικότερα, από το αν η ερηµοδικία παράγει βλαπτικές 
συνέπειες για εκείνον που ερηµοδικάσθηκε. Στερείται επίσης σηµασίας το ότι το 
δικαστήριο παρέλειψε, τυχόν, να ορίσει παράβολο ερηµοδικίας. Ακόµη, ο 
χαρακτήρας µιας απόφασης ως ερήµην εκδοθείσας, και εποµένως το επιτρεπτό της 
άσκησης ανακοπής ερηµοδικίας κατ' αυτής, δεν έχει σχέση µε τη βασιµότητα ή µη 
των επιτρεπόµενων λόγων ανακοπής, δηλ. µε την εγκυρότητα της ερηµοδικίας ή µε 
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το αν συνέτρεξε πράγµατι λόγος ανώτερης βίας, που απέκλεισε την παρουσία 
διαδίκου που ερηµοδικάσθηκε, αφού τα στοιχεία αυτά ανάγονται στη βασιµότητα του 
ένδικου µέσου και όχι στο παραδεκτό του. Τέλος η απόφαση διατηρεί το χαρακτήρα 
της ως ερήµην, έστω και αν, παρά την ερηµοδικία του εφεσίβλητου, το εφετείο, 
δικάζοντας την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, απέρριψε την έφεση του 
εµφανισθέντος εκκαλούντος και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση που είχε 
προσβληθεί µε αυτήν. Εξάλλου το περιεχόµενο της ερήµην απόφασης, το οποίο 
συναρτάται προς την επέλευση ή µη δυσµενών συνεπειών από την ερηµοδικία, 
µπορεί να επιδράσει στην ύπαρξη έννοµου συµφέροντος, το οποίο έγκειται στην 
ανάγκη αποτροπής ή περιορισµού της βλάβης που προκαλείται στο διάδικο από την 
προσβαλλόµενη απόφαση. Το έννοµο συµφέρον αποτελεί αυτοτελή προϋπόθεση του 
παραδεκτού για την άσκηση ανακοπής ερηµοδικίας, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 68 ΚΠολ∆., δεν κρίνεται δε γενικά και αφηρηµένα ούτε εκ των προτέρων 
αλλά ενόψει του συγκεκριµένου περιεχοµένου της προσβαλλόµενης απόφασης -στο 
µέτρο και στην έκταση που αυτή θα προσβληθεί- σε σύγκριση προς το περιεχόµενο 
της συγκεκριµένης ανακοπής, λαµβανοµένων υπόψη και των ισχυρισµών του 
ανακόπτοντα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη βλάβης του από την 
προσβαλλόµενη απόφαση και να αξιολογηθεί αν η ασκούµενη ανακοπή αποτελεί 
ικανό και αναγκαίο µέσο για την αποτροπή αυτής της βλάβης. Από την, σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, έννοια και λειτουργία του έννοµου συµφέροντος προκύπτει ότι µόνο το 
δικαστήριο που θα δικάσει την ανακοπή ερηµοδικίας έχει την εξουσία, ερευνώντας το 
παραδεκτό της ανακοπής, να αποφανθεί για την ύπαρξη ή ανυπαρξία του έννοµου 
συµφέροντος του ανακόπτοντα. Παρόµοια εξουσία δεν έχει ο Άρειος Πάγος στο 
πλαίσιο της κρίσης του για το παραδεκτό η µη της αναίρεσης κατ' ερήµην απόφασης. 
∆ιότι η κρίση για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα, συναρτώµενο προς την εφαρµογή της 
νοµικής έννοιας του έννοµου συµφέροντος, δεν µπορεί να εξετάζεται παρεµπιπτόντως 
(Ολ.ΑΠ 15/2001).  
- Από τις συνδεδυασµένες διατάξεις των άρθρων 553 παρ.1 στοιχ. β' , 309 εδ.1, 321, 
495 παρ.1 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι η προσβαλλόµενη µε αναίρεση απόφαση πρέπει να 
έχει καταστεί τελεσίδικη κατά το χρόνο ασκήσεως του εν λόγω ένδικου µέσου, 
δηλαδή κατά τον χρόνο της καταθέσεως του οικείου δικογράφου στην γραµµατεία 
του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, είναι δε τελεσίδικη η 
απόφαση, η οποία, απεκδύοντας το δικαστή από κάθε περαιτέρω εξουσία, περατώνει 
τη δίκη επί της αγωγής και δεν υπόκειται στα τακτικά ένδικα µέσα της ανακοπής 
ερηµοδικίας και της εφέσεως.  
Συνεπώς η ερήµην οριστική απόφαση του Εφετείου υπόκειται σε αναίρεση µόνο 
αφότου έπαυσε να υπόκειται σε ανακοπή ερηµοδικίας, είτε διότι παρήλθε η 
προβλεπόµενη από το άρθρο 503 προθεσµία είτε διότι ο δικαιούµενος σε άσκηση 
αυτής ερηµοδικασθείς διάδικος παραιτήθηκε νοµίµως από το ασκηθέν ένδικο ή από 
το δικαίωµα προς άσκηση αυτού, διότι έκτοτε αυτή καθίσταται τελεσίδικη και 
προσβλητή µε αναίρεση, σύµφωνα µε την παραπάνω αναφερόµενη διάταξη του 
άρθρου 553 παρ. 1β ΚΠολ∆. Τέλος, η απόδειξη της τελεσιδικίας της 
προσβαλλόµενης µε αναίρεση αποφάσεως γίνεται µε τη προσκοµιδή των σχετικών 
εκθέσεων επιδόσεως ή µε τη βεβαίωση του δικαστικού επιµελητή στο δικόγραφο που 
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επιδόθηκε, σε συνδυασµό µε βεβαίωση της γραµµατείας του δικαστηρίου ότι δεν 
ασκήθηκε ένδικο µέσο. Αν δεν αποδεικνύεται η τελεσιδικία µε την προσκόµιση των 
εγγράφων αυτών από τον παριστάµενο διάδικο η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται 
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 309, 321, 495, 501, 502, 524, 553, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Έφεση - Επαναφορά ισχυρισµών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 669  
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Επαναφορά ισχυρισµών. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, "αν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο, έλαβε υπόψη του πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
του πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης". Ως "πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που 
τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού δικαιώµατος".  
- Κατά το άρθρο 240 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν∆ 
490/1974, για την επαναφορά ισχυρισµών που προβλήθηκαν σε προηγούµενη 
συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αρκεί η επανυποβολή τους µε σύντοµη περίληψη και 
αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης, που τους 
περιέχουν και που προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο. Κατά 
την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως η επίκληση µε τις προτάσεις, που 
υποβάλλονται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο κατά τη συζήτηση µετά την οποία 
εκδίδεται η προσβαλλόµενη απόφαση, ισχυρισµών µε γενική αναφορά στις 
πρωτόδικες προτάσεις, το κείµενο των οποίων ενσωµατώνεται στις προτάσεις, 
ενώπιον του Εφετείου, δεν αρκεί, ούτε είναι νόµιµη, αλλά πρέπει να γίνεται αναφορά, 
έστω και περιληπτικά, των ισχυρισµών που προτάθηκαν πρωτόδικα (ΟλΑΠ 23/2008, 
ΑΠ 806/2009, 1511/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 200 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Επανάληψη συζήτησης. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
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- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 527, 532 και 535 παρ.1 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η ενώπιον του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου (στο οποίο 
µεταβιβάζεται η υπόθεση κατά τα καθοριζόµενα µε την έφεση και τους προσθέτους 
λόγους καθοριζόµενα όρια δίκης) διέρχεται τρία στάδια κατά τα οποία εξετάζονται: 
πρώτο το παραδεκτό της ασκηθείσης εφέσεως (άρθρο 532 παρ. 1), δεύτερο το 
παραδεκτό ενός εκάστου των λόγων αυτής και τρίτο το κατ' ουσίαν βάσιµο αυτών 
(άρθρο 533 παρ. 1). Το βάσιµο ή µη των λόγων της εφέσεως κρίνεται από το Εφετείο 
από την εκτίµηση του σε αυτό και στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο συγκεντρωθέντος εν 
γένει αποδεικτικού υλικού, συµπεριλαµβανοµένου και του προσκοµισθέντος τοιούτου 
το πρώτον στην κατ' έφεση δίκη κατά τις προϋποθέσεις και τους ορισµούς του 
άρθρου 529 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆. Το Εφετείο όµως, του νόµου µη ορίζοντος το 
εναντίον, κατ' ορθή έννοια των άνω διατάξεων, δεν κωλύεται, για την κατά την κρίση 
του ολοκλήρωση της έρευνας περί της βασιµότητας του λόγου της εφέσεως και την 
καλύτερη διάγνωση της διαφοράς, χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλουµένη απόφαση, 
α) να διατάξει νέες ή συµπληρωµατικές αποδείξεις διά των αποδεικτικών µέσων που 
αναφέρονται στο όρθρο 339 ΚΠολ∆, µεταξύ των οποίων και η εξέταση των διαδίκων, 
β) να διατάξει επανάληψη της συζήτησης προς εξέταση των πρωτοδίκως 
εξετασθέντων µαρτύρων (άρθρο 254 ΚΠολ∆), ώστε µετά την εκτίµηση των 
διεξαχθησοµένων τούτων αποδείξεων καθώς και αυτών, που εκτιµήθηκαν από την 
εκκαλουµένη απόφαση, να κρίνει εάν είναι εσφαλµένη ή µη η πληττόµενη µε την 
έφεση απόφαση (ΑΠ 1844/2011). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). 
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
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κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης η αντένστασης, ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1933/2006). Εξ άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως 
για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το 
δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996., ΑΠ 232/2009, ΑΠ 178/2011). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του προβλεποµένου από τη διάταξη αυτή λόγου αναιρέσεως πρέπει η 
παράβαση του δικαστηρίου της ουσίας να αφορά κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
δηλαδή κανόνα, που ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση και την απώλεια των 
δικαιωµάτων και τη γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εποµένως, 
δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός, αν η παραβίαση αφορά συµβατικό όρο και 
ειδικότερα όρο της συµβάσεως ασφαλίσεως της ευθύνης από αυτοκινητικό ατύχηµα. 
