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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αγωγή - ∆ιαγραφή αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1364 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαγραφή αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 περ. πρώτη του ΚΠολ∆, κατά την οποία, 
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, 
προκύπτει ότι µε τον προκείµενο λόγο δεν ελέγχεται η παραβίαση των κανόνων του 
δικονοµικού δικαίου. Τέτοιος κανόνας δικονοµικού δικαίου είναι και ο περιεχόµενος 
στο άρθρο 220 παρ. 2 ΚΠολ∆ που ορίζει ότι "αν οι αγωγές και ανακοπές που 
εγγράφηκαν στα βιβλία διεκδικήσεων είναι φανερά αβάσιµες, διατάσσεται η 
διαγραφή τους, κατά τη διαδικασία των αρθρ. 740 επ. Στη συζήτηση κλητεύεται 
υποχρεωτικά αυτός που έχει καταθέσει την αγωγή ή ανακοπή που πρέπει να 
διαγραφεί. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από την κατάθεση, η διαγραφή µπορεί να 
διαταχθεί και χωρίς κλήτευση, αν κατά την κρίση του δικαστηρίου αυτή είναι 
δύσκολη". Ο όρος "φανερά αβάσιµη" αγωγή αναφέρεται σε αγωγή που 
χαρακτηρίζεται ως αβάσιµη χωρίς τη διεξαγωγή αποδεικτικής διαδικασίας. Στον όρο 
αυτόν εµπίπτει η απαράδεκτη αγωγή, η νόµω αβάσιµη αγωγή ή και η ουσία αβάσιµη 
αγωγή, για την οποία το δικαστήριο σχηµατίζει πεποίθηση µόνο από την εκτίµηση 
του δικογράφου της χωρίς να έχει υποχρέωση να διατάξει αποδείξεις (ΑΠ 100/2003). 
Έτσι, σφάλµα του δικαστηρίου ότι η διαγραπτέα αγωγή δεν είναι προφανώς αβάσιµη, 
δεν ελέγχεται µέσω του προβλεπόµενου από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
αναιρετικού λόγου. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 220, 559 αριθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αγωγή - Μεταβολή της βάσης της αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 685 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Απαγόρευση µεταβολής της βάσης της αγωγής. Πρόσθετοι 
λόγοι αναίρεσης. Προθεσµία. Ανωτέρα βία. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
Επιθαλάσσια αρωγή. Παραγραφή αξιώσεων κατά τον ΚΙΝ∆. 
- Κατά το άρθρο 274 ΚΠολ∆, η απαγόρευση µεταβολής της βάσης της αγωγής 
αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής βάσης της. Ιστορική βάση της 
αγωγής είναι κατά το άρθρο 216 παρ. 1α' ΚΠολ∆ το σύνολο των γεγονότων που 
θεµελιώνουν την αγωγή, χωρίς την επίκληση των οποίων δεν είναι εφικτή η διάγνωση 
της επίδικης σχέσεως. Στην περίπτωση αγωγής µε την οποία επιδιώκεται η επιδίκαση 
συµφωνηθείσας εργολαβικής αµοιβής η εκ µέρους του δικαστηρίου της ουσίας 
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παραδοχή ως προκυψάντων εκ των αποδείξεων περιστατικών, που διαφέρουν από 
αυτά που αναφέρονται στην αγωγή, για τα οποία τάχθηκε απόδειξη, κατά το ότι µε 
βάση αυτά επέρχεται διαφορετικός υπολογισµός του µεγέθους της επιδικαζόµενης 
παροχής, δεν επάγεται ουσιώδη µεταβολή του αντικειµένου της δίκης και εκείθεν 
παραβίαση της αρχής της συζητήσεως, της οποίας έκφραση αποτελούν οι αναιρετικοί 
λόγοι του άρθρου 559 αριθ. 8, 9 και 10 ΚΠολ∆. Εποµένως, το δικαστήριο της ουσίας, 
προσδιορίζοντας το ύψος της αµοιβής µε διάφορο υπολογισµό κατά τα ανωτέρω, δεν 
υποπίπτει στις αναιρετικές πληµµέλειες των ως άνω λόγων, λαµβάνοντας υπόψη 
πράγµατα που δεν προτάθηκαν, η δεχόµενο πράγµατα χωρίς απόδειξη ή 
επιδικάζοντας κάτι που δεν ζητήθηκε.  
- Κατά το άρθρο 106 ΚΠολ∆ το δικαστήριο ενεργεί µόνο ύστερα από αίτηση 
διαδίκου και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόµος ορίζει 
διαφορετικά.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εάν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που διαλαµβάνονται σ' αυτό. Από την ανωτέρω 
διάταξη προκύπτει ότι η πληµµέλεια υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει 
σε αποδεικτικό έγγραφο περιεχόµενο καταδήλως διαφορετικό από το αληθινό και όχι 
όταν, από την αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, καταλήγει, από 
λανθασµένη εκτίµηση, σε συµπέρασµα διαφορετικό από εκείνο, το οποίο θεωρεί ως 
ορθό ο αναιρεσείων, διότι τότε πρόκειται για αιτίαση που ανάγεται στην εκτίµηση 
πραγµάτων, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 289 περίπτ. 3 του ΚΙΝ∆ σε ετήσια παραγραφή υπόκεινται, µεταξύ 
άλλων, και οι αξιώσεις από την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του πλοίου. 
Κατά δε το άρθρο 290 περιπτ. 3 του ίδιου Κώδικα σε διετή παραγραφή υπόκεινται οι 
αξιώσεις από την επιθαλάσσια αρωγή ή διάσωση για την πληρωµή της αµοιβής και 
των εξόδων. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η προβλεπόµενη ειδική 
βραχυπρόθεσµη παραγραφή, ετήσια ή διετής κατά περίπτωση, αφορά αξιώσεις 
αµοιβής στρεφόµενες κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή για την παροχή 
υπηρεσιών της ως άνω φύσεως που αφορούν το πλοίο και όχι αξιώσεις κατ' άλλων 
προσώπων, σχετιζόµενες µε τις εν λόγω υπηρεσίες. Έτσι δεν υπόκειται στις 
βραχυχρόνιες αυτές παραγραφές αξίωση για αµοιβή που συµφωνήθηκε µεταξύ του 
παρέχοντος επιθαλάσσια αρωγή και τρίτου, ο οποίος µε σύµβαση έργου ανέλαβε 
έναντι αυτού την εκτέλεση επιµέρους εργασιών εντασσοµένων στην σωστική του 
πλοίου προσπάθεια. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 569 παρ. 2 ΚΠολ∆ οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως ασκούνται 
µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου τριάντα 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, κάτω από το 
οποίο συντάσσεται έκθεση. Αντίγραφο του δικογράφου των προσθέτων λόγων 
επιδίδεται πριν από την ίδια προθεσµία στον αναιρεσίβλητο και τους άλλους 
διαδίκους.  
- Κατά το άρθρο 152 παρ. 1 ΚΠολ∆, ο διάδικος που δεν µπόρεσε να τηρήσει κάποια 
προθεσµία εξαιτίας ανώτερης βίας ή δόλο του αντιδίκου του, έχει δικαίωµα να 
ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση, να ζητήσει 
δηλαδή να προσδοθεί, µε δικαστική απόφαση, στην εµπρόθεσµη διαδικαστική πράξη 
η έννοµη ενέργεια που θα είχε αυτή αν ήταν εµπρόθεσµη. Ως ανώτερη βία νοείται το 
παρακωλυτικό τηρήσεως της προθεσµίας γεγονός που ήταν απρόβλεπτο και δεν 
µπορούσε, στη συγκεκριµένη περίπτωση, να ανατραπεί ούτε µε ενέργειες άκρας 
επιµέλειας και συνέσεως (ΟλΑΠ 29/1992). 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 106, 152, 216, 274, 559 αριθ. 20, 561, 569,  
ΚΙΝ∆: 289, 290, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΕΕµπ∆ 2008, σελίδα 878 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 69 * 
∆ΑΕ & ΕΠΕ 2009, σελίδα 381 * ΕπισκΕ∆ 2009, σελίδα 87, σχολιασµός Αχιλλέας 
Μπεχλιβάνης * Ελ∆νη 2010, σελίδα 764  
 
Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1908 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής µε τις προτάσεις. Τροπή 
καταψηφιστικού αιτήµατος σε αναγνωριστικό. Μερική παραίτηση από δικόγραφο. 
Εργατικές διαφορές. Παραγραφή. Σε ετήσια παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις του 
πλοιάρχου και του πληρώµατος για µισθούς και λοιπές παροχές. Μεταβίβαση 
επιχείρησης ή οµάδας περιουσίας. Εις ολόκληρον ευθύνη. 
- Kατά το άρθρ. 223 του ΚΠολ∆ είναι επιτρεπτή η παραίτηση του ενάγοντος ολική ή 
µερική από του καταψηφιστικού αιτήµατος και ο περιορισµός της αγωγής σε εν µέρει 
καταψηφιστικό και εν µέρει αναγνωριστικό του δικαιώµατος αίτηµα. Στην περίπτωση 
αυτή ο περιορισµός του αιτήµατος, αν και θεωρείται κατά το άρθρ. 295 § 1 εδ. β' του 
ιδίου κώδικα ως µερική παραίτηση από το δικόγραφο, δεν κρίνεται κατά τις διατάξεις 
που αφορούν την παραίτηση από το δικόγραφο αλλά εφαρµόζονται οι διατάξεις που 
προβλέπουν τη θεµιτή µεταβολή του αιτήµατος της αγωγής, µε συνέπεια να είναι 
παραδεκτός ο περιορισµός του αιτήµατος και µε τις προτάσεις, ακόµη και µε την 
προσθήκη αυτών κατά τους όρους του άρθρ. 223 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 907/2004). 
- Mε τον από τον αρ. 19 του άρθρ. 559 του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως ελέγχονται οι 
παραβιάσεις κανόνων ουσιαστικού και όχι δικονοµικού δικαίου, όπως είναι η διάταξη 
του άρθρ. 223 του ΚΠολ∆. 
- Εφόσον όµως η προσβαλλόµενη απόφαση δέχθηκε ότι η έδρα των δύο εταιρειών 
ήταν στο εξωτερικό, οι αναιρεσείοντες ισχυρίζονται κατά το πρώτο σκέλος του λόγου 
αυτού της αναίρεσης ότι το Εφετείο έπρεπε να απορρίψει την αγωγή ως απαράδεκτη, 
άλλως ως αβάσιµη, αφού οι ενάγοντες δεν ισχυρίσθηκαν ούτε στην αγωγή υπήρχε 
επικουρική βάση περί της ευθύνης των αναιρεσειόντων και ειδικότερα του τρίτου εξ 
αυτών που να στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι η έδρα των εταιρειών ήταν στην 
αλλοδαπή, ώστε να κριθεί η εφαρµογή του Ν. 762/1978 ως προς αυτόν. Ο λόγος 
αυτός αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως απαράδεκτος, διότι από την 
παραδεκτώς γενόµενη επισκόπηση του δικογράφου της εφέσεως προκύπτει ότι οι 
αναιρεσείοντες δεν είχαν προβάλει τον πιο πάνω ισχυρισµό στο δικαστήριο που 
εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, αφού µοναδικούς λόγους της έφεσής των 
συνιστούσαν οι ενστάσεις παραγραφής και εξόφλησης των επίδικων αξιώσεων 
(καθώς και ο ισχυρισµός περί µη εφαρµογής των ελληνικών συλλογικών συµβάσεων 
ναυτικής εργασίας, που δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας δίκης) και δεν είναι 
εξ εκείνων που εµπίπτουν σε κάποια από τις διαλαµβανόµενες στο άρθρ. 562 παρ. 2 
του ΚΠολ∆ εξαιρέσεις. 
- Κατά το άρθρο 128 παρ. 4 του ΚΠολ∆, αν η επίδοση γίνει µε θυροκόλληση λόγω 
απουσίας του παραλήπτη από την κατοικία του ή απουσίας ή ανυπαρξίας των άλλων 
προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, τότε το αργότερο την 
επόµενη της θυροκόλλησης εργάσιµη ηµέρα πρέπει να παραδοθεί αντίγραφο του 
θυροκολληθέντος εγγράφου στα χέρια του προϊσταµένου και ελλείψει αυτού του 
αξιωµατικού υπηρεσίας του αστυνοµικού τµήµατος ή σταθµού της περιφέρειας της 
κατοικίας και να ταχυδροµηθεί προς τον παραλήπτη έγγραφη ειδοποίηση για το 
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θυροκολληθέν έγγραφο. Η επίδοση θεωρείται, κατ' άρθ. 136 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, 
ότι συντελέσθηκε µε τη θυροκόλληση του εγγράφου, µε την προϋπόθεση ότι έγιναν 
όσα ορίζονται παραπάνω. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των 
διατάξεων των αρθρ. 122, 124 παρ. 2, 128 παρ. 1-3, 139, 435 και 440 του ΚΠολ∆, η 
βεβαίωση στην έκθεση επιδόσεως ότι στη συγκεκριµένη διεύθυνση, όπου έγινε η 
επίδοση του εγγράφου, είναι η κατοικία αυτού που το παρέλαβε, είναι περιστατικό 
την αλήθεια του οποίου όφειλε να διαπιστώσει ο δικαστικός επιµελητής και εντεύθεν 
αυτό επιδέχεται ανταπόδειξη χωρίς να προσβληθεί ως πλαστό, το βάρος δε της 
ανταποδείξεως φέρει σύµφωνα µε τη διάταξη του αρθρ. 338 του ίδιου κώδικα, 
εκείνος που αµφισβητεί την αλήθεια της σχετικής βεβαίωσης στην έκθεση του 
επιµελητή. Κατά δε το αρθρ. 159 παρ. 3 του ΚΠολ∆, η ακυρότητα της επίδοσης του 
αρθρ. 128 παρ. 4 του ίδιου κώδικα, ως παράβαση διατάξεως που ρυθµίζει τη 
διαδικασία διαδικαστικής πράξεως, ερευνάται µετά από πρόταση των διαδίκων και µε 
τη συνδροµή των στοιχείων της βλάβης. 
- Κατά το αρθρ. 289 παρ. 1 του ΚΙΝ∆, σε ετήσια παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις 
του πλοιάρχου και του πληρώµατος για µισθούς και λοιπές παροχές, κατά δε το αρθρ. 
291 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, η παραγραφή των αξιώσεων αυτών αρχίζει µόλις λήξει 
το έτος εντός του οποίου συµπίπτει η αφετηρία αυτής. Τέλος, στο άρθρο 270 παρ. 2 
ΑΚ ορίζεται ότι, για τις αξιώσεις ειδικότερα του άρθρου 250, µεταξύ των οποίων 
είναι και εκείνες των εργατών για µισθό ή άλλες αµοιβές, η νέα παραγραφή αρχίζει 
µόλις λήξει το έτος εντός του οποίου περαιώθηκε η διακοπή. Από τις παραπάνω 
διατάξεις προκύπτει, ότι για τις αξιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 289 ΚΙΝ∆, επί 
διακοπής της οριζόµενης ετήσιας παραγραφής αυτών, µε την άσκηση της σχετικής 
αγωγής ή κατόπιν άλλης διαδικαστικής πράξεως των διαδίκων ή του δικαστηρίου, η 
νέα παραγραφή δεν αρχίζει αµέσως µετά την τελευταία διαδικαστική πράξη, αλλά 
από την λήξη του έτους, κατά το οποίο συνέβη η διαδικαστική πράξη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 270 παρ. 2 ΑΚ, που εφαρµόζεται συµπληρωµατικώς στην προκειµένη 
περίπτωση, διότι στον ΚΙΝ∆ δεν ρυθµίζεται το ζήτηµα του χρόνου ενάρξεως της 
παραγραφής µετά την διακοπή της (ΟλΑΠ 5/1992). Η παραγραφή που διεκόπη, κατά 
το άρθρο 261 του ΑΚ και 221 του ΚΠολ∆, µε την επίδοση της αγωγής, αρχίζει εκ 
νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου, όταν δε 
απρακτούν οι διάδικοι µπορεί να συµπληρωθεί εν επιδικία, εάν µεταξύ δύο 
διαδικαστικών πράξεων παρήλθε ολόκληρος ο απαιτούµενος για την παραγραφή 
χρόνος, χωρίς να µεσολαβήσει νέα διαδικαστική πράξη ή άλλος λόγος διακοπής πριν 
από την τελεσίδικη περάτωση της δίκης. Ακόµη, η παραγραφή διακόπτεται, κατά το 
άρθρ, 260 του ΑΚ, µε την αναγνώριση της αξιώσεως από τον υπόχρεο. Η 
αναγνώριση µπορεί να γίνει µε οποιαδήποτε ενέργεια και συµπεριφορά του οφειλέτη 
απέναντι στον δανειστή, ακόµη και προφορικά, αρκεί να προκύπτει κατ' 
αντικειµενική κρίση ότι ο πρώτος, ευρισκόµενος σε πλήρη επίγνωση της αξιώσεως 
του τελευταίου, θεωρεί αυτήν υπάρχουσα. Η ενέργεια και συµπεριφορά του οφειλέτη 
δεν είναι αναγκαίο να έχει δικαιοπρακτικό χαρακτήρα ή να συνιστά συµβατική ή 
µονοµερή αναγνώριση της αξιώσεως ή σύµβαση αναγνώρισης χρέους, κατά την 
έννοια του άρθρ. 873 του ΑΚ, πρέπει δε να αποδεικνύεται πριν από τη συµπλήρωση 
της παραγραφής. Εξάλλου, η ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης, άρα και της 
επίδοσης της αγωγής, εφόσον προβάλλεται νοµίµως, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρ. 159 και. 160 του ΚΠολ∆ και αποδεικνύεται η βασιµότητά της από τον 
προτείνοντα την ακυρότητα, δεν επιφέρει διακοπή της παραγραφής. 
- Επειδή από το αρθρ. 479 του ΑΚ συνάγεται ότι σε περίπτωση µεταβίβασης 
περιουσίας ή επιχείρησης ως συνόλου επέρχεται εκ του νόµου σωρευτική αναδοχή 
των µέχρι τη µεταβίβαση χρεών που ανήκουν στην περιουσία ή επιχείρηση και ο νέος 
κτήτορας ευθύνεται µέχρι την αξία των στοιχείων της περιουσίας ή επιχείρησης που 
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µεταβιβάσθηκε, εφόσον, προκειµένου περί ειδικού αντικειµένου, αυτός κατά τη 
µεταβίβαση γνώριζε ότι αποτελούσε το µοναδικό ή το σπουδαιότερο στοιχείο της 
περιουσίας ή επιχείρησης, έτσι δε ότι απέκτησε περιουσία ή επιχείρηση ως σύνολο. 
Εξάλλου, από τα αναλογικώς εφαρµοζόµενα προς εξεύρεση του εφαρµοστέου 
δικαίου επί εξωσυµβατικών ενοχών αρθρ. 4 παρ. 1 εδ α' της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της 
Ρώµης, που κυρώθηκε µε τον Ν.1792/1988 και ισχύει από 1.4.1991 και 25 εδ. β' του 
ΑΚ, συνάγεται ότι εφαρµοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο που αρµόζει στη σχέση από το 
σύνολο των προτεινοµένων από τους διαδίκους και αποδεικνυοµένων ειδικών 
συνθηκών, οι οποίες συνεκτιµώνται ανάλογα µε τη στενότητα ή χαλαρότητα που 
έχουν µε την έννοµη σχέση. Στοιχεία δε που συγκροτούν τις ειδικές συνθήκες είναι 
µεταξύ άλλων ο τόπος κατάρτισης και εκτέλεσης της σύµβασης, η κατοικία ή έδρα 
των µερών και ο τόπος επαγγελµατικής δραστηριότητας των συµβληθέντων. Η ως 
άνω ενοχική σχέση (ευθύνη) εκ του νόµου δεν διέπεται από το δίκαιο βάσει του 
οποίου κρίνεται η τυχόν υφιστάµενη υποσχετική σύµβαση περί µεταβιβάσεως της 
περιουσίας ή επιχείρησης (λ.χ. πώληση), που είναι κατ' αρχήν, σύµφωνα µε τα αρθρ. 
25 εδ. α' του ΑΚ και 3 της Σύµβασης της Ρώµης, το δίκαιο που επέλεξαν τα 
συµβαλλόµενα µέρη. Οι διατάξεις των αρθρ. 4 έως 33 του ΑΚ και οι άλλοι 
ειδικότεροι περί συγκρούσεως νόµων κανόνες ιδ.δ.δ. αποτελούν κανόνες ουσιαστικού 
δικαίου, η παράβαση των οποίων ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από το άρθρο 559 αρ. 1 
του ΚΠολ∆. Υπόκειται έτσι στον αναιρετικό έλεγχο η κρίση του δικαστή της ουσίας 
ως προς το εάν µε βάση τα ανελέγκτως γενόµενα δεκτά περιστατικά περί των ειδικών 
συνθηκών, το καθορισθέν ως εφαρµοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο που αρµόζει στη 
σχέση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 122, 124, 128, 136, 139, 159, 160, 223, 295, 435, 440, 559 αριθ. 19, 
ΑΚ: 221, 260, 261, 479, 873, 
ΚΙΝ∆: 289, 
Ν∆: 762/1978,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΕΕ∆ 2009, σελίδα 417, σχολιασµός Στυλιανός Βλαστός 
* Ελ∆νη 2010, σελίδα 762  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1369 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ερηµοδικία διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν 
κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης 
ή εµφανιστεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιός επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο 
απολειπόµενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν 
όµως την επισπεύδει ο αντίδικος του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος ή ο µη 
παριστάµενος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. 
Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε αλλά όχι νόµιµα και 
εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους 
διαδίκους και η υπόθεση επαναφέρεται µε νέα κλήση.  
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 576, 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 576, 
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1507 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Απαράδεκτο συζήτησης αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθ. 576 παρ. 1 - 3 ΚΠολ∆, αν κατά την συζήτηση της αίτησης αναίρεσης 
κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί (ή δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που 
ορίζει ο νόµος), εξετάζεται αυτεπάγγελτα, ποιός επισπεύδει την συζήτηση της 
υπόθεσης. Αν η συζήτηση επισπεύδεται από τον διάδικο που εµφανίσθηκε και δεν 
εµφανίσθηκε ο αντίδικός του, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση αποδεικτικό 
επίδοσης της σχετικής κλήσης προς συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται από 
τον απολιπόµενο διάδικο, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που 
επιδόθηκε. Αν δεν προκύπτει, ποιός από τους διαδίκους επισπεύδει την συζήτηση, 
αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 576, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1312 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. Αναίρεση κατά 
των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων. 
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικώς 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 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη 
σαφή έννοια του άρθρου 559 παρ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, λόγο αναίρεσης µόνο αν αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν 
και όχι προς έµµεση απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν.  
Εξάλλου, για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός της αναίρεσης πρέπει να εκτίθεται 
στον ίδιο η έννοια που αποδόθηκε στον κανόνα δικαίου, που χαρακτηρίζεται 
εσφαλµένη και η κατά τη γνώµη του αναιρεσείοντος ορθή, που προκύπτει από τα 
επικαλούµενα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία παρέλειψε να χρησιµοποιήσει 
(ΟλΑΠ 2/2008, 8, 10, 11/2005, ΑΠ 2044 και 1993/2009) και επιπλέον πρέπει να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια είναι ειδικότερα τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
που παραβιάστηκαν, καθώς και ο κανόνας δικαίου, του οποίου την ερµηνεία και 
εφαρµογή αφορούν τα εν λόγω διδάγµατα, αφού, αλλιώς, καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 3 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που 
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εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση 
µόνο .... αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή 
δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα, προκύπτει, ότι ο αµέσως πιο πάνω λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται µόνο, όταν η παραβίαση αφορά την αρµοδιότητα του ίδιου του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου που δίκασε ως Εφετείο και εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και 
όχι όταν το ως Εφετείο δικάζον Πολυµελές Πρωτοδικείο, επιλαµβανόµενο έφεσης 
που υπάγεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 18 αριθ. 2 ΚΠολ∆, στην αρµοδιότητά του, 
κρίνει εσφαλµένα, ότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ήταν ή δεν ήταν καθ' ύλην 
αρµόδιο (ΟλΑΠ 5/2003, ΟλΑΠ 3/1991).  
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 61 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. 
Εργατικές διαφορές. Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 670 εδ. α' ΚΠολ∆, κατά την ειδική διαδικασία των 
εργατικών διαφορών (άρθρα 664 έως 676), οι διάδικοι έως το τέλος της συζήτησης 
στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους µέσα. Κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 671 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠολ∆ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούµενη 
κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, στην πιο πάνω ειδική διαδικασία για την εξασφάλιση 
ταχύτητας εκδίκασης των διαφορών αυτών λόγω της ιδιαιτερότητας τους, οι διάδικοι 
οφείλουν να προσάγουν στο Εφετείο "έως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο 
όλα τα αποδεικτικά τους µέσα" (µάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα) και, 
συνεπώς, είναι απαράδεκτα τα αποδεικτικά µέσα, αν οι διάδικοι τα προσάγουν µετά 
το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 1 και 3, 270 παρ. 1 εδ. β' , παρ. 4 εδ. α' , 
παρ. 5 εδ. α' και β' και παρ. 6 εδ. α' ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη διαδικασία 
της δευτεροβάθµιας δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολ∆) αλλά και στις ειδικές 
διαδικασίας, αφού δεν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών 
(άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολ∆), όπως ίσχυαν οι διατάξεις αυτές κατά τον κρίσιµο χρόνο 
της συζητήσεως της προκείµενης υποθέσεως ενώπιον του εκδόσαντος την 
προσβαλλόµενη απόφαση Εφετείου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ενώπιον του 
Εφετείου οι διάδικοι πρέπει µαζί µε τις προτάσεις το αργότερο κατά την συζήτηση 
στο ακροατήριο να καταθέσουν προαποδεικτικώς όλα τα αποδεικτικά και 
διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται µε τις προτάσεις τους. Η συζήτηση και η 
διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνεται σε µία δικάσιµο. Μετά το πέρας της 
συζήτησης στο ακροατήριο και έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης ηµέρας από τη 
συζήτηση οι διάδικοι µπορούν να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, η 
οποία περιορίζεται στην αξιολόγηση των αποδείξεων. Έτσι, στην κατ' έφεση δίκη 
στις ειδικές διαδικασίες, η επίκληση και προσκοµιδή όλων των αποδεικτικών µέσων 
πρέπει να γίνεται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οπότε όλοι οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί προτείνονται προφορικά και όσοι δεν περιέχονται στις 
προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά, ενώ µετά το πέρας της συζήτησης µε την 
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προσθήκη στις προτάσεις επιτρέπεται µόνον αξιολόγηση των αποδείξεων που έχουν 
ήδη προσκοµισθεί κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, προκύπτει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται και αν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις 
που δεν προσκοµίστηκαν. Κατά την εν λόγω διάταξη σε συνδυασµό και µε τις 
διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β' , 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, ως 
αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε (ΑΠ 
324/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 237, 270, 559 αριθ. 11β, 670, 671, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 697 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 650 
Έτος: 2006 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆ η 
γενική βεβαίωση της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα 
αποδεικτικά έγγραφα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι καλύπτει όλα 
τα αποδεικτικά έγγραφα, ανεξαρτήτως αν είναι δηµόσια ή ιδιωτικά, ή προσκοµίζονται 
προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, εκτός εάν από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν 
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι έχει ληφθεί υπόψη ορισµένο τέτοιο έγγραφο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2006  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 958 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση 
περιεχοµένου αποδεικτικού εγγράφου. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά 
µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περίπτωση γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
της απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου 
αυτού αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν πράγµατι λήφθηκαν 
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν 
και προσκόµισαν οι διάδικοι, τα οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει 
υπόψη, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340, και 
346 ΚΠολ∆. Καµιά, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και την ειδική 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα, αλλά αρκεί η γενική βεβαίωση του 
δικαστηρίου της ουσίας ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος µόνο αναφερόµενα 
αποδεικτικά µέσα. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε το όλο 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκε υπόψη 
κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης. 
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- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού, κατά την έννοια 
των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆, εγγράφου, δηλαδή υπέπεσε σε λάθος κατά την 
ανάγνωση του εγγράφου, µε το να αποδώσει σ' αυτό περιεχόµενο καταδήλως 
διαφορετικό από το αληθινό, στη συνέχεια δε κατέληξε, στηριζόµενο σ' αυτό µόνο ή 
κυρίως σ' αυτό στην περίπτωση συνεκτίµησης µε άλλα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα 
πόρισµα για πραγµατικά γεγονότα που έχουν επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο, χωρίς να αναγνώσει 
εσφαλµένα το έγγραφο, εκτίµησε το περιεχόµενο του και µετά τη συνεκτίµηση του 
και µε τις υπόλοιπες αποδείξεις κατέληξε σε πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που 
θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, µη αποδίδοντας σ' αυτό την αποδεικτική αξία που του 
αποδίδει ο τελευταίος. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος 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 
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. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 20, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1524 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι τα 
έγγραφα προς άµεση ή έµµεση απόδειξη λαµβάνονται υπόψη όχι αυτεπαγγέλτως 
αλλά µετά από επίκλησή τους, που αποδεικνύεται από τις έγγραφες προτάσεις της 
συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση είτε από το διάδικο 
που τα προσκόµισε για να τα χρησιµοποιήσει κατά του αντιδίκου του, είτε από τον 
τελευταίο κατ' εκείνου. Με την προϋπόθεση δε της συνδροµής τόσο της προσκοµιδής 
όσο και της επίκλησης εγγράφων, αν αυτά δεν ληφθούν υπόψη, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
Εξάλλου, σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση του εγγράφου, όταν είναι ειδική και 
από αυτήν προκύπτει η ιδιότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις 
προτάσεις της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση είτε 
µε αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων 
προτάσεων προηγούµενης 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 µόνο αναφορά σε όλα 
τα έγγραφα, που ο διάδικος είχε επικαλεστεί και προσκοµίσει πρωτοδίκως, χωρίς 
παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλόµενων πρωτόδικων προτάσεων, 
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όπου περιέχεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου (ΟλΑΠ 9/2000). Η 
ενσωµάτωση, επίσης, στις προτάσεις της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση των προτάσεων προηγούµενων συζητήσεων στις οποίες και 
µόνο γίνεται σαφής επίκληση των εγγράφων δεν συνιστά νόµιµο τρόπο επαναφοράς 
του συγκεκριµένου µέρους των εν λόγω προτάσεων και, συνακόλουθα, νόµιµο τρόπο 
επίκλησης των εγγράφων (ΟλΑΠ 9/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 16 του ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 241 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναίρεση λόγω παράβασης των διατάξεων για το 
δεδικασµένο. Προϋποθέσεις δεδικασµένου. Αγωγή αόριστη. Έννοια διαφυγόντος 
κέρδους. Παράβαση κανόνα δικαίου. Ευθύνη από αδικοπραξία. Ανεπαρκής ή 
αντιφατική αιτιολογία. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 324, 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει 
δεδικασµένο. Ο Άρειος Πάγος ελέγχει τόσο το αν τα πραγµατικά περιστατικά που 
έγιναν δεκτά συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου όσο και την κρίση για τη 
συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων του δεδικασµένου, εφόσον η κρίση αυτή 
στηρίζεται σε διαδικαστικά έγγραφα, η εκτίµηση του περιεχοµένου των οποίων, 
ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Η κρίση αυτή δεν υπόκειται, στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου, όταν στηρίχθηκε µόνο σε άλλα µη διαδικαστικά έγγραφα και αποδεικτικά εν 
γένει µέσα. 
- Κατά το άρθρο 324 ΚΠολ∆, δεδικασµένο υπάρχει µόνο για το δικαίωµα που 
κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και για την ίδια ιστορική και 
νοµική αιτία. Απαιτείται, εκτός των άλλων, και ταυτότητα ιστορικής και νοµικής 
αιτίας, καθώς και ταυτότητα του αντικειµένου της διαφοράς, µε εκείνη που ήδη 
κρίθηκε 
- Κατά τα άρθρα 559 αριθ. 1, 8, 14 η νοµική αοριστία της αγωγής ελέγχεται, αν το 
δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας της αγωγής κρίσεώς του 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος προς θεµελίωση του 
δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα και η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία όταν δεν 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη θεµελίωση του αιτήµατος της 
αγωγής. 
- Κατά το άρθρο 298 εδ. β ΑΚ, διαφυγόν κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά 
κανείς σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις. 
Τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία κέρδους, επιτρέπουν στον 
εναγόµενο να αµυνθεί και καθιστούν δυνατή στον δικαστή της ουσίας την εκτίµηση 
της πιθανότητας επελεύσεως της ζηµίας, πρέπει να εκτίθενται στην αγωγή 
λεπτοµερώς. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για ευθεία παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα. 
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαίτια, ζηµιογόνα πράξη ή παράλειψη, µπορεί να 
θεµελιώσει ευθύνη από αδικοπραξία, αν, και χωρίς συµβατική σχέση διαπραττοµένη, 
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θα ήταν καθεαυτή παράνοµη, ως αντικείµενη στο γενικό καθήκον, να µη ζηµιώσει 
κάποιος υπαιτίως άλλον. 
-Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο επαρκή και 
χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία, σύµφωνα, είναι αναγκαία για 
τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 322, 324, 331, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 16,  
ΑΚ: 298, 914,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 965, σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1459 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 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. Υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω αντιφατικών ή ανεπαρκών αιτιολογιών, 
κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 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 εφαρµογής της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δεν συντρέχουν 
οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις 
παραδοχές της απόφασης, δεν µπορεί να ελεγχθεί η ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου 
από το δικαστήριο της ουσίας. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ.β' του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν 
το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής, είναι οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
αποτελούν την ιστορική βάση και, εποµένως, θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης. Πράγµατα, κατά την έννοια της διάταξης του 
άρθρου 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, είναι και οι λόγοι έφεσης που περιέχουν παράπονα 
κατά της πρωτοβάθµιας δίκης, τα οποία αφορούν αυτοτελείς ισχυρισµούς (ΟλΑΠ 
25/2003, ΟλΑΠ 11/1996).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού, κατά την έννοια των άρθρων 
339 και 432 επ. ΚΠολ∆, εγγράφου, δηλαδή υπέπεσε σε λάθος κατά την ανάγνωση 
του εγγράφου, µε το να αποδώσει σ' αυτό περιεχόµενο καταδήλως διαφορετικό από 
το αληθινό, στη συνέχεια δε κατέληξε, στηριζόµενο σ' αυτό µόνο ή κυρίως σ' αυτό 
στην περίπτωση συνεκτίµησής του µε άλλα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα πόρισµα για πραγµατικά 
γεγονότα που έχουν επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εποµένως, δεν ιδρύεται ο 
λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο, χωρίς να αναγνώσει εσφαλµένα το έγγραφο, 
εκτίµησε το περιεχόµενό του και µετά τη συνεκτίµησή του και µε τις υπόλοιπες 
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αποδείξεις κατέληξε σε πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο 
αναιρεσείων, µη αποδίδοντας σ' αυτό την αποδεικτική αξία που του αποδίδει ο 
τελευταίος (ΟλΑΠ 2/2008).  
- 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, 340 και 346 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 2/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1434 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο, παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως στηρίζουν το αίτηµα 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης, ή αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν 
άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από 
το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. Πράγµα, υπό την έννοια αυτή, αποτελεί 
και ο λόγος της έφεσης που περιέχει παράπονο κατά της απόφασης του 
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε αυτοτελής ισχυρισµός του 
εκκαλούντος ή έγινε δεκτός αυτοτελής ισχυρισµός του αντιδίκου του. ∆εν 
στοιχειοθετείται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης αν ο αυτοτελής πραγµατικός 
ισχυρισµός λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας και απορρίφθηκε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψη του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/96).  
- Παραµόρφωση εγγράφων, που ιδρύει τον από τον αριθµό 20 του αρθρ. 559 του 
ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης, συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σε 
ορισµένο αποδεικτικό έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που προκύπτει 
από το περιεχόµενό του ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία ενός πραγµατικού 
γεγονότος, δηλαδή όταν υπήρξε λανθασµένη "ανάγνωση" του κειµένου του εγγράφου 
ή παράλειψη αναγνώσεως κρίσιµων φράσεων αυτού. ∆εν υπάρχει όµως 
παραµόρφωση µε την πιο πάνω έννοια όταν το δικαστήριο από την εκτίµηση και 
αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου καταλήγει, έστω και 
εσφαλµένα, σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ορθό ο αναιρεσείων, 
διότι τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την ανέλεγκτη από τον Άρειο Πάγο 
εκτίµηση πραγµάτων.  
- Για τη ίδρυση του προβλεπόµενου από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' του 
ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης της µη λήψης υπόψη από το δικαστήριο αποδεικτικών 
µέσων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, δεν αρκεί η προσκοµιδή του 
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εγγράφου, αλλά πρέπει να γίνεται και νόµιµη επίκληση αυτού µε τις προτάσεις στο 
Εφετείο. ∆εν συνιστά δε, κατ' άρθρο 240 του αυτού Κώδικα, που έχει εφαρµογή για 
την ταυτότητα του νοµικού λόγου και στην επίκληση εγγράφων, νόµιµη επίκληση η 
ενσωµάτωση των προτάσεων των προηγούµενων συζητήσεων στις οποίες 
µνηµονεύονται τα έγγραφα (ΟλΑΠ 9/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1451 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ως "πράγµατα", για να ιδρυθεί ο από το αρθ. 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, λόγος 
αναίρεσης, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. Οι λόγοι έφεσης και οι 
πρόσθετοι λόγοι, αποτελούν "πράγµατα", όταν έχουν αυτοτέλεια, δηλαδή όταν 
αφορούν αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς ή άρνηση αυτοτελών ισχυρισµών (Ολ 
ΑΠ 11/1996). Αντιθέτως, δεν αποτελεί "πράγµα" και συνεπώς, δεν ιδρύεται ο λόγος, 
αν δεν ληφθεί υπόψη η αιτιολογηµένη άρνηση και γενικά η άρνηση της αγωγής, 
ανταγωγής ή ένστασης καθώς και τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (Ολ ΑΠ 469/1984, ΑΠ 1121/1998), έστω και εάν 
προτείνονται ως λόγοι έφεσης. 
Επίσης, δεν συνιστά τον προκείµενο λόγο η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας περιστατικών διευκρινιστικών, που προέκυψαν από το αποδεικτικό υλικό, 
µολονότι δεν είχαν περιληφθεί στην ιστορική βάση της αγωγής (ΑΠ 483/2001, ΑΠ 
848/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 562 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2032 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναφορά της νοµικής πληµµέλειας στον λόγο της αναίρεσης. 
Παράβαση κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παράλειψη χρήσης διδαγµάτων 
κοινής πείρας. Μη λήψη υπόψη προταθέντων πραγµάτων. Μη νόµιµη σύνθεση 
δικαστηρίου. Σύνθεση τριµελούς πολιτικού εφετείου. Λήψη υπόψη µη 
προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 578 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι στον λόγο αναιρέσεως πρέπει να εκτίθεται κατά τρόπο σαφή, ορισµένο 
και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση, 
ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί αν και σε ποιο από τους περιοριστικώς 
αναφεροµένους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆ λόγους εµπίπτει η προβαλλόµενη αιτίαση.  
- Ειδικότερα ως προς µεν τον εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, που 
συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου µη 
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εφαρµοστέο ή παρέλειψε την εφαρµογή του εφαρµοστέου, είτε προσέδωσε στον 
εφαρµοσθέντα κανόνα έννοια διαφορετική από εκείνη την οποία έχει, για να είναι 
ορισµένος και κατά συνέπεια παραδεκτός, δεν αρκεί να µνηµονεύονται ή και να 
παρατίθενται οι διατάξεις που φέρονται ότι παραβιάσθηκαν, και µάλιστα ενάριθµα, 
καθώς και η νοµική κρίση του δικαστηρίου για την έννοια αυτών, αλλά απαιτείται επί 
πλέον να εκτίθενται σαφώς και τα πραγµατικά γεγονότα που έγιναν δεκτά από το 
δικαστήριο της ουσίας και σε τι συνίσταται το σφάλµα της αποφάσεως περί την 
ερµηνεία ή την εφαρµογή του νόµου.  
- Ως προς δε τον εκ του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, που ιδρύεται 
όταν η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες ή έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς αιτιολογίες σε ζήτηµα που 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, για να είναι ορισµένος και κατά 
συνέπεια παραδεκτός, πρέπει, εκτός της παραθέσεως των παραδοχών του 
δικαστηρίου της ουσίας, να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η αποδιδόµενη στην 
προσβαλλόµενη απόφαση πληµµέλεια της ελλείψεως νόµιµης βάσεως. ∆ιαφορετικά ο 
λόγος της αναιρέσεως, κατ' αµφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, είναι αόριστος, η 
αοριστία δε αυτή δεν δύναται να συµπληρωθεί µε παραποµπή στο δικόγραφο της 
αγωγής ή της εφέσεως ή στις προτάσεις του αναιρεσείοντος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. β. ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας, για την ανεύρεση µε βάση αυτά της αληθινής εννοίας 
κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτόν των πραγµατικών περιστατικών της 
διαφοράς και όχι όταν παραβίασε τα διδάγµατα της κοινής πείρας κατά την εκτίµηση 
των αποδείξεων. Ως διδάγµατα δε της κοινής πείρας θεωρούνται 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 εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση 
απόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν. Για το ορισµένο του ως άνω λόγου πρέπει 
να εκτίθενται ποία είναι τα διδάγµατα της κοινής πείρας τα οποία παραβίασε το 
Εφετείο.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης κατά της 
απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. ∆εν στοιχειοθετείτε 
όµως ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 2 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν το 
δικαστήριο δεν είχε τη νόµιµη σύνθεση ή έλαβε µέρος στη σύνθεσή του δικαστής του 
οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση ή κατά του οποίου είχε ασκηθεί αγωγή 
κακοδικίας. 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 κατά βαθµό αριθµό των δικαστών που απαιτούνται για 
τη σύνθεσή του.  
- Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1δ' και 5 του Ν. 
1756/1988 "Κώδικας οργανισµού των δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών 
λειτουργών" το τριµελές πολιτικό εφετείο συγκροτείται από πρόεδρο εφετών και δύο 
εφέτες και οι δικαστές αυτοί, αν κωλύονται, αναπληρώνονται, κατά σειρά 
αρχαιότητας, από άλλο δικαστή της ίδιας συνθέσεως ή του ίδιου δικαστηρίου, που 
ορίζεται µε πράξη του δικαστή που διευθύνει το εφετείο. Η αναπλήρωση είναι θέµα 
εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου και δεν είναι αναγκαίο για την εγκυρότητα 
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των πράξεων των συµµετεχόντων στη σύνθεση δικαστών να µνηµονεύεται στην 
απόφαση που εκδίδει το δικαστήριο, ότι η αναπλήρωση των αρχαιοτέρων δικαστών, 
οι οποίοι κατ' αρχήν, καλούνται στη σύνθεση του δικαστηρίου, έγινε µε πράξη του 
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, µε αναφορά µάλιστα του αριθµού της πράξεως 
αυτής, ούτε ότι έγινε λόγω κωλύµατος και ποιού, καθόσον ο νόµος δεν αξιώνει κάτι 
τέτοιο. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 256 παρ.1 β' και 305 αριθ. 1 και 2 
του ΚΠολ∆, τόσο στα πρακτικά που συντάσσονται για την προφορική συζήτηση στο 
ακροατήριο, όσο και στο πρωτότυπο της απόφασης, αναγράφεται η σύνθεση του 
δικαστηρίου και µάλιστα όχι µόνο ο αριθµός και ο βαθµός των δικαστών που 
συγκρότησαν το δικαστήριο, αλλά και τα ονοµατεπώνυµα των δικαστών. Εάν δεν 
υπάρχει διαφορά µεταξύ της απόφασης και των πρακτικών, υπερισχύει η αναγραφή 
στα πρακτικά (άρθρο 312 παρ.2 ΚΠολ∆).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολ∆, για να θεµελιωθεί ο 
προβλεπόµενος από τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως, που στηρίζεται στο ότι το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν 
προσκοµίστηκαν, όπως είναι και τα έγγραφα, απαιτείται, εκτός ων άλλων, να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο ο ισχυρισµός για την απόδειξη του οποίου λήφθηκαν 
υπόψη, οι λόγοι για τους οποίους ο ισχυρισµός αυτός ασκεί ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης και έχει εποµένως επίδραση στο διατακτικό της αποφάσεως, καθώς 
και το αποδεικτικό περιεχόµενο αυτών, αν λείπει, έστω και ένα από τα προεκτιθέµενα 
στοιχεία, ο λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αόριστος.  
- Κατά το άρθρο 562 παρ.2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης 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. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του 
∆ικαστηρίου 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 ν' αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που 
στηρίζει το λόγο αναίρεσης, είχε προταθεί στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την 
προσβαλλόµενη απόφαση, και µάλιστα ότι είχε προταθεί νοµίµως. Κατά το άρθρο 
562 παρ.3 του ΚΠολ∆, το οποίο αποτελεί εφαρµογή της αρχής του άρθρου 160 παρ.2 
ίδιου Κώδικα, κανείς δεν µπορεί να δηµιουργήσει λόγο αναίρεσης από τις δικές του 
πράξεις, εκτός αν πρόκειται για λόγους που αφορούν τη δηµόσια τάξη. Έτσι δεν 
µπορεί ο διάδικος, που προσκόµισε το απαράδεκτο αποδεικτικό µέσο, να επικαλεσθεί 
τον συγκεκριµένο λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 256, 305, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 2, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 
19, 562, 566, 577, 
Νόµοι: 1756/1988, αρθ. 4, 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 779 
 