Εξάλλου, κατά την πιο πάνω διάταξη, ο ίδιος αναιρετικός λόγος ιδρύεται και αν 
παραβιάστηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Για να είναι ορισµένος 
ο λόγος αυτός, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4 και 566 παρ. 1 
του ΚΠολ∆, πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρονται οι ερµηνευτικοί κανόνες, που 
φέρονται, ότι παραβιάστηκαν, και σε τι ακριβώς συνίσταται η παραβίαση αυτών.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως που ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη 
διάταξη του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει και 
όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικονοµικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις τα γεγονότα εκείνα, που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που εφαρµόστηκε. Εποµένως, για τη στοιχειοθέτηση του λόγου 
αυτού πρέπει η εκ πλαγίου παραβίαση να αφορά κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 
230/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 522, 527, 529, 532, 535, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 3498 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. ανακοπή. Ένσταση συµψηφισµού. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 982, 983 και 985 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µπορούν να 
κατασχεθούν στα χέρια τρίτου και χρηµατικές απαιτήσεις του καθ΄ ου η εκτέλεση 
κατ΄ αυτού (τρίτου), εφόσον δεν εξαρτώνται από αντιπαροχή. Η κατάσχεση στα χέρια 
τρίτου γίνεται µε επίδοση στον τρίτο και µέσα σε οκτώ ηµέρες στον καθ΄ ου η 
εκτέλεση επί ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης, εγγράφου (κατασχετηρίου), που 
πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 118 ΚΠολ∆, και ακριβή 
περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης, βάσει των οποίων γίνεται η 
κατάσχεση, το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, επιταγή npos τον τρίτο 
να µην καταβάλει σε εκείνον, κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση και διορισµό 
αντικλήτου που κατοικεί στην περιφέρεια του ίδιου Ειρηνοδικείου ή στην έδρα του 
Πρωτοδικείου της κατοικίας του τρίτου, αν εκείνος, υπέρ του οποίου γίνεται η 
εκτέλεση, δεν κατοικεί στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου της κατοικίας του τρίτου. 
Ο τρίτος οφείλει, οφείλει µέσα σε οκτώ ηµέρες, αφότου του επιδόθηκε το 
κατασχετήριο, να δηλώσει προφορικά, µε σαφήνεια και ειλικρίνεια ενώπιον του 
Γραµµατέα του Ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας του (ή της έδρας του, αν είναι 
νοµικό πρόσωπο), συντασσόµενης έκθεσης, εάν υπάρχει η απαίτηση που 
κατασχέθηκε, αναφέροντας σε καταφατική περίπτωση και τη δικαιογόνο σχέση, τις 
ενστάσεις ή λόγους αδυναµίας καταβολής αυτής, καθώς και την ανταπαίτηση που 
τυχόν έχει κατά του καθ΄ ου η εκτέλεση και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη 
κατάσχεση, από ποιον και για ποιο χρόνο. Η παράλειψη δήλωσης εξοµοιώνεται µε 
αρνητική δήλωση. Εάν δε ο τρίτος υπήρξε οφειλέτης της κατασχεθείσας απαίτησης, 
αλλά η οφειλή του κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης είχε αποσβεσθεί ή 
έπαυσε να υπάρχει έναντι του καθ΄ ου η εκτέλεση, ως δανειστή, ή έναντι του ίδιου 
δηλούντος ως οφειλέτη, οφείλει να αναφέρει στη δήλωση του τα γεγονότα που 
θεµελιώνουν την απόσβεση της απαίτησης ή την κατάργηση της ενοχής (ΕφΑθ 
9000/2005 ΧρΙδ∆ 2006.724, ΕφΑθ 40/1990 Ελ∆νη1992.605). Τη δήλωση του τρίτου 
δικαιούται να ανακόψει ο κατασχών µέσα σε τριάντα ηµέρες, µε ανακοπή που 
ασκείται κατά τις περί αγωγής διατάξεις, ενώπιον του κατά τα άρθρα 12 επ. και 23 επ. 
ΚΠολ∆, αρµοδίου ∆ικαστηρίου. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι στον 
κατασχόντα παρέχεται ειδικό ένδικο βοήθηµα, µε το οποίο µπορεί αυτός να 
αµφισβητήσει την τυχόν αρνητική δήλωση του τρίτου, δηλαδή τα πραγµατικά 
περιστατικά που την συνιστούν, όταν αυτά εκτίθενται στη δήλωση, και να επιδιώξει 
την καταδίκη του τρίτου στην καταβολή του κατασχεµένου ποσού ή την παράδοση 
του κατασχεµένου πράγµατος, θεωρώντας αυτόν ως οφειλέτη του κατασχεµένου 
(άρθρο 990 ΚΠολ∆). Έτσι, µεταξύ κατασχόντος και τρίτου δηµιουργείται δίκη, στην 
οποία κατ΄ ουσίαν εισάγεται προς εκδίκαση η έναντι του τρίτου απαίτηση του καθ΄ ου 
η κατάσχεση, που αποτελεί και το κύριο αντικείµενο της δίκης. Γι΄ αυτό, πρέπει στο 
δικόγραφο της ανακοπής, η οποία αποτελεί µορφή της ανακοπής του άρθρου 583 επ. 
ΚΠολ∆, να περιγράφεται, εκτός των άλλων, η κατασχεθείσα απαίτηση κατά τα 
ουσιώδη στοιχεία της (άρθρο 216 ΚΠολ∆) και τα παραγωγικά της γεγονότα, να 
αναφέρεται, δηλαδή, η αιτία της οφειλής του τρίτου προς τον καθ΄ ου η κατάσχεση, 
όταν µάλιστα πρόκειται για ενοχική απαίτηση, αφού ο ανακόπτων φέρει το βάρος 
αποδείξεως της υπάρξεως του κατασχεµένου δικαιώµατος, διαφορετικά το δικόγραφο 
πάσχει αοριστία (ΑΠ 1065/2009, ΑΠ 10/1995 Ελ∆νηνη 1996.105, ΑΠ 73/1995 
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Ελ∆νηνη 1997.809, ΕφΑθ 1022/2008 ΕΦΑ∆ 2009.228, ΕφΑθ 3060/2007 Ελ∆νη 
2007.1709, ΕφΑθ 9374/2000 Επ∆2002.1073, ΕφΑθ 3407/1999 Εφέ 2001.774, ΕφΑθ 
7319/1998 Ελ∆νη 1999.1128). Ο τρίτος δικαιούται να προτείνει ενστάσεις που έχει 
κατά του καθ΄ ου η εκτέλεση και αφορούν την οφειλή του, όπως και τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο 987 ΚΠολ∆ και όχι ενστάσεις που αφορούν τον οφειλέτη 
του κατασχόντος, λόγω ελλείψεως εννόµου συµφέροντος προς αυτό (ΕφΑθ 
3407/1999 Ελ∆νη 2001.775, Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα, ΚΠολ∆, άρθρο 986 αριθ. 19, 
21 και άρθρα 987 αριθ. 1). 
- Κατά το άρθρο 986 εδ. 2 ΚΠολ∆, «µε την ανακοπή µπορεί να ζητηθεί και 
αποζηµίωση κατά το άρθρο 985 παρ: 3». Η αποζηµίωση που µπορεί να ζητήσει ο 
κατασχών µε την ανακοπή του άρθρου 986 ΚΠολ∆, περιλαµβάνει τη ζηµία του 
κατασχόντος που βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια µε την ανακριβή δήλωση ή την 
παράλειψη της δήλωσης, εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, χωρίς βεβαίως να 
αποκλείεται η στο δικόγραφο της ανακοπής σώρευση της και µάλιστα επικουρικώς. 
Προϋπόθεση για την ευθύνη του τρίτου είναι το ζηµιογόνο γεγονός της παραλείψεως 
της δηλώσεως ή της ανακρίβειας της υποβληθείσας δηλώσεως, η ζηµία του 
κατασχόντος και ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ του ζηµιογόνου τούτου γεγονότος και 
της ζηµίας. Το περιεχόµενο της αποζηµιώσεως θα κριθεί κατά το ουσιαστικό δίκαιο, 
περιλαµβάνει δε η αποζηµίωση αυτή κάθε ζηµία που είναι απότοκος της 
συµπεριφοράς του τρίτου. Έτσι δεν αποκλείεται ο κατασχών να αναζητήσει 
ολόκληρη την απαίτηση του, προς ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, 
όταν επικαλείται και αποδεικνύει ότι συνεπεία της µη εµπρόθεσµης εκ µέρους της 
καθ΄ ής η ανακοπή δηλώσεως δεν µπόρεσε να λάβει τα κατάλληλα για την 
ικανοποίηση της απαιτήσεως του µέτρα, ή ότι ο οφειλέτης κατέστη αναξιόχρεος 
µεταγενέστερα, και έτσι επήλθε αδυναµία ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του, ή όταν 
από την παραπλανητική δήλωση ή την παράλειψη του τρίτου απώλεσε τη δυνατότητα 
κατασχέσεως του ιδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτου από το οποίο 
θα ικανοποιείτο πλήρως, άλλως το δικόγραφο της αγωγής είναι αόριστο (ΕφΑθ 
9000/2005 ΧρΙδ∆ 2006.724, ΕφΑθ 5193/2004 Ελ∆νη 2005.218, ΕφΑθ 9587/1978 
ΝοΒ 27.808,1.Μπρίνια Αναγκαστική Εκτέλεση παρ. 464 V). Εάν δε ευδοκιµήσει η 
ανακοπή αυτή, ο κατασχών συνήθως ουδεµία ζηµία απότοκη της παραλείψεως ή της 
ανειλικρινούς δηλώσεως υφίσταται, χωρίς όµως να αποκλείεται η απόδειξη 
περαιτέρω ζηµίας από την αρνητική συµπεριφορά του τρίτου (ΕφΑθ 1022/2008). 