Αίτηση αναίρεσης - ∆ιάδικοι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1331 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση αναίρεσης. Κατά ποιών απευθύνεται. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 556 και 558 ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι η αίτηση αναίρεσης απευθύνεται κατά του νικήσαντος αντιδίκου του 
αναιρεσείοντος ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων του, όχι δε και κατά 
του οµοδίκου του, ως προς τον οποίο είναι απαράδεκτη, λόγω έλλειψης έννοµου 
συµφέροντος, εφόσον η απόφαση δεν περιέχει διάταξη υπέρ αυτού, η οποία βλάπτει 
τον αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 24/1997, ΟλΑΠ 15-16/1996), εκτός αν συντρέχει 
αναγκαστική οµοδικία, οπότε πρέπει η αίτηση αναίρεσης να απευθύνεται κατά όλων 
των οµοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΟλΑΠ 11/1992). 
- 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, 12/2000 και 3/1997), 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 (ΟλΑΠ 469/1984). Πράγµατα, επίσης, αποτελούν και οι 
διάφορες βάσεις της αγωγής (και κύριας παρέµβασης) και τα προς θεµελίωση αυτών 
και των επί µέρους αιτηµάτων περιστατικά.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του 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 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 24/1992). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 68, 556, 558, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1125 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται η αναίρεση. Το 
δεδικασµένο και η έκτασή του. Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Αυξηµένη 
αποδεικτική δύναµη σε αποδεικτικό µέσο που δεν την είχε κατά το νόµο. 
- Κατά το άρθρο 552 του ΚΠολ∆ µε αναίρεση µπορούν να προσβληθούν οι 
αποφάσεις των ειρηνοδικείων, των µονοµελών και πολυµελών πρωτοδικείων, καθώς 
και των εφετείων. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι αν γίνει τυπικά δεκτή η έφεση, 
που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης, µε αναίρεση προσβάλλεται µόνο η 
απόφαση του εφετείου, είτε µε αυτή η έφεση απορρίφθηκε κατ' ουσίαν και έτσι 
επικυρώθηκε η εκκαλουµένη απόφαση, είτε έγινε δεκτή κατ' ουσίαν και το Εφετείο, 
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αφού εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε οριστικά τη διαφορά, γιατί στην 
πρώτη περίπτωση η πρωτόδικη απόφαση ενσωµατώθηκε στην εφετειακή, ενώ στη 
δεύτερη έπαυσε να υπάρχει (ΟλΑΠ 40/1996 Ελ∆νη 37, 1534, ΑΠ 1908/2005 Ελ∆νη 
47.436).  
- Από τα άρθρα 321, 322, 324 και 331 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δεδικασµένο που 
προκύπτει από τελεσίδικη απόφαση υφίσταται µεταξύ των αυτών προσώπων υπό την 
αυτή ιδιότητα και µόνο για το κριθέν δικαίωµα και εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
αντικείµενο και την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, εκτείνεται δε αυτό και στα 
παρεµπιπτόντως κριθέντα ζητήµατα που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του 
κυρίου ζητήµατος, εφόσον το δικαστήριο ήταν αρµόδιο να αποφασίσει γι` αυτά. ∆εν 
αφορά συνεπώς, η τελεσιδικία και δικαιώµατα ή έννοµες σχέσεις που δεν αποτελούν 
αναγκαία προϋπόθεση του δικαζόµενου δικαιώµατος, αλλά προβλήθηκαν από τους 
διαδίκους για την υποβοήθηση της κρίσεως του δικαστηρίου επί του δικαιώµατος, για 
το οποίο διεξάγεται ο δικαστικός αγώνας. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το 
δεδικασµένο από τελεσίδικη απόφαση επί αγωγής περί νοµής (αποβολής ή 
διαταράξεως) αφορά το δικαίωµα νοµής του ενάγοντος επί του πράγµατος κατά το 
χρόνο της προσβολής, όχι δε και το δικαίωµα κυριότητος επί του ίδιου πράγµατος ή 
την άγουσα σε κτήση τέτοιου δικαιώµατος νοµή χρησικτησίας. Η τυχόν δε εξέταση 
από το δικάσαν την αγωγή περί νοµής δικαστήριο και των ζητηµάτων αυτών προς 
υποβοήθηση της κρίσεώς του περί της εριζόµενης νοµής επί του επιδίκου κατά το 
χρόνο της προσβολής (αποβολής ή διαταράξεως) δεν προσδίδει στις σχετικές 
αιτιολογίες της αποφάσεως ισχύ δεδικασµένου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, που ορίζουν 
ο µεν πρώτος ότι "κατά την ερµηνεία της δηλώσεως βουλήσεως αναζητείται η 
αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις", ο δε δεύτερος 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. 
Πάντως µόνη η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να αναφέρει ρητώς στην 
απόφασή του ότι για την εξεύρεση της αληθινής βουλήσεως των συµβαλλοµένων 
προσφεύγει στους ερµηνευτικούς κανόνες των παραπάνω διατάξεων του ΑΚ δεν 
συνιστά παραβίαση των διατάξεων αυτών, εφόσον στην απόφαση εκτίθενται τα 
περιστατικά από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή των κανόνων αυτών (ΑΠ 79/2007).  
- Ως αίτηση αφεθείσα αδίκαστη νοείται κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 περ. γ' ΚΠολ∆ όχι 
οποιαδήποτε αίτηση, υποβληθείσα από τους διαδίκους κατά τη διαδροµή της δίκης, 
αλλά µόνο εκείνη που αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί 
εκκρεµοδικία (ΑΠ 956/1996, ΑΠ 1486/1997). Έτσι, η παράλειψη του δικαστηρίου 
της ουσίας να λάβει υπόψη του ενστάσεις ή αντενστάσεις των διαδίκων δεν 
θεµελιώνει τον αναιρετικό λόγο του αριθµού 9 περ. γ’ του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αλλά 
εκείνον του αριθµού 8 του ίδιου άρθρου.  
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθ. 12 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος 
ιδρύεται µόνον αν το δικαστήριο προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο αυξηµένη 
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αποδεικτική δύναµη που δεν την είχε κατά τον νόµο και όχι αν έκρινε περισσότερο ή 
λιγότερο αξιόπιστο ένα από τα πολλά ισοδύναµα κατά νόµο αποδεικτικά µέσα. Ως 
ισοδύναµα µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα λογίζονται και τα έγγραφα, ακόµη και τα 
δηµόσια, για τα αποδεικτέα γεγονότα για τα οποία δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη 
κατά τους ορισµούς των άρθρων 438, 439 και 441 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1396/2003). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331, 55, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9γ, 12 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1343  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1344 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αίτηση αναίρεσης. 
Παραδοχή πραγµάτων ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. 
- Aπό το συνδυασµό των άρθρων 553 παρ. 1 και 522 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν 
ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και απορριφθεί κατ΄ ουσίαν, 
προσβλητή µε αναίρεση είναι µόνον η απόφαση του εφετείου και όχι του 
πρωτοδικείου, η οποία ενσωµατώθηκε σ΄ εκείνη, που έκρινε την ουσία της διαφοράς, 
αν δε µε την αναίρεση πλήττονται και οι δύο αποφάσεις, αυτή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη ως προς την πρωτόδικη (ΟλΑΠ 40/1996). 
- Με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 εδ. β' ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίησή της µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, οριζόταν ότι επιτρέπεται 
αναίρεση αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη 
γι' αυτά. Λόγω της κατάργησης, όµως, µε το Ν. 2915/2001, της προδικαστικής περί 
αποδείξεως απόφασης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια, τροποποιήθηκε, µε το άνω 
άρθρο 17 παρ.2 του ίδιου Ν. 2915/2001, και η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 559 
αριθ.10 του ΚΠολ∆, µε την οποία, όπως αυτή ισχύει από 1-1-2002, ορίζεται πλέον ότι 
αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Έτσι, µετά την 
τροποποίηση της διάταξης αυτής του άρθρου 559 αριθ.10 του ΚΠολ∆ δεν ιδρύεται 
πλέον λόγος αναίρεσης και στην περίπτωση που το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε 
πράγµατα ως αληθινά χωρίς να διατάξει γι' αυτά απόδειξη. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περίπτωση γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
της απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για να είναι ορισµένος ο 
λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να προσδιορίζεται στο αναιρετήριο, πλην άλλων, το 
περιεχόµενο των αποδεικτικών µέσων που δεν λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο 
της ουσίας, καθώς και ο ουσιώδης για την έκβαση της δίκης ισχυρισµός, το βάσιµο ή 
αβάσιµο του οποίου θα αποδεικνυόταν µε τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 522, 553, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
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Αριθµός απόφασης: 1759 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Παραβίαση τον ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
Νόµιµη κλήτευση, απουσία διαδίκου. Έννοµο συµφέρον για άσκηση αναίρεσης. 
- Παραβίαση τον ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών: Κατά τη διάταξη του 
άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάστηκαν οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. Οι 
ερµηνευτικοί αυτοί κανόνες εφαρµόζονται από το δικαστήριο της ουσίας, όταν, κατά 
την ανέλεγκτη, ως προς αυτό, κρίση του, διαπιστώνει ότι υπάρχει στη σύµβαση κενό 
η αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Αν παρά 
την άµεση ή έµµεση αυτή διαπίστωση της υπάρξεως κενού η αµφιβολίας, το 
δικαστήριο της ουσίας δεν προσφύγει, για να ανεύρει την αληθινή βούληση των 
συµβληθέντων, στους ερµηνευτικούς κανόνες που περιέχονται στις πιο πάνω 
διατάξεις, παραβιάζει, µε τη µη εφαρµογή τους, τους κανόνες αυτούς. 
- Νόµιµη κλήτευση, απουσία διαδίκου: Κατά το άρθρο 576 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν ο 
αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη συζήτηση δεν εµφανιστεί, ή εµφανιστεί αλλά δεν 
λάβει µέρος σ' αυτή µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και σε καταφατική περίπτωση 
προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί  
- Έννοµο συµφέρον για άσκηση αναίρεσης: Κατά τις διατάξεις των άρθρων 556 παρ. 
2 και 573 ΚΠολ∆., αναίρεση δικαιούται να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, 
εφόσον έχει έννοµο συµφέρον, αν δε τούτο συνίσταται, στην αποτροπή 
δεδικασµένου, το οποίο προκύπτει, από το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως, αναιρείται αυτή µόνον ως προς την εσφαλµένη αιτιολογία της. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 238, 288, 648, 652, 
ΚΠολ∆: 226, 321, 324, 325, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 573, 575, 576, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 776  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1036 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Παραίτηση από το δικόγραφο. Αποδοχή απόφασης. 
Καταλογισµός εξόδων. Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 ΚΠολ∆ του ΚΠολ∆, που 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ιδίου κώδικα και στη διαδικασία 
της δίκης για την αναίρεση προκύπτει ότι η παραίτηση ολική ή µερική από το 
δικόγραφο του ενδίκου µέσου που έχει ασκηθεί όπως είναι και η αναίρεση (άρθρ 495 
παρ. 1 ΚΠολ∆), γίνεται η µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε 
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου. Με τις διατάξεις αυτές 
ορίζονται αποκλειστικώς οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να γίνει η παραίτηση από 
το δικόγραφο της αγωγής η από το δικαίωµα που ασκήθηκε µε αυτή (ΟλΑΠ 
1187/1981). 
- Κατά το άρθρο 423 ΑΚ "αν το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα η 
παροχή καταλογίζεται πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους και τελευταία στο 
κεφάλαιο. Ο δανειστής µπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της παροχής αν ο οφειλέτης 
όρισε αλλιώς τον καταλογισµό". Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες θεσπίσθηκαν κατά 
την αντίληψη του συναλλακτικού βίου και των συναλλακτικών ηθών και είναι 
ενδοτικού δικαίου, προκύπτει α) µπορούν οι συµβαλλόµενοι να συµφωνήσουν 
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διαφορετικό καταλογισµό και β) αν δεν υπάρξει τέτοια σύµβαση µόνον αν ο 
οφειλέτης ορίσει άλλη σειρά διαφορετική από την οριζόµενη στην παρ. 1, του άρθρου 
αυτού και ο δανειστής έλαβε και κράτησε την παροχή, όπως, όρισε τον καταλογισµό 
της ο οφειλέτης, είναι υποχρεωµένος ο δανειστής να την καταλογίσει σύµφωνα µε τη 
θέληση του οφειλέτη. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν υπάρξει συµφωνία και ο 
οφειλέτης καταβάλει χωρίς να ορίσει σειρά διαφορετική από την οριζόµενη στην παρ. 
1, θα ισχύει η τελευταία. 
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 423, 
ΚΠολ∆: 294, 296, 297, 495, 559 αριθ. 8, 573, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2373, σχολιασµός * ΧρΙ∆ 2009, 
σελίδα 130 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1341  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 527 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Θάνατος διαδίκου. Βιαία διακοπή της δίκης. 
Πληρεξουσιότητα δικηγόρου. Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286 εδ. α, 287 παρ. 1 και 290 
ΚΠολ∆, τα οποία εφαρµόζονται και στην αναιρετική δίκη, (άρθρο 573 παρ. 1 
ΚΠολ∆), προκύπτει, ότι η βίαιη διακοπή της δίκης, που επέρχεται από το θάνατο του 
διαδίκου, καθώς και η εκούσια επανάληψη αυτής από τους κληρονόµους του, 
µπορούν να γνωστοποιηθούν διαδοχικά µε ενιαία δήλωση στο ακροατήριο, κατά την 
εκφώνηση της υποθέσεως προς συζήτηση, εφόσον δεν υπάρξει αµφισβήτηση της 
ιδιότητάς τους ως κληρονόµων, οπότε ακολουθεί αµέσως η συζήτηση της υποθέσεως. 
- Από το συνδυασµό, εξάλλου, των προαναφερόµενων διατάξεων και των διατάξεων 
104, 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι στην περίπτωση κατά την 
οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου, που επισπεύδει τη συζήτηση, 
εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά δεν αποδεικνύει 
την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, την οποία ύπαρξη αυτεπαγγέλτως εξετάζει το 
δικαστήριο, ο επισπεύδων διάδικος θεωρείται ως µη παριστάµενος και κηρύσσεται 
άκυρη και η κλήση, µε βάση την οποία εµφανίζεται ως επιµελούµενος τη συζήτηση, 
µε αποτέλεσµα να µη χωρεί εφαρµογή της διάταξης 576 παρ. 1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε 
την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι 
(ΟλΑΠ 9/2003) και να κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 296, 297, 573 παρ. 1 και 495 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι παραίτηση ολική ή µερική από το δικόγραφο της αναίρεσης µπορεί να 
γίνει και µε προφορική δήλωση, πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της 
υπόθεσης, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επιφέρει αντίστοιχη, (ανάλογα µε το 
περιεχόµενο και την έκτασή της), κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 4/1992), χωρίς να 
είναι αναγκαία η συναίνεση του αναιρεσιβλήτου. Η παραίτηση από την άσκηση 
ενδίκου µέσου µπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο το διάδικο, είτε από το δικηγόρο του. 
Όταν γίνεται µε δήλωση του δικηγόρου του, πρέπει να έχει προηγηθεί νόµιµος 
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διορισµός του δικηγόρου ως πληρεξουσίου του παραιτουµένου αναιρεσείοντος, 
διαφορετικά, αν λείπει αυτή, δηµιουργείται ακυρότητα της διαδικαστικής πράξης 
(ΟλΑΠ 626/1980, ΑΠ 2341/2009, 243/2007). Περαιτέρω, κατά τα άρθρα 294 και 295 
ΚΠολ∆, µόνον η σαφής δήλωση του αναιρεσείοντος, ότι παραιτείται από το 
δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως έχει ως αποτέλεσµα να θεωρείται αυτή σαν µη 
ασκηθείσα. ∆εν επέρχεται, όµως, αυτό το αποτέλεσµα στην περίπτωση που 
δηλώνεται µε το υπόµνηµα, ότι η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως δεν εισάγεται ως 
προς ορισµένους αναιρεσείοντες. Η τελευταία αυτή δήλωση δεν ισοδυναµεί µε 
παραίτηση από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 417/2001, 726/1993, 
1261/1989, 283/1976). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 104, 286, 287, 290, 294, 296, 297, 495, 568, 573, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 199 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Προθεσµία αναίρεσης και πότε αρχίζει. Ποιες ηµέρες έχουν 
οριστεί ως εξαιρετέες. Άσκηση αναίρεσης και προϋποθέσεις του παραδεκτού της. 
Λήψη ή µη υπόψη από το δικαστήριο πραγµάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Κατά τα άρθρα 144 παρ. 1, 564 παρ. 1 ΚΠολ∆, 1 παρ. 12 της από 29-12-1980 
Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου και 25 του Ν. 1941/1991, αν ο αναιρεσείων 
διαµένει στην Ελλάδα, η προθεσµία της αναιρέσεως είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει 
από την επόµενη ήµερα µετά την επίδοση της αποφάσεως, ενώ αν η τελευταία ηµέρα 
της προθεσµίας είναι κατά το νόµο εξαιρετέα ή Σάββατο, η προθεσµία αυτή λήγει την 
7η µ.µ. ώρα της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαστικά 
γραφεία λειτουργούν κατά την ώρα αυτή. ∆ιαφορετικά η προθεσµία λήγει κατά την 
ώρα λήξεως του ωραρίου των δικαστικών γραφείων της τελευταίας ηµέρας. Ως 
εξαιρετέες ηµέρες έχουν οριστεί, εκτός άλλων, και όλες οι Κυριακές καθώς και η 3η 
Οκτωβρίου, κατά την οποία εορτάζεται η µνήµη του Αγίου ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, 
η οποία, ειδικότερα, έχει καθοριστεί ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας για τις 
δικαστικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια ολόκληρης της Χώρας.  
- Κατά τα άρθρα 495 παρ. 1 και 577 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, το ένδικο µέσο της 
αναιρέσεως ασκείται µε δικόγραφο που κατατίθεται στο πρωτότυπο στη γραµµατεία 
του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση. Περαιτέρω, το 
εµπρόθεσµο της ασκήσεως της αναιρέσεως είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της, τη 
συνδροµή δε της προϋποθέσεως αυτής εξετάζει ο Άρειος Πάγος και αυτεπαγγέλτως, 
µε βάση τα αποδεικτικά έγγραφα της δικογραφίας και απορρίπτει την αναίρεση, αν 
λείπει η προϋπόθεση αυτή. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8β ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, 
οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που 
ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή αντένσταση. Πάντως δεν αποτελούν 
"πράγµατα" η επίκληση των αποδεικτικών µέσων και του περιεχοµένου των 
αποδείξεων. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 495, 559 αριθ. 8β, 564, 577, 
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Νόµοι: 1941/1991, άρθρ. 25, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ 2009, σελίδα 1050 * ΕΕ∆ 2009, σελίδα 1348 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 768 
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 518 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μισθωτικές διαφορές. 15θήµερη προθεσµία αίτησης 
αναίρεσης. Ανωτέρα βία. Αίτηµα επαναφοράς των πραγµάτων στην προηγούµενη 
κατάσταση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των αρθρ. 647 παρ. 2, 652 παρ. 1, 564 ΚΠολ∆, 
προκύπτει, ότι στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη διαδικασία των µισθωτικών 
διαφορών και των διαφορών ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους 
(αρθρ. 17 παρ. 2 ΚΠολ∆), η προθεσµία άσκησης της αναίρεσης είναι δέκα πέντε (15) 
ηµέρες, εάν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαµένει στην Ελλάδα και αρχίζει 
από την επόµενη της επίδοσης της απόφασης, ενώ, κατά τη διάταξη του αρθρ. 577 
παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, το δικαστήριο ερευνά πρώτα το παραδεκτό της αναίρεσης και, 
εάν αυτή δεν ασκήθηκε νόµιµα ή εάν ελλείπει κάποια προϋπόθεση του παραδεκτού 
αυτής, ο 'Αρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των αρθ. 564 παρ. 1, 152 παρ. 1, 153, 155 παρ. 1, 
156 και 158 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο διάδικος που δεν µπόρεσε να ασκήσει 
εµπρόθεσµη αναίρεση, µπορεί, αν η εκπρόθεσµη άσκηση της οφείλεται σε ανώτερη 
βία ή δόλο του αντιδίκου του, να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην 
προηγούµενη κατάσταση, µε την έννοια της πρόσδοσης, µε δικαστική απόφαση, στην 
εκπρόθεσµη άσκηση της αναίρεσης, της έννοµης ενέργειας που αυτή θα είχε αν ήταν 
εµπρόθεσµη. Η αίτηση υποβάλλεται µε το ίδιο δικόγραφο της αναίρεσης ή µε 
χωριστό δικόγραφο ή µε τις προτάσεις, που, όµως, πρέπει να κατατεθούν µέσα στην 
τριακονθήµερη προθεσµία του αρθ. 153 ΚΠολ∆, ειδικώς δε στις διαφορές του αρθ. 
647 ΚΠολ∆ (µισθωτικές και διαφορές ιδιοκτητών οροφοκτησίας) µέσα σε προθεσµία 
οκτώ ηµερών (αρθ. 652 παρ. 2 ΚΠολ∆) από την ηµέρα της άρσης του εµποδίου που 
συνιστούσε την ανώτερη βία ή της γνώσης του δόλου πρέπει δε να αναφέρει τους 
λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατό να τηρηθεί η αµέσως πιο πάνω προθεσµία, 
το χρόνο της άρσης του εµποδίου που συνιστούσε την ανώτερη βία ή της γνώσης του 
δόλου και τα προς απόδειξη αυτών αποδεικτικά µέσα. Κατά τη ρύθµιση του άρθρου 
152 παρ. 1 ΚΠολ∆, η ανώτερη βία, ως λόγος επαναφοράς των πραγµάτων στην 
προηγούµενη κατάσταση, διαχωρίζεται από το πταίσµα του δικαστικού πληρεξούσιου 
ή του νόµιµου αντιπροσώπου του αιτούντος διαδίκου, που θεωρείται κατά την παρ. 2 
του ίδιου άρθρου, ότι δεν συνιστά λόγο επαναφοράς. Ως ανώτερη βία, κατά την 
έννοια του άρθρου 152 παρ. 1 ΚΠολ∆, θεωρείται κάθε παρακωλυτικό της τήρησης 
δικονοµικής προθεσµίας γεγονός, που ήταν απρόβλεπτο (ή ανεπίτρεπτο) και δεν 
µπορούσε, στη συγκεκριµένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε µε τη λήψη µέτρων 
άκρας επιµελείας και σύνεσης, συνεπαγόµενο αντικειµενικά, χωρίς, δηλαδή, 
οποιοδήποτε πταίσµα του διαδίκου, του πληρεξούσιου δικηγόρου του ή του νόµιµου 
αντιπροσώπου του, µη εξαιρουµένης ούτε της ελαφρός αµέλειας των τελευταίων, την 
παρακώλυση του αιτούντος διαδίκου στην τήρηση της δικονοµικής προθεσµίας. 
Ειδικότερα, η έννοια της ανώτερης βίας στο χώρο του δικονοµικού δικαίου αποτελεί 
έννοια που ταυτίζεται κατά τον πυρήνα της µε την οµώνυµη έννοια εκείνης του 
ουσιαστικού δικαίου, διάφορο ποιείται, όµως, έναντι της τελευταίας µόνο κατά τις 
συνέπειες, ως συνεπαγόµενη την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη 
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κατάσταση, µε την ανατροπή της κύρωσης από την παράβαση δικονοµικού βάρους, 
ενώ κατά το ουσιαστικό δίκαιο, λειτουργεί ως λόγος απαλλαγής του οφειλέτη. 
Κατά το περιεχόµενο της, εποµένως, η "δικονοµική" ανώτερη βία είναι η κατάσταση 
της, παρά την καταβολή εξιδιασµένης προσοχής και επιµέλειας από µέρους του 
διαδίκου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του, αδυναµίας ανταπόκρισηςσε δικονοµικό 
βάρος του, εξαιτίας της οποίας η διαδικαστική πράξη του πάσχει ακυρότητα ή 
απαράδεκτο. Η εξειδίκευση, ειδικότερα, της έννοιας της ανώτερης βίας στο χώρο του 
δικονοµικού δικαίου, το οποίο δεν επιδιώκει να εξισορροπήσει τα ιδιωτικά 
συµφέροντα των διαδίκων, αλλά τα δηµόσια συµφέροντα της απονοµής ουσιαστικής 
δικαιοσύνης, αφενός και της ασφάλειας και βεβαιότητας της διαδικασίας, αφετέρου, 
εναρµονίζεται και µε τη θεµελιακή αρχή της δίκαιης δίκης (άρθρο 6 παρ. 1 της 
ΕΣ∆Α), η οποία δεν επιτρέπει την έκπτωση του διαδίκου από την άσκηση 
δικονοµικής ευχέρειας, αν δεν βαρύνεται µε υπαιτιότητα. 'Ετσι, ανώτερη βία, κατά 
την έννοια της αµέσως πιο πάνω διάταξης δεν αποτελεί κατ' αρχήν η ύπαρξη και µόνο 
απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, δεδοµένου ότι, κατά τη διάταξη του αρθ. 10 
παρ. 8 του Ν. 1756/1988 "Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης 
∆ικαστικών Λειτουργών" "σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, η 
διοίκηση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, που έχει κηρύξει την απεργία, οφείλει 
να διαθέτει σε κάθε γραµµατεία δικαστηρίου και εισαγγελίας τους απολύτως 
αναγκαίους υπαλλήλους, για την αντιµετώπιση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων. 
Εποµένως, πρέπει επί πλέον ο διάδικος να επικαλεσθεί (και να αποδείξει), ότι κατά τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία της απεργίας, δεν υπήρχε το, σε εκτέλεση της, ως άνω, 
διάταξης, οριζόµενο "προσωπικό ασφαλείας" και ότι έτσι, παρά την από µέρους του 
καταβολή ιδιαίτερης επιµέλειας, για την τήρηση της δικονοµικής προθεσµίας, αυτό 
δεν κατέστη δυνατό, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 152, 153, 155, 156, 158, 647, 652, 564, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 986  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 214 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανακοπή λόγω αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης. Προθεσµίες 
της ανακοπής. Ερηµοδικία διαδίκου. Αναγκαστική οµοδικία. 
- Περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας καθιερώνεται µε το άρθρο 933 ΚΠολ∆, καθώς 
η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκείται µετά την κατακύρωση, 
πρέπει να απευθύνεται κατά του υπερθεµατιστή και του επισπεύδοντος δανειστή, 
αφού η διαφορά επιδέχεται ως προς αυτούς ενιαία µόνο ρύθµιση και δεν νοείται 
έγκυρος πλειστηριασµός για τον έναν και άκυρος για τον άλλον. 
- Κατά το άρθρο 934 παρ. 1 περ. γ, 2 ΚΠολ∆, η ανακοπή του 933 είναι παραδεκτή αν 
αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης και πρόκειται για 
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων και πλειστηριασµό ακινήτων, εφόσον ασκηθεί 
µέσα σε ενενήντα ηµέρες από τη µεταγραφή περιλήψεως της κατακυρωτικής 
εκθέσεως. Τελευταία πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασµού και 
κατακύρωσης. Αν µέσα στην προθεσµία αυτή ο πλειστηριασµός δεν προσβληθεί, µε 
την άσκηση της εκ του άρθρου 933 του ΚΠολ∆ ανακοπής, καθίσταται απρόσβλητος. 
Η δυνατότητα δε, όταν η ανακοπή στρέφεται κατά του ενός ή επιδόθηκε µόνον στον 
ένα, προσεπικλήσεως στη δίκη του άλλου ή µεταγενέστερης επίδοσης αυτής, και στον 
άλλο, τελεί πάντοτε υπό την προϋπόθεση, ότι αυτή θα έχει συντελεσθεί µέσα στην 
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προθεσµία του άρθρου 934 του ΚΠολ∆. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας 
αυτής, έχει ως συνέπεια το απρόσβλητο έκτοτε του πλειστηριασµού. 
- Κατά το άρθρο 576 παρ. 1, 2 ΚΠολ∆ αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν 
εµφανισθεί κάποιος διάδικος, ο Άρειος Πάγος ερευνά αν ο απολιπόµενος διάδικος 
επισπεύδει τη συζήτηση, αν δε την επισπεύδει ο αντίδικός του ερευνά αν ο τελευταίος 
έχει κλητεύσει νόµιµα και εµπρόθεσµα τον απολιπόµενο και σε καταφατική 
περίπτωση η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. 
- Κατά το άρθρο 76 παρ. 1 ΚΠολ∆, όταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία µόνο ρύθµιση ή 
η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους οµοδίκους ή όταν οι 
οµόδικοι µόνον από κοινού µπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν ή, εξ αιτίας 
των περιστάσεων δεν µπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους 
οµοδίκους, οι πράξεις του καθενός, ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους και οι 
οµόδικοι που µετέχουν νόµιµα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, 
θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 76, 576, 933, 934, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ 2009, σελίδα 1154 * ΕφΑ∆ 2009, σελίδα 1253 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 997  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 385 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης. 
Εξόφληση απαιτήσεων δανειστή και µαταίωση πλειστηριασµού. Άκυρη 
συνοµολόγηση τόκου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 του ΚΠολ∆, 
20 παρ. 1 και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού 
δικαιώµατος, που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής 
εκτελέσεως πραγµάτωση της απαίτησης του δανειστή. Εποµένως, λόγο της ανακοπής 
του άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η εντεύθεν 
ακυρότητα της εκτελέσεως (ΟλΑΠ 12/2009). Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά, όταν ή συµπεριφορά του 
δικαιούχου, που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά 
νόµο να εµποδίζουν τη γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, 
καθιστούν µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνουν στην ανατροπή 
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε 
για πολύ χρόνο µε το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον 
υπόχρεο. Απαιτείται, δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του 
δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του 
δικαιούχου σε συνάρτηση µε εκείνη του υποχρέου, και µάλιστα ευλόγως, η 
πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται 
ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, που 
συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση 
µε την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου. Το ζήτηµα δε, αν οι συνέπειες, 
που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει 
να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να 
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επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποιήσεως του 
δικαιώµατος του (ΑΠ 381/2009). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1002 παρ. 2 ΚΠολ∆ έως την κατακύρωση, εκείνος 
κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει δικαίωµα να εξοφλήσει τις απαιτήσεις 
εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν 
καθώς και τα έξοδα. Στην περίπτωση αυτή ο πλειστηριασµός µαταιώνεται και αίρεται 
η κατάσχεση. Όπως προκύπτει από τη διάταξη αυτή, παρέχεται ευχέρεια στον καθ΄ ού 
η εκτέλεση οφειλέτη να µαταιώσει τον πλειστηριασµό, εξοφλώντας την απαίτηση για 
την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση µε τους δουλευµένους τόκους, τις νοµίµως 
αναγγελθείσες απαιτήσεις, αν στηρίζονται σε εκτελεστό τίτλο (άρθρ. 1002 παρ. 3 σε 
συνδ. µε άρθρο 969 παρ. 3 ΚΠολ∆), καθώς και τα έξοδα της εκτελέσεως ως την 
ηµέρα της πληρωµής. Η καταβολή των ποσών αυτών, για να µαταιωθεί ο 
πλειστηριασµός και να αρθεί η κατάσχεση, πρέπει να γίνει στον υπάλληλο του 
πλειστηριασµού κατά την ηµέρα της διεξαγωγής του και ως την κατακύρωση. Για να 
επέλθει µαταίωση του πλειστηριασµού, την οποία ο συµβολαιογράφος θα 
καταχωρήσει στη σχετική έκθεση που θα συντάξει, πρέπει η εξόφληση της οφειλής 
να είναι πραγµατική και προσήκουσα. Ως εξόφληση νοείται η κατά τους όρους του 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρα 416 επόµ. ΑΚ) απόσβεση της ενοχής. Απλή δήλωση του 
καθ΄ ού η εκτέλεση ότι προσφέρεται να εξοφλήσει χωρίς άµεση εξόφληση ή απόδειξη 
της γενόµενης εξοφλήσεως δεν αρκεί, πολύ δε περισσότερο δεν αρκεί απλή πρόταση 
για διακανονισµό του χρέους (ΑΠ 95/2006, ΑΠ 1565/2001). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 118, 120, 585 παρ. 2 και 933 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι λόγοι της ανακοπής, οι οποίοι αποτελούν την ιστορική της 
βάση, πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τις ελλείψεις εκείνες, διαδικαστικές ή 
ουσιαστικές, που δικαιολογούν την ακύρωση των πράξεων της αναγκαστικής 
εκτέλεσης που προσβάλλονται. Αντικείµενο της δίκης, η οποία ανοίγεται µε την 
ανακοπή, αποτελεί αποκλειστικώς και µόνον η έρευνα των λόγων της ανακοπής και 
εκείνων που προτάθηκαν µε το δικόγραφο πρόσθετων λόγων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 174 ΑΚ δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική 
διάταξη του νόµου, αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη, ενώ κατά τη διάταξη 
του άρθρου 294 ίδιου Κώδικα κάθε δικαιοπραξία για τόκο που υπερβαίνει το 
ανώτατο θεµιτό όριο είναι άκυρη ως προς το επιπλέον. Από το συνδυασµό των 
παραπάνω διατάξεων του ΑΚ συνάγεται ότι η συνοµολόγηση τόκου που υπερβαίνει 
το ανώτατο θεµιτό όριο είναι άκυρη κατά το υπερβάλλον (ΑΠ 1438/1997). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 281, 294, 416 επ., 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 933, 934, 969, 1002, 
Σ: 4, 20, 25, 93,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 σχολιασµός * Ελ∆νη 2010, σελίδα 994  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Παράδοση ή απόδοση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 572 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναγκαστική εκτέλεση. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου. 
Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη προσκοµισθέντων αποδείξεων. 
- Κατά το άρθρο 943 παρ. 1 ΚΠολ∆ αν υπάρχει υποχρέωση να παραδοθεί ή να 
αποδοθεί ακίνητο, ο δικαστικός επιµελητής αποβάλλει εκείνον κατά του οποίου 
στρέφεται η εκτέλεση και εγκαθιστά εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. 
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Κατά δε το άρθρο 916 του ίδιου Κώδικα αναγκαστική εκτέλεση δεν µπορεί να γίνει 
αν από τον εκτελεστό τίτλο δεν προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής.  
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, επί άµεσης αναγκαστικής 
εκτέλεσης προς παράδοση ή απόδοση ακινήτου, αποδοτέο ακίνητο είναι εκείνο που 
ορίζει κατά θέση, όρια και λοιπά χαρακτηριστικά το διατακτικό της υπό εκτέλεση 
απόφασης. Γι΄ αυτό ο εκτελεστός τίτλος, όπως και η επιταγή προς εκτέλεση, πρέπει 
να περιέχει τα από την ως άνω διάταξη του άρθρου 916 ΚΠολ∆ απαιτούµενα 
στοιχεία, ώστε να µη γεννάται αµφιβολία περί της ταυτότητας του ακινήτου και 
ειδικότερα να περιγράφεται τούτο κατά τα όρια, θέση, έκταση, χωρίς να είναι 
αναγκαίο να µνηµονεύονται και οι πλευρικές του διαστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, 
µπορεί να ακυρωθεί η επιταγή, κατόπιν προβολής σχετικού λόγου µε την ανακοπή 
του άρθρου 933 ΚΠολ∆.  
- Aπό το άρθρο 569 παρ. 2 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως 
ασκούνται µόνο µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου 
και ότι για το παραδεκτό αυτών απαιτείται όχι µόνο η κατάθεση, αλλά και η επίδοση 
του σχετικού δικογράφου στον αναιρεσίβλητο, τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση 
που είχε αρχικά ορισθεί, στις οποίες δεν υπολογίζονται η ηµέρα κατάθεσης και 
επίδοσης και η ηµέρα της συζήτησης. Τυχόν µη επίδοση ή µη εµπρόθεσµη επίδοση 
του δικογράφου καθιστά απαράδεκτους τους πρόσθετους λόγους και το απαράδεκτο 
αυτό λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 569, 916, 943, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕφΑ∆ 2010, σελίδα 994 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 994 
 
Αναψηλάφηση - Προθεσµία άσκησης αίτησης αναψηλάφησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 761 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Προθεσµία αναψηλάφησης. Ανεύρεση νέων κρίσιµων 
εγγράφων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 545 παρ. 5 εδ. α΄ του ΚΠολ∆, αν η απόφαση δεν 
επιδόθηκε, η προθεσµία της αναψηλάφησης είναι τρία χρόνια από τη δηµοσίευση της 
προσβαλλόµενης απόφασης, εφόσον είναι τελεσίδικη ή ανέκκλητη, αλλιώς από την 
ηµέρα που έγινε τελεσίδικη. Από τη διάταξη αυτή, στην οποία ουδεµία διάκριση 
γίνεται ως προς την έναρξη της προθεσµίας ανάλογα µε τους λόγους αναψηλάφησης, 
προκύπτει ότι αυτή εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση αναψηλάφησης και, συνεπώς, 
και στην περίπτωση του από το άρθρο 544 αρ. 7 ΚΠολ∆ λόγου αναψηλάφησης, ήτοι 
της ανευρέσεως από το διάδικο µετά την έκδοση της προσβαλλόµενης απόφασης 
νέων κρισίµων εγγράφων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: άρθ. 545, 559, 
Σχόλια: 
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 INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2450 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 688 *  
 
Αόριστη αγωγή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5299 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Απόρριψη αγωγής ως αόριστης. Άσκηση σε δικαστήριο που 
είχε συντρέχουσα δωσιδικία. Η άσκηση δεν είναι καταχρηστική. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 25, 215, 221, 222, 663, 664,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2010, σελίδα 137  
 