- Από τα άρθρα 361, 440, 441 ΑΚ, µε σαφήνεια προκύπτει, εκτός άλλων, ότι ο 
συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, 
όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς κατά αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες. Επέρχεται 
δε αν ο ένας τον επικαλεσθεί µε δήλωση προς τον άλλον, ενώ η αντίστοιχη πρόταση 
επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν (ΑΠ 
1438/2005 Ελ∆νη 47.181, ΑΠ 769/2004 Ελ∆νη 46.173, ΑΠ 253/2002 Ελ∆νη 44.148, 
ΕφΑθ 3091/2007).Η πρόταση του συµψηφισµού µπορεί να λάβει χώρα είτε εξώδικα, 
είτε ενώπιον δικαστηρίου µε τη µορφή ένστασης (ΑΚ 442), ενώ όταν ο εναγόµενος 
επικαλείται κατά τη διάρκεια της δίκης συµψηφισµό που έχει λάβει χώρα εξώδικα 
πριν από την έναρξη της, δεν υπάρχει ουσιαστικά ένσταση συµψηφισµού, αλλά απλή 
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ένσταση εξόφλησης (ΕφΑθ 3091/2007 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4725/2001 Ελ∆νη 2003.254, 
ΕφΑθ 9869/1998 Ελ∆νη 1999.1195). 
Από τα άρθρα 449 ΑΚ και 984 παρ. 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο τρίτος µπορεί να 
προτείνει, µε την κατ΄ άρθρο 985 δήλωση του, καθώς και µεταγενέστερα κατά τη 
δίκη της ανακοπής, συµψηφισµό της κατά του καθ΄ ού η εκτέλεση, ανταπαίτησής του, 
αν αυτή γεννήθηκε ή αποκτήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσµη µέχρι της επίδοσης στον 
ίδιο τρίτο του κατασχετηρίου (ΕφΑθ 640/1990 Ελ∆νη 1992.605). 
- Η καθ΄ ης η ανακοπή εκθέτει ότι καταχρηστικά ο ανακόπτων επιδιώκει την 
ικανοποίηση της απαιτήσεως του κατά της καθ΄ ης η κατάσχεση-οφειλέτριας 
εταιρείας, καθόσον η απαίτηση του ανακόπτοντος από δικηγορικές αµοιβές για το 
χρονικό διάστηµα από 2003 έως 2008 σε βάρος της καθ΄ ης η κατάσχεση είναι 
υπέρογκο και προφανώς διογκωµένο, ενώ αυτός ως πληρεξούσιος δικηγόρος της καθ΄ 
ης η κατάσχεση εταιρείας, γνώριζε ότι η οφειλέτριά του δεν είχε πιστοληπτική 
ικανότητα, ούτε ικανά περιουσιακά στοιχεία για να ικανοποιηθεί, προσπαθεί να 
ικανοποιηθεί µέσω της καθ΄ ης, παρά την ύπαρξη ανταπαιτήσεών της από δανειακές 
συµβάσεις. Ο λόγος αυτός, που τείνει στη θεµελίωση καταχρηστικής ασκήσεως 
δικαιώµατος, κατ΄ άρθρο 281 ΑΚ, που αφορά την απαίτηση µεταξύ του 
ανακόπτοντος-δανειστή και καθ΄ ης η κατάσχεση οφειλέτριας αυτού, ως προς το 
πρώτο σκέλος του, απαραδέκτως προτείνεται από τον τρίτο, λόγω ελλείψεως εννόµου 
συµφέροντος να προσβάλλει την κατάσχεση για ουσιαστικούς λόγους που αφορούν 
τον οφειλέτη του κα-τασχόντος (ΕφΑθ 3407/1999 Ελ∆νη 2001.775, Κεραµέα - 
Κονδύλη - Νίκα, ΚΠολ∆, άρθρο 986 αριθ. 19, 20, 21 ο.π και άρθρο 987 αριθ. 1). Ως 
προς το δεύτερο σκέλος, είναι µη νόµιµος, καθόσον τα όσα ανωτέρω σχετικά µε την 
τεκµηρίωση του αναπτύσσονται, και αληθή υποτιθέµενα, δεν εµπίπτουν στην 
πρόβλεψη της 281 ΑΚ, αφού δεν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η 
καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος 
(ΕφΑθ 2674/2008 Ελ∆νη 2008.1501). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 583 επ., 982, 983, 984, 985, 986, 990, 
ΑΚ: 281, 361, 440, 441, 442, 449, 914, 919, 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2012.143 * ΧρΙ∆ 2012. 135 * ΧρΙ∆ 2012. 157, σχολιασµός 
Απόστολος Χελιδόνης  
 
Οµοδικία - Αναγκαστική οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1332 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική οµοδικία. Καταδολίευση δανειστών. ∆ιάρρηξη απαλλοτρίωσης. 
Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά το άρθρο 558 εδ. β ΚΠολ∆ : "Αν υπάρχει αναγκαστική οµοδικία, η αναίρεση 
πρέπει να απευθύνεται κατά όλων τον οµοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη". Κατά το άρθρο 76 παρ.παρ. 1, 3 ΚΠολ∆: "Όταν η διαφορά επιδέχεται 
ενιαία µόνο ρύθµιση ή η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους 
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τους οµοδίκους ή όταν οι οµόδικοι µόνον από κοινού µπορούν να ασκήσουν αγωγή ή 
να εναχθούν ή, εξαιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση, δεν µπορούν 
να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους οµοδίκους, οι πράξεις καθενός 
ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους… οι οµόδικοι που µετέχουν νόµιµα στη δίκη ή 
έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από 
εκείνους που παρίστανται..... Οι απόντες οµόδικοι καλούνται σε κάθε µεταγενέστερη 
διαδικαστική πράξη". Περίπτωση δε αναγκαστικής οµοδικίας υπάρχει, και όταν ο 
δανειστής, ασκώντας την αγωγή του άρθρο 939 ΑΚ για διάρρηξη απαλλοτρίωσης, 
που έγινε προς βλάβη του από τον οφειλέτη του, ενάγει τον τελευταίο και τον τρίτο ή 
και τους διαδόχους του τελευταίου, στους οποίους διατεθηκε το περιουσιακό 
στοιχείο, διότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι νοητή η έκδοση αντιθέτων αποφάσεων 
έναντι των οµοδίκων αυτών (ΑΠ 31/1993).  
- Στο άρθρο 76 παρ. 4 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι "η άσκηση των ενδίκων µέσων από 
κάποιον από τους οµοδίκους της παρ. 1 έχει αποτέλεσµα και για τους λοιπούς". Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, αν κάποιος αναγκαίος οµόδικος άσκησε ένδικο µέσο, 
θεωρούνται από τον νόµο ως ασκήσαντες αυτό και οι οµόδικοί του, παρόλο που 
αδράνησαν, έστω και αν έχει παρέλθει ως προς αυτούς η προθεσµία του ενδίκου 
µέσου (ΟλΑΠ 63/1981). Στην περίπτωση δε αυτή (της πλασµατικής άσκησης του 
ενδίκου µέσου), πρέπει οι µη ασκήσαντες οµόδικοι να καλούνται σε όλες τις 
συζητήσεις του ενδίκου µέσου (άρθρα 76 παρ. 3 και 110 παρ. 2 ΚΠολ∆), αλλιώς η 
συζήτηση αυτού κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους διαδίκους, κατ' 
εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 576 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1406/1996, ΑΠ 1145/2007, ΑΠ 
1552/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 76, 110, 558, 
ΑΚ: 939, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οµοδικία - Αναγκαστική οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 86 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική οµοδικία στην αναίρεση. Νοµιµοποίηση για άσκηση αναίρεσης. ∆ίκη 
διανοµής. Νέα αποδεικτικά µέσα στην κατ΄ έφεση δίκη. Μη λήψη αποδεικτικών 
µέσων 
- Με τα άρθρα 556 παρ. 1 και 558 ΚΠολ∆ ορίζεται αντιστοίχως ότι δικαίωµα 
αναίρεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή κατά ένα µέρος στη δίκη που εκδόθηκε 
η προσβαλλόµενη απόφαση ο ενάγων, ο εναγόµενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος ... η 
αναίρεση δε, απευθύνεται κατ' εκείνων, οι οποίοι ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την 
οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων τους ή των 
κληροδόχων τους και αν υπάρχει αναγκαστική οµοδικία η αναίρεση πρέπει να 
απευθύνεται κατά όλων των οµοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από το 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι νοµιµοποιείται παθητικώς ως 
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αναιρεσίβλητος, ο αντίδικος του αναιρεσείοντος, εκείνος δηλαδή έναντι του οποίου ο 
αναιρεσείων νικήθηκε όχι δε και ο οµόδικός του, ο οποίος νικήθηκε επίσης, και ο 
οποίος έχοντας το ίδιο έννοµο συµφέρον να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση, 
µόνον ως οµόδικος του αναιρεσείοντος µπορεί να µετάσχει στην κατ' αναίρεση δίκη 
(µε την άσκηση αναίρεσης από κοινού ή αυτοτελώς), εκτός εάν λόγω της φύσεως της 
δίκης ήταν δυνατή η δηµιουργία αντιδικίας και µεταξύ των οµοδίκων, όπως στη δίκη 
περί διανοµής, ή η απόφαση διέλαβε διάταξη υπέρ των οµοδίκων βλαπτική για τον 
αναιρεσείοντα. Τα ίδια ισχύουν και επί της αναγκαστικής οµοδικίας, που υπάρχει και 
στην περίπτωση ασκήσεως ανακοπής κατά της εκτελέσεως, σύµφωνα µε τα άρθρα 76 
παρ. 1 και 936 παρ.2 ΚΠολ∆, οπότε η αναίρεση κατά την έννοια του άρθρου 558 εδ. 