Αόριστη αγωγή - Στοιχεία αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 690 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Συναπτόµενες συµβάσεις αναµετάδοσης µε αθλητικές 
οργανώσεις. Καταχρηστική καταγγελία συµβάσεως. Χρηµατική αποζηµίωση. Νοµική 
αοριστία της αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση για παραβίαση των 
διατάξεων των άρθ. 559 αριθ. 1 και 14. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 1, 2 του Ν. 2725/1999, 361, 
672, 766, 174, 180, 330 εδ. β' , 343, 281, 914, 919 του ΑΚ συνάγεται ότι οι 
συναπτόµενες από τις αθλητικές οργανώσεις µε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς 
σταθµούς, ορισµένης διάρκειας συµβάσεις παραχωρήσεως αποκλειστικών ή µη 
αδειών εκµεταλλεύσεως των δικαιωµάτων τους για τηλεοπτική µετάδοση η 
αναµετάδοση, µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο, αθλητικών διοργανώσεων, 
στις οποίες θεωρούνται, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, γηπεδούχοι, 
µπορούν να καταγγελθούν από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο για σπουδαίο λόγο, ο 
οποίος µπορεί να συνίσταται στη συνδροµή έκτακτων περιστάσεων ή σε αθέτηση από 
τον αντισυµβαλλόµενο υποχρεώσεών του τόσο ουσιωδών, ώστε να καθίσταται µη 
ανεκτή για τον καταγγέλοντα, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης, η συνέχιση 
της συµβάσεως µέχρι τη λύση της κατά τους υπαγορευόµενους από αυτή όρους. Η 
καταγγελία της διαρκούς αυτής συµβάσεως, που συντελείται χωρίς σπουδαίο λόγο ή 
κατά κατάχρηση δικαιώµατος και σε αντίθετη µε τα χρηστά ήθη, εφόσον προτείνεται 
και αποδεικνύεται από τον αντισυµβαλλόµενο του καταγγείλαντος, συνεπάγεται την 
ακυρότητα της καταγγελίας και θεµελιώνει δικαίωµα του τελευταίου προς 
αποζηµίωση από ενδοσυµβατική ή (και) από αδικοπρακτική ευθύνη του χωρίς 
σπουδαίου λόγο καταγγείλαντος τη σύµβαση παραχωρήσεως.  
- Κατά τα άρθρα 297 εδ. α' και 298 του ΑΚ "ο υπόχρεος σε αποζηµίωση οφείλει να 
την παράσχει σε χρήµα. Η αποζηµίωση περιλαµβάνει την µείωση της περιουσίας του 
δανειστή (θετική ζηµία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται 
εκείνο που προσδοκά κανείς µε πιθανότητα σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά µέτρα που 
έχουν ληφθεί". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα περιστατικά που 
προσδιορίζουν την προσδοκία ορισµένου κέρδους, µε βάση την, κατά τη συνήθη 
πορεία των πραγµάτων, πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα 
ληφθέντα προπαρασκευαστικά µέτρα, πρέπει, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, να 
εκτίθενται στην αγωγή, µε εξειδικευµένη και λεπτοµερή, κατά περίπτωση, µνεία των 
συγκεκριµένων περιστατικών, περιστάσεων και µέτρων, που καθιστούσαν πιθανό το 
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κέρδος ως προς τα επί µέρους κονδύλια, καθώς και ιδιαίτερη επίκληση των 
κονδυλίων αυτών µε το συνολικώς αιτούµενο ποσό.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αρ.1 του ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα. Η δε 
ποιοτική αοριστία, δηλαδή η επίκληση των στοιχείων του νόµου, χωρίς αναφορά 
περιστατικών και η ποσοτική αοριστία, δηλαδή η µη αναφορά όλων των στοιχείων 
που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχονται 
από τους αριθµούς 8 και 14 αντιστοίχως του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο 
έκρινε ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα που δεν αναφέρονται σ' 
αυτή ή αντιθέτως έκρινε αόριστη την αγωγή µη λαµβάνοντας υπόψη τέτοια γεγονότα.  
- Το Εφετείο, µε το να απορρίψει το αγωγικό αίτηµα αποζηµιώσεως τόσο ως προς την 
ενδοσυµβατική όσον και ως προς την αδικοπρακτική θεµελίωσή του, ως αόριστο και 
ανεπίδεκτο δικαστικής εκτιµήσεως, κρίνοντας ότι η αναιρεσείουσα "για να 
προσδιορίσει την (αγωγική) αξίωσή της καταφεύγει σε ένα πολύπλοκο και σε µεγάλο 
βαθµό αυθαίρετο, αντιφατικό, αόριστο και µε αρκετά αστάθµητα και απρόσφορα 
στοιχεία, τρόπο υπολογισµού..., χωρίς να εξηγεί επαρκώς γιατί καθορίζει το ποσοστό 
βαρύτητας της πρώτης εναγοµένης (αναιρεσίβλητης) στη Β' κατηγορία σε 33,33 %, 
αφού η αναφορά της στην αξία της σχετικής σύµβασης τηλεοπτικής µετάδοσης των 
αγώνων της δεν είναι αρκετή, ως εξαρτώµενη η αξία αυτή από τις διαπραγµατευτικές 
ικανότητες των µερών...", αξίωσε για το σχηµατισµό της περί νοµικής και ποσοτικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του, σχετικά µε τον εφαρµοστέο ουσιαστικό κανόνα 
του άρθρου 298 του ΑΚ, περισσότερα από τα απαιτούµενα από την εν λόγω διάταξη 
στοιχεία για τη θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος αποζηµιώσεως. Εποµένως 
είναι βάσιµοι οι εκ του άρθρου 559 αρ. 1 και 14 του ΚΠολ∆ λόγοι αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 330, 297, 298, 361, 672, 766, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 
Νόµοι: 2725/1999, αρθ. 84, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 968  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1974 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Συζήτηση στο ακροατήριο. Απάντηση στους ισχυρισµούς. 
Περιεχόµενο ενστάσεων. Αποδεδειγµένα πραγµατικά γεγονότα. Ελεύθερη εκτίµηση 
και κατά συνείδηση κρίση. Σχέση µαρτύρων και τεκµηρίων. Γνησιότητα ιδιωτικών 
εγγράφων και αναγνώριση υπογραφής. Προσβολή εγγράφων ως πλαστών. Λήψη ή µη 
υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν στη δίκη. Μη νόµιµη βάση απόφασης. 
Αντιφατικές αιτιολογίες. Ακυρότητες. Άσκηση της αγωγής. Συνέπειες κατάθεσης και 
επίδοσης της αγωγής. Περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται βίαιη διακοπή της 
δίκης. Βεβαιώσεις του συντάκτη δηµοσίων εγγράφων. Πώς προτείνεται η 
πλαστογραφία. 
- Κατά τα άρθρα 261 και 262 ΚΠολ∆, στη δίκη κάθε διάδικος έχει το βάρος να 
απαντάει µε σαφήνεια για την αλήθεια ή αναλήθεια των ισχυρισµών του αντιδίκου 
του που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, τα θεµελιούντα δε τη 
συγκεκριµένη απάντηση πραγµατικά περιστατικά µπορούν να διαλαµβάνονται σε 
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οποιοδήποτε µέρος των προτάσεων, ακόµη και υπό διάφορο κεφάλαιο, αρκεί από 
αυτά, συνδεόµενα µεταξύ τους, να συνάγεται η για ορισµένο σκοπό προβολή τους. 
- Κατά τα άρθρα 336 παρ. 3, 340, 395, 457 παρ. 2 και 460 ΚΠολ∆, εάν επιτραπεί η µε 
µάρτυρες απόδειξη, ο δικαστής µπορεί να συνάγει κατά τους κανόνες της λογικής και 
της ανθρώπινης εµπειρίας από αποδεδειγµένα πραγµατικά γεγονότα συµπεράσµατα 
για άλλα, υπό την προϋπόθεση ότι το τη βάση του τεκµηρίου αποτελούν γεγονός είναι 
βέβαιο και αναµφισβήτητο. Εάν όµως από τον αντίδικο του διαδίκου που προσκόµισε 
ιδιωτικό έγγραφο αµφισβητηθεί η γνησιότητά του ως υπογεγραµµένου από πρόσωπο 
άλλο από τον φερόµενο ως εκδότη του εγγράφου, ο δικαστής δεν επιτρέπεται να το 
εκτιµήσει µόνο ή µε άλλες αποδείξεις, αν προηγουµένως δεν κρίνει και απορρίψει ως 
αβάσιµο τον περί µη γνησιότητας του εγγράφου ισχυρισµό, ο οποίος συνιστά νόµιµη 
δικονοµική ένσταση, τουτέστιν πράγµα που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης και η µη λήψη υπόψη του οποίου επάγεται την αναίρεση της απόφασης κατά το 
άρθρο 559 αρ. 8β' ΚΠολ∆. Περαιτέρω δε αν, κατά παράβαση των διαληφθεισών 
διατάξεων περί δικαστικών τεκµηρίων, λάβει υπόψη του το έγγραφο, τότε υποπίπτει 
στην πληµµέλεια του αριθ. 11β' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αφού εκτιµά έγγραφο πριν 
διαπιστώσει αν περιλαµβάνεται στα επιτρεπόµενα ή µη επιτρεπόµενα από το νόµο 
αποδεικτικά µέσα. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εποµένως δεν ανακύπτει η πληµµέλεια αυτή, αν το 
δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη του προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, "πράγµα" δε είναι και ο λόγος έφεσης. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως έχει αιτιολογίες αντιφατικές σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Κατά τα άρθρα 159, 215 παρ. 1 και 221 παρ. 1α ΚΠολ∆, η άσκηση της αγωγής είναι 
σύνθετη διαδικαστική πράξη και ολοκληρώνεται µε την ενέργεια των επί µέρους 
διαδικαστικών πράξεων της καταθέσεως και της επιδόσεως, οι οποίες εκτιµώνται ως 
µια ενότητα, καθώς και ότι αφετήριο χρονικό σηµείο για την επέλευση των 
δικονοµικών συνεπειών της ασκήσεώς της όπως είναι και η εκκρεµοδικία, είναι η 
κατάθεσή της, υπό τον όρο ότι της καταθέσεως επακολούθησε και νόµιµη επίδοσή 
προς τον εναγόµενο προκειµένου να λάβει γνώση της εναντίον του ασκήσεώς της. 
Μολονότι όµως η επίδοση αποτελεί όρο της ασκήσεως της αγωγής, γίνεται δεκτό ότι 
η παράλειψή της δεν καθιστά την αγωγή ανυπόστατη, εφόσον ο εναγόµενος 
συµµετέχει νόµιµα στην πρώτη συζήτηση της αγωγής και δεν προβάλει κατ' αυτήν 
ένσταση µη επιδόσεως, επικαλούµενος δικονοµική βλάβη.  
- Κατά τα άρθρα 286 και επόµενα του ΚΠολ∆, ο καθολικός διάδοχος κάποιου από 
τους αρχικούς διαδίκους είναι πρόσωπο νοµικώς ταυτιζόµενο µε αυτόν, 
υπεισερχόµενο στη δικονοµική αυτού θέση και νοµιµοποιούµενο να ενεργήσει 
οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη για την ολοκλήρωση της ασκήσεως της αγωγής και 
στην περάτωση της δίκης, που ανοίχθηκε µε την κατάθεση του δικογράφου αυτής, µε 
την έκδοση οριστικής απόφασης. Έτσι ο καθολικός διάδικος µπορεί εγκύρως να 
προβεί και στην επίδοση της αγωγής προς τον εναγόµενο, επισπεύδοντας την 
συζήτησή της, εάν ο αρχικός ενάγων, µετά την κατάθεση του δικογράφου της αγωγής 
και πριν την επίδοση προς τον εναγόµενο, απεβίωσε. Αφού ο κληρονόµος αυτού τον 
διαδέχεται στο σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως στην δικονοµική του θέση, καθιστάµενος υποκείµενο της εννόµου 
σχέσεως της δίκης και δυνάµενος να ολοκληρώσει ο ίδιος της άσκηση της αγωγής µε 
την νόµιµη επίδοσή της προς τον εναγόµενο. 
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- Κατά το άρθρο 438 ΚΠολ∆, δηµόσια έγγραφα είναι όσα έχουν συνταχθεί από 
δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή 
λειτουργία, εντός των ορίων της κατά λειτουργία, καθ' ύλην και κατά τόπον 
αρµοδιότητάς του, µετά από τήρηση των νόµιµων τύπων. Ως νόµιµος τύπος νοούνται 
οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για κάθε συγκεκριµένη κατηγορία 
δηµοσίων εγγράφων. Η αποδεικτική δύναµη των δηµοσίων εγγράφων, 
διαφοροποιείται, µε βάση το είδος των πραγµατικών γεγονότων που αναφέρονται στα 
εν λόγω έγγραφα. Τα δηµόσια έγγραφα αποτελούν πλήρη απόδειξη απέναντι όλων ως 
προς τα γεγονότα που επιχειρήθηκαν από τον συντάκτη τους ή ενώπιόν του. Στα 
γεγονότα αυτά εντάσσονται οι βεβαιώσεις για τον τόπο και χρόνο σύνταξης του 
εγγράφου, για την εµφάνιση και παρουσία των µερών, για την ανάγνωση και 
παρουσία των µαρτύρων, για τη µέτρηση των χρηµάτων ενώπιον του 
συµβολαιογράφου. Ως προς τα ανωτέρω γεγονότα δεν χωρεί ανταπόδειξη, αλλά 
παρέχεται µόνο δυνατότητα προσβολής των εγγράφων ως πλαστών κατά τη 
διαγραφοµένη από το νόµο διαδικασία. Περαιτέρω η πλαστογραφία ενός εγγράφου 
µπορεί να συνίσταται είτε στην κατάρτιση αυτού είτε στην αλλοίωση της έννοιας 
γνησίου εγγράφου. Προκειµένου δε περί δηµοσίου εγγράφου, ως πλαστογραφία 
νοείται και η διανοητικού περιεχοµένου, συνισταµένη στην εκ µέρους του συντάκτη ή 
εκδότη βεβαίωση ψευδών περιστατικών.  
- Κατά το άρθρο 461 ΚΠολ∆, η προσβολή ενός εγγράφου ως πλαστού µπορεί να γίνει 
µε κύρια ή παρεµπίπτουσα αγωγή ή κατ' ένσταση, µε το δικόγραφο της έφεσης ή την 
ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής ή και µε τις προτάσεις εφόσον η 
πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο. Αν όµως η πλαστογραφία δεν 
αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο, η προσβολή του εγγράφου ως πλαστού µπορεί να 
προταθεί µόνο κατ' ένσταση, τα ίδια δε ισχύουν και όταν η πλαστογραφία αποδίδεται 
µεν σε ορισµένο πρόσωπο πλην όµως το αδίκηµα παρεγράφη. Για τις περιπτώσεις 
προσβολής ενός εγγράφου ως πλαστού, για την εγκυρότητα αυτής, ως διαδικαστικής 
πράξεως, απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 
ακυρότητα της ως άνω πράξεως, η οποία όµως εγκυροποιείται και µάλιστα 
αναδροµικά µε την έγκριση του διαδίκου, αν αυτός µεταγενεστέρως δώσει 
πληρεξουσιότητα για την πράξη αυτή ή µε άλλο τρόπο εκδηλώσει τη βούλησή του για 
την επιδοκιµασία της πράξεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 215, 221, 261, 262, 269, 286, 483, 527, 559 αριθ. 8,  
ΑΚ: 369, 1033, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2010, σελίδα 107 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 677  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - 'Εγγραφα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1106 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Απόδειξη ύπαρξης εγγράφου ή του περιεχοµένου αυτού σε 
περίπτωση που έχει χαθεί ή έχει γίνει δυσανάγνωστο ή άχρηστο. Ειδικά για την 
ιδιόγραφη διαθήκη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ευθεία παραβίαση ουσιαστικού κανόνα 
δικαίου. Ειδικότερα για τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 435 ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι, αν ένα έγγραφο χαθεί ή 
γίνει δυσανάγνωστο ή άχρηστο, εκείνος που διεξάγει την απόδειξη µπορεί να 
αποδείξει ή ότι το έγγραφο υπάρχει νόµιµα συνταγµένο ή το περιεχόµενό του ή και τα 
δύο, µε κάθε αποδεικτικό µέσο και αν ακόµη πρόκειται για σχέση που για να 
συσταθεί επιβάλλεται από το νόµο ή από τα µέρη να συνταχθεί έγγραφο, σε 
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συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1721 και 1718 ΑΚ που ορίζουν, αντίστοιχα, 
τον τρόπο σύνταξης της ιδιόγραφης διαθήκης και ως συνέπεια την ακυρότητα αυτής, 
αν δεν συνταχθεί αυτή µε νόµιµο τρόπο, σαφώς συνάγεται, µεταξύ άλλων, και ότι σε 
περίπτωση απώλειας της ιδιόγραφης διαθήκης επιτρέπεται και η µε µάρτυρες 
απόδειξη της ύπαρξης αυτής νόµιµα συντεταγµένης, καθώς και του περιεχοµένου της 
(ΟλΑΠ 1234/1982).  
- Kατά την έννοια 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 επιρροή στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ευθεία παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο, µε βάση τις παραδοχές του 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρέλειψε να εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα 
δικαίου, ο οποίος ήταν εφαρµοστέος ή εφάρµοσε ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον 
οποίο δεν έπρεπε να εφαρµόσει. Ειδικότερα, το δικαστήριο παραβιάζει τους 
ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, που εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 
173 και 200 ΑΚ, όταν, µολονότι διαπιστώνει, έστω και έµµεσα την ύπαρξη κενού ή 
αµφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των δικαιοπρακτούντων, συνακόλουθα δε, την 
ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει για τη 
συµπλήρωση ή ερµηνεία τους στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή 
προσφεύγει στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών και στη συµπλήρωση ή ερµηνεία 
της δικαιοπραξίας, µολονότι δέχεται, επίσης, ανέλεγκτα, ότι η δικαιοπραξία είναι 
πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, ως στοιχεία προσδιοριστικά της καλής πίστης. Οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών παραβιάζονται ευθέως και όταν το 
ερµηνευτικό πόρισµα, στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας, κατέληξε το 
δικαστήριο δεν είναι σύµφωνο προς την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1718, 1721, 
ΚΠολ∆: 435, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2109 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1350 
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Ένορκες βεβαιώσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 188 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ένορκες βεβαιώσεις. H µνεία του δικαστηρίου ότι έλαβε 
υπόψη "όλα τα προσκοµιζόµενα και επικαλούµενα από τους διαδίκους έγγραφα" δεν 
καλύπτει και την έλλειψη ειδικής αναφοράς της ένορκης βεβαιώσεως, η οποία δεν 
αποτελεί έγγραφο, αλλά ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο. Ο περιορισµός των ενόρκων 
βεβαιώσεων σε τρεις δεν ισχύει στις εργατικές διαφορές. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το αποδεικτικό µέσο των ενόρκων βεβαιώσεων που προβλέπεται στις διατάξεις των 
άρθρων 270 παρ. 2, 671 παρ. 1 και 681 Β ΚΠολ∆ είναι ιδιαίτερο και αυτοτελές 
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αποδεικτικό µέσο, που διακρίνεται από τα έγγραφα και τους µάρτυρες, και για το 
λόγο αυτό πρέπει στην απόφαση του ουσιαστικού δικαστηρίου να µνηµονεύονται 
ειδικά οι ένορκες βεβαιώσεις που είχαν νόµιµα επικαλεστεί και προσκοµίσει οι 
διάδικοι, η δε παράβαση της υποχρεώσεως του αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο από 
το άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. γ ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Περαιτέρω, από τη διάταξη 
του άρθρου 671 παρ. 1 εδ. δ ΚΠολ∆, µε την οποία ορίζεται ότι ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έγιναν ύστερα 
από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου, πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον 
ώρες, σε συνδυασµό µε το άρθρο 270 παρ. 2 γ' ΚΠολ∆ µε την οποία ορίζεται ότι 
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου 
λαµβάνοντας υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και από τη διάταξη του άρθρου 
591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα µε την οποία ορίζεται ότι τα άρθρα 1 έως 590 
εφαρµόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές 
διατάξεις των διαδικασιών αυτών, προκύπτει ότι στις εν λόγω διαδικασίες, στις 
οποίες εµπίπτει και εκείνη των διαφορών που αφορούν διατροφή και επιµέλεια 
τέκνων, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη ένορκες βεβαιώσεις των 
οποίων γίνεται επίκληση και για τη σύνταξη τους έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες 
από το νόµο διατυπώσεις, έστω και αν αυτές υπερβαίνουν αριθµητικά τις τρεις. Η 
γενική διάταξη του άρθρου 270 ΚΠολ∆ δεν µπορεί να εφαρµοστεί, διότι στην πιο 
πάνω ειδική διάταξη του αρθρ. 671 παρ. 1 εδ. δ ορίζεται, για το επίµαχο θέµα, άλλως, 
µε το να µη τίθεται δηλαδή ο κατά τα ανωτέρω αριθµητικός περιορισµός και να µη 
αποκλείονται, εντεύθεν, οι πέραν των τριών ένορκες βεβαιώσεις (ΑΠ 1391/2008, ΑΠ 
160/2006, ΑΠ 522/1999). 
- H µνεία του Εφετείου ότι έλαβε υπόψη "όλα τα προσκοµιζόµενα και επικαλούµενα 
από τους διαδίκους έγγραφα" δεν καλύπτει και την έλλειψη ειδικής αναφοράς της ως 
άνω ένορκης βεβαιώσεως, η οποία, κατά τα προεκτεθέντα, δεν αποτελεί έγγραφο, 
αλλά ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο. Κατά συνέπεια, το Εφετείο, που δεν έλαβε υπόψη 
του την πιο πάνω ένορκη βεβαίωση, την οποία νόµιµα επικαλέστηκε και προσκόµισε 
η αναιρεσείουσα, έστω και αν ο συνολικός αριθµός των προσκοµισθεισών απ' αυτήν 
ενόρκων βεβαιώσεων υπερέβαιναν τις τρεις, υπέπεσε στην από το άρθρο 559 αριθµ. 
11 περ. γ ΚΠολ∆ πληµµέλεια και γι' αυτό είναι βάσιµος ο περί τούτου δεύτερος, υπ' 
αριθ. 1, λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως. Πρέπει λοιπόν, κατά την πλειοψηφούσα 
γνώµη του ∆ικαστηρίου, να γίνει δεκτός ο λόγος αυτός της αναιρέσεως και να 
αναιρεθεί η προσβαλλόµενη στο σύνολο της. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 671, 681Β, 559 αριθ. 11γ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 984  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 158 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ικαστική οµολογία. ∆ηµιουργία λόγου αναίρεσης αν δεν 
ληφθούν υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Η εκτίµηση του περιεχοµένου διαδικαστικών εγγράφων υπόκειται 
σε αναιρετικό έλεγχο. Περιεχόµενο αναιρετηρίου. Λήψη υπόψη από το δικαστήριο 
όλων των προσκοµιζόµενων και επικαλούµενων από τους διαδίκους νόµιµων 
αποδεικτικών µέσων.  
- Κατά το άρθρο 352 παρ. 1 του ΚΠολ∆, η δικαστική οµολογία, η οποία αποτελεί 
πλήρη απόδειξη εις βάρος εκείνου που οµολόγησε, αφορά την ύπαρξη ή την 
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ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που συνιστούν την ιστορική βάση της αγωγής 
ή της ένστασης. Αποδεικτική δύναµη έχει η οµολογία εκείνη που γίνεται µε πρόθεση 
παραδοχής του επιβλαβούς γι' αυτόν γεγονότος από εκείνον που οµολογεί. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆, πρέπει το δικαστήριο της ουσίας, 
παρά το νόµο, να µην έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, όπως οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και οι λόγοι έφεσης, όχι όµως και οι ισχυρισµοί 
που αποτελούν άρνηση της αγωγής. ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός, 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. 
- Κατά τα άρθρα 559 και 561 παρ. 2 ΚΠολ∆, στα οποία δεν περιλαµβάνεται η από το 
δικαστήριο εσφαλµένη εκτίµηση διαδικαστικών εγγράφων, ούτε εισάγεται ειδικός 
λόγος αναίρεσης, κατά τον οποίο η εκτίµηση του περιεχοµένου διαδικαστικών 
εγγράφων της ιδίας ή άλλης δίκης υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, ο 
ακυρωτικός έλεγχος της εκτίµησης από το δικαστήριο της ουσίας των διαδικαστικών 
εγγράφων ερευνά αν η αποδιδόµενη στα έγγραφα αυτά εσφαλµένη εκτίµηση οδηγεί 
σε πληµµέλεια που ιδρύει λόγο αναίρεσης από τους αναφερόµενους στο άρθρο 559 
ΚΠολ∆.  
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆, πρέπει να 
αναφέρονται στο αναιρετήριο, κατά τρόπο σαφή, ο κανόνας δικαίου, του οποίου έγινε 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εσφαλµένη εφαρµογή, σε τι συνίσταται η παραβίαση του 
κανόνα αυτού, οι παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τις οποίες φέρεται 
ότι συντελέσθηκε η παραβίαση του κανόνα, καθώς και η επίδραση που είχε το 
σφάλµα στο διατακτικό της απόφασης. 
- Κατά τα άρθρα 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆, το δικαστήριο για να σχηµατίσει 
δικανική πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή µη των προβαλλόµενων από τους 
διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση ή έµµεση απόδειξη, χωρίς να 
είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 335, 338, 339, 340, 352, 559 αριθ. 8, 561, 566, 577, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 761 
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1356 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. ∆ικαστική οµολογία. 
Αοριστία αγωγής και αναιρετικός έλεγχος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει την 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 (άλλά και µόνον εκείνα) τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 1β, 524 παρ. 1 εδ. β' και 
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528 του ίδιου Κώδικα (όπως αυτές ισχύουν από 1-1-2002) προκύπτει ότι η επίκληση 
(καθώς και η προσαγωγή) των αποδεικτικών µέσων στο Εφετείο, επί υποθέσεων 
εκδικαζοµένων κατά την τακτική διαδικασία και εφόσον δεν πρόκειται για έφεση που 
ασκήθηκε από το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθµό σαν να ήταν παρών, 
πρέπει να γίνει έως την έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως στο ακροατήριο του 
δικαστηρίου, η δε επίκληση, µε την προσθήκη των προτάσεων που κατατίθεται µετά 
το τέλος της συζητήσεως και µέσα στην τριήµερη προθεσµία αντικρούσεων, είναι 
απαράδεκτη.  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 352 ΚΠολ∆ δικαστική οµολογία, που αποτελεί 
πλήρη απόδειξη σε βάρος εκείνου του διαδίκου που οµολογεί, είναι µόνο εκείνη που 
γίνεται προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου. Οι οµολογίες 
που γίνονται ενώπιον άλλου δικαστηρίου αποτελούν εξώδικες οµολογίες που 
εκτιµώνται ελεύθερα από το δικαστή. Εάν η προβαλλόµενη εξώδικη οµολογία 
περιέχεται σε προτάσεις του διαδίκου τις οποίες αυτός είχε υποβάλλει ενώπιον άλλου 
δικαστηρίου πρέπει οι προτάσεις αυτές να προσκοµίζονται στο δικαστήριο ενώπιον 
του οποίου προβάλλεται η οµολογία αυτή και συγχρόνως να γίνεται επίκληση των 
προτάσεων αυτών. Τέλος, ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης για µη λήψη υπόψη αποδείξεων που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι 
διάδικοι ιδρύεται και όταν επί επικλήσεως εξώδικης οµολογίας που περιέχεται σε 
έγγραφο, το δικαστήριο της ουσίας δεν λαµβάνει υπόψη το έγγραφο αυτό που 
επικαλέσθηκε και προσκόµισε ο αναιρεσείων. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, δηλαδή η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται ως παραβίαση από τον αριθµό 1 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της κρίσεώς του, 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτούνται από το νόµο για τη 
θεµελίωση του δικαιώµατος ή αντίθετα αρκέσθηκε σε ολιγότερα των αξιουµένων από 
το νόµο. Η περαιτέρω ενδεχόµενη αοριστία του δικογράφου της αγωγής που αφορά 
την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της, ελέγχεται από τους αριθµούς 8 και 14 του 
άρθρου 559 του ίδιου Κώδικα και υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής. Για να είναι 
όµως ορισµένος ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως όταν προβάλλεται αιτίαση κατά της 
προσβαλλόµενης απόφασης συνιστάµενη στο ότι η κρινόµενη αγωγή είναι αόριστη 
και έπρεπε να απορριφθεί εκ του λόγου αυτού, πρέπει στο αναιρετήριο να 
διαλαµβάνεται ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόµενο της αγωγής, ως προς ποιο σηµείο 
αυτή δεν είναι πλήρης και σε τι συνίσταται η αοριστία της για να κριθεί, αν πρόκειται 
για νοµική, ποιοτική ή ποσοτική αοριστία, ενώ η συµπλήρωση του αναιρετηρίου µε 
παραποµπή σε άλλο δικόγραφο δεν επιτρέπεται. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι αν η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσίαν βάσιµη ή αβάσιµη, για να είναι 
ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναίρεσης µε τον οποίο αποδίδεται στο 
δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 
αριθ. 1 ΚΠολ∆), πρέπει να καθορίζεται η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε, το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερµηνευτικό ή 
υπαγωγικό σφάλµα και επιπλέον να αναφέρονται µε πληρότητα και σαφήνεια τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο, ενόψει των οποίων εξέφερε την 
κρίση του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής. Περαιτέρω, για να είναι ορισµένος ο 
λόγος µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας εκ πλαγίου παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆), πρέπει να αναφέρονται ο 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου σε σχέση µε την εφαρµογή του οποίου υπάρχει η 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, οι παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης 
µε πληρότητα και σαφήνεια, σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια των αιτιολογιών, ποίο 
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δηλαδή στοιχείο αναγκαίο για την επάρκειά τους λείπει και σε τι συνίσταται η 
αντίφαση των αιτιολογιών και από ποια αντιτιθέµενα µέρη τους προκύπτει. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δε 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. Το 
ουσιώδες στοιχείο αυτού του λόγου αναίρεσης αποτελεί η έλλειψη νόµιµης βάσης σε 
"ζήτηµα", ήτοι ισχυρισµό που έχει αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή τείνει στη θεµελίωση ή 
κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που ασκήθηκε ως επιθετικό ή 
αµυντικό µέσο, το οποίο "ζήτηµα", ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
ενώ τα αναφερόµενα σχετικά µε τις αιτιολογίες αποτελούν επεξηγηµατικά στοιχεία 
του ουσιώδους στοιχείου, και συνεπώς η ελαττωµατικότητα των αιτιο-λογιών, η 
σχετική µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν δηµιουργεί τον ως άνω λόγο αναίρεσης 
αν το αποδεικτικό πόρισµα εκτίθεται σαφώς (ΟλΑΠ 861/1984). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 8 εδ. β' του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα υπό την έννοια της άνω 
διατάξεως είναι οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων που υπό την προϋπόθεση της νόµιµης προτάσεώς του 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως. Πράγµα, εποµένως είναι, υπό την έννοια αυτή, και ο λόγος εφέσεως 
που περιέχει παράπονο κατά της πρωτοβάθµιας κρίση (ΟλΑΠ 11/1996). Ο εκ του 
άνω άρθρου λόγος αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο που δίκασε 
έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει την 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 (άλλά και µόνον εκείνα) τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 1β, 524 παρ. 1 εδ. β' και 
528 του ίδιου Κώδικα (όπως αυτές ισχύουν από 1-1-2002) προκύπτει ότι η επίκληση 
(καθώς και η προσαγωγή) των αποδεικτικών µέσων στο Εφετείο, επί υποθέσεων 
εκδικαζοµένων κατά την τακτική διαδικασία και εφόσον δεν πρόκειται για έφεση που 
ασκήθηκε από το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθµό σαν να ήταν παρών, 
πρέπει να γίνει έως την έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως στο ακροατήριο του 
δικαστηρίου, η δε επίκληση, µε την προσθήκη των προτάσεων που κατατίθεται µετά 
το τέλος της συζητήσεως και µέσα στην τριήµερη προθεσµία αντικρούσεων, είναι 
απαράδεκτη.  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 352 ΚΠολ∆ δικαστική οµολογία, που αποτελεί 
πλήρη απόδειξη σε βάρος εκείνου του διαδίκου που οµολογεί, είναι µόνο εκείνη που 
γίνεται προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου. Οι οµολογίες 
που γίνονται ενώπιον άλλου δικαστηρίου αποτελούν εξώδικες οµολογίες που 
εκτιµώνται ελεύθερα από το δικαστή. Εάν η προβαλλόµενη εξώδικη οµολογία 
περιέχεται σε προτάσεις του διαδίκου τις οποίες αυτός είχε υποβάλλει ενώπιον άλλου 
δικαστηρίου πρέπει οι προτάσεις αυτές να προσκοµίζονται στο δικαστήριο ενώπιον 
του οποίου προβάλλεται η οµολογία αυτή και συγχρόνως να γίνεται επίκληση των 
προτάσεων αυτών. Τέλος, ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης για µη λήψη υπόψη αποδείξεων που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι 
διάδικοι ιδρύεται και όταν επί επικλήσεως εξώδικης οµολογίας που περιέχεται σε 
έγγραφο, το δικαστήριο της ουσίας δεν λαµβάνει υπόψη το έγγραφο αυτό που 
επικαλέσθηκε και προσκόµισε ο αναιρεσείων. 
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∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 352, 237, 524, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Πραγµατογνωµοσύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2387 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Πραγµατογνωµοσύνη. Παροχή διευκρινήσεων ή άλλων 
πληροφοριών για τη γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 384 ΚΠολ∆ «Το δικαστήριο ή ο δικαστής του 
άρθρου 379 µπορούν, αφού οι πραγµατογνώµονες υποβάλλουν τη γνωµοδότηση τους, 
να διατάξουν να δοθούν γι’ αυτήν διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες, οπότε 
εφαρµόζονται τα άρθρα 382 και 383». Με την υπόψη διάταξη καθιερώνεται η, µε 
απόφαση του δικαστηρίου που διέταξε την πραγµατογνωµοσύνη ή του δικαστή που 
ορίζεται στο άρθρο 379, δυνατότητα παροχής διευκρινήσεων ή άλλων πληροφοριών 
για τη γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων, µετά την υποβολή της, αν, κατά την 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο, 
υφίσταται αδυναµία εξαγωγής σαφούς απόδειξης για το θέµα, για το οποίο 
διατάχθηκε η πραγµατογνωµοσύνη, για οποιονδήποτε λόγο που δηµιουργεί ασάφεια 
σ’ αυτήν, η οποία δεν επιφέρει ακυρότητα της γνωµοδότησης. Οι διευκρινίσεις, λόγω 
της γενικότητας της διάταξης, µπορούν να δοθούν γραπτώς ή προφορικώς µε 
εµφάνιση των πραγµατογνωµόνων στο ακροατήριο του δικαστηρίου που διέταξε την 
πραγµατογνωµοσύνη, οπότε καταχωρούνται στα πρακτικά. Νέα όρκιση δεν 
απαιτείται, µπορούν δε να τους απευθύνουν ερωτήσεις όλοι οι παράγοντες της δίκης 
(ΕφΑθ 1795/1993 ΑρχΝ 1994.414, Σ. Σαµουήλ, «Η Έφεση», 2003, παρ. 1095 και 
1117, Βαθρακοκοίλης, ΕρµΚΠολ∆, υπό το άρθρο 384). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 379, 382, 383, 384, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 452  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Πραγµατογνωµοσύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 41 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Πραγµατογνωµοσύνη που διατάσσει το Εφετείο. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 254, 522, 524 παρ. 1, 532, 533, και 
535 παρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν εµποδίζεται, όταν 
κατά την κρίση του για την έρευνα της βασιµότητας του λόγου της εφέσεως και την 
καλλίτερη διάγνωση της διαφοράς θεωρεί αναγκαίο, να διατάξει νέες ή 
συµπληρωµατικές αποδείξεις µε τα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 339 ΚΠολ∆, 
µεταξύ των οποίων και η πραγµατογνωµοσύνη. Μετά τη συνεκτίµηση των νέων 
αυτών αποδείξεων και εκείνων που ήδη εκτίµησε η προσβαλλόµενη απόφαση, θα 
κριθεί αν έσφαλε ή όχι και στη συνέχεια θα εξαφανισθεί ή όχι, αντιστοίχως (ΟλΑΠ 
1285/1982 ∆ίκη 1983. 569 = ΝοΒ 1983. 219, ΑΠ 226/1983 και 1514/1982 ∆ίκη 
1984. 42 και 43, ΑΠ 665/1984 ΕΕΝ 1984. 304, ΑΠ 527/1985 ΝοΒ 1986.196). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 254, 522, 524, 532, 533, 535, 
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Απόφαση - Ανάκληση µη οριστικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1450 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανάκληση µη οριστικής απόφασης. 
- Στο άρθρο 309 εδαφ. α'και β' 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 τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται, ότι η απόφαση του 
∆ικαστηρίου 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 ανακλήσεως της είναι παραδεκτή µόνον 
όταν το δικαστήριο επιλαµβάνεται της ουσίας της υπόθεσης, όπως όταν εισάγεται 
κλήση για συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, διότι µόνον στην περίπτωση αυτή 
δηµιουργείται στάση δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 309, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απόφαση - Έκδοση απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1318 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ικανότητα διαδίκου. ∆ιακοπή και επανάληψη δίκης. 
Ανυπαρξία απόφασης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Απαράδεκτοι και αυτεπάγγελτοι 
αναιρετικοί λόγοι. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 1 ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να 
είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι 
διάδικος. Η ικανότητα αυτή, που εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο (άρθρο 
73 ΚΠολ∆), προκειµένου για φυσικό πρόσωπο, παύει να υπάρχει µε το θάνατό του 
(άρθρο 35 ΑΚ).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 313 παρ. 1 εδάφ. δ' ΚΠολ∆, απόφαση που 
εκδόθηκε σε δίκη κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου, όπως είναι και ο θανών, δεν 
έχει υπόσταση, χαρακτηριζόµενη ρητά ως άκυρη.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 286 επ. ΚΠολ∆, οι οποίες, κατ' εφαρµογή της 
διάταξης του άρθρου 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, εφαρµόζονται και στη διαδικασία 
της δίκης για την αναίρεση, σε συνδυασµό µε τις αµέσως πιο πάνω διατάξεις, αν ο 
διάδικος είναι στη ζωή κατά την έναρξη της δίκης, αποβιώσει όµως στη συνέχεια 
(πριν από την αµετάκλητη περάτωσή της), επέρχεται, τηρουµένων των νόµιµων 
προϋποθέσεων, διακοπή (εκούσιο ή αναγκαστική) της δίκης, µε συνέπεια όλες οι 
επιχειρούµενες στο µεταξύ και µέχρι τη νόµιµη επανάληψή της διαδικαστικές πράξεις 
εκτός της τυχόν εκδιδόµενης απόφασης, να λογίζονται άκυρες, µόνο, όµως, εφόσον ο 