β' ΚΠολ∆, πρέπει µεν να απευθύνεται κατά όλων των αντιδίκων του αναιρεσείοντος, 
που ήταν αναγκαίοι οµόδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη 
απόφαση, όχι όµως κατά των δικών του οµοδίκων, αφού µε την αναίρεση που 
ασκήθηκε από τον οµόδικο του αναιρεσείοντα, θεωρούνται από τον νόµο ότι 
άσκησαν και εκείνοι (άρθρο 76 παρ. 4 ΚΠολ∆), οι οποίοι διαφορετικά θα 
εµφανίζονταν να έχουν ταυτοχρόνως την ιδιότητα των αναιρεσίβλητων και των 
αναιρεσειόντων, που είναι λογικώς και νοµίµως απαράδεκτο (ΟλΑΠ 15-16/1996, 
ΟλΑΠ 24/1997, ΑΠ 1070/2005, ΑΠ 394/2000).  
- Από το άρθρο 529 παρ. 1α και 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στην κατ' έφεση δίκη 
επιτρέπεται κατά κανόνα η προσκόµιση νέων αποδεικτικών µέσων, τα οποία το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να αποκρούσει ως απαράδεκτα, αν κρίνει, 
ανέλεγκτα αναιρετικά, ότι η παράλειψη προσκόµισής τους στην πρωτοβάθµια δίκη 
οφείλεται σε πρόθεση στρεψοδικίας ή σε βαρειά αµέλεια. Σε κάθε περίπτωση, η 
έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για το παραδεκτό ή µη της προσκόµισης των νέων 
αποδεικτικών µέσων δεν ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 10/2007, ΑΠ 12/2005). 
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 παρ. 11γ' ΚΠολ∆ είναι αβάσιµος κατ' 
ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφασή του ότι έλαβε υπό όψιν τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή 
έλαβε υπό όψιν όλα τα προσκοµιζόµενα µε επίκληση έγγραφα, έστω και χωρίς να 
γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά στην απόφαση, εκτός 
εάν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις 
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων 
εγγράφων (ΑΠ 1204/2008, ΑΠ 532/2008, ΑΠ 58/2008, ΑΠ 2191/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 76, 529, 556, 558, 559 αριθ. 11γ, 936, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Οµοδικία - Απλή οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1536 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκσηησ αναίρεσης. Απλή οµοδικία. ∆ιεκδικητική 
αγωγή. Γνωµοδοτήσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Η διάταξη νέας 
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πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της 
ουσίας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 556 παρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι δικαίωµα αναίρεσης 
έχουν, εφόσον νικήθηκαν στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, µεταξύ 
άλλων και ο εναγόµενος, ο εκκαλών, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, εφόσον 
απέκτησαν την ιδιότητα αυτή µετά την άσκηση της αγωγής (ΑΠ 433/2005 Ελλ∆νη 
46.1072). 
- Επί απλής οµοδικίας - η οποία δηµιουργείται και µεταξύ των εναγοµένων επί 
διεκδικητικής αγωγής (ΑΠ 1596/2009) - οι πράξεις ή παραλείψεις του ενός οµοδίκου 
ούτε ωφελούν ούτε βλάπτουν τους λοιπούς. Έτσι, η ερηµοδικία του ενός οµοδίκου 
καθιστά ερήµην τη δική του µόνο δίκη, η δε άσκηση των ένδικων µέσων γίνεται από 
κάθε οµόδικο χωριστά και δεν ωφελεί τους άλλους. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 101 ΚΠολ∆, "σε περίπτωση θανάτου εκείνου που 
έδωσε την πληρεξουσιότητα ... η πληρεξουσιότητα εξακολουθεί και παύει µόνον όταν 
διακοπεί η δίκη ...", κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 286 περ.α' και 287 ΚΠολ∆, "η 
δίκη διακόπτεται αν, εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία 
εκδίδεται η οριστική απόφαση, α) πεθάνει κάποιος διάδικος ... επέρχεται (δε) η 
διακοπή από την γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της διακοπής µε 
επίδοση δικογράφου ή µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός του 
ακροατηρίου κατά την επιχείρηση της διαδικαστικής πράξης (όχι δηλαδή και µε τις 
προτάσεις, αφού αυτές δεν επιδίδονται ΑΠ 65/2004 Ελλ∆νη 45.1036, και) γίνεται 
από πρόσωπο που έχει δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη ... µπορεί (δε) να (την) κάνει 
και αυτός που ήταν κατά τη στιγµή που επήλθε ο λόγος της διακοπής πληρεξούσιος 
του διαδίκου ...". 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 339 ΚΠολ∆, αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η 
αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες 
και τα δικαστικά τεκµήρια, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 390 του ίδιου Κώδικα, το 
δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τις γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δική, οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν. Από το συνδυασµό 
των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται 
στη δεύτερη από αυτές, εφόσον συντάχθηκαν κατά τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν 
συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια 
ρύθµιση και εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 8/2005, 848/1981, 
111/1981). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 388 ΚΠολ∆, το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση, 
αν κρίνει πως υπάρχει λόγος, µπορεί ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή και 
αυτεπαγγέλτως να διατάξει νέα πραγµατογνωµοσύνη ή την επανάληψη ή τη 
συµπλήρωση της πραγµατογνωµοσύνης από τους ίδιους ή άλλους 
πραγµατογνώµονες. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η διάταξη νέας 
πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της 
ουσίας, η κρίση του οποίου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 
499/1997 Ελ∆νη 39.125). 
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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν στερείται 
νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων 
(άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, αξιολόγηση 
και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το πόρισµα να 
εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 861/1984, ΟλΑΠ 24/1992). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 101, 287, 339, 388, 390, 556, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
ΑΚ: 223, 1167, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 674 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις εργατικές διαφορές. 
- Aπό το άρθρο 81 παρ. 1 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 663 έως 675 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέµβαση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις εργατικές 
διαφορές, ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την άσκηση της 
αγωγής, δηλαδή µε κατάθεση δικογράφου στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο 
απευθύνεται και επίδοση αντιγράφου του δικογράφου αυτής στους διαδίκους, κατά το 
άρθρο 215 του ΚΠολ∆, καθόσον η εξαίρεση που εισάγεται µε το άρθρο 666 του 
ΚΠολ∆ σε συνδυασµό µε το άρθρο 231 του αυτού Κώδικα, κατά την οποία 
επιτρέπεται η άσκηση πρόσθετης παρεµβάσεως και προφορικώς, ισχύει µόνο κατά 
την ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου διαδικασία.  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 1, 82 και 558 του Κ.Πολ.∆ προκύπτει ότι η 
αναίρεση δεν απαιτείται να απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεµβάντος στη 
δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, αφού δεν είναι κύριος 
διάδικος, εκτός αν η αναίρεση αναφέρεται σε σφάλµα που αφορά το παραδεκτό της 
πρόσθετης παρεµβάσεως ή αν η προσβαλλόµενη απόφαση περιλαµβάνει και διάταξη 
υπέρ του προσθέτως παρεµβάντος και δυσµενή για τον αναιρεσείοντα, οπότε 
απαιτείται η απεύθυνση της αναιρέσεως και κατά του προσθέτως παρεµβάντος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 76, 82, 81, 215, 231, 558, 663 - 675,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πλειστηριασµός - Ακύρωση πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1232 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Ακυρότητα Πλειστηριασµού. Επιδόσεις. Επίδοση σε νοµικό 
πρόσωπο. Ανακοπή. Περιεχόµενο ανακοπής. Ο λόγος αναιρέσεως είναι απαράδεκτος, 
όταν λείπει το έννοµο συµφέρον. Αναβολή δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Όπως ορίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία επιβάλλει την 
κατά στάδια προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανακοπή του 
άρθρου 933 είναι παραδεκτή α) αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την 
προδικασία µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες αφότου γίνει η πρώτη µετά την επιταγή πράξη 
εκτέλεσης, β) αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από 
την πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα ή την απαίτηση, έως την 
έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, γ) αν αφορά την εγκυρότητα της 
τελευταίας πράξης εκτέλεσης, µέσα σε έξι µήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και 
αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε 
τριάντα ηµέρες από την ηµέρα του πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού αν 
πρόκειται για κινητά και ενενήντα ηµέρες αφότου µεταγραφεί η περίληψη της 
κατακυρωτικής έκθεσης αν πρόκειται για ακίνητα. 
- Στην παράγραφο 4 του άρθρου 999 ΚΠολ∆ ορίζεται, πλην άλλων, ότι ο 
πλειστηριασµός ακινήτου που υποβλήθηκε σε αναγκαστική κατάσχεση, µε ποινή 
ακυρότητας δεν µπορεί να γίνει χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου περί καταρτίσεως περιλήψεως της 
κατασχετήριας εκθέσεως, που περιέχει την ηµέρα και ώρα του πλειστηριασµού, 
καθώς και στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου περί επιδόσεως της άνω περιλήψεως 
στον οφειλέτη µέσα σε είκοσι ηµέρες από την ηµέρα της κατασχέσεως. Από τη 
διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη και µε τις διατάξεις των άρθρων 159, 160, 161 και 933 
ΚΠολ∆, συνάγεται ότι µόνο η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσµο της επιδόσεως της ως άνω 
περιλήψεως στον οφειλέτη επάγεται την ακυρότητα του πλειστηριασµού, ενώ η 
απλώς άκυρη επίδοση αυτής παράγει τις συνέπειές της, σαν να ήταν έγκυρη, µέχρις 
ότου κηρυχθεί άκυρη µε δικαστική απόφαση ύστερα από προσβολή της µε ανακοπή 
από το άρθρο 933 ΚΠολ∆, εντός της κατ' άρθρο 934 παρ. 1β' και 2 ιδίου Κώδικα 
προθεσµίας. Αν η ενδιάµεση αυτή ακυρότητα δεν ήθελε προσβληθεί εµπροθέσµως, 
δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστική εκτελέσεως και η 
διενέργεια του πλειστηριασµού (ΑΠ 1538/2008, ΑΠ 658/2007, ΑΠ 279/2004, 
916/2004, 194/2003). 
Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 126 παρ. 1 στοιχ. δ' , 127 
παρ. 1, 129 παρ. 1 και 139 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠολ∆ συνάγεται, πλην άλλων, ότι 
στην περίπτωση επίδοσης δικογράφου σε νοµικό πρόσωπο πρέπει να παραδίδεται 
τούτο σε εκείνον που είναι εκπρόσωπός του κατά το νόµο ή το καταστατικό και αν 
αυτός δεν ευρεθεί στο κατά το άρθρο 124 παρ. 2 ΚΠολ∆ γραφείο του, το έγγραφο, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 129 παρ. 1 του ΚΠολ∆, παραδίδεται στα χέρια του 
διευθυντή του γραφείου ή σε έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή 
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υπηρέτες, οπότε πρέπει και αρκεί να αναγράφεται στην έκθεση η ιδιότητα και το 
ονοµατεπώνυµο του προσώπου αυτού (ΟλΑΠ 900/1985, ΑΠ 1005/2005, ΑΠ 
532/1999), για να µπορεί να διαπιστωθεί αν είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωµα παραλαβής εγγράφου, σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη του άρθρου 129 
παρ. 1 του ΚΠολ∆. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη ως "υπάλληλοι ή υπηρέτες" 
προφανώς νοούνται οι υπάλληλοι ή υπηρέτες του νοµικού προσώπου προς το οποίο 
γίνεται η επίδοση. Εξάλλου, η έκθεση επίδοσης ως δηµόσιο έγγραφο, αφού 
συντάσσεται από δηµόσιο όργανο, το δικαστικό επιµελητή, έχει την αποδεικτική 
δύναµη δηµόσιου εγγράφου, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 438 επ. του ΚΠολ∆ και 
εποµένως ως προς τα βεβαιούµενα σ' αυτή ότι ο παραλήπτης του εγγράφου είναι 
υπάλληλος εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, γεγονότα που είναι 
υποχρεωµένος να διαπιστώσει ο δικαστικός επιµελητής για να ενεργήσει, κατά το 
άρθρο 129 παρ. 1 του ΚΠολ∆, νοµότυπη επίδοση, αποτελεί πλήρη απόδειξη, 
επιτρέπεται όµως ανταπόδειξη στην οποία υποχρεούται όποιος προβάλλει 
αµφισβήτηση (ΑΠ 1005/2005, ΑΠ 532/1999). Η αµφισβήτηση δε της εγκυρότητας 
της κατά τον άνω τρόπο γενοµένης επίδοσης και η τυχόν βασιµότητά της, που 
καθιστά άκυρη την επίδοση, δεν εξοµοιώνεται µε έλλειψη επιδόσεως, εφόσον δε 
αφορά την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης µπορεί να προσβληθεί µε ανακοπή, 
µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 159 αρ. 3 ΚΠολ∆, µέσα στην 
προθεσµία του άρθρου 934 παρ. 1β, δηλαδή µέχρι την έναρξη του πλειστηριασµού 
(ΑΠ 658/2007, ΑΠ 279/2004). 
- Κατά τα άρθρα 933 επ., 583 επ., 585 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ το δικόγραφο της 
ανακοπής πρέπει να περιέχει τα στοιχεία της αγωγής, ακριβή περιγραφή του 
αντικειµένου της διαφοράς, κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο και τους 
λόγους της ανακοπής, δηλαδή τις ελλείψεις που δικαιολογούν την ακύρωση της 
ανακοπτόµενης πράξης. Νέοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε 
πρόσθετο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το 
οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση και 
κοινοποιείται στον αντίδικο µέσα στην ίδια προθεσµία ασκήσεως της ανακοπής. 
Έτσι, νέοι λόγοι ανακοπής δεν µπορούν να προταθούν για πρώτη φορά µε τρόπο 
διάφορο από αυτόν που ορίζεται στις ως άνω διατάξεις, όπως µε τις έγγραφες 
προτάσεις του ανακόπτοντος στην πρωτόδικη ή την κατ` έφεση δίκη ή µε το 
δικόγραφο της έφεσής του ή των προσθέτων λόγων εφέσεως κατά της απορριπτικής 
της ανακοπής απόφασης και αν ακόµη πρόκειται για λόγους που συνίστανται σε 
ενστάσεις οψιγενείς, των οποίων ο χρόνος γένεσης δεν καθιστούσε δυνατή την 
προγενέστερη προβολή τους, µε την τήρηση της ως άνω διάταξης του άρθρου 585 
παρ. 2 εδ. β` ΚΠολ∆, η οποία ως ειδική κατισχύει έναντι των γενικών διατάξεων των 
άρθρων 269 και 527 ΚΠολ∆. Εξάλλου η τήρηση των αναφερόµενων στην 
προηγούµενη σκέψη της παρούσης προθεσµιών της ανακοπής, που ορίζονται από το 
άρθρο 934 ΚΠολ∆, προϋποθέτει ότι ο καθού η εκτέλεση θα έχει πραγµατικά λάβει 
γνώση της προσβαλλόµενης πράξης, προκειµένου να την προσβάλλει 
αποτελεσµατικά ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ιότι, ναι µεν το σχετικό 
δικαίωµα πρόσβασης σ' αυτό δεν είναι απόλυτο και υπόκειται σε περιορισµούς, 
ειδικότερα σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της ανακοπής κατά της 
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εκτέλεσης, πλην όµως οι περιορισµοί αυτοί δεν µπορούν να εµποδίζουν την ανοικτή 
πρόσβαση σε ένα άτοµο κατά τρόπο ή σε βαθµό, ώστε το δικαίωµά του αυτό να 
θίγεται στην ίδια την ουσία του. Οι εν λόγω περιορισµοί συµβιβάζονται µε το άρθρο 
6 παρ. 1 της κυρωθείσας αρχικώς µε το ν. 2329/1953 και εκ νέου µε το ν.δ. 57/1974, 
σύµβασης της Ρώµης "για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών", το οποίο έχει υπερνοµοθετική ισχύ (Ολ.ΑΠ 40/1998), µόνο 
εφόσον τείνουν σε ένα νόµιµο σκοπό και εφόσον υπάρχει σχέση αναλογίας µεταξύ 
των χρησιµοποιούµενων µέσων και του επιδιωκόµενου σκοπού (απόφαση της 
6.12.2002 του Ε.∆.Α.∆.). Αλλά και κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, το 
οποίο ορίζει ότι "καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα 
δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή 
συµφέροντά του, όπως ο νόµος ορίζει, δεν αποκλείεται στο νοµοθέτη να θέτει 
περιορισµούς υπό τους οποίους τελεί το εν λόγω δικαίωµα, οι περιορισµοί όµως αυτοί 
δεν µπορούν να περιστείλουν την προσφυγή στα δικαστήρια κατά τέτοιο τρόπο ή σε 
τέτοιο βαθµό, ώστε το δικαίωµα αυτό να προσβάλλεται στον ίδιο του τον πυρήνα. 
∆ύναται, συνεπώς, ο νοµοθέτης, θεσπίζοντας προϋποθέσεις προσφυγής στα 
δικαστήρια, να καθορίζει και προθεσµία µέσα στην οποία οφείλει να ορίζει τη γνώση 
του θιγοµένου για το βλαπτικό του οφειλέτη γεγονός, πράξη ή παράλειψη, γιατί χωρίς 
µια τέτοια γνώση δεν καθίσταται εφικτή η εκ µέρους του διεκδίκηση της παροχής 
έννοµης προστασίας. Η γνώση αυτή του θιγοµένου δεν απαιτείται µεν αναγκαίως να 
διαπιστώνεται από την επίδοσης της βλαπτικής πράξης στον ίδιο. Πρέπει όµως 
τουλάχιστον να συνάγεται κατά τρόπο ασφαλή, ότι ενόψει των συντρεχουσών, κατά 
περίπτωση, συνθηκών, µεταξύ των οποίων και ο χρόνος που µεσολάβησε, ο 
θιγόµενος, ως επιµελής άνθρωπος, έλαβε ή µπορούσε να έχει λάβει γνώση του 
βλαπτικού γι' αυτόν γεγονότος (πράξης ή παράλειψης), ώστε να είναι σε θέση να 
επιδιώξει την παροχή έννοµης προστασίας (ΑΕ∆ 2/1999). Η εκ µέρους όµως του 
καθού η εκτέλεση επίκληση άγνοιας ως προς το χρόνο διενέργειας του 
πλειστηριασµού, λόγω άκυρης επίδοσης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, 
πρέπει κατά τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών του άρθρου 116 του 
ΚΠολ∆, που ισχύουν αναλογικά και στην αναγκαστική εκτέλεση, να συνδυάζεται και 
µε ισχυρισµό αυτού ότι δεν έλαβε, ούτε µπορούσε να έχει λάβει γνώση της περίληψης 
της κατασχετήριας έκθεσης (ΑΠ 658/2007). Ο τελευταίος αυτός ισχυρισµός είναι 
διάφορος εκείνου µε τον οποίο επιδιώκεται η ακύρωση του πλειστηριασµού, λόγω 
άκυρης επίδοσης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, και για το παραδεκτό 
αυτού πρέπει να προτείνεται µε το δικόγραφο της ανακοπής ή εκείνο των προσθέτων 
λόγων ανακοπής, και όχι µε µεταγενέστερα αυτών δικόγραφα. 