 

[40] 
 

θάνατος του διαδίκου επήλθε µέχρις ότου τελειώσει η προφορική συζήτηση µετά την 
οποία εκδίδεται οριστική απόφαση και όχι όταν ο θάνατος του διαδίκου επήλθε µετά 
το πέρας της συζήτησης αυτής, πολύ δε περισσότερο µετά την έκδοση της οριστικής 
απόφασης, οπότε δεν υπάρχει εκκρεµής δικαστικός αγώνας, ούτε στάδιο εφαρµογής 
των διατάξεων για διακοπή και επανάληψη της δίκης και, συνακόλουθα, τα 
ασκούµενα κατά της απόφασης αυτής ένδικα µέσα, άρα και η αίτηση αναίρεσης, 
πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 558 εδάφ. α' ΚΠολ∆, 
κατά των καθολικών διαδόχων του αποβιώσαντα, απευθυνόµενα δε κατά του 
τελευταίου είναι άκυρα, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο αναιρεσείων είχε λάβει µε 
οποιονδήποτε τρόπο γνώση του θανάτου του αντιδίκου του, ώστε να διαπιστώσει 
τους κληρονόµους του και να απευθύνει κατ' αυτών την αναίρεση. Η αναίρεση, 
εποµένως, που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντα, χωρίς όµως ο αναιρεσείων να 
γνωρίζει το θάνατό του, δεν είναι άκυρη και νόµιµα χωρεί η συζήτηση αυτής µε τους 
κληρονόµους του αποβιώσαντα, οι οποίοι καλούνται προς τούτο ή εµφανίζονται κατά 
τη συζήτηση µε την ιδιότητα αυτή στη θέση του αναιρεσιβλήτου και προβάλλουν 
υπεράσπιση επί της ουσίας της διαφοράς (ΟλΑΠ 27/1987). 
- 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, 12/2000 και 3/1997), 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 (ΟλΑΠ 469/1984). Ο λόγος δεν ιδρύεται, αν το δικαστήριο 
που δίκασε, έλαβε υπόψη ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο (ΟλΑΠ 25/2003, ΟλΑΠ 12/1991). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης 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. 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, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νόµιµα. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, γιατί, στην 
περίπτωση αυτή το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, λόγος, όµως, αναίρεσης δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νόµιµα από το διάδικο, 
εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα, αν ο αναιρεσείων είχε ηττηθεί στον πρώτο βαθµό, η νόµιµη επαναφορά 
του εν λόγω ισχυρισµού στο Εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της εκκαλουµένης, 
πρέπει να γίνεται µόνο µε λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο έφεσης. Με τα δεδοµένα 
αυτά, πρέπει ο ισχυρισµός να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο 
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δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και τρόπος πρότασής του ή 
επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί µε βάση το 
αναιρετήριο, αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος. Όπως δε περαιτέρω προκύπτει από την 
αµέσως πιο πάνω διάταξη, το καθιερούµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε όλους τους 
προβλεπόµενους από τη διάταξη του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγους αναίρεσης, ακόµη 
και σε εκείνους των αριθµών 1 και 19, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 62, 73, 286, 313, 559 αριθ. 8, 562, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αρµοδιότητα - Αρµοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1950 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Τράπεζα της Ελλάδος. Αρµοδιότητες και άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας. Αρµοδιότητα ΣτΕ και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Αιτήσεις 
ακυρώσεως και αγωγές αποζηµιώσεως κατά του ∆ηµοσίου. 
- Κατά τα άρθρα 1 και 8 εδ. 4 του καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος, η εν 
λόγω Τράπεζα είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί µε τη µορφή 
της ανώνυµης εταιρίας. Ωστόσο όµως, λόγω των προνοµίων που της έχουν 
παραχωρηθεί και των αρµοδιοτήτων που της ανατέθηκαν, έχει προσλάβει, ως προς 
την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, δηµόσιο χαρακτήρα. Μία από τις εν λόγω 
αρµοδιότητές της είναι και ο έλεγχος της πίστεως. Ειδική µορφή του ελέγχου τούτου 
αποτελεί η χορήγηση άδειας για την ίδρυση και η εποπτεία της λειτουργίας όλων των 
πιστωτικών ιδρυµάτων.  
- Κατά τα άρθρα 4 παρ. 3, 5 παρ. 2, 8 παρ. 1 και 18-22 του Ν. 2076/1992, η Τράπεζα 
της Ελλάδος ασκεί, ως προς τον έλεγχο αυτό, δηµόσια εξουσία, εκδίδοντας 
εκτελεστές διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες χορηγεί ή ανακαλεί την άδεια για την 
ίδρυση όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων και εποπτεύει την κατά τη λειτουργία αυτών 
τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητα, 
φερεγγυότητα, κεφαλαιακή επάρκεια και τη συγκέντρωση των κινδύνων. Οι 
αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά µε τη χορήγηση ή µη της άδειας 
λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος ή την ανάκληση της, υπόκεινται σε αίτηση 
ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 περ. η' του Ν. 1406/1983, στη δικαιοδοσία των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, πλην άλλων, και οι διοικητικές διαφορές ουσίας 
οι οποίες αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά την ευθύνη του 
∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. προς αποζηµίωση. Η αγωγή αποζηµιώσεως κατά 
του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ ή άλλων ν.π.δ.δ. για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των 
οργάνων τους παρέχεται όχι µόνο στις περιπτώσεις ευθύνης από την έκδοση ή την 
παράλειψη εκδόσεως εκτελεστών διοικητικών πράξεων, αλλά και από υλικές 
ενέργειες που τελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της 
δηµόσιας υπηρεσίας ή εξ αιτίας αυτής και δεν συνδέονται µε την ιδιωτική διαχείριση 
της περιουσίας των πιο πάνω προσώπων, ούτε οφείλονται σε προσωπικό πταίσµα 
οργάνου, που ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων.  
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 105, 106, 
Νόµοι: 3424/1927, άρθ. 1, 8, 5076/1931, 1266/1982, 2076/1992, άρθ. 4, 5, 8, 18, 19, 
20, 21, 22, 
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 628 * Ελ∆νη 2009, σελίδα 694 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 711 *  
 
Αρµοδιότητα - Αρµοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1575 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. Έννοµη σχέση µεταξύ 
εργαζοµένου και ∆ΕΗ. 
- Κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του N. 702/1977 "περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά 
δικαστήρια" οι ασφαλιστικές διαφορές µεταξύ των ασφαλισµένων και των φορέων Οργανισµών 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως υπήχθησαν, ως διοικητικές διαφορές ουσίας, στη δικαιοδοσία των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στην καθύλη αρµοδιότητα του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου, όταν ο ασφαλιστικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Εξάλλου µε 
το άρθρο 34 του N. 2773/1999 "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθµιση 
θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις", όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 26 του 
N. 2919/2001, ιδρύθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός 
Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ (ΟΑΠ/∆ΕΗ) µε σκοπό την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση του 
Προσωπικού και των συνταξιούχων της ∆ΕΗ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αναγνώριση της 
έννοµης σχέσης µεταξύ της ∆ΕΗ και του απασχολούµενου σ' αυτή µε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας προσωπικού, ώστε ο αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης να θεωρείται ως χρόνος 
πραγµατικής υπηρεσίας της ∆ΕΗ για τον υπολογισµό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων, αποτελεί διοικητικό ζήτηµα και εκφεύγει της δικαιοδοσίας των πολιτικών 
δικαστηρίων, ως υπαγόµενο στη δικαιοδοσία του άνω ΝΠ∆∆, οι από το οποίο εκδιδόµενες 
πράξεις, θεωρούνται ως εκτελεστές διοικητικές πράξεις, υποκείµενες σε προσφυγή ενώπιον των 
διοικητικών δικαστηρίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 19 του N. 702/1977. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 4,  
Νόµοι: 702/1977, άρθ. 7, 2773/1999, άρθ. 34, 2919/2001, άρθ. 26, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1347  
 
Αρµοδιότητα - Πλήρης Ολοµέλεια Αρείου Πάγου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 3 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιάκριση Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου σε πλήρη και 
τακτική. Αρµοδιότητα πλήρους Ολοµέλειας. Παραπέµπει για εκδίκαση στην πλήρη 
Ολοµέλεια. 
- Η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου διακρίνεται σε πλήρη και τακτική. Κατά τις ίδιες 
διατάξεις, στην πλήρη ολοµέλεια υπάγονται: α) οι αιτήσεις αναιρέσεως υπέρ του 
νόµου, β) οι παρεµπόµενες µε κοινό πρακτικό του Προέδρου και του Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου ή µε οµόφωνη απόφαση του δικάζοντος τµήµατος ή µε απόφαση της 
τακτικής Ολοµέλειας. Επίσης, αν η Ολοµέλεια κρίνει ότι µε τους παραπεµφθέντες 
λόγους ανακύπτει ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας (ΟλΑΠ 11/1999). Οι περιπτώσεις 
αρµοδιότητας της Ολοµέλειας ορίζονται περιοριστικά (ΟλΑΠ 10/1987). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 563, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 664 *  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Ασφαλιστικά µέτρα νοµής 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
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Αριθµός απόφασης: 6309 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Πώληση αυτοκινήτου µε παρακράτηση κυριότητας. 
Προσβολή της νοµής.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 383, 389 παρ. 2 και 532 παρ. 1 ΑΚ 
συνάγονται τα εξής: Αν στην πώληση κινητού έχει τεθεί ο όρος ότι ο πωλητής 
διατηρεί την κυριότητα ωσότου το τίµηµα, που εν όλω ή εν µέρει πιστώνεται, 
αποπληρωθεί, λογίζεται, σε περίπτωση αµφιβολίας ότι η µεταβίβαση της κυριότητας 
στον αγοραστή επέρχεται µόλις πληρωθεί η γνήσια, εξουσιαστική, αναβλητική ή 
διαλυτική αίρεση της αποπληρωµής του τιµήµατος και ότι, σε περίπτωση 
υπερηµερίας του αγοραστή ως οφειλέτη, εν όλω ή εν µέρει, του τιµήµατος ο πωλητής 
που καταρχήν παραµένει όχι µόνο κύριος αλλά και νοµέας του κινητού, έχει δικαίωµα 
α) είτε να απαιτήσει το τίµηµα, η είσπραξη του οποίου, σηµειωτέον, θα επιφέρει τη 
µεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή, β) είτε, αφού πρώτα υπαναχωρήσει από 
τη σύµβαση της πωλήσεως, να ασκήσει τα δικαιώµατα του από την κυριότητα (άρθρο 
1000 ΑΚ) και συνεπώς και τις αγωγές νοµής και τα ασφαλιστικά µέτρα νοµής, γ) είτε 
να ασκήσει τα από τις γενικές διατάξεις περί υπερηµερίας οφειλέτη από 
αµφοτεροβαρή σύµβαση οικεία ενοχικά δικαιώµατα και ιδίως, αφού πρώτα 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση πωλήσεως, να ασκήσει κατά του αγοραστή αγωγή για 
απόδοση του κινητού κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό (ΟλΑΠ 
22/1987). Η κατά τα ανωτέρω υπαναχώρηση γίνεται µε σχετική δήλωση του 
υπαναχωρούντος, αποτελεί δε µονοµερή δικαιοπραξία διαπλαστικού χαρακτήρα, που 
δεν υποβάλλεται σε τύπο και γι΄ αυτό µπορεί να γίνει ρητά ή σιωπηρά µε πράξεις που 
αναµφισβήτητα δηλώνουν το σκοπό αυτό, όπως είναι η από τον πωλητή 
επιχειρούµενη και στρεφόµενη κατά του αγοραστή δικαστική επιδίωξη της 
ανακτήσεως της κατοχής του κινητού (ΑΠ 1136/2000 Ελ∆νη 2001.1350).  
- Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 974, 984 και 987 εδ. α΄ ΑΚ προκύπτει ότι 
η νοµή προσβάλλεται µε αποβολή του νοµέως εφόσον αυτή έγινε παράνοµα και χωρίς 
την θέληση του, ο δε νοµέας, που αποβλήθηκε παράνοµα από την νοµή, έχει 
δικαίωµα να αξιώσει την απόδοση της από αυτόν που νέµεται επιλήψιµα απέναντι 
του. Αποβολή του νοµέα υφίσταται στη περίπτωση που εκείνος χάνει τη δυνατότητα 
να ασκεί τη φυσική εξουσία στο πράγµα είτε συνέπεια αφαίρεσης αυτού είτε λόγω 
αντιποίησης της νοµής του και είναι παράνοµη όταν γίνεται χωρίς δικαίωµα 
(εµπράγµατο ή ενοχικό) ή µε υπέρβαση του δικαιώµατος που ασκείται 
(Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, "Αγωγές Εµπραγµάτου ∆ικαίου", έκδοση 1989, σελ. 
122 και 159). Ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 980 και 982 ΑΚ σαφώς 
συνάγεται ότι όταν η νοµή ασκείται µέσω άλλου, δηλαδή διαµέσου ενός κατόχου, 
όπως συµβαίνει στην περίπτωση µεταβίβασης κινητού πράγµατος µε τον όρο 
παρακράτησης της κυριότητας, οπότε αυτός που το απέκτησε, τεκµαίρεται όσο το 
διατηρεί στην κατοχή του και µέχρι να πληρωθεί η αίρεση ότι το κατέχει στο όνοµα 
του νοµέα, ως αντιπρόσωπος του, απώλεια αυτής χωρίς την θέληση του νοµέα, 
επέρχεται αν ο κάτοχος είτε χάσει την φυσική εξουσία του πράγµατος είτε εκδηλώσει 
την θέληση του να µην έχει πλέον το πράγµα για τον νοµέα, οπότε γίνεται λόγος για 
αντιποίηση της νοµής. Ειδικότερα, αντιποίηση της νοµής υπάρχει, όταν ο κάτοχος 
εξωτερικεύσει τη θέληση του να έχει εφεξής το πράγµα όχι για τον νοµέα αλλά για 
τον εαυτόν του ή για κάποιον τρίτο (ΑΠ 233/1982 ΝοΒ 30.1273, ΕφΑθ 4045/2001 
Ελ∆νη 2001.1401). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 383, 389, 532, 974, 980, 982, 984, 987, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Ασφαλιστικά µέτρα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 285 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Ασφαλιστικά µέτρα. ∆εν πρέπει να συνίστανται στην 
ικανοποίηση δικαιώµατος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή διατήρηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆ τα ασφαλιστικά µέσα δεν πρέπει να 
συνίστανται στην ικανοποίηση δικαιώµατος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή 
διατήρηση (πλην των περιοριστικών εξαιρέσεων των άρθρων 728, 729, 739 ΚΠολ∆). 
Η ικανοποίηση συνεπώς του ουσιαστικού δικαιώµατος δηλαδή η δηµιουργία 
ουσιαστικής καταστάσεως ανταποκρινόµενης προς την προκύπτουσα από το 
ουσιαστικό δικαίωµα έννοµη συνέπεια βρίσκεται εκτός του ασφαλιστικού µέτρου 
(ΜΠρΑθ 15045/1989 ∆ 21.147). Ο κανόνας αυτός έχει εφαρµογή και στο 
ασφαλιστικό µέτρο της ρυθµίσεως καταστάσεως (731, 732 ΚΠολ∆), το οποίο δεν 
διαφέρει κατά το σκοπό του από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά µέτρα, αφού και αυτό 
συνδέεται τελολογικά µε κάποιο δικαίωµα που πρέπει να προστατευθεί προσωρινά, 
για να µη δηµιουργηθούν µέχρι την περάτωση της κυρίας δίκης αµετάκλητες 
καταστάσεις που θα µαταίωναν τον σκοπό της δίκης αυτής. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 25, 683, 692, 728, 729, 739, 731, 732, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 470  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Προσωρινή διαταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 557 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Παράβαση κανόνα δικαίου. ∆ιάθεση αντικειµένου. 
Προσωρινή διαταγή. Συνέπειες συντηρητικής κατάσχεσης. Προσηµείωση υποθήκης. 
Συνέπειες της αναίρεσης. Συνέπειες της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης. Η 
απαγόρευση, µε προσωρινή διαταγή, της νοµικής µεταβολής ακινήτου ή 
εµπράγµατου δικαιώµατος σ' αυτό, ισχύει έναντι των τρίτων µε την προϋπόθεση ότι 
σηµειώθηκε προηγουµένως η προσωρινή διαταγή στα αντίστοιχα δηµόσια βιβλία 
κατασχέσεων, σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη του άρθρου 715 παρ. 3 ΚΠολ∆ η 
οποία εφαρµόζεται αναλόγως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά µεν το άρθρο 175 εδ. α ΑΚ, η διάθεση ενός αντικειµένου είναι άκυρη, αν ο 
νόµος την απαγορεύει, κατά δε το επόµενο άρθρο 176, αν την απαγόρευση του 
προηγούµενου άρθρου έχει τάξει δικαστική απόφαση, ισχύει ό,τι και στην 
απαγόρευση από το νόµο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή που εκδίδεται από το δικαστήριο στα πλαίσια της 
διαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων και καθορίζει τα ασφαλιστικά µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν αµέσως, µέχρι να εκδοθεί η απόφαση, για την εξασφάλιση του 
δικαιώµατος ή την προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης, δεν είναι δικαστική 
απόφαση, αφού δεν περιέχει καµιά αυθεντική διάγνωση της έννοµης σχέσης που 
ρυθµίζει, στερείται των κατά το άρθρο 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 305 του 
ΚΠολ∆ στοιχείων της δικαστικής απόφασης, που ανάγονται από το νόµο σε 
προϋποθέσεις του κύρους αυτής και επίσης δεν υποβάλλεται σε δηµοσίευση, η οποία 
αποτελεί, κατά το άρθρο 313 παρ. 1 ΚΠολ∆, προϋπόθεση του υπαρκτού της 
δικαστικής απόφασης. Είναι όµως τίτλος εκτελεστός, από αυτούς που αναφέρονται 
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στο άρθρο 904 παρ. 2 περ. ζ' ΚΠολ∆. Περαιτέρω, τα ανωτέρω άρθρα 691 παρ. 2 και 
700 παρ. 3 ΚΠολ∆ ορίζουν, ότι οι προσωρινές διαταγές διαλαµβάνουν "τα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν αµέσως έως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου για την 
εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώµατος ή τη ρύθµιση της κατάστασης" και ότι 
"εκτελούνται µόλις καταχωριστούν, κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, µε βάση 
σηµείωση του δικαστή που τις εξέδωσε". Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν τη 
δεσµευτικότητα των προσωρινών διαταγών, µε την έννοια ότι αρνούνται να 
προσδώσουν έννοµες συνέπειες σε πράξεις που αντίκεινται στο περιεχόµενο τους και 
επιβάλλουν σιωπηρώς την ακυρότητα, ως κύρωση της παράβασης τους. Από αυτά 
παρέπεται, ότι αν το µέτρο που ορίστηκε µε την προσωρινή διαταγή και 
παραβιάστηκε, συνίσταται στην απαγόρευση διάθεσης του πράγµατος (µεταβολής της 
νοµικής του κατάστασης), η µεταγενέστερη της προσωρινής διαταγής διάθεση 
(εκποίηση) πλήττεται µε ακυρότητα, η οποία θεµελιώνεται όχι στο άρθρο 175 ΑΚ, 
αφού ο νόµος δεν προβλέπει ακυρότητα της απαγορευµένης µε προσωρινή διαταγή 
διάθεσης, αλλά στο άρθρο 176 ΑΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολ∆, 
και αναλογία µε τα ισχύοντα επί δικαστικής απόφασης, µε την οποία προσοµοιάζει, 
χωρίς να είναι η προσωρινή διαταγή.  
- Κατά µεν την παρ. 1 του άρθρου 715 ΚΠολ∆, "απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ 
εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση η διάθεση των πραγµάτων που κατασχέθηκαν 
από εκείνον σε βάρος του οποίου έγινε η κατάσχεση", κατά δε την παρ. 3 του ίδιου 
άρθρου, "Στη συντηρητική κατάσχεση ακινήτου, πλοίου, αεροσκάφους ή 
εµπράγµατου δικαιώµατος, επάνω σ' αυτά, η ακυρότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 
ισχύει ως προς τους τρίτους, µόνον αν κατά το χρόνο της διάθεσης είχε γίνει εγγραφή 
της κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων, στο νηολόγιο ή στο µητρώο αεροσκαφών". 
Από τις διατάξεις, αυτές, οι οποίες, κατά ρητή παραποµπή του νοµοθέτη, τυγχάνουν 
εφαρµογής και επί δικαστικής µεσεγγύησης, που αντικατέστησε "τη συντηρητική 
κατάσχεση επί σκοπώ διεκδικήσεως" του προϊσχύσαντος δικαίου, συνάγεται ότι µε 
αυτές τίθεται, χάριν της ασφάλειας των συναλλαγών, ως προϋπόθεση ισχύος, ως προς 
τους τρίτους, της ακυρότητας διάθεσης (η οποία είναι έννοια ευρύτερη της 
απαλλοτρίωσης και περιλαµβάνει οποιαδήποτε µεταβίβαση, σύσταση, επιβάρυνση 
και γενικώς νοµική µεταβολή) των πραγµάτων που τέθηκαν υπό δικαστική 
µεσεγγύηση, η εγγραφή της απόφασης µε την οποία διατάχθηκε η θέση του 
πράγµατος υπό δικαστική µεσεγγύηση στα βιβλία κατασχέσεων της περιφέρειας του 
τόπου, όπου βρίσκεται το ακίνητο, κατά τον χρόνο της διάθεσης. Εποµένως, η 
προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται στα πλαίσια της δίκης των ασφαλιστικών µέτρων 
για τη θέση του πράγµατος υπό δικαστική µεσεγγύηση, ως συνάρτηση της αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων και τελολογικό παρεπόµενο της αντίστοιχης απόφασης, 
αποτελεί το πρόσφορο µέσο προς πραγµάτωση του µε το ασφαλιστικό µέτρο 
επιδιωκόµενου σκοπού και δε µπορεί να είναι περισσότερο εξασφαλιστική από την 
ίδια την απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων. Έτσι η απαγόρευση, µε προσωρινή 
διαταγή, της νοµικής µεταβολής ακινήτου ή εµπράγµατου δικαιώµατος σ' αυτό, 
ισχύει έναντι των τρίτων µε την προϋπόθεση ότι σηµειώθηκε προηγουµένως η 
προσωρινή διαταγή στα αντίστοιχα δηµόσια βιβλία κατασχέσεων, σύµφωνα µε την 
ως άνω διάταξη του άρθρου 715 παρ. 3 ΚΠολ∆ η οποία εφαρµόζεται αναλόγως. 
Ειδικότερα, στην περίπτωση της εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτου για 
το οποίο προηγουµένως έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή µη µεταβολής της νοµικής 
του κατάστασης, άσχετα µε το αν η προσηµείωση αυτή εγγράφεται αναγκαστικά 
δυνάµει διαταγής πληρωµής η συναινετικά µε τη σύµπραξη του οφειλέτη η πράξη 
αυτή (η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης) εντάσσεται στη γενική έννοια της 
διάθεσης, κατά το άρθρο 176 ΑΚ, ενώ εφαρµογή έχει και η διάταξη του άρθρου 1259 
ΑΚ σύµφωνα µε την οποία η υποθήκη αποκτάται µόνο σε ακίνητα που µπορούν να 
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εκποιηθούν. Συνεπώς, η παρά την προσωρινή διαταγή εγγραφείσα προσηµείωση 
υποθήκης είναι ασθενέστερη, διότι έχει εγγραφεί σε κτήµα, το οποίο δεν µπορεί να 
εκποιηθεί ως προς τον επιτυχόντα την προσωρινή διαταγή σε περίπτωση δε εγγραφής 
προσηµείωσης υποθήκης επί του ακινήτου, του οποίου η διάθεση απαγορεύεται ως εν 
προκειµένω µε προσωρινή διαταγή µπορεί να προταθεί η σχετική ακυρότητα και 
έναντι του προσηµειούχου ενυποθήκου δανειστού, ώστε να προηγηθεί κατά τάξη η εκ 
της προσωρινής διαταγής συναρτιθείσα και µεταγενέστερα αυτής εγγραφείσα άλλη 
προσηµείωση έστω και αν η παρά την ύπαρξη της προσωρινής διαταγής εγγραφείσα 
προσηµείωση προηγήθηκε χρονικά της προσηµειώσεως υπέρ εκείνου, στον οποίον 
χορηγήθηκε η προσωρινή διαταγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 του ΚΠολ∆ αν αποδεικνύεται 
προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο 
Αρειος 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. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση 
εκούσιας ή αναγκαστικής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, η οποία µε την 
επικύρωση της από το Εφετείο θεωρείται ότι ενσωµατώθηκε στην αναιρούµενη 
απόφαση. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ο Αρειος 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 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.  
- Κατά το άρθρο 980 του ΚΠολ∆ 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. Και αν µεν η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης γίνει 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 αναιρεσείοντα. Αντίθετα, εφ' όσον η ανακοπή κατά του πίνακα 
κατάταξης απορριφθεί από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, στη συνέχεια δε απορριφθεί 
και η έφεση του ανακόπτοντος κατά της απορριπτικής απόφασης, ο πίνακας 
κατατάξεως όπως είχε συνταχθεί από τον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο 
καθίσταται "εκτελεστός", όχι όµως µε την έννοια του εκτελεστού τίτλου των άρθρων 
904 επ. ΚΠολ∆, αφού στην περίπτωση αυτή ο προσβληθείς πίνακας αναπτύσσει µόνο 
τις συνέπειές του ως διαδικαστικής πράξης, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα υπό το 
καθεστώς της προϊσχύσασας Πολιτικής ∆ικονοµίας, όπου µε την τελεσίδικη 
απόρριψη κατά του πίνακος κατάταξης παραγόταν τελεσιδικία µε δύναµη 
δεδικασµένου. Εποµένως, όταν απορρίπτεται τελεσίδικα η ανακοπή κατά του πίνακα 
κατάταξης, ο οποίος στη συνέχεια εκτελείται µε τη διανοµή του εκπλειστηριάσµατος 
στους καταταχθέντες δανειστές από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όπου 
έχει κατατεθεί το εκπλειστηρίασµα, δεν εκτελείται η απορριπτική της ανακοπής κατά 
του πίνακα κατάταξης τελεσίδικη απόφαση, γι' αυτό σε περίπτωση αναίρεσης της 
τελεσιδικίας από το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου, δεν νοείται στο πλαίσιο 
εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 579 παρ. 2 του ΚΠολ∆ επαναφορά των 
πραγµάτων από το ίδιο ∆ικαστήριο.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
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ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 175, 176,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 579, 691, 700, 715, 904, 980,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 983 
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Ρύθµιση κατάστασης 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Άρτας 
Αριθµός απόφασης: 173 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Ασφαλιστικά µέτρα. Ρύθµιση κατάστασης. Οχλήσεις 
προερχόµενες από σταύλο και κοτέτσι.Η εκδιδόµενη απόφαση µε τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων είναι από τη φύση της αµέσως εκτελεστή. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 15 αριθµ. 3 ΚΠολ∆, στην αρµοδιότητα των Ειρηνοδικείων 
υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειµένου της διαφοράς και οι διαφορές 
που προκύπτουν και από το άρθρο 1003 ΑΚ, το οποίο καθιερώνει περιορισµούς της 
κυριότητας και ορίζει ότι ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκποµπή 
καπνού, αιθάλης, αναθυµιάσεων, θερµότητας, θορύβου κτλ., εφόσον αυτές δεν 
παραβλάπτουν σηµαντικά τη χρήση του ακινήτου του ή προέρχονται από χρήση 
συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του κτήµατος, από το οποίο προκαλείται η 
βλάβη. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά την ειδική διαδικασία των 
αρθρ. 683 έως 703 του ίδιου Κώδικα, τα δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για 
την αποτροπή επικείµενου κινδύνου µπορούν να διατάσσουν ασφαλιστικά µέτρα για 
την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώµατος ή τη ρύθµιση µιας καταστάσεως, 
κατά δε το άρθρο 731 ΚΠολ∆ ασφαλιστικό µέτρο είναι και η προσωρινή ρύθµιση 
καταστάσεως, που συνίσταται στο ότι το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει την 
ενέργεια ή παράλειψη ή ανοχή ορισµένης πράξης. 
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι η προσωρινή ρύθµιση 
καταστάσεως ως ασφαλιστικό µέτρο χωρεί όσες φορές από το γειτονικό ακίνητο 
εκπέµπονται καπνός, αιθάλη, θόρυβος κτλ., που παραβλάπτουν σηµαντικά τη χρήση 
άλλου γειτονικού ακινήτου ή οι εκποµπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα 
ακίνητα της περιοχής του κτήµατος από το οποίο προκαλείται η βλάβη, καθόσον µε 
τις παραπάνω εκποµπές ή ενέργειες προσβάλλεται το δικαίωµα χρήσεως του 
ακινήτου που βλάπτεται (βλ. Γεωργιάδη -Σταθόπουλου Εµπράγµατο ∆ίκαιο 
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις αρθρ. 1003-1032 αριθ. 48). Στις περιπτώσεις δε αυτές 
που οι επενέργειες ή οι εκποµπές υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το αρθρ. 1003 ΑΚ 
υπάρχει και διατάραξη της νοµής του ιδιοκτήτη του βλαπτοµένου ακινήτου, ο οποίος 
δικαιούται να εγείρει την αγωγή της διαταράξεως της νοµής (αρθρ. 989 ΑΚ) ή την 
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά τις διατάξεις των άρθρων 733-734 ΚΠολ∆ (βλ. 
Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ένθ. ανωτ. αριθµ. 18 και 20).  
- Το αίτηµα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής κρίνεται 
απορριπτέο, ως άνευ αντικειµένου, δεδοµένου ότι η κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων εκδιδόµενη απόφαση είναι από τη φύση της αµέσως εκτελεστή 
(Παρµενίωνος Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 1985 σελ. 375 - Ειρην. Ευδ. Ικαρ. 
1/2001 ΑρχΝοµ 2001.664). 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1003, 
ΚΠολ∆: 682, 683, 703, 733, 734, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑρχΝ 2008, σελίδα 503, σχολιασµός Χρήστος ∆. Νιικολαϊδης  
 
∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1358 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆εδικασµένο. Τελεσίδικη απόφαση. Απαράδεκτοι και 
αυτεπάγγελτοι αναιρετικοί λόγοι. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι δεδικασµένο, δηλαδή δέσµευση από την αναγνωριζόµενη στην απόφαση έννοµη 
συνέπεια παράγεται από την τελεσιδικία της απόφασης ανεξάρτητα από το είδος της 
παρεχόµενης έννοµης προστασίας, δηλαδή τόσο από την καταψηφιστική, όσο και από 
την αναγνωριστική ή διαπλαστική απόφαση. Η ύπαρξη και η έκταση του 
δεδικασµένου προκύπτει από το περιεχόµενο της απόφασης και όχι από αυτό της 
αγωγής που κρίθηκε, έστω και αν το δικαστήριο δεν εξάντλησε το αντικείµενό της ή 
το υπερέβη ή αποµακρύνθηκε από αυτό, αφού δεδικασµένο παράγεται και από 
εσφαλµένη απόφαση (ΟλΑΠ 1/2005), το οποίο µπορεί να ανατραπεί µόνο µε την 
άσκηση των έκτακτων ένδικων µέσων κατά της απόφασης από την οποία παράγεται. 
Το δεδικασµένο αφορά το δικαίωµα, το οποίο είχε προβληθεί µε την αγωγή µε βάση 
τη συγκεκριµένη ιστορική αιτία και τη συνακόλουθη νοµική αιτία, των οποίων έγινε 
επίκληση, δηλαδή, το ίδιο νοµικό γεγονός, το παραγωγικό, τροποποιητικό, 
καταργητικό ή αποσβεστικό κλπ της συγκεκριµένης έννοµης σχέσης. Προκειµένου να 
εξεταστεί, αν υπάρχει από τελεσίδικη απόφαση που προηγήθηκε δεδικασµένο, το 
οποίο κωλύει την έρευνα του ήδη µε νέα αγωγή φερόµενου προς κρίση, µε βάση 
ορισµένη ιστορική αιτία, αιτήµατος, θα ληφθεί υπόψη η αιτιολογία της πρώτης 
απόφασης όσον αφορά την ιστορική αιτία επί της οποίας έκρινε και ο λόγος της 
απόρριψης (ΟλΑΠ 15/1998). Η ύπαρξη, εξάλλου, ή η ανυπαρξία της καλυπτόµενης 
από το δεδικασµένο έννοµης σχέσης αποτελεί στοιχείο του πραγµατικού του 
ασκούµενου µε τη δεύτερη αγωγή δικαιώµατος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης 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. 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, το οποίο εξέδωσε τη προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νόµιµα. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, γιατί στην 
περίπτωση αυτή το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, λόγος, όµως, αναίρεσης δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νόµιµα από το διάδικο, 
εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα, αν ο αναιρεσείων είχε ηττηθεί στον πρώτο βαθµό, η νόµιµη επαναφορά 
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του εν λόγω ισχυρισµού στο Εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της εκκαλουµένης, 
πρέπει να γίνεται µόνο µε λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο έφεσης. Με τα δεδοµένα 
αυτά, πρέπει ο ισχυρισµός να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο 
δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και τρόπος πρότασής του ή 
επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί µε βάση το 
αναιρετήριο, αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος. Εξάλλου, για να είναι ορισµένος ο από 
τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης πρέπει, επίσης, να 
διαλαµβάνεται στο αναιρετήριο ποια είναι τα συγκεκριµένα πράγµατα, καθώς και 
ποια επίδραση άσκησαν ή θα ασκούσαν στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12/2000, 
ΟλΑΠ 43/1990).  
- Ο λόγος αναίρεσης από το αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ είναι δυνατό να έχει ως 
περιεχόµενο την αιτίαση, ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή δεύτερο 
βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, απορρίφθηκε ως µη 
νόµιµη, ενώ έπρεπε να κριθεί ως νόµιµη σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κανόνα 
δικαίου. Για να είναι, όµως, ορισµένος ο εν λόγω αναιρετικός λόγος και, ακολούθως, 
να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος, πρέπει να αναφέρεται µε πληρότητα η 
ιστορική βάση της αγωγής που απορρίφθηκε ως µη νόµιµη (ΟλΑΠ 28/1998). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 559 αριθ. 1, 562, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ιάδικοι - Ικανότητα διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 133 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Υποχρεωτική η εκπροσώπηση των ανηλίκων στο δικαστήριο 
και από τους δύο γονείς τους που από κοινού ασκούν τη γονική µέριµνα. Συζήτηση 
της αναίρεσης. Απουσία ενός από τους διαδίκους. Αυτεπάγγελτη έρευνα από τον 
Άρειο Πάγο για το νόµιµο και εµπρόθεσµο της κλήτευσης. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά τα άρθρα 63 παρ. 1, 64 παρ. 1, 126 παρ. 1 εδ. β του ΚΠολ∆, 127 και 1510 
παρ. 1, 2, 3 του ΑΚ, οι ανίκανοι να παρίστανται στο δικαστήριο µε δικό τους όνοµα 
εκπροσωπούνται από τους νόµιµους αντιπροσώπους τους και τέτοιοι, προκειµένου 
περί ανηλίκων οι οποίοι στερούνται του δικαιώµατος αυτοπρόσωπης παράστασης, 
είναι οι γονείς που από κοινού ασκούν τη γονική µέριµνα, η οποία περιλαµβάνει και 
την εκπροσώπησή τους. Έτσι, η εκπροσώπηση του ανηλίκου γίνεται υποχρεωτικά και 
από τους δύο αυτούς γονείς, προς τους οποίους και πρέπει να επιδίδεται η κλήση για 
τη δικαστική παράσταση του ανηλίκου. Συνεπώς, η κλήτευση και η παράσταση του 
ενός γονέα δεν αρκεί για το νοµότυπο της εκπροσώπησης του ανηλίκου πράγµα που 
θα συνέβαινε µόνο στις περιπτώσεις παύσεως της γονικής µέριµνας ή πραγµατικής 
αδυναµίας άσκησής της από τον ένα γονέα, οπότε η γονική µέριµνα και εποµένως η 
εκπροσώπηση του ανηλίκου θα ανήκε αποκλειστικά στον άλλο γονέα ή, 
αποκλειστικά επίσης θα ασκείτο από αυτόν.  
- Κατά το άρθρο 576 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολ∆, εάν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως 
δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί 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 όλοι οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο 
παριστάµενος οµόδικος του απολειποµένου ή ο αντίδικος αυτού, οπότε εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως αν κλήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως. Αν η κλήση για τη συζήτηση 
δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως, ο Άρειος Πάγος 
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κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται προς συζήτηση µε 
νέα κλήση, αν δε στη 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 για µερικούς από 
τους διαδίκους της αναιρετικής δίκης, ακόµη και αν πρόκειται για απλή οµοδικία. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 15010 
ΚΠολ∆: 63, 64, 126, 127, 576, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 689, σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς  
 
∆ιάδικοι - Ικανότητα διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1518 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ικανότητα διαδίκου. Κοινοπραξία.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 215 παρ. 1 εδ. 1, 222 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι µε την άσκηση της αγωγής η έννοια του διαδίκου προσδιορίζεται µε το 
τυπικό κριτήριο ότι ενάγων είναι εκείνος επ' ονόµατι του οποίου ζητείται και 
εναγόµενος εκείνος κατά του οποίου ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, όπως 
αναφέρονται στο δικόγραφο αυτής. Η ιδιότητα αυτή του διαδίκου δεν αναιρείται από 
την παράλειψη εγγραφής του ονόµατός του στο κατά το άρθρο 226 παρ. 2, 3 ΚΠολ∆ 
πινάκιο, η οποία είναι αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας και απαραίτητη 
προϋπόθεση για το παραδεκτό της συζητήσεως της υποθέσεως και η παράλειψή της 
επιφέρει ακυρότητα της συζητήσεως της υποθέσεως, ανεξαρτήτως βλάβης, λόγω του 
χαρακτήρα της δικονοµικής αυτής ρυθµίσεως ως κανόνα δηµοσίας τάξεως.  
- Κατά µεν το άρθρο 62 εδ. 2 ΚΠολ∆, ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο 
σκοπό, χωρίς να είναι σωµατεία, καθώς και εταιρίες που δεν έχουν νοµική 
προσωπικότητα, µπορούν να είναι διάδικοι, κατά δε το άρθρο 64 παρ. 3 του ίδιου 
κώδικα οι πιο πάνω ενώσεις προσώπων ή εταιρίες χωρίς νοµική προσωπικότητα, 
παρίστανται στο δικαστήριο µε τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των 
υποθέσεών τους. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι εταιρίες που δεν έχουν 
νοµική προσωπικότητα όπως είναι και οι ενώσεις νοµικών προσώπων µε πρόθεση 
εταιρικής συνεργασίας και ενέργεια εµπορικών πράξεων µε εταιρικό σκοπό 
(κοινοπραξίες) έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι, παρίστανται δε στο δικαστήριο µε 
τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό τις αντιπροσωπεύουν ή που διαχειρίζονται τις 
υποθέσεις τους.  
Από τις ίδιες διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 118, 520 παρ. 1, 566 
παρ. 1 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι σε περίπτωση εταιρίας χωρίς νοµική προσωπικότητα, 
για το κύρος του δικογράφου της εφέσεως ή της αναιρέσεως, που στρέφεται εναντίον 
της, αρκεί να γίνεται µνεία της επωνυµίας της κατά τρόπο που να µη δηµιουργείται 
αµφιβολία για την ταυτότητά της, χωρίς ν' απαιτείται και να κατονοµάζονται τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που την αποτελούν ή τα φυσικά πρόσωπα που την 
εκπροσωπούν στις συναλλαγές. Οι επιβαλλόµενες µε τις τελευταίες αυτές διατάξεις 
διατυπώσεις για το έγκυρο και παραδεκτό της ασκήσεως του ενδίκου µέσου της 
εφέσεως (ως και της αναιρέσεως), ενώ διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου και την 
ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης, κατ' ουδέν εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στο 
δικαστήριο µε συνακόλουθο αποτέλεσµα να µην παραβιάζεται µε τη νοµοθετική αυτή 
ρύθµιση το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α και το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και το 
παρεχόµενο δι' αυτών δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας. Σε συνέπεια µε τις 
νοµικές αυτές παραδοχές το δικόγραφο της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως, στο οποίο 
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παραλείπεται παντελώς η αναφορά της επωνυµίας της πρώτης των αναιρεσιβλήτων 
και εν τοις πράγµασι οµόρρυθµης εταιρείας δηµιουργουµένης εντεύθεν αµφιβολίας 
και συγχύσεως ως προς την ταυτότητα αυτής, κρίση η οποία σχηµατίζεται στον 
απαιτούµενο βαθµό της πλήρους δικανικής πεποιθήσεως µε βάση την παρεχόµενη 
από το άρθρο 8 ΚΠολ∆ δικονοµική δυνατότητα της ελευθέρας αποδείξεως, 
αξιολογείται προεχόντως ως άκυρη και άρα απαράδεκτη κατά την απεύθυνσή της 
κατά της εν λόγω εταιρείας, χωρίς να δηµιουργείται εντεύθεν δεδικασµένο για τη µη 
σύσταση της αναιρεσίβλητης και εν τοις πράγµασι οµόρρυθµης εταιρείας, εφόσον δεν 
προκύπτει η ταυτότητα αυτής, ισχυρισµό στον οποίο αβασίµως ερείδεται ο τρίτος 
κατά σειρά λόγος αναιρέσεως. Αντίθετα τα τυπικά παραδεκτά της ένδικης αιτήσεως 
αναιρέσεως κατά την κατεύθυνσή της κατά των λοιπών αναιρεσίβλητων επιτρέπει την 
εξέταση του αποµένοντος προς έρευνα και µόνο κατά του κεφαλαίου αυτού της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως προβαλλοµένου δεύτερου κατά σειρά λόγου 
αναιρέσεως από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, κατά τους ορισµούς και 
την έννοια της οποίας 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. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 62, 215, 222, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010, σελίδα 12  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2809 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της εκ του άρθρου 632 ΚΠολ∆ 
ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής και της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆ 
- Η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της εκ του άρθρου 632 ΚΠολ∆ ανακοπής κατά 
διαταγής πληρωµής και της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆, µε την οποία 
προτείνονται αντιρρήσεις που αφορούν την εκτελούµενη απαίτηση, δεν εµποδίζεται 
αν οι δύο ανακοπές υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και η σύγχρονη εκδίκαση 
τούτων δεν επιφέρει σύγχυση (ΕφΑθ 4711/2002 Ελ∆νη 44.528, 2497/1998 Ελ∆νη 
39.917, αντίθετη ΕφΠειρ 285/1998 Ελ∆νη 39.894). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 632, 933, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 715, σχολιασµός Νικόλαος Κατηφόρης 
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2096 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Περιεχόµενο δικογράφου ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής. 
Αναφορά της νοµικής πληµµέλειας στο αναιρετήριο. Αντιφατικές διατάξεις. Λήψη 
υπόψη µη προταθέντων πραγµάτων. Λήψη υπόψη όλων των αποδείξεων για 
δηµιουργία δικανικής κρίσης. Παραµόρφωση εγγράφου. Υπεύθυνες δηλώσεις. 
Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 585 παρ. 2 του ΚΠολ∆, που έχει εφαρµογή και στην ανακοπή κατά 
διαταγής πληρωµής του άρθρου 632 του ίδιου Κώδικα, το έγγραφο της ανακοπής 
πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 118 έως 120, 



 

[52] 
 

και τους λόγους της, νέοι δε λόγοι 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 οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι α) το δικόγραφο της ανακοπής και των πρόσθετων λόγων αυτής, 
πρέπει να περιέχει, πλην άλλων, κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, τους λόγους της, µε 
τους οποίους οριοθετείται η δίκη της ανακοπής, να περιέχει δηλαδή σαφείς και 
ορισµένες τις αντιρρήσεις και ενστάσεις του ανακόπτοντος κατά της συνδροµής των 
νοµίµων προϋποθέσεων για την έκδοση της ανακοπτοµένης διαταγής πληρωµής και 
β) νέοι λόγοι, µη περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής ή των προσθέτων λόγων 
αυτής κρίνονται απαράδεκτοι, γιατί δεν επιτρέπεται να προταθούν για πρώτη φορά µε 
τις έγγραφες προτάσεις του ανακόπτοντος της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας δίκης 
ή µε το δικόγραφο της έφεσης, που ασκείται κατά της απορριπτικής αποφάσεως της 
ανακοπής ή το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων της έφεσης και αν ακόµη οι νέοι 
λόγοι αφορούν ισχυρισµούς, που αναφέρονται στα άρθρα 269 και 527 του ΚΠολ∆, 
καθόσον, έναντι των γενικών αυτών διατάξεων κατισχύει η ειδική ως άνω διάταξη 
του άρθρου 585 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, η οποία ρυθµίζει αποκλειστικά το 
περιεχόµενο του δικογράφου της ανακοπής και τον τρόπο προβολής των νέων λόγων 
αυτής. Από δε τη διάταξη του άρθρου 873 του ΑΚ προκύπτει ότι η αναφερόµενη σ' 
αυτή αυτοτελής και ετεροβαρής ενοχή από έγγραφη αφηρηµένη υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους γεννιέται στην περίπτωση -που τα µέρη είχαν πρόθεση να 
δηµιουργήσουν ενοχή ανεξάρτητη από την αιτία, πράγµα που θα εξακριβωθεί απ' 
αυτήν την ίδια τη δήλωση και τις περιστάσεις. Τέτοια δε πρόθεση µπορεί να 
προκύπτει και από τον τύπο που επέλεξαν τα µέρη, όπως είναι εκείνος της 
συναλλαγµατικής, η οποία κατ' εξοχήν ιδρύει αναιτιώδη ενοχή. Και ναι µεν η ενοχή 
από συναλλαγµατική είναι αναιτιώδης, µε την έννοια ότι η αιτία η οποία έδωσε 
αφορµή στην έκδοση και αποδοχή της, δεν αποτελεί κατ' αρχήν προϋπόθεση του 
κύρους της, όµως ο οφειλέτης ή κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον να 
επικαλεσθεί το ανύπαρκτο της απαίτησης του δανειστή από τη συναλλαγµατική, 
ακόµα και στο πλαίσιο ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε µε βάση 
συναλλαγµατική, οι λόγοι της οποίας (ανακοπής) αφορούν είτε στο κύρος της 
διαταγής πληρωµής για έλλειψη διαδικαστικών προϋποθέσεων είτε την ύπαρξη 
απαίτησης , µπορεί να επικαλεσθεί και να αποκαλύψει µε ειδικό λόγο της ανακοπής 
την αιτιώδη σχέση µεταξύ δανειστή και οφειλέτη, που αποτέλεσε την αιτία έκδοσης 
και αποδοχής της συναλλαγµατικής, καθώς και το ελάττωµα της αιτιώδους αυτής 
σχέσης ή την ανυπαρξία της, ως εκ των οποίων η απαίτηση του δανειστή στερείται 
νόµιµης αιτίας, στη συνέχεια δε υποχρεούται να αποδείξει ο ίδιος (ανακόπτων) ότι η 
αιτία για την οποία έγινε η έκδοση και αποδοχή της συναλλαγµατικής, είναι 
ανύπαρκτη. Τα προαναφερθέντα δεν αντιστρατεύονται προς τα ισχύοντα γενικά ότι 
επί ανακοπής µε αρνητικό χαρακτήρα ο καθού η ανακοπή, ο οποίος επέχει θέση 
ενάγοντος, έχει το υποκειµενικό βάρος κατά τον γενικό δικονοµικό κανόνα του 
άρθρου 338 παρ. 1 του ΚΠολ∆, για την απόδειξη, µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, 
της ύπαρξης και του ύψους της απαίτησης, αφού και στην περίπτωση της 
συναλλαγµατικής, που ο κοµιστής της ζήτησε την έκδοση της ∆/γής Πληρωµής, η 
ύπαρξη της απαίτησης του τελευταίου και η προς απόδειξη υποχρέωσή του 
εξαντλείται στην προσκόµιση της συν/κής. Τέλος, όπως προκύπτει από τον 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 338 του ΚΠολ∆ και 904 παρ. 1 του ΑΚ, για 
τη θεµελίωση της αξίωσης από αιτία που δεν επακολούθησε αλλά και του 
αντίστοιχου λόγου ανακοπής κατά ∆/γής Πληρωµής που εκδόθηκε µε βάση συν/κή, ο 
ανακόπτων έχει υποχρέωση να ισχυρισθεί µε την ανακοπή του και να αποδείξει ότι η 
παροχή ή ανάληψη της υποχρέωσης από τη συν/κή έγινε για ορισµένη µέλλουσα 
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αιτία, που συµφωνήθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων, και ότι δεν επακολούθησε η 
αιτία για την οποία έγινε η ανάληψη της υποχρέωσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 118 παρ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 
και 578 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν η αγωγή ή η ανακοπή κρίθηκαν από το Εφετείο στο 
πλαίσιο έρευνας των λόγων της ασκηθείσας έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, 
κατ' ουσίαν βάσιµες ή αβάσιµες, για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος 
αναίρεσης, µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας η πληµµέλεια της εκ 
πλαγίου παραβίασης κανόνα ουσιαστικού δικαίου εκ του ότι η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών (άρθρο 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολ∆), πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός των άλλων, οι φερόµενοι ως 
παραβιασθέντες κανόνες ουσιαστικού δικαίου, προκειµένου να ελεγχθεί αναιρετικά 
εάν υπάρχει σχετικά µε την εφαρµογή τους έλλειψη αιτιολογιών ή αντίφαση ή 
ανεπάρκεια αυτών, ενόψει του ότι ο Άρειος Πάγος δεν µπορεί να προβεί σε 
αυτεπάγγελτη θεµελίωση αυτών βάσει της αρχής jura novit curia, η οποία δεν 
εφαρµόζεται στην αναιρετική διαδικασία.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 17, ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η ίδια απόφαση 
περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Κατά την έννοια όµως της διάταξης αυτής, η 
αντίφαση που πρέπει να εντοπίζεται αποκλειστικά στο διατακτικό της απόφασης 
δικαιολογεί την αναίρεσή της µόνον όταν απ' αυτήν προκαλείται αοριστία, ώστε να 
καθίσταται αδύνατη η εκτέλεσή της, ή αβεβαιότητα ως προς τη σκοπηθείσα διάπλαση 
ή τη διάγνωση που έγινε για τις σχέσεις των διαδίκων.  
- Ο λόγος αναίρεσης 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, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή 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 νόµον ισχυρισµοί. Εξάλλου, δεν 
στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη 
προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως για οποιονδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό, 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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων παραδεκτά από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, (που 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης), υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που 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, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά 
έγγραφα και εν γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι 
ελήφθησαν υπόψη προς σχηµατισµό της κρίσης του. 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, αρκεί να γίνεται 
αδίστακτα βέβαιο, από το όλο περιεχόµενο της απόφασης, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα 
τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι, τόσο 
για την απόδειξη όσο και για την ανταπόδειξη. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
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ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆ υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται παραδεκτά ο 
διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης.  
- 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. 
Από τη διατύπωσή της η διάταξη αυτή αφορά µόνον έγγραφο, και όχι µαρτυρική 
κατάθεση, ενώ ως έγγραφα νοούνται µόνο όσα προβλέπονται από τα άρθρα 339 και 
432 επ. του ΚΠολ∆, και όχι τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης. Για να δηµιουργηθεί 
ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να έχει γίνει επίκληση του εγγράφου στην κατ' έφεση 
δίκη, διαφορετικά ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος. Περαιτέρω, ως παραµόρφωση 
του περιεχοµένου εγγράφου που ιδρύει τον ίδιο λόγο αναίρεσης, και η οποία πρέπει 
να είναι προφανής, υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο από εσφαλµένη ανάγνωση του 
εγγράφου δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι το διαφορετικό από το πραγµατικό. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναίρεσης θα πρέπει το 
∆ικαστήριο 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 απλώς συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα αποδεικτικά 
µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για 
την ύπαρξη ή µη αποδεικτικού γεγονότος.  
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης 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, γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί εκδήλωση της αρχής ότι ο 
Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης µε βάση τα 
πραγµατικά γεγονότα και τους ισχυρισµούς που τέθηκαν παραδεκτά υπόψη του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση από τους διαδίκους. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 873, 904, 
ΚΠολ∆: 118, 335, 338, 341, 432, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 
20, 562, 566, 577, 578, 585, 632, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2010, σελίδα 1189 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1344, σχολιασµός  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1268 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. ∆ιαδικασία πιστωτικών τίτλων. 
Ως την συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να προσάγονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί 
τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. 
Αποποίηση. Επαναφορά των πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολ∆, αν η διαφορά από απαίτηση για την οποία έχει 
εκδοθεί διαταγή πληρωµής, δικάζεται σύµφωνα µε ειδική διαδικασία, η ανακοπή 
εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας. Όπως προκύπτει από τη 
διάταξη αυτή, η ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε βάση πιστωτικών 
τίτλων εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της ειδικής διαδικασίας των διαφορών από 
πιστωτικούς τίτλους. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 640 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται στην 
ως άνω διαδικασία, ως την συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να προσάγονται 
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υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως 
ως απαράδεκτη. Η υποχρέωση αναφέρεται στην προσαγωγή του πρωτοτύπου του 
πιστωτικού τίτλου και όχι απλώς κυρωµένου αντιγράφου της, γιατί έτσι µόνον 
αποδεικνύεται η κατοχή του τίτλου που αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο 
νοµιµοποιήσεως για την άσκηση του ενσωµατωµένου σ' αυτόν δικαιώµατος. Η 
υποχρέωση όµως αυτή της προαποδεικτικής προσαγωγής του πρωτοτύπου τίτλου, η 
οποία σε περίπτωση ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής βάσει πιστωτικού τίτλου 
βαρύνει τον καθού η ανακοπή δανειστή και η παράβαση της οποίας συνεπάγεται την 
άµεση παραδοχή της ανακοπής ως βάσιµου, υφίσταται µόνον όταν ο ανακόπτων 
προβάλλει ισχυρισµό που αναφέρεται σε ελαττώµατα του τίτλου, αποδεικνυόµενα 
από το σώµα του (έλλειψη νόµιµης χαρτοσήµανσης, υπογραφής κλπ) ή σχετιζόµενα 
µε την ιδιότητα του αντιδίκου ως νόµιµου κοµιστή του τίτλου, αφού σε κάθε άλλη 
περίπτωση η κατοχή του δεν αµφισβητείται, άρα δεν είναι αντικείµενο της δίκης της 
ανακοπής.  
- Με την από 1-8-06 ανακοπή τους, ζήτησαν την ακύρωση της 499/1997 διαταγής 
πληρωµής του δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε κατόπιν 
αιτήσεως της αναιρεσείουσας εταιρείας, εκδότριας της επίδικης συναλλαγµατικής 
ποσού 50.000.000 δρχ, την οποίαν αποδέχθηκε ο 1ος ανακόπτων - αναιρεσίβλητος 
και τριτεγγυήθηκε υπέρ αυτού η 2η ανακόπτουσα. Όπως προκύπτει από το δικόγραφο 
της ανακοπής, οι αναιρεσίβλητοι µε τον 1ο λόγο αυτής πρόβαλαν ότι η επίδικη 
συναλλαγµατική δεν φέρει την υπογραφή του εκδότη και ειδικότερα την προσωπική 
υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου της καθ' ης η ανακοπή - αναιρεσείουσας κάτω 
από την σφραγίδα της εταιρικής επωνυµίας, και ως εκ τούτου αυτή είναι άκυρη κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 1 αρ. 8 και 2 παρ. 1 του Ν. 5325/1932 "περί 
συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγή, ως ελλείποντος ενός από τα στοιχεία 
για την δηµιουργία έγκυρου τίτλου συναλλαγµατικής, ήτοι της υπογραφής του 
εκδότη. Το Εφετείο δέχθηκε τον ισχυρισµό αυτόν ως βάσιµο, δεχθέν ειδικότερα ότι 
δεν υπάρχει υπογραφή του εκδότη στην επίδικη συναλλαγµατική, σχηµάτισε δε την 
αποδεικτική του κρίση, χωρίς να λάβει υπόψη του το πρωτότυπο της 
συναλλαγµατικής που προσκόµισε και επικαλέσθηκε η καθ' ης η ανακοπή 
αναιρεσείουσα, εκ του οποίου θα προέκυπτε η ύπαρξη ή µη της υπογραφής της 
εκδότριας της συναλλαγµατικής ασχέτως αν η υπογραφή τίθεται στο κάτω δεξιό 
µέρος ή στο αριστερό µέρος του τίτλου ή στο µέσο, αρκεί να καλύπτει το κατά νόµο 
αναγκαίο κείµενο της συν/κης, αλλά την στήριξε στα υπάρχοντα στη δικογραφία 
φωτοαντίγραφα της ανωτέρω συν/κης που έχουν εξαχθεί από τα αντίστοιχα 
αντίγραφά της που είναι συνηµµένα στο πρωτότυπο της αίτησης βάσει της οποίας 
εκδόθηκε η ανακοπτόµενη διαταγή πληρωµής και στο πρωτότυπο του διαµαρτυρικού. 
Με την κρίση του έτσι αυτή, το Εφετείο υπέπεσε στις πληµµέλειες των αρθρ. 11 α' , 
12 και 11 γ' ΚΠολ∆, καθ' όσον έλαβε υπόψη του τα άνω φωτοαντίγραφα της 
συναλλαγµατικής, τα οποία κατά τα προεκτεθέντα δεν είναι επιτρεπόµενο 
αποδεικτικό µέσο, καθ' όσον απαιτείται η προσκόµιση του πρωτοτύπου στα οποία και 
απέδωσε αποδεικτική δύναµη που δεν είχαν, ενώ αντιθέτως δεν έλαβε υπόψη του το 
πρωτότυπο της επίδικης συναλλαγµατικής, παρά τη σηµαντική αποδεικτική της 
σπουδαιότητα, δεδοµένου ότι από την επισκόπησή της θα κρινόταν το ουσία βάσιµο ή 
όχι του ανωτέρω λόγου ανακοπής των αναιρεσιβλήτων - ανακοπτόντων. Εποµένως, 
οι εκ των αρθ. 11α' , 12 και 11γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ απορρέοντες 1ος και 3ος 
σχετικοί λόγοι αναιρέσεως, µε τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόµενη 
απόφαση οι πληµµέλειες αυτές είναι βάσιµοι. 
- Γενοµένης της αποποιήσεως µετά την παρέλευση της τετράµηνης προθεσµίας αυτή 
είναι άκυρη (άρθρο 1849 ΑΚ), απεσβένεται το σχετικό δικαίωµα και επέρχεται η 
αποδοχή της κληρονοµίας. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11α, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 579, 632, 640, 
ΑΚ: 1814, 1823,  
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 1, 2, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ικαιοδοσία - Κανονισµός 44/2001 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 680 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Κανονισµός 44/2001. ∆ιεθνής αποκλειστική δικαιοδοσία. 
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 
του Συµβουλίου για την διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ο οποίος ισχύει άµεσα στην Ελλάδα 
από 1.3.2002 και έχει αντικαταστήσει την Σύµβαση των Βρυξελλών (αρ. 68 του 
Κανονισµού), «αν τα µέρη από τα οποία το ένα τουλάχιστον έχει την κατοικία του 
στο έδαφος κράτους µέλους, συµφώνησαν ότι ένα δικαστήριο ή τα δικαστήρια του 
κράτους µέλους θα δικάζουν τις διαφορές που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από 
συγκεκριµένη έννοµη σχέση, το δικαστήριο αυτό ή τα δικαστήρια του κράτους αυτού, 
έχουν διεθνή δικαιοδοσία. Αυτή η δικαιοδοσία είναι αποκλειστική εκτός αν τα µέρη 
συµφώνησαν άλλως. Μια τέτοια συµφωνία διεθνούς δικαιοδοσίας πρέπει να 
καταρτισθεί: α) είτε γραπτά είτε προφορικά µε γραπτή επιβεβαίωση β) είτε υπό τύπο 
ανταποκρινόµενο στην πρακτική που έχουν καθιερώσει οι συµβαλλόµενοι στις 
µεταξύ τους σχέσεις γ) είτε στο διεθνές εµπόριο, υπό τύπο ανταποκρινόµενο στις 
συνθήκες τις οποίες τα µέρη γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν και οι οποίες είναι 
ευρέως γνωστές σ’ αυτού του είδους την εµπορική δραστηριότητα και τηρούνται 
τακτικά από τους συµβαλλοµένους σε συµβάσεις, του είδους για το οποίο πρόκειται 
στην συγκεκριµένη εµπορική δραστηριότητα». Έχει δε κριθεί ότι η ρήτρα διεθνούς 
δικαιοδοσίας πρέπει να έχει αποτελέσει αντικείµενο συναίνεσης των µερών, 
προϋπόθεση που πληρούται στην περίπτωση που η ρήτρα αυτή αποτελεί τµήµα των 
γενικών όρων συναλλαγών, οι οποίοι βρίσκονται τυπωµένοι στην σύµβαση που έχουν 
υπογράψει τα µέρη, εφόσον η σύµβαση αυτή παραπέµπει ρητώς στους πιο πάνω 
γενικούς όρους συναλλαγών (αποφάσεις της 14.12.1976 του ∆ΕΚ υποθέσεις 
Segoura/Bonakdarian 25/76 ΣυλλΝοµ 1976/1851 και Salloti/Ruwa 24/76 ΣυλλΝοµ 
1976/1831 επ., ΜΠρΘεσ 2731/1997 Αρµ 1997.668). Εποµένως στο πεδίο εφαρµογής 
του κανονισµού αυτού, το άρθρο 3 παρ. 1 του ΚΠολ∆ που ρυθµίζει την διεθνή 
δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων καθώς και όλες οι γενικές και ειδικές 
διατάξεις του ελληνικού δικαίου ως βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας παραµερίσθηκαν 
αυτόµατα (βλ. για την ταυτότητα του λόγου Κεραµέα: Η Σύµβαση των Βρυξελλών 
κ.λπ. ΝοΒ 38.1285, ΕφΑθ 5610/1999 Ελ∆νη 43.1455). 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισµού, «µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, τα πρόσωπα που έχουν την 
κατοικία τους στο έδαφος κράτους µέλους, ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων 
αυτού του κράτους µέλους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους» και «πρόσωπο που 
έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους µέλους µπορεί να εναχθεί σε άλλο κράτος 
µέλος: α) ως προς τις διαφορές εκ συµβάσεως, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου 
όπου εκπληρώθηκε ή οφείλει να εκπληρωθεί η παροχή β) για τους σκοπούς της 
εφαρµογής της παρούσας διάταξης και εφόσον δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά, ο 
τόπος εκπλήρωσης της επίδικης παροχής είναι: εφόσον πρόκειται για πώληση 
εµπορευµάτων ο τόπος του κράτους µέλους όπου δυνάµει της σύµβασης έγινε ή 
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έπρεπε να γίνει η παράδοση των εµπορευµάτων, εφόσον πρόκειται για παροχή 
υπηρεσιών, ο τόπος του κράτους µέλους όπου δυνάµει της σύµβασης έγινε ή έπρεπε 
να γίνει η παροχή υπηρεσιών γ) το στοιχείο α) εφαρµόζεται, εφόσον δεν εφαρµόζεται 
το στοιχείο β)». 
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή έδρα τους στο 
έδαφος συµβαλλοµένου κράτους ενάγονται κατά κανόνα ενώπιον των δικαστηρίων 
του κράτους αυτού. Αν όµως πρόκειται για διαφορές από σύµβαση, µπορούν να 
εναχθούν ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου εκπληρώθηκε ή οφείλει να 
εκπληρωθεί η παροχή. Κρίσιµο εποµένως στοιχείο για την κατά το άρθρο 5 περ. 1 του 
Κανονισµού, βάση της διεθνούς δικαιοδοσίας είναι ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής 
και όχι ο τόπος κατάρτισης της σύµβασης, όπως προβλέπει το άρθρο 33 του ΚΠολ∆ 
(βλ. και ΕφΑθ 5610/1999 ό.π.). Εξάλλου κατά την νοµολογία του ∆ΕΚ, ο τόπος 
εκπλήρωσης της συµβατικής ενοχής µπορεί να καθοριστεί και µε συµφωνία µεταξύ 
των συµβαλλοµένων και αν το εφαρµοστέο δίκαιο επιτρέπει στους συµβαλλοµένους 
να προσδιορίσουν υπό τις προϋποθέσεις που θέτει, τον τόπο εκπληρώσεως µιας 
παροχής χωρίς να επιβάλλει καµία ειδική τυπική προϋπόθεση, η συµφωνία σχετικά µε 
τον τόπο εκπληρώσεως της παροχής, αρκεί για την θεµελίωση της διεθνούς 
δικαιοδοσίας των δικαστηρίων του ίδιου τόπου, αρκεί να µην ορίζεται µε µοναδικό 
σκοπό τον καθορισµό δωσιδικίας, τόπος εκπληρώσεως, ο οποίος δεν εµφανίζει 
κανένα πραγµατικό σύνδεσµο µε τα πραγµατικά στοιχεία της συµβάσεως, οπότε θα 
πρέπει για να είναι έγκυρη η συµφωνία αυτή, να έχουν τηρηθεί οι τυπικές 
προϋποθέσεις του άρθρου 17 της Σύµβασης (ήδη 23 του ανωτέρω Κανονισµού), 
(∆ΕΚ Υπόθεση C-106/1995). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 33, 
Κανονισµοί: 44/2001 άρθ. 25, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 447, σχολιασµός Νικόλαος Κατηφόρης 
 