- Ο λόγος αναιρέσεως είναι απαράδεκτος, όταν λείπει το έννοµο συµφέρον, ιδίως 
όταν είναι αλυσιτελής, διότι η προβαλλόµενη πληµµέλεια δεν επιδρά κατά νόµο στο 
διατακτικό της αναιρεσιβαλλοµένης (ΑΠ 1150/93). Έτσι, επί επάλληλων αιτιολογιών 
(κύριων ή επικουρικών), κάθε µία από τις οποίες στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό, 
εάν έστω και µία δεν πλήττεται ή πλήττεται ανεπιτυχώς, οι λόγοι που πλήττουν τις 
υπόλοιπες είναι αλυσιτελείς (ΟλΑΠ 25/2003, ΑΠ 53/2004, ΑΠ 1312/1997). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 249 ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι "αν η διάγνωση της 
διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν µέρει από την ύπαρξη ή ανυπαρξία µιας έννοµης 
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σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη µιας δικαιοπραξίας που συνιστά αντικείµενο 
άλλης δίκης εκκρεµούς σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτηµα που 
πρόκειται να κριθεί ή κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο µπορεί 
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της 
δίκης εωσότου περαιωθεί τελεσίδικα ή αµετάκλητα ή άλλη δίκη ...", σε συνδυασµό µε 
τη διάταξη του άρθρου 222 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, που ορίζει, ότι "όταν επέλθει η 
εκκρεµοδικία και όσο αυτή διαρκεί, δεν µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο 
νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον 
εµφανίζονται µε την ίδια ιδιότητα", προκύπτει, ότι, όταν δεν συντρέχει περίπτωση 
εκκρεµοδικίας και όταν ακόµη η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται από τη διάγνωση 
της ύπαρξης ή ανυπαρξίας µιας έννοµης σχέσης που κρίνεται από άλλο πολιτικό 
δικαστήριο, η αναβολή ή όχι της εκδίκασης της ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας 
εκκρεµούς διαφοράς απόκειται στην κυριαρχική του εξουσία, γι` αυτό η κρίση του 
περί της αναβολής ή µη της εκδίκασης αυτής δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. 
Εξάλλου, το αίτηµα περί αναβολής της δίκης και τα προς υποστήριξή του 
υποβαλλόµενα πραγµατικά περιστατικά δεν αποτελούν "ζήτηµα", µε την έννοια του 
άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 126, 127, 129, 139, 159, 160, 161, 222, 249, 559 αριθ. 19, 933, 934, 999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1531 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Κατακύρωση. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής 
πείρας. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν 
προτάθηκαν. Απόδειξη µε µάρτυρες. ∆ικαστική οµολογία. Παραβίαση των ορισµών 
του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση 
περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 1005 παρ. 1 ΚΠολ∆, από τη στιγµή που ο υπερθερµατιστής 
καταβάλλει το πλειστηρίασµα, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού του δίνει περίληψη 
της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την κατακύρωση και αφότου µεταγραφεί η 
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθερµατιστής αποκτά το δικαίωµα που 
είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. ∆ηλαδή, µε τη διάταξη αυτήν 
καθιερώνεται ρητώς η αρχή, ότι ο πλειστηριασµός αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου 
κτήσεως κυριότητος και συνεπώς ο υπερθεµατιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του 
καθού η εκτέλεση, τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωµα. Ειδικότερα, ο 
υπερθερµατιστής αποκτά το δικαίωµα αυτό "δυνάµει συµβάσεως", όπως είναι η 
εκποίηση µε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό, που αποτελεί, όπως µε σαφήνεια 
συνάγεται από την άνω διάταξη (1005 παρ. 1 ΚΠολ∆), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
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των άρθρων 1017 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα και 199, 513, 1192 και 1198 του ΑΚ, 
ιδιόρρυθµη σύµβαση πωλήσεως, η οποία ενεργεί υπό το κύρος της Αρχής και 
τελειώνεται µε την κατακύρωση, που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του 
υπερθερµατιστή. Έτσι, µε τον πλειστηριασµό δεν δηµιουργείται νέο δικαίωµα υπέρ 
του υπερθερµατιστή, αλλά αυτός ως ειδικός διάδοχος παραλαµβάνει το πράγµα µε 
όσα δικαιώµατα σ' αυτό κατά το χρόνο του πλειστηριασµού είχε ο καθού η εκτέλεση 
(ΑΠ 957/2010, ΑΠ 242/2000, ΑΠ 442/1993). 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του ΕισΝΑΚ, η απόκτηση κυριότητας η 
άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα 
κρίνεται κατά το δίκαιο που ίσχυε, όταν έγιναν τα πραγµατικά γεγονότα για την 
απόκτησή τους. Έτσι, κατά τις διατάξεις των ν. 76 παρ. 1 Πανδ. (18.1), ν. Κωδ. (7.31) 
Βασ. 50 (10.4), ν. 12 Πανδ. (2.53) και τις αντίστοιχες µε αυτές διατάξεις των άρθρων 
1033, 1041 και 1045 ΑΚ, η κυριότητα ακινήτου αποκτάται, κατά παράγωγο µεν 
τρόπο µε σύµβαση που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
µεταγράφεται νόµιµα, πρωτότυπα δε µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. Ειδικότερα, 
κατά τις διατάξεις των ν. 8 παρ. 1, Κωδ. (7.39) 9 παρ. 1 (Βασ. 50.14), γίνεται κάποιος 
κύριος ακινήτου πράγµατος µε έκτακτη χρησικτησία, αν νεµηθεί αυτό συνέχεια επί 
µία τριακονταετία µε καλή πίστη, δηλαδή, µε την πεποίθηση ότι µε την κτήση της 
νοµής δεν προσβάλλεται κατ' ουσίαν το δικαίωµα κυριότητας άλλου (ν. 27, Πανδ. 
(18.1.), 15 παρ. 3, 48 Πανδ. (41.3), 2 παρ. 4 και 7, 11 Πανδ. (51.4), 5 παρ. 1 Πανδ. 
(41.10) και 109 Πανδ. (50.16), ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 65 του ΕισΝΑΚ, από την έναρξη της ισχύος του 
ΑΚ αρκεί η για µια εικοσαετία νοµή µε διάνοια κυρίου. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του προϊσχύσαντος Βυζαντινορρωµαϊκού ∆ικαίου, ν.2 παρ. 2, Πανδ. (41.4), 
ν. 5, Πανδ. (44.3), ν. 76 παρ. 1 Πανδ. (13.1) και 7 παρ. 3 Πανδ. (23.3), για το 
συνυπολογισµό του χρόνου χρησικτησίας των προκτητόρων εκείνου που 
χρησιδεσπόζει στον ίδιο αυτού χρόνο, προς συµπλήρωση του πιο πάνω χρόνου που 
ήταν αναγκαίος για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη και τακτική χρησικτησία, 
απαιτούνταν νόµιµη αιτία, δηλαδή, ειδική ή καθολική διαδοχή. Κατά τη διάταξη, 
επίσης, του άρθρου 1051 του ΑΚ, εκείνος που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε 
καθολική ή ειδική διαδοχή µπορεί να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας 
στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Από την τελευταία αυτή διάταξη, 
συνδυαζόµενη προς εκείνη του άρθρου 1045, καθώς και προς αυτές των άρθρων 249, 
271, 974 και 976 ΑΚ, προκύπτει, ότι στην έκτακτη χρησικτησία για το 
συνυπολογισµό της νοµής των προκτητόρων του χρησιδεσπόζοντος πράγµα κινητό ή 
ακίνητο στην ίδια αυτού νοµή προς συµπλήρωση του αξιούµενου γι' αυτή από το 
νόµο χρόνου νοµής (εικοσαετίας), δεν απαιτείται ειδική διαδοχή στο επί του 
πράγµατος δικαίωµα κυριότητας, αλλά αρκεί απλώς ειδική διαδοχή στη νοµή, η οποία 
(ειδική διαδοχή επί νοµής) αναγνωριζόµενη από τον ΑΚ, χωρεί µε παράδοση που 
γίνεται µε τη βούληση του νοµέα (976 ΑΚ) και έχει την έννοια ότι στον αποκτώντα 
µεταβιβάζεται η ίδια νοµή, την οποία είχε ο µεταβιβάζων και παραδίδων (ΟλΑΠ 
1593/1979). Άσκηση δε φυσικής εξουσίας επί του ακινήτου, η οποία εµπίπτει στην 
έννοια της νοµής κατά το άρθρο 974 ΑΚ και n οποία (φυσική εξουσίαση) επέρχεται, 
όταν υπάρχουν οι πραγµατικοί όροι, έτσι ώστε κατά τη συνηθισµένη και οµαλή 
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πορεία των πραγµάτων, σύµφωνα και µε τις κρατούσες στις συναλλαγές αντιλήψεις, 
το πράγµα να θεωρείται, ότι τέθηκε στη διάθεση του αποκτώντα και να τελεί υπό την 
εξουσία του, συνιστούν όλες οι πράξεις οι προσιδιάζουσες στη φύση και τον 
προορισµό του ακινήτου και είναι δηλωτικές της εξουσίασής του απ' αυτόν. 
Περαιτέρω, µε το άρθρο 38 του από 24 Σεπτεµβρίου /20 Οκτωβρίου 1958 Κωδ. 
∆ιατάγµατος "περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 171), όπως 
τούτο είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 1 του ν. 1271/1975 (ΦΕΚ 175), και έχει µεν 
ήδη καταργηθεί από το εδάφ. α' της παρ. 6 άρθρου 28 Ν. 1828/1989, αλλά ίσχυε κατά 
τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, ορίσθηκε ότι: "1. Επιβάλλεται υπέρ των δήµων και 
κοινοτήτων περιφερειών της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και του πρώην ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, ετήσιος φόρος επί των εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως 
ακαλύπτων χώρων, εφ' όσον έκαστος τούτων αποτελεί άρτιον και οικοδοµήσιµον 
οικόπεδον κατά τας ισχυούσας διατάξεις ...". 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. 
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
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ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Κατά την σαφή έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, η παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, µόνο αν αυτά αφορούν την 
ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, 
δηλαδή όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας, για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και 
όταν χρησιµεύουν για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της ύπαρξης πραγµατικών 
περιστατικών ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν, γιατί στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η 
οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.   
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, συνάγεται, ότι ο λόγος 
αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.   
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ως πράγµατα, κατά την ανωτέρω διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ασκούµενου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). ∆εν αποτελούν δε πράγµατα, κατά την πιο 
πάνω έννοια, και συνεπώς δεν ιδρύεται ο από την παραπάνω διάταξη λόγος 
αναιρέσεως, µεταξύ άλλων, και η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή 
ενστάσεως, τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
έστω και αν προτείνονται ως λόγοι εφέσεως, οι νοµικοί ισχυρισµοί και η νοµική 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί, περιστατικά επουσιώδη, 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό ή περιστατικά, που εκτίθενται εκ περισσού. 
Για τη βασιµότητα δε του ανωτέρω λόγου αναιρέσεως επισκοπείται και το δικόγραφο 
της αγωγής ή της εφέσεως.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 2 εδάφ. α' και β' ΚΠολ∆, όπως ήδη 
ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε εκείνη του άρθρου 12 του ν. 2915/2001 από 
1-1-2002 (άρθρο 15 του ν. 2943/2001), στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την 
τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων (ειρηνοδικείων, 
µονοµελών και πολυµελών πρωτοδικείων), λαµβάνονται υπόψη τόσο αποδεικτικά 
µέσα που πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
αποδεικτική αξία του καθενός, όσο και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους 



 

[169] 
 

όρους του νόµου, τα οποία, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394 ΚΠολ∆, 
δηλαδή µόνο εφόσον είναι επιτρεπτή η εµµάρτυρη απόδειξη, εκτιµώνται και 
αξιολογούνται ελεύθερα, όχι απλώς επικουρικά, αλλά παράλληλα µε τα πληρούντα 
τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα, αφού αυτή είναι η πραγµατική έννοια του 
όρου "συµπληρωµατικά" στην παρ. 2 εδάφ. β του αµέσως πιο πάνω άρθρου 270. 
Έτσι, σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 2 εδαφ. α' και β' 
ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης (άρθρο 524 
παρ. 1 ΚΠολ∆), λαµβάνονται υπόψη, αδιακρίτως πλέον, και αποδεικτικά µέσα που 
δεν πληρούν τους όρους του νόµου, όπως έγγραφα αχρονολόγητα, ανεπικύρωτα, 
άκυρα και µη συντεταγµένα κατ' αποδεικτικό τύπο, καθώς και ιδιωτικά ανυπόγραφα 
ή υπέρ του εκδότη τους και γενικά έγγραφα που δεν φέρουν την υπογραφή του 
εκδότη τους, καθώς και φωτοτυπίες εγγράφων, των οποίων δεν βεβαιώνεται η 
ακρίβεια τους από αρµόδιο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, γενικά δε κάθε είδους 
έγγραφα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 339 του ΚΠολ∆, µεταξύ των αποδεικτικών µέσων 
περιλαµβάνονται και τα δικαστικά τεκµήρια, η χρήση των οποίων, όπως προκύπτει 
από το άρθρο 395 του ΚΠολ∆, επιτρέπεται, όταν δεν αποκλείεται, αλλά επιτρέπεται, 
σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 393 και 394 του ΚΠολ∆, η 
απόδειξη µε µάρτυρες. Τα τεκµήρια µπορούν να συναχθούν από το δικαστή από 
οπουδήποτε, εποµένως και από έγγραφα ανεπίσηµα ή ανυπόγραφα ή ανεπικύρωτα. 
Συνεπώς, όταν είναι επιτρεπτή η απόδειξη µε µάρτυρες και συναφώς και µε δικαστικά 
τεκµήρια, είναι επιτρεπτή η υπό του δικαστηρίου της ουσίας λήψη υπόψη 
οποιουδήποτε εγγράφου, έστω και ακύρου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 339 και 352 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η δικαστική 
οµολογία, που αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που οµολόγησε, είναι 
εκείνη που έγινε ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση ή του 
εντεταλµένου δικαστή, ενώ κάθε άλλη οµολογία, όπως και εκείνη που έγινε στα 
πλαίσια άλλης δίκης (πολιτικής ή ποινικής), είναι εξώδικη και εκτιµάται ελεύθερα 
από το δικαστήριο. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δηµιουργείται µόνο αν πρόκειται για αποδεικτικό µέσο, 
στο οποίο σύµφωνα µε το νόµο ο δικαστής είναι υποχρεωµένος να προσδώσει δύναµη 
πλήρους αποδείξεως. Έτσι ο λόγος αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας, 
κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη 
αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη που δεσµευτικά γι' αυτό 
(δικαστήριο) καθορίζει ο νόµος και δεν θεµελιώνεται όταν το δικαστήριο, εκτιµώντας 
ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 340 ΚΠολ∆), 
αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, που κατά νόµο έχουν την ίδια αποδεικτική 
δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία. ∆εν υπάρχει επίσης παράβαση 
της πιο πάνω διάταξης και, όταν στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
γίνεται διαστολή ποια αποδεικτικά µέσα λήφθηκαν υπόψη για άµεση και ποια για 
έµµεση απόδειξη. Επίσης, δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν το δικαστήριο 
επικαλείται έγγραφο ως επιχείρηµα ενισχυτικό για την ενίσχυση πορίσµατος, το 
οποίο προέκυψε από την εκτίµηση άλλων αποδεικτικών στοιχείων.  
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- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά ανέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµά του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτέο γεγονός (Ολοµ.ΑΠ 2/2008). Έγγραφα, κατά τον 
προκείµενο λόγο αναιρέσεως, είναι τα κατά τα άρθρα 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ 
αναφερόµενα ως αποδεικτικά έγγραφα, τα παρέχοντα άµεση ή έµµεση απόδειξη. Υπό 
την έννοια αυτή έγγραφα αποτελούν και τα διαδικαστικά έγγραφα άλλης δίκης, δεν 
αποτελούν όµως έγγραφα τα διαδικαστικά έγγραφα της ίδιας δίκης, όπως οι 
προτάσεις των διαδίκων.  
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Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Νοµικά ελαττώµατα του πράγµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 1017 παρ. 2 ΚΠολ∆ ναι µεν για τα νοµικά ελαττώµατα 
του πράγµατος (κινητού ή ακινήτου), που αναγκαστικά εκπλειστηριάσθηκε, υπάρχει 
ευθύνη µόνον εκείνου που επέσπευσε τον πλειστηριασµό και µόνον αν αυτός γνώριζε 
κατά το χρόνο του πλειστηριασµού την ύπαρξη του νοµικού ελαττώµατος, ενώ δεν 
αποκλείεται και η ευθύνη από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό (ΑΠ 453/2006, 
580/2006, 1523/2006, 1036/2009, 1313/2009), όµως πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν 
αποκλείεται και η αδικοπρακτική ευθύνη του επισπεύδοντος ή τρίτου, εφόσον 
συντρέχουν σχετικά οι όροι των άρθρ. 914 ή 919 ΑΚ (πρβλ. και ΑΠ 1022/2009). 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
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είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). 
Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε 
εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα 
δικαίου είτε ως εσφαλµένη υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής 
περίπτωσης. Έτσι µε τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος 
πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που 
παραβιάσθηκε όσο και το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό 
σφάλµα (ΑΠ 325/2004), ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά 
την εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) 
των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της 
διαφοράς (ΑΠ 1947/2006), οπότε πρέπει να εκτίθενται στο αναιρετήριο και οι 
αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα πραγµατικά 
περιστατικά που έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε η επικαλούµενη 
παράβαση του ουσιαστικού δικαίου ( ΟλΑΠ 20/2005). 
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
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δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1266/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 919, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 1017, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πλειστηριασµός - Πλειστηρίασµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1134 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατάταξη δανειστών. Ανακοπή δανειστή. Οµοδικία. Προσηµείωση υποθήκης. 
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολ∆, σε συνδυασµό 
προς τα άρθρα 980 έως 985 του ίδιου Κώδικα, όταν το εκπλειστηρίασµα δεν αρκεί 
για να ικανοποιηθούν ο υπέρ ου η εκτέλεση και όλοι οι δανειστές που αναγγέλθηκαν, 
η κατάταξη των δανειστών για τη διανοµή του γίνεται µεν µε ενιαία πράξη ως προς 
όλους, πλην όµως η διαδικασία της κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι' αυτό κάθε 
δανειστής ασκεί δική του αυτοτελή ανακοπή και τη στρέφει εναντίον εκείνων µόνο 
από τους δανειστές κατά των οποίων επιδιώκει να εξέλθει νικητής και όχι εναντίον 
όλων των δανειστών που αναγγέλθηκαν. Έτσι, µεταξύ των δανειστών που µετέχουν 
στη σχετική δίκη δεν υφίσταται αναγκαστική οµοδικία κατά την έννοια του άρθρου 
76 του ΚΠολ∆ και δεν ωφελείται ο ένας δανειστής από την ανακοπή που άσκησε 
άλλος δανειστής, ούτε βλάπτεται από την ανακοπή που απευθύνθηκε κατά άλλου 
δανειστή. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο η ανακοπή να στρέφεται εναντίον όλων των 
δανειστών και για τον ίδιο λόγο δεν είναι απαράδεκτο και το ένδικο µέσο, κατά της 
απόφασης που εκδόθηκε για την ανακοπή, αν δεν απευθύνεται εναντίον όλων των 
δανειστών που µετείχαν στη δίκη ως οµόδικοι, ούτε το ένδικο µέσο που ασκεί ο ένας 
από τους οµόδικους δανειστές µπορεί να το απευθύνει κατά των άλλων οµοδίκων του 
δανειστών (ΑΠ 1321/2009, ΑΠ 1510/2005). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1274, 1276, 1277 ΑΚ και 1007 Κ.Πολ.∆. προκύπτει, 
ότι η προσηµείωση είναι εγγραφή υποθήκης υπό αναβλητική αίρεση, δηλαδή υπό την 
αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης, και ότι η πλήρωση της αίρεσης δεν 
εµποδίζεται από το ότι το ακίνητο στο οποίο έχει εγγραφεί η προσηµείωση περιήλθε 
στην κυριότητα άλλου. Η προσηµείωση ασφαλίζει ορισµένη απαίτηση και ειδικώς 
εκείνη που αναγράφεται και περιγράφεται στη δικαστική απόφαση, που χορηγεί την 
άδεια για την εγγραφή προσηµείωσης. Μετά την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης 
που ασφαλίζεται µε την προσηµείωση, η τελευταία τρέπεται σε υποθήκη και 
ανατρέχει στο χρόνο εγγραφής της προσηµείωσης και θεωρείται σαν να έχει έκτοτε 
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εγγραφεί. Η τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη προϋποθέτει, ότι υπάρχει 
ταυτότητα µεταξύ της απαίτησης που έχει ασφαλιστεί µε την προσηµείωση και 
εκείνης που επιδικάζεται τελεσίδικα µε δικαστική απόφαση ή µε διαταγή πληρωµής, 
που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου. Επίσης, επί αναγγελίας προς κατάταξη σε 
πίνακα κατάταξης, απαιτείται η απαίτηση που αναγγέλλεται να ταυτίζεται µε την 
απαίτηση που εξοπλίζεται µε το προνόµιο της προσηµείωσης ή της υποθήκης, 
διαφορετικά ο αναγγέλων δανειστής έχει χαρακτήρα εγχειρογράφου και όχι 
εµπραγµάτως ασφαλισµένου (προνοµιούχου) πιστωτή (ΑΠ 1330/2006, ΑΠ 
119/2003). Εξάλλου, από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1257, 1258,1265, 
1268, 1291,1292,1297,1295 ΑΚ, 977 παρ. 2, 993 παρ. 1 εδ. β. και 1007 παρ. 1 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαίωµα υποθήκης παρέχει στον ενυπόθηκο δανειστή, 
παράλληλα µε την ενοχική αγωγή κατά του προσωπικού οφειλέτη του και 
εµπράγµατη αγωγή στην οποία υπόκειται και ο τρίτος κύριος που παραχώρησε την 
υποθήκη, καθώς και κάθε τρίτος που απέκτησε κυριότητα µετά την εγγραφή της 
υποθήκης ή που νέµεται µε νόµιµο τίτλο το ενυπόθηκο ακίνητο. Η εµπράγµατη αυτή 
υποθηκική αγωγή, δηλαδή η αξίωση για αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του 
ενυπόθηκου ακινήτου µπορεί να ασκηθεί όχι µόνο από τον ενυπόθηκο δανειστή αλλά 
και από τον προσηµειούχο, αφού η προσηµείωση υποθήκης δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά υποθήκη υπό αναβλητική αίρεση. Η δυνατότητα αυτή της έγερσης της ως άνω 
εµπράγµατης αγωγής και από τον προσηµειούχο o οποίος έχει τίτλο εκτελεστό για 
την αξίωση υπέρ της οποίας εγγράφηκε προσηµείωση υποθήκης, παρέχεται από τις 
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 993 παρ. 1 εδ. β του ΚΠολ∆ και 41 του 
ΕισΝοµΚΠολ∆. Εποµένως, ο προσηµειούχος δανειστής µπορεί, κατ' εφαρµογή των 
άνω διατάξεων να ασκήσει την εµπράγµατο αγωγή και κατά του τρίτου κυρίου ή 
κατά εκείνου που νέµεται µε νόµιµο τίτλο το προσηµειωµένο ακίνητο και ο οποίος 
έτσι ευθύνεται εµπράγµατα, εφόσον βέβαια έχει, ως προαναφέρθηκε τίτλο εκτελεστό. 
Συνεπώς, εξοµοιούται πλήρως ο ενυπόθηκος µε τον προσηµειούχο δανειστή, µε µόνη 
την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ' άρθρο 1007 παρ. 
1 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 14/2006). Ενόψει των ανωτέρω, αν πριν από την τροπή της 
προσηµειώσεως σε υποθήκη λάβει χώρα αναγκαστικός πλειστηριασµός του 
βαρυνοµένου ακινήτου, µε την καταβολή του πλειστηριάσµατος επέρχεται απόσβεση 
των υποθηκών και των προσηµειώσεων που υπάρχουν στο ακίνητο, αλλά ο 
προσηµειούχος δανειστής δεν αποστερείται του δικαιώµατος να αναγγείλει την 
εµπραγµάτως ασφαλισµένη απαίτησή του δια της προσηµειώσεως στον επί του 
πλειστηριασµού υπάλληλο, προκειµένου αυτή να καταταγεί στον πίνακα κατατάξεως 
που συντάσσεται από αυτόν, και στην περίπτωση που το βαρυνόµενο µε την 
προσηµείωση ακίνητο έχει περιέλθει σε τρίτο (άρθρο 1281 ΑΚ), οπότε κατατάσσεται 
κατά την σειρά της εγγραφής της προσηµειώσεως "τυχαίως" ήτοι µε µόνη την αίρεση 
της τελεσιδίκου επιδικάσεώς της, µετά την πλήρωση της οποίας (αιρέσεως) µπορεί ο 
δικαιούχος να την εισπράξει από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού, σύµφωνα µε το 
αρθρ. 975 και 980 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1229/2008). Προς τούτο, όµως, απαιτείται ο 
προσηµειούχος δανειστής να αναγγείλει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού την 
εξοπλισµένη µε προσηµείωση υποθήκης απαίτησή του, η οποία δεν εξοµοιώνεται 
ούτε ταυτίζεται µε την απαίτηση που έχει από το νέο κύριο του ακινήτου (τρίτο), την 
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οποία αναγγέλλει και η οποία δεν έχει εξοπλισθεί µε προσηµείωση, έστω κι αν αυτή 
προέρχεται από την ίδια αιτία µε εκείνη του δικαιοπαρόχου του, οφειλέτη του 
προσηµειούχου δανειστή, ως προς τον οποίο και για την απαίτηση απ' αυτόν, είχε 
εγγραφεί η προσηµείωση. Περαιτέρω, ο εσφαλµένος νοµικός χαρακτηρισµός και η 
εσφαλµένη υπαγωγή της περιγραφόµενης στην αναγγελία απαίτησης στις 
ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που ρυθµίζουν την προνοµιακή κατάταξη των 
δανειστών, όπως είναι και οι διατάξεις των άρθρων 975, 976, 977 και 1007 παρ. 1 του 
ΚΠολ∆, στοιχειοθετούν τον προβλεπόµενο στο άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ λόγο 
αναίρεσης για εσφαλµένη εφαρµογή κανόνων ουσιαστικού δικαίου, τον οποίο ερευνά 
ο Άρειος Πάγος, όταν προβάλλεται σχετική αιτίαση µε το αναιρετήριο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 του ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται 
προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο 
Άρειος Πάγος, αν υποβλήθηκε αίτηµα µε το αναιρετήριο ή µε το δικόγραφο των 
προτάσεων, ή µε αυτοτελές δικόγραφο, (που κατατίθενται τα δύο τελευταία στη 
γραµµατεία του Αρείου Πάγου έως την παραµονή της συζήτησης), διατάσσει µε την 
αναιρετική απόφασή του την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση, που 
υπήρχε πριν από τη εκτέλεση. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ο Άρειος Πάγος 
για να διατάξει την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση, που υπήρχε πριν 
από την εκτέλεση, πρέπει αυτή είτε εκούσια είτε αναγκαστική, να έγινε µε βάση την 
αναιρούµενη απόφαση, και όχι µε άλλη ή άλλο εκτελεστό τίτλο, γιατί στην τελευταία 
περίπτωση την επαναφορά διατάσσει κατά το άρθρο 581 παρ. 3 του ΚΠολ∆, το 
δικαστήριο της παραποµπής ενώπιον του οποίου συζητείται και πάλι η έφεση µετά 
την αναίρεση (ΑΠ 1877/2005). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 980 του Κ.Πολ.∆ αν 
ασκήθηκε από κάποιον από τους δανειστές ανακοπή, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασµού δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε καταβολή προς δανειστή του οποίου η 
κατάταξη προσβάλλεται µε την ανακοπή, που σηµαίνει ότι η διαταγή του 
πλεΙστηριάσµατος προϋποθέτει "τελεσιδικία" του πινάκα κατάταξης (ΑΠ 1380/1994). 
Στην περίπτωση που η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης γίνει τελεσίδικα δεκτή το 
∆ικαστήριο δεν αναπέµπει την υπόθεση στον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο, 
αλλά µεταρρυθµίζει τον πίνακα, αποβάλλει τον καθού η ανακοπή και κατατάσσει 
στην θέση του τον ανακόπτοντα (ΑΠ 1779/2007 και 756/2001). Έτσι, όταν η 
ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης γίνει τελεσίδικα δεκτή, εκτελεστό τίτλο για τη 
διανοµή του εκπλειστηριάσµατος στους καταταχθέντες δανειστές από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όπου έχει κατατεθεί το εκπλειστηρίασµα, αποτελεί 
πλέον η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, γι' αυτό, σε περίπτωση αναίρεσης της 
τελεσιδικίας από το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου, µπορεί να τύχει εφαρµογής η 
διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 του Κ.Πολ.∆ για επαναφορά των πραγµάτων στην 
πρότερα κατάσταση, υπό την έννοια όµως ότι το καταβληθέν, δυνάµει της 
αναιρεθείσης τελεσίδικης απόφασης πλειστηρίασµα στον ηττηθέντα αναιρεσίβλητο, 
για το οποίο είχε καταταγεί στον πίνακα κατάταξης ο νικήσας αναιρεσείων, δεν 
επιστρέφεται σ' αυτόν, αλλά στον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο, αφού, µε µόνη 
την αναίρεση της απόφασης που έγινε δεκτή η ανακοπή και µεταρρυθµίσθηκε ο 
πίνακας κατάταξης, δεν επικυρώνεται αυτοδικαίως ο τελευταίος, το κύρος του οποίου 
θα κριθεί στην µετ' αναίρεση κατά παραποµπή δίκη από το Εφετείο, που θα 
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ερευνήσει το κύρος αυτό, εφόσον, κατ' άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν αναιρεθεί η 
απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την 
απόφαση που αναιρέθηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 76, 556, 558, 559 αριθ. 1, 579, 975, 976, 977, 979, 980 - 985, 977, 993, 
1007,  
ΑΚ: 1257, 1258,1265, 1268, 1274, 1276, 1277, 1291, 1292, 1295,1297,  
ΕισΝΚΠολ∆: 41, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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