Εκούσια ∆ικαιοδοσία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2961 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Εκούσια δικαιοδοσία. Τριτανακοπή. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 739, 741, 748 παρ. 3, 763 παρ. 1 και 773 παρ. 1 
ΚΠολ∆ σε συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 583 και 586 παρ. 1 του ιδίου 
Κώδικος, που κατά το παραπάνω άρθρο 741 εφαρµόζονται και επί υποθέσεων 
εκουσίας δικαιοδοσίας, συνάγεται ότι επί των εν λόγω υποθέσεων, όπως είναι και 
εκείνες που ρυθµίζει το άρθρο 825 ΚΠολ∆, ο τρίτος που δεν κλητεύθηκε µετά από 
διαταγή του ∆ικαστηρίου, ή δεν προσεπικλήθηκε ή δεν άσκησε παρέµβαση κατά την 
εκδίκαση της σχετικής υποθέσεως, είναι µεν υποχρεωµένος να δεχθεί την δια της 
εκδοθείσας οριστικής αποφάσεως βεβαίωση του γεγονότος ως αληθινή ή την 
διάπλαση της εννόµου σχέσεως που έγινε µε αυτήν, πλην όµως, εφ’ όσον έχει έννοµο 
συµφέρον, δικαιούται να ασκήσει κατά της πιο πάνω αποφάσεως τριτανακοπή και 
ζητήσει την ακύρωση της τριτανακοπτοµένης αποφάσεως, επικαλούµενος ότι δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αποφάσεως ή ότι, εάν οι απόψεις του 
ετίθεντο ενώπιον του εκδόσαντος την τριτανακοπτόµενη απόφαση ∆ικαστηρίου, το 
τελευταίο θα έκρινε διαφορετικά, στα πλαίσια της διακριτικής του ευχέρειας 
(Κονδύλης, «Το δεδικασµένο», έκδ. 1983 σελ. 48-49, Μπέης, Πολιτική ∆ικονοµία, 
Εκουσία δικαιοδοσία σελ. 402, ΑΠ 128/1991 ΝοΒ 40.866, Ελ∆νη 33.819, ΕφΑθ 
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5847/1998 Ελ∆νη 40.1376, ΕφΑθ 10601/1995 ∆ 1996.912, ΕφΑθ 14721/1987 ∆ 
1989.306). Σε περίπτωση παραδοχής της τριτανακοπής, η απόφαση θα ακυρωθεί για 
το µέλλον (ex nunc), ενώ τα αποτελέσµατα που είχαν επέλθει εν τω µεταξύ δεν 
ανατρέπονται (Κονδύλης, ό.π., σελ. 49, ΕφΑθ 2686/1998 ΝοΒ 37.101). 
- Για την άσκηση τριτανακοπής κατ’ αποφάσεως της εκουσίας δικαιοδοσίας αρκεί η 
υπό τον τριτανακόπτοντα επίκληση υφισταµένης βλάβης ή κινδύνου των 
συµφερόντων του από την προσβαλλοµένη απόφαση, χωρίς να απαιτείται η από 
αυτόν επίκληση δόλου ή συµπαιγνίας των αρχικών διαδίκων (∆. Κονδύλης, ό.π., σελ. 
49, Μπέης, ό.π., σελ. 405-406, ΕφΑθ 9468/1992 Ελ∆νη 36.210, ΕφΑθ 12420/1990 
Ελ∆νη 33.876, ΕφΑθ 5847/1998 Ελ∆νη 40.1376, ΕφΑθ 10601/1995 ∆ 1996.912), 
αφού οι αποφάσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας δεν παράγουν δεδικασµένο κατά την 
έννοια του άρθρου 321 ΚΠολ∆ (Κονδύλης, ό.π., σελ. 47-48, ΑΠ 797/1979 ΝοΒ 
28.71, ΑΠ 26/1987 Ελ∆νη 29.119, ΕφΑθ 5847/1998, ΕφΑθ 12420/1990 ό.π.), ούτως 
ώστε να τύχει εφαρµογής η ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 586 ΚΠολ∆, αλλά η κατά 
τα ανωτέρω δέσµευση του τριτανακόπτοντος είναι απόρροια της διαπλαστικής 
ενέργειας της πιο πάνω αποφάσεως (ΕφΑθ 5847/1998 ό.π.). Έννοµο συµφέρον έχει ο 
τριτανακόπτων όταν εκ της αποφάσεως ή της εκτελέσεως αυτής προκύπτει άµεσος, 
έµµεσος ή και ενδεχόµενος ακόµη κίνδυνος πραγµατικής βλάβης των συµφερόντων 
του, ανεξαρτήτως του εάν η εκ τοιαύτης προσβολής των συµφερόντων του 
τριτανακόπτοντος ανάγκη παροχής έννοµης προστασίας είναι ενεστώσα ή θα 
ανακύψει στο µέλλον (ΑΠ 128/1991 ΝοΒ 40,866, Ελ∆νη 39,819, ΕφΑθ 5847/1998 
Ελ∆νη 40.1376, ΕφΘεσ 2093/1989 Ελ∆νη 32.1268). 
- Η απαγορεύουσα την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος διάταξη του άρθρου 
281 ΑΚ δεν ευρίσκει έδαφος εφαρµογής επί καθαρών διαδικαστικών πράξεων, όπως 
είναι η άσκηση τριτανακοπής εκ µέρους του διαδίκου, που δεν µετείχε στην 
προηγούµενη δίκη και επικαλείται έννοµο συµφέρον προς ανατροπή της εκδοθείσας 
αποφάσεως, η οποία επιφέρει βλάβη σε αυτόν ή θέτει σε κίνδυνο τα έννοµα 
συµφέροντά του, διότι δεν αφορά ευθέως το ουσιαστικό δικαίωµα του 
τριτανακόπτοντος, αλλά αναφέρεται στις συνέπειες ως προς αυτόν της εξαχθείσας 
δικαστικής κρίσεως της διαλαµβανοµένης στην τριτανακοπτοµένη απόφαση (πρβλ. 
ΑΠ 1300/1992 Ελ∆νη 35.389). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 583, 586, 739, 741, 748, 763, 773, 825, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 712, σχολιασµός  
 
Εκούσια ∆ικαιοδοσία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1345 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Εκούσια δικαιοδοσία. Τριτανακοπή. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 773 έως 775 του ΚΠολ∆, µε τριτανακοπή µπορεί να 
προσβληθεί και απόφαση που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, για την άσκηση και την εκδίκαση της οποίας εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 743 έως 759 του ιδίου Κώδικα. Στην απόφαση που εκδίδεται µε τη 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κάθε τρίτος είναι υποχρεωµένος να δεχθεί τη 
διάπλαση που έγινε µε αυτή. Αν όµως έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει κατά 
τα προαναφερόµενα τριτανακοπή και να ισχυριστεί ότι δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις για την έκδοση της αποφάσεως ή ότι αν ακούγονταν και οι απόψεις του 
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θα ήταν διαφορετική η κρίση του δικαστηρίου. Στην τριτανακοπή αυτή δεν υπάρχει 
ανάγκη επικλήσεως και αποδείξεως δόλου ή συµπαιγνίας των διαδίκων, µε την 
παραδοχή της δε η απόφαση ακυρώνεται για το µέλλον.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης της απόφασης 
και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν 
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής, θεωρούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και 
τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το 
οποίο ασκήθηκε είτε ως επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο. 
- Το Εφετείο που προέβη σε ερµηνεία και εκτίµηση του περιεχοµένου της επίµαχης 
διαθήκης, βάσει της οποίας έκρινε ότι οι αναιρεσείοντες δεν απέκτησαν κανένα 
δικαίωµα επί της επίδικης περιουσίας και ως εκ τούτου δεν έχουν άµεσο έννοµο 
συµφέρον προς άσκηση της τριτανακοπής, χωρίς να λάβει υπόψη του ουσιώδεις για 
την έκβαση της δίκης ισχυρισµούς των αναιρεσειόντων, που παραδεκτά πρόβαλαν µε 
την τριτανακοπή, καθώς και µη οριστική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Άµφισσας, την οποία επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν προς απόδειξη των 
ισχυρισµών τους αυτών, υπέπεσε στις προβλεπόµενες από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. 
β' και γ' ΚΠολ∆ πληµµέλειες. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 743-759, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση εξόφλησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 178 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. Ένσταση εξόφλησης του 
εργοδότη. Κήρυξη ή µη απαραδέκτου. Ένσταση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από την διάταξη του άρθ. 416 ΑΚ, που ορίζει ότι η ενοχή αποσβήνεται µε 
καταβολή, συνάγεται ότι στοιχεία της ένστασης εξόφλησης είναι το ποσό που 
καταβλήθηκε, η αιτία και ο χρόνος καταβολής. Εποµένως, για να είναι ορισµένη, 
ειδικότερα, η υποβαλλοµένη από τον εναγόµενο εργοδότη ένσταση εξόφλησης των 
πάσης φύσεως αποδοχών και αξιώσεων του εργαζοµένου από την σχέση εργασίας, µε 
την επίκληση σχετικής έγγραφης απόδειξης του µισθωτού περί πληρωµής όλων των 
απαιτήσεων του, δεν αρκεί να διαλαµβάνεται κατά τρόπο γενικό το συνολικό ποσό 
που καταβλήθηκε στον µισθωτό για την παρεχοµένη εργασία του, εκτός εάν 
πρόκειται για µία και µόνη απαίτηση και προσδιορίζεται το ποσό και η αιτία της 
καταβολής, αλλά και τα επί µέρους ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε αιτία και ο 
χρόνος καταβολής αυτών, διότι έτσι µόνο προστατεύεται ο εργαζόµενος από τυχόν 
καταστρατήγηση των εργατικών νόµων που απαγορεύουν τον περιορισµό των 
δικαιωµάτων του για την απόληψη των ελαχίστων ορίων αποδοχών (άρθ. 3, 174, 679 
ΑΚ, 8 Ν. 2112/1920, 8 παρ. 4 Ν. 4020/1959). Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, µε το 
άρθ. 18 παρ. 1 Ν. 1082/1980 επιβάλλεται στον εργοδότη η υποχρέωση να χορηγεί, 
κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού του, εκκαθαριστικό σηµείωµα ή 
σε περίπτωση εφαρµογής µηχανογραφικού συστήµατος ανάλυση µισθοδοσίας που θ' 
απεικονίζουν αναλυτικά τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και τις επ' 
αυτών κρατήσεις.  
- Κατά το άρθ. 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
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απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναίρεσης αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα και 
απαράδεκτα από το δικονοµικό µόνο δίκαιο.  
- Κατά το άρθρο 262 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει 
ορισµένη αίτηση και σαφή των γεγονότων που την θεµελιώνουν, διαφορετικά είναι 
αόριστη, η αοριστία δε αυτή εξετάζεται και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο και 
επιφέρει την απόρριψη της ως απαράδεκτης. Η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν 
µπορεί να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε έγγραφα, ούτε από την εκτίµηση των 
αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 
ΚΠολ∆: 262, 559 αριθ. 14, 
Νόµοι: 1082/1980, αρθ. 18, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ∆ΕΕ 2010, σελίδα 831 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 743  
 
Επίδοση δικογράφου - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 8 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Επίδοση. Παραλήπτες. Σε τι συνίσταται. Απουσία του 
παραλήπτη της επίδοσης. 
- Στις διατάξεις των άρθρων 126 παρ. 1 εδ δ' , 127 παρ. 1, 128 παρ. 1 και 4, 129 και 
139 παρ. 1 ΚΠολ∆ ορίζονται, µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: Η επίδοση προς 
νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων γίνεται στον εκπρόσωπο τους, σύµφωνα µε το 
νόµο ή το καταστατικό (άρθρο 126 παρ. 1 εδ δ'). Η επίδοση συνίσταται στην 
παράδοση του εγγράφου στα χέρια του προσώπου προς το οποίο γίνεται (άρθρο 127 
παρ. 1). Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται 
σε έναν από τους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν µαζί του, ή αν απουσιάζουν ή 
δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται σε έναν από τους άλλους συνοίκους που 
έχουν συνείδηση των πράξεων τους και δεν συµµετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του 
ενδιαφεροµένου (άρθρο 128 παρ.1). Αν κανείς από όσους αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στην κατοικία α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην 
πόρτα της κατοικίας µπροστά σε ένα µάρτυρα, ενώ πρέπει να τηρηθούν και οι 
διατυπώσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις β και γ (παράδοση αντιγράφου του 
επιδιδόµενου εγγράφου στον προϊστάµενο του αστυνοµικού τµήµατος της περιοχής 
και αποστολή ειδοποίησης µε το ταχυδροµείο σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται 
η επίδοση, άρθρο 128 παρ 4). Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν βρίσκεται στο 
κατάστηµα, το γραφείο ή το εργαστήριο, που προβλέπει το άρθρο 124 παράγραφος 2, 
το έγγραφο παραδίδεται στα χέρια του διευθυντή του καταστήµατος, του γραφείου ή 
του εργαστηρίου ή σε ένα από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή 
υπηρέτες, εφόσον έχουν συνείδηση των πράξεων τους και δεν συµµετέχουν στη δίκη 
ως αντίδικοι του παραλήπτη της επίδοσης, ενώ αν κανένα από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στο κατάστηµα, στο γραφείο ή στο 
εργαστήριο, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 128 παράγραφος 4 (άρθρο 129). 
Και, όποιος ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία εκτός από όσα απαιτεί το 
άρθρο 117, πρέπει να περιέχει και α) ..., β) ..., γ) και δ) µνεία του προσώπου στο 
οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο που επιδόθηκε σε περίπτωση απουσίας 
ή άρνησης του παραλήπτη ή των προσώπων που ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 
και 138 (άρθρο 139 παρ. 1). Η τελευταία αυτή διάταξη (άρθρο 139), ακριβολογώντας, 
διαστέλλει σαφώς -όσον αφορά το περιεχόµενο της έκθεσης επίδοσης- την περίπτωση 
α) της επίδοσης µε παράδοση του εγγράφου στον κατά το άρθρο 126 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
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παραλήπτη αυτού ή στα αναφερόµενα στα άρθρα 128 παρ. 1 και 129 παρ. 1 του ίδιου 
κώδικα πρόσωπα, εφόσον αυτός απουσιάζει από την κατοικία, το κατάστηµα, το 
γραφείο ή το εργαστήριο του και β) της επίδοσης όταν ο παραλήπτης ή τα πρόσωπα 
που ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 και 138 απουσιάζουν ή αρνούνται να 
παραλάβουν το προς επίδοση έγγραφο. Στην πρώτη από τις περιπτώσεις αυτές η 
διάταξη απαιτεί να γίνεται στην έκθεση "µνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε 
το έγγραφο", όχι δε του κατά τις ανωτέρω διατάξεις "παραλήπτη" γενικά του 
εγγράφου . Στη δεύτερη από αυτές η διάταξη απαιτεί να γίνεται µνεία του τρόπου 
επίδοσης "σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του παραλήπτη ή των προσώπων που 
ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 και 138", εποµένως και των προσώπων µε τις 
αναφερόµενες παραπάνω ιδιότητες στα άρθρα 128 παρ. 1 και 129 παρ. 1 ΚΠολ∆. 
∆ιαφορετική ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 139 παρ. 1 ΚΠολ∆, ότι δηλαδή 
απαιτείται να γίνεται στην έκθεση επίδοσης µνεία του προσώπου που νοµιµοποιείται 
στην παραλαβή του εγγράφου και όταν, λόγω απουσίας ή άρνησης αυτού ή των 
προσώπων που αναφέρονται στις αµέσως παραπάνω διατάξεις, γίνεται θυροκόλληση 
του εγγράφου κατά το άρθρο 128 παρ. 4 ΚΠολ∆, είναι αντίθετη προς τη διατύπωση 
της ερµηνευόµενης διάταξης, η οποία αναφέρεται σε πρόσωπο στο οποίο 
"παραδόθηκε" το έγγραφο, δηλονότι σε περίπτωση που εξ ορισµού δεν συντρέχει επί 
θυροκόλλησης, αφού αυτή γίνεται, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις των 
άρθρων 128 παρ. 1 και 4 και 129 του ίδιου κώδικα, ακριβώς όταν δεν παραδίδεται το 
έγγραφο στον κατά το άρθρο 126 παρ. 1 παραλήπτη -όπως είναι και ο εκπρόσωπος 
του νοµικού προσώπου- ή στα κατά τα άρθρα 128 παρ. 1 και 129 παρ. 1 πρόσωπα. Η 
αποκρουόµενη ερµηνεία θα ήταν ασυµβίβαστη και προς το νόηµα της διάταξης του 
άρθρου 139 παρ. 1 ΚΠολ∆. ∆ιότι, η προϋποτιθέµενη για τη θυροκόλληση του 
εγγράφου απουσία του κατά το άρθρο 126 παρ. 1 παραλήπτη και των εις τα άρθρα 
128 παρ. 1 και 129 παρ. 1 προσώπων καθιστά συνήθως αδύνατη την εξακρίβωση της 
ταυτότητας των προσώπων αυτών. Επιπλέον στη διάταξη αυτή δεν προβλέπονται τα 
αναγκαία στοιχεία του περιεχοµένου της έκθεσης επίδοσης για την περίπτωση αυτή. 
Κατ' ακολουθίαν σε περίπτωση θυροκόλλησης του προς το νοµικό πρόσωπο 
επιδιδόµενου εγγράφου, κατά το άρθρο 128 παρ. 4 ΚΠολ∆, δεν απαιτείται να 
µνηµονεύεται στην έκθεση επίδοσης και το όνοµα του εκπροσώπου του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 117, 124, 126, 127, 128, 129, 135, 138, 139,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 627 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 672  
 
Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2931 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανακοπή ερηµοδικίας. Προϋποθέσεις άσκησης. Ανωτέρα βία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 ΚΠολ∆, ανακοπή κατά αποφάσεως που έχει 
εκδοθεί ερήµην επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήµην δεν κλητεύθηκε 
καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νοµίµως ή εµπροθέσµως ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης 
βίας. Συνεπώς, σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη, η ανακοπή ερηµοδικίας επιτρέπεται 
µόνο αν ο διάδικος που δικάσθηκε ερήµην επικαλεσθεί και αποδείξει ότι συντρέχουν 
οι πιο πάνω λόγοι που δικαιολογούν την άσκησή της (βλ. Εφ∆ωδ 189/2004 
ΝΟΜΟΣ). Η έννοια της ανώτερης βίας ως λόγου ανακοπής ερηµοδικίας, συµπίπτει 
µε εκείνη του άρθρου 152 ΚΠολ∆ (βλ. Σ. Ματθία εις Ελ∆νη 36.12) και περιλαµβάνει 
οποιοδήποτε ανυπαίτιο γεγονός εξαιρετικής φύσεως παρακωλυτικό της εµφανίσεως 
του διαδίκου στο δικαστήριο και της συµµετοχής του στην εκδίκαση της υποθέσεως, 
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που ήταν απρόβλεπτο και δεν µπορούσε να αποτραπεί ούτε µε ενέργειες άκρας 
επιµέλειας και συνέσεως (βλ. Γ. ∆ιαµαντόπουλου, Η ανωτέρα βία ως λόγος ανακοπής 
ερηµοδικίας, 1997, αρ. IV 2, σ. 159 επ., ΑΠ 22/2007, ΑΠ 44/2005 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 
3644/2004 Ελ∆νη 46.1497, ΕφΘεσ 3188/2004 Ελ∆νη 46.502). 
- Αν η ανακοπή ερηµοδικίας ασκήθηκε εµπροθέσµως και σύµφωνα µε τις νόµιµες 
διατυπώσεις (άρθρο 503 παρ. 1 και 505 παρ. 1 ΚΠολ∆) και αν πιθανολογείται ότι 
είναι βάσιµος ο λόγος που προτάθηκε, τότε το ∆ικαστήριο εξαφανίζει την ερήµην 
απόφαση, διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο (άρθρο 505 παρ. 2 ΚΠολ∆) και 
αµέσως προχωρεί στην εξέταση της διαφοράς, αφού οι διάδικοι επανέλθουν στην 
κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που εξαφανίστηκε. Άλλως, αν δηλαδή 
η ανακοπή δεν ασκήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως ή αν δεν πιθανολογείται η 
βασιµότητα του λόγου της, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την ανακοπή και διατάσσει να 
εισαχθεί το παράβολο στο δηµόσιο ταµείο (άρθρο 509 ΚΠολ∆). Από τις διατάξεις 
αυτές και µε στόχο την ταχύτητα στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης, προκύπτει ότι το 
∆ικαστήριο αποφαίνεται για την ουσιαστική βασιµότητα του λόγου της ανακοπής 
ερηµοδικίας αµέσως, µε την ίδια απόφαση µε την οποία θα κρίνει και το τύποις 
παραδεκτό και νόµω βάσιµο της ανακοπής, αρκούµενο σε πιθανολόγηση, για τη 
διαµόρφωση της οποίας δεν είναι υποχρεωµένο να διατάξει τη διεξαγωγή 
αποδείξεων. Το ελάττωµα της κλητεύσεως ή η ύπαρξη του περιστατικού ανώτερης 
βίας, που προκάλεσαν την ερηµοδικία του ανακόπτοντος, θα διαγνωσθούν µε βάση τα 
στοιχεία που επικαλούνται και προσκοµίζουν προαποδεικτικώς οι διάδικοι (βλ. 
Εφ∆ωδ 111/2004, Εφ∆ωδ 274/2004 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 5732/2002 Ελ∆νη 44.1384, 
ΕφΘεσ 184/1999 Ελ∆νη 40.1389). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 152, 501, 503, 505, 509, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 707  
 
Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 835 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανακοπή ερηµοδικίας και αναίρεση. ∆ικαστική 
πληρεξουσιότητα. Έγκριση από τον διάδικο των πράξεων του παραστάντος 
δικηγόρου. 
- 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, ΟλΑΠ 16/1990).  
Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 554 του ίδιου Κώδικα, αν η ανακοπή 
ερηµοδικίας απορρίφθηκε, η αναίρεση απευθύνεται κατά της απόφασης που απέρριψε 
την ανακοπή, οπότε θεωρείται ότι η αναίρεση απευθύνεται και κατά της ερήµην 
απόφασης, κατά της οποίας είχε απευθυνθεί η ανακοπή, εφόσον δεν πέρασε η 
προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής. Η τελευταία 
αυτή διάταξη αφορά την απόρριψη ανακοπής ερηµοδικίας που ασκήθηκε εµπρόθεσµα 
κατά της ερήµην εφετειακής απόφασης (ΟλΑΠ 11/1998). Ειδικότερα, από το 
συνδυασµό των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει: α) ότι η ερήµην οριστική 
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απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου υπόκειται σε αναίρεση µόνο αφότου 
έπαυσε να υπόκειται σε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση, είτε γιατί παρήλθε άπρακτη 
η προθεσµία της ανακοπής ερηµοδικίας και της έφεσης, η οποία αρχίζει ταυτόχρονα 
από την επίδοση της ερήµην απόφασης, είτε γιατί ο διάδικος που δικάστηκε ερήµην 
παραιτήθηκε από το δικαίωµά του να ασκήσει τα εν λόγω ένδικα µέσα και β) ότι, αν 
κατά της ερήµην πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε εµπρόθεσµα ανακοπή 
ερηµοδικίας, η οποία απορρίφθηκε, κατά δε της απορριπτικής απόφασης ασκήθηκε 
έφεση, η οποία, επίσης, απορρίφθηκε κατ' ουσίαν, η ερήµην πρωτόδικη απόφαση 
υπόκειται σε αναίρεση, αφότου εκδοθεί η (απορριπτική επί της ανακοπής) απόφαση 
του εφετείου, η οποία, επίσης, υπόκειται σε αναίρεση. 
- Σε απορριπτική από οποιονδήποτε λόγο (τυπικό ή ουσιαστικό) απόφαση, που 
εκδόθηκε επί ανακοπής ερηµοδικίας, η έφεση που, ασκείται µετά από αυτή 
απευθύνεται κατά της πιο πάνω απόφασης, οπότε θεωρείται ότι συνεκκαλείται, και αν 
δεν απευθύνεται κατ' αυτής η έφεση και η ερήµην απόφαση κατά της οποίας 
ασκήθηκε η ανακοπή, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι δεν παρήλθε και ως προς αυτή 
η προς άσκηση της έφεσης προθεσµία. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 96 παρ. 1, 97 παρ. 1 και 2 και 98 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η δικαστική πληρεξουσιότητα, που δίδεται είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή στην έκθεση, παρέχει στον πληρεξούσιο δικηγόρο το δικαίωµα να 
εκπροσωπεί στο δικαστήριο εκείνον που έδωσε την πληρεξουσιότητα και να ενεργεί 
όλες τις κύριες ή παρεπόµενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης, εκτός 
από εκείνες που ρητά εξαιρέθηκαν κατά τη χορήγηση αυτής, καθώς και εκείνες µε τις 
οποίες απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 
104 του ίδιου Κώδικα, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη 
συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη 
συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν δεν υπάρχει 
κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει 
προηγουµένως, της έλλειψης της πληρεξουσιότητας, καθώς και της υπέρβασής της 
εξεταζοµένης από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης. 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 1 και 3 του πιο πάνω 
Κώδικα, η ακυρότητα δεν µπορεί να απαγγελθεί χωρίς πρόταση του διαδίκου, εκτός 
αν ο νόµος παρέχει στο δικαστήριο την εξουσία να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν 
τηρήθηκε η διάταξη (παρ. 1), η πρόταση της ακυρότητας είναι απαράδεκτη, αν δεν 
γίνει κατά την πρώτη διαδικαστική πράξη, ύστερα από εκείνη που προσβάλλεται ως 
άκυρη, εκτός αν ο νόµος δίνει στο δικαστήριο την εξουσία να εξετάσει 
αυτεπαγγέλτως αν τηρήθηκε η διάταξη ή αν εξαιτίας της ακυρότητας µπορεί να 
ζητηθεί αναίρεση (παρ. 3). Η παράλειψη, όµως, του δικαστηρίου της ουσίας να 
ερευνήσει αυτεπαγγέλτως την ύπαρξη ή µη της πληρεξουσιότητας διαδίκου, δεν 
δηµιουργεί λόγο αναίρεσης. Από τις αµέσως πιο πάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 105, 152 παρ. 2, 159, 544 αριθ. 4, 559 αριθ. 14 και 562 παρ. 3 
ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι ο νοµότυπα διορισµένος δικαστικός πληρεξούσιος µπορεί να 
αναθέσει προφορικά την εκπροσώπηση του εντολέα του στην εκκρεµή δίκη επί 
αγωγής του, σε άλλο συνάδελφό του, ως υποκατάστατό του (µεταπληρεξούσιο), οι 
διαδικαστικές όµως πράξεις του τελευταίου είναι άκυρες και δεν δεσµεύουν τον 
διάδικο που φέρεται ότι εκπροσωπήθηκε, δυνάµενο να προτείνει - όπως και ο 
αντίδικός του - την ακυρότητά τους, για το λόγο ότι υλοποιήθηκαν από 
µεταπληρεξούσιο, που διορίσθηκε χωρίς την τήρηση του οριζόµενου στο άρθρο 96 
παρ. 1 συστατικού τύπου της δικαστικής πληρεξουσιότητας, µη εφαρµοζόµενης στη 
συγκεκριµένη περίπτωση της διάταξης του άρθρου 160 παρ. 2 ΚΠολ∆, αφού οι εν 
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λόγω άκυρες πράξεις του άκυρα διορισµένου µεταπληρεξουσίου δεν µπορούν να 
θεωρηθούν ως πράξεις του εκπροσωπουµένου διαδίκου (ΟλΑΠ 964/1982).  
Από τις συνδυασµένες, επίσης, διατάξεις των άρθρων 96, 104, 143 παρ. 1, 159 αριθ. 
1, 544 παρ. 4, 211, 219 και 238 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο διάδικος για λογαριασµό του 
οποίου παραστάθηκε, ως δικηγόρος, πρόσωπο που δεν είχε δικαστική 
πληρεξουσιότητα, δικαιούται να εγκρίνει µεταγενέστερα τις πράξεις του εν λόγω 
δικηγόρου που προηγήθηκα. Η έγκριση µπορεί να γίνει είτε ρητά είτε σιωπηρά, µε 
πράξεις εµφαίνουσες πρόθεση ισχυροποίησής τους, εξετάζεται δε η ύπαρξη της 
έγκρισης, που έχει αναδροµική ενέργεια (ΟλΑΠ 1408/1984, ΟλΑΠ 626/1980), και 
αυτεπαγγέλτως, εφόσον ανάγεται στην υπόσταση της πληρεξουσιότητας. 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 96, 104, 143, 159, 211, 219, 238, 544, 553, 554, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Έφεση - Επανάληψη συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 44 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Επανάληψη συζήτησης. Αυτοπρόσωπη εµφάνιση των 
διαδίκων. Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου που δεν προσκοµίσθηκε. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 254 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της 
δευτεροβάθµιας δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολ∆), το δικαστήριο µπορεί να διατάξει 
την επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο η οποία έχει κηρυχθεί περατωµένη, 
όταν κατά τη µελέτη της υποθέσεως ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα 
σηµεία, που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση. Στα πλαίσια της διατάξεως αυτής 
το δικαστήριο, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα που του παρέχει η διάταξη του 
άρθρου 245 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, µπορεί να διατάξει οτιδήποτε θα ήταν 
πρόσφορο να συντελέσει στη διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την αυτοπρόσωπη 
εµφάνιση των διαδίκων ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο για την 
υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικά µε την υπόθεση. Η 
αυτοπρόσωπη δε εµφάνιση των διαδίκων δεν αποτελεί αποδεικτικό µέσο από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 339 ΚΠολ∆, όπως, αντίθετα, η εξέταση των διαδίκων, η 
οποία και αναφέρεται ρητώς στην εν λόγω διάταξη. Έτσι, αν το δικαστήριο της 
ουσίας, θεωρήσει τα όσα οι διάδικοι διευκρινιστικώς εξέθεσαν κατά την 
αυτοπρόσωπη εµφάνισή τους στο ακροατήριο, ως περιεχόµενο χωρίς όρκο 
καταθέσεως και τα συνεκτιµήσει µε τα άλλα αποδεικτικά µέσα, προκειµένου να 
µορφώσει την κρίση του για τη βασιµότητα ή µη αυτοτελών ισχυρισµών των 
διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποπίπτει στην 
αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ. 11β του ΚΠολ∆ δηλαδή της παρά το 
νόµο λήψεως υπόψη αποδεικτικού µέσου που δεν προσκοµίσθηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 245, 254, 339, 559 11β, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 702 
 
Έφεση - Περιεχόµενο δικογράφου έφεσης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2965 
Έτος: 2007 
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Σύντοµη Περίληψη: - Έφεση. Περιεχόµενο δικογράφου. Πότε διατάσσονται από το 
δικαστήριο νέες ή συµπληρωµατικές αποδείξεις ή επανάληψη της συζήτησης. 
- Κατά το άρθρο 520 παρ. 1 ΚΠολ∆, το δικόγραφο της εφέσεως πρέπει να περιέχει τα 
κατά τα άρθρα 118-120 του ίδιου κώδικα απαιτούµενα στοιχεία και τους λόγους 
έφεσης, δηλαδή τις πληµµέλειες της προσβαλλόµενης απόφασης και αν δεν υπάρχει 
λόγος έφεσης σαφής και ορισµένος το δικόγραφο κηρύσσεται άκυρο και 
αυτεπαγγέλτως και η έφεση απορρίπτεται. Οι πληµµέλειες της αποφάσεως 
συνίστανται σε νοµικά ή πραγµατικά σφάλµατα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται 
και η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται µε τη 
µνεία ότι από αυτή το δικαστήριο οδηγήθηκε σε εσφαλµένο πόρισµα και διατακτικό, 
χωρίς να είναι αναγκαία η εξειδίκευση των σφαλµάτων για την εκτίµηση των 
αποδείξεων, αφού το Εφετείο, λόγω του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως 
(άρθρο 522 ΚΠολ∆) επανεκτιµά από την αρχή την ουσία της υποθέσεως και κρίνει 
την ορθότητα του διατακτικού (άρθρο 534 ΚΠολ∆) µε βάση την καθολική αυτή 
επανεκτίµηση και όχι µε βάση τα προς αυτή αποδιδόµενα µερικότερα παράπονα του 
εκκαλούντος (βλ. ΑΠ 1855/2006, ∆ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1440/2005 Ελ∆νη 
47.155). Εξάλλου σε περίπτωση νοµικών σφαλµάτων αρκεί η µνεία ότι το δικαστήριο 
όχι ορθώς και εσφαλµένα εφήρµοσε το νόµο στην δικαζόµενη υπόθεση, 
λαµβανοµένου υπόψη ότι το δικαστήριο ενόψει του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος 
ερευνά από την αρχή την νοµιµότητα της αγωγής και των προβαλλοµένων 
ισχυρισµών (βλ. ΑΠ 51/1972 ΝοΒ 1972.618). 
- 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 δια των αποδεικτικών µέσων που 
αναφέρονται στο άρθρο 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 και σε καταφατική περίπτωση, να αποφανθεί περί της βασιµότητας 
του λόγου της εφέσεως, και εκ τούτου, κατ’ επιταγή πλέον του νόµου (του άρθρου 
535 παρ. 1 ΚΠολ∆), να εξαφανίσει τότε την απόφαση του πρωτοβαθµίου 
δικαστηρίου, εφόσον κατά την έννοια της άνω διατάξεως, προϋπόθεση της 
εξαφανίσεως αυτής (αποφάσεως) είναι η από του Εφετείου προηγούµενη διάγνωση 
της βασιµότητας του λόγου εφέσεως, η οποία επιτυγχάνεται κυριαρχικά απ’ αυτό 
(Εφετείο) κατά τα προεκτεθέντα. 
Το αντίθετο δεν συνάγεται από την διάταξη του άρθρου 535 παρ. 1 ΚΠολ∆, αλλά 
τουναντίον: α) από την διάταξη του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται 
κατά το άρθρο 524 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα και στην κατ’ έφεση δίκη, το δικαστήριο 
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µπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο η οποία έχει 
κηρυχθεί περατωµένη, όταν κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη 
παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση 
και β) από την έχουσα επίσης εφαρµογή στη δευτεροβάθµια δίκη (άρθρο 524 παρ. 1 
ΚΠολ∆) διάταξη του άρθρου 245 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, η οποία ορίζει ότι το 
δικαστήριο µπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να 
διατάξει οτιδήποτε µπορεί να συντελέσει στη διάγνωση της διαφοράς, σαφώς 
προκύπτει ότι το Εφετείο δικαιούται να διατάξει επανάληψη της συζήτησης για την 
εξέταση των πρωτοδίκως εξετασθέντων µαρτύρων και να διατάξει νέες ή 
συµπληρωµατικές αποδείξεις, που θα συντελούν στη διάγνωση της βασιµότητας του 
λόγου εφέσεως και της εν γένει διαφοράς, κατά τα δι’ αυτού οριζόµενα όρια, χωρίς να 
εξαφανίσει την εκκαλούµενη (ΟλΑΠ 1285/1982 Ελ∆νη 24.220, ΕΕΝ 1983.565, ∆ 
14.568, ΑΠ 527/1985 ΝοΒ 34.1, ΑΠ 226/1983, ΕφΑθ 2710/1988 ∆ 20.41, ΕφΑθ 
11342/1986 Ελ∆νη 28.1327, ΕφΑθ 6974/1985 ΝοΒ 33.1435, ΕφΠειρ 993/1994 ΑρχΝ 
ΜΣΤ.138, ΕφΠειρ 70/1994 ΑρχΝ ΜΣΤ.160, ΕφΘεσ 847/1989 Ελ∆νη 30.1012, ΕφΑθ 
2730/1992, ΕφΑθ 5827/2004 Ελ∆νη 2005.243). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 245, 254, 495, 511, 513, 520, 522, 524, 527, 529, 532, 534, 535, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 707  
 
Έφεση - Πρόσθετοι λόγοι 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 3495 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Έφεση. Πρόσθετοι λόγοι. Εργατικές διαφορές. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 520 παρ. 2 ΚΠολ∆ «Πρόσθετοι λόγοι έφεσης ως προς τα 
κεφάλαια της απόφασης που έχουν προσβληθεί µε την έφεση και εκείνα που 
αναγκαστικά συνέχονται µε τα κεφάλαια αυτά ασκούνται µόνο µε ιδιαίτερο 
δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και, 
αφού συνταχθεί έκθεση κάτω από το δικόγραφο αυτό, κοινοποιείται στον εφεσίβλητο 
τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης», ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 674 
παρ. 2 ΚΠολ∆ «Οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης και η αντέφεση ασκούνται και µε τις 
προτάσεις». 
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι επί υποθέσεων, που 
δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών οι πρόσθετοι λόγοι 
εφέσεως δύνανται να ασκηθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του εκκαλούντος, είτε 
µε αυτοτελές δικόγραφο, κατά το άρθρο 520 παρ. 2 ΚΠολ∆, είτε µε τις προτάσεις. 
Στην πρώτη περίπτωση, αν δηλαδή ο εκκαλών ασκήσει τους πρόσθετους λόγους µε 
ιδιαίτερο δικόγραφο, θα πρέπει αυτό να κατατεθεί στη γραµµατεία του 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και να κοινοποιηθεί στον εφεσίβλητο, πλην όµως, 
ενόψει της παρεχόµενης δυνατότητας ασκήσεως των προσθέτων λόγων και µε τις 
προτάσεις, δεν είναι αναγκαία η τήρηση της ως άνω προθεσµίας των τριάντα (30) 
ηµερών. 
Για να είναι παραδεκτοί οι πρόσθετοι λόγοι πρέπει, εκτός άλλων, να αφορούν στα 
κεφάλαια της απόφασης που έχουν προσβληθεί µε την έφεση και εκείνα που 
αναγκαστικά συνέχονται µε τα κεφάλαια αυτά. Ως αναγκαίως συνεχόµενα προς τα 
εκκληθέντα κεφάλαια πρέπει να θεωρηθούν οι διατάξεις της εκκληθείσας απόφασης, 
οι οποίες έχουν τέτοια συνάφεια µε τις εκκληθείσες, είτε γιατί αποτελούν 
προκριµατικό για την παραδοχή τους ζήτηµα, είτε γιατί πηγάζουν από την αυτή 
ιστορική αιτία και διαµορφώνουν ή προσδιορίζουν το περιεχόµενο εκείνων, έτσι ώστε 
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τυχόν διάφορη επί των «συνεχοµένων» αυτών κεφαλαίων κρίση του εφετείου από 
εκείνη της πρωτόδικης απόφασης να επηρεάζει και την κρίση επί των εκκληθέντων 
µε την έφεση κεφαλαίων (βλ. ΑΠ 238/2001 Ελ∆νη 42.1598). 
∆ιατάξεις:  
ΚΠολ∆: 495, 511, 513, 516, 518, 520, 533, 674, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 711 
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1065 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύσταση ενεχύρου. Ενεχύραση από Τράπεζα. Κατάσχεση στα 
χέρια τρίτου. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη χειροτέρευση της θέσης 
του εκκαλούντος. Aναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 1247, 1248 και 1254 ΑΚ συνάγεται ότι η σύσταση 
ενεχύρου απαιτήσεως γίνεται µε συµφωνία µεταξύ ενεχυράζοντος και δανειστού, η 
οποία καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε ιδιωτικό βεβαίας 
χρονολογίας και γνωστοποιείται στον οφειλέτη από τον ενεχυραστή. Το ενέχυρο αυτό 
χορηγεί στον δανειστή το δικαίωµα είτε να εισπράξει την ενεχυρασθείσα απαίτηση, 
είτε να απαιτήσει να του εκχωρηθεί αυτή αντί καταβολής. Παρόµοιο ενέχυρο 
προβλέπεται και από τα άρθρα 36 και 39 του Ν∆ της 17.7/13.8.1923, που 
διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 41 ΕισΝΑΚ και, ακολούθως, µε το άρθρο 52 § 3 
ΕισΝΚΠολ∆. Το τελευταίο τούτο ενέχυρο διαφέρει του πρώτου κατά το ότι: α) Το 
περί της συστάσεώς του έγγραφο µπορεί να είναι απλό, τουτέστιν να µη φέρει βεβαία 
χρονολογία, β) η ενεχύραση γνωστοποιείται στον τρίτο από οποιονδήποτε εκ των 
συµβαλλοµένων και όχι µόνον από τον ενεχυραστή, γ) η γνωστοποίηση αυτή 
συντελείται µε ειδικό τρόπο, ήτοι µε την επίδοση αντιγράφου της συµβάσεως 
ενεχυριάσεως ή µε άλλον ισοδύναµο τρόπο, όπως είναι η επίδοση αγωγής ή η 
αναγγελία σε πλειστηριασµό, και δ) από της επιδόσεως του ως άνω αντιγράφου 
επέρχεται εκ του νόµου εκχώρηση της ενεχυρασθείσης απαιτήσεως στον δανειστή. 
Κατά τη γενική δε ρύθµιση του Αστικού Κώδικα, αν η ενεχυρασµένη απαίτηση δεν 
είναι ονοµαστική του ενεχυραστή κατά τρίτου, τυγχάνει δε να είναι χρηµατική, όπως 
συµβαίνει όταν η απαίτηση αυτή είναι του ενεχυραστή, κατά της τράπεζας από τη 
σύµβαση καταθέσεως από εκείνον εις αυτήν χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό, το 
δε ασφαλιζόµενο χρέος έχει λήξει, η τράπεζα έχει δικαίωµα να εισπράξει την 
ενεχυρασµένη απαίτηση αλλά µόνο για το ποσό που απαιτείται για την ικανοποίησή 
της, το δε µετά την εξόφλησή της τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφείλει η τράπεζα να 
αποδώσει στον ενεχυραστή. Ως εκ τούτου η εκ του νόµου εγχώρηση αυτή, δεν θα 
πρέπει να θεωρηθεί ότι φθάνει και µέχρι το σηµείο να υπερακοντίζει το σκοπό για τον 
οποίο συνοµολογείται η ενεχύραση απαιτήσεως του οφειλέτη κατά τρίτου, που είναι 
η εξασφάλιση της πιστώτριας τράπεζας, και µε την έννοια αυτή δεν συνεπάγεται µια 
τέλεια απόλυτη και οριστική διάθεση της απαιτήσεως προς την πιστώτρια, αλλά 
"περιορισµένη", που τα αποτελέσµατά της ρυθµίζονται κατά πρώτο λόγο από το 
ενεχυριακό δίκαιο (ειδικό και συµπληρωµατικά και το γενικό), επικουρικά δε εφόσον 
δεν αντιτίθενται σ' αυτό, από τις γενικές για την εγχώρηση απαιτήσεων διατάξεις. 
Εποµένως, σε περίπτωση ενεχυράσεως από την τράπεζα απαιτήσεως του ενεχυραστή 
κατ' αυτής από κατάθεση χρηµάτων σε τηρούµενο εις εκείνη τραπεζικό λογαριασµό, 
είναι επιτρεπτή η κατάσχεση της ενεχυρασθείσης απαιτήσεως εις χείρας της 
Τράπεζας, ως τρίτης, από δανειστή του ενεχυραστή, πλην το διατακτικό της 
αποφάσεως επί της ανακοπής του άρθρου 986 ΚΠολ∆ περιορίζεται στην αναγνώριση 
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της υπάρξεως της απαιτήσεως του καθού η εκτέλεση κατά της Τράπεζας, µε την 
µνεία του υπέρ αυτής ενέχυρου, χωρίς καταψήφιση της κατασχεθείσης απαιτήσεις 
του καθού η εκτέλεση, η οποία δεν είναι ακόµα απαιτητή και δικαστικώς επιδιώξιµη. 
Σε περίπτωση µεταγενέστερης αποσβέσεως του ενεχύρου, δικαιολογείται η 
διατύπωση αιτήµατος για καταψήφιση της κατασχεσθείσης απαιτήσεως, εφόσον η 
τράπεζα εµµένει στην αρνητική της δήλωση.  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 982, 983 και 985 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µπορούν να 
κατασχεθούν στα χέρια τρίτου και χρηµατικές απαιτήσεις κατ' αυτού του καθ' ου η 
εκτέλεση, 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 προς 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, µέσα σε οκτώ µέρες, αφότου επιδόθηκε το κατασχετήριο, να δηλώσει αν 
υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεµένο πράγµα 
και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάµα να αναφέρει ποιος την 
επέβαλε και για ποιο ποσό. Η δήλωση αυτή γίνεται προφορικά στη γραµµατεία του 
Ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας εκείνου που δηλώνει και συντάσσεται 
σχετική έκθεση. Η παράλειψη της δήλωσης εξοµοιώνεται µε αρνητική δήλωση. Αν η 
δήλωση παραλειφθεί ή είναι ανακριβής, ο τρίτος ευθύνεται σε αποζηµίωση εκείνου 
που επέβαλε την κατάσχεση. Περαιτέρω, κατά την διάταξη του άρθρου 986 του ίδιου 
Κώδικα, µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη δήλωση του άρθρου 985, όποιος επέβαλε την 
κατάσχεση έχει δικαίωµα να την ανακόψει ενώπιόν του κατά τα άρθρα 12 επ. και 23 
επ. δικαστηρίου. 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 κατάσχοντος 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 µία µορφή της ανακοπής του άρθρου 583 επ. ΚΠολ∆, να 
περιγράφεται, εκτός των άλλων, η κατασχεθείσα απαίτηση κατά τα ουσιώδη στοιχεία 
της (άρθρο 216 ΚΠολ∆), 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 η ανακοπή είναι αόριστη και απορριπτέα ως απαράδεκτη.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 1α ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε 
παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή, µε 
εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 536 ΚΠολ∆, η απαγόρευση σύσταση της 
χειροτερεύσεως της θέσεως του εκκαλούντος δεν ισχύει µετά την εξαφάνιση της 
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εκκαλουµένης αποφάσεως, οπότε το Εφετείο υποκαθίσταται στην θέση του 
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και δικάζει την αγωγή. Η εξουσία αυτή του 
δευτεροβαθµίου δικαστηρίου περιορίζεται στα όρια του κατά το άρθρο 522 ΚΠολ∆ 
µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως, που οριοθετείται από την έφεση και 
τους πρόσθετους αυτής λόγους. Έτσι στην περίπτωση που το εκκληθέν µε την έφεση 
του εναγοµένου κεφάλαιο της πρωτοβάθµιας αποφάσεως αφορά αξίωση της αγωγής, 
η οποία έγινε µερικά δεκτή και απορρίφθηκε κατά το υπόλοιπο, ναι µεν 
µεταβιβάζεται ολόκληρο το κεφάλαιο αδιαιρέτως στο Εφετείο, γι' αυτό και µπορεί να 
ασκηθεί αντέφεση από τον ενάγοντα για το µέρος της αξιώσεως που απορρίφθηκε, το 
Εφετείο όµως µπορεί να το εξετάσει µόνο στο µέρος κατά το ποίο πλήττεται µε έφεση 
ή και παράλληλα µε αντέφεση. Εποµένως, σε περίπτωση παραδοχής λόγου εφέσεως 
του εναγοµένου, χωρίς την άσκηση αντεφέσεως από τον ενάγοντα, η εξαφάνιση της 
αποφάσεως θα είναι µερική, αποκλειοµένης της επιδικάσεως στον εφεσίβλητο 
εναγόµενο του µέρους του κεφαλαίου της απαιτήσεως του τελευταίου που 
απορρίφθηκε µε την πρωτόδικη απόφαση, χωρίς την άσκηση εκ µέρους του εφέσεως 
ή αντεφέσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, στοιχειοθετείται ο προβλεπόµενος από το 
άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως. Τέλος, κατά την διάταξη του άρθρου 
αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν είχε 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 1247, 1248, 1254,  
ΕισΝΑΚ: 41, 52, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 583, 982, 983, 985, 986, 
Ν∆: 17.7/13.8/1923, 36, 39, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 274 * ΕπισκΕ∆ 2010, σελίδα 118, 
σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης * Ελ∆νη 2010, σελίδα 995  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2337 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Πλειστηριασµός. Παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισµού 
µε αποµάκρυνση των πλειοδοτών. Ανακοπή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε αυτές 
των άρθρων 959, 963, 988 και 1005 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, κάθε ενέργεια του 
δανειστή ή του υπερθεµατιστή ή τρίτων που βρίσκονται σε συνεννόηση µε τον 
υπερθεµατιστή, η οποία παρεµποδίζει την πλειοδοσία και κατά συνέπεια την επιτυχία 
µεγαλύτερου εκπλειστηριάσµατος και ειδικότερα κάθε ενέργεια των ανωτέρω 
προσώπων που τείνει σε παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισµού µε αποµάκρυνση 
των πλειοδοτών προς τον σκοπό να κατακυρωθεί το πράγµα αντί κατωτέρου 
τιµήµατος στον υπερθεµατιστή είναι αντίθετη προς την καλή πίστη που διέπει την 
ελευθερία των συναλλαγών και ο πλειστηριασµός που διενεργείται µε τέτοιες 
αθέµιτες ενέργειες είναι άκυρος. Για να απαγγελθεί όµως η ακυρότητα στην 
περίπτωση αυτή πρέπει ο επικαλούµενος αυτήν να επικαλεσθεί στο δικόγραφο της 
ανακοπής και τα πρόσωπα, τα οποία προσήλθαν ή πρόκειται να προσέλθουν κατά τη 
διενέργεια του πλειστηριασµού και τα οποία αποµακρύνθηκαν ή παρεµποδίστηκαν να 
προσέλθουν συνεπεία των δόλιων ενεργειών του δανειστή ή του υπερθεµατιστή, ώστε 
να µπορεί να ελεγχθεί η βασιµότητα αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει αοριστία 
του δικογράφου της ανακοπής, η οποία δεν µπορεί να συµπληρωθεί µε τις προτάσεις 
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ή µε παραποµπή σε έγγραφα ή µε τις αποδείξεις (βλ. ΑΠ 147/2004 ΝοΒ 52.1564, ΑΠ 
194/2003 Ελ∆νη 44.1313, ΑΠ 1454/1998). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 200, 281, 288, 
ΚΠολ∆: 933, 934, 959, 963, 988, 1005, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 471  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4437 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Πλειστηριασµός. Ανακοπή. Ακύρωση του πλειστηριασµού. 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
- Η αναδροµική άρση των συνεπειών του πλειστηριασµού, κατόπιν της απαγγελίας 
της ακυρότητας του µε δικαστική απόφαση επί σχετικής ανακοπής, συνεπάγεται και 
την αναδροµική απόσβεση της υποχρεώσεως του υπερθεµατιστή προς καταβολή του 
πλειστηριάσµατος «λόγω αιτίας που έληξε» (άρθρο 904 επ. ΑΚ). Και αν µεν το 
τελευταίο δεν έχει καταβληθεί από τον υπερθεµατιστή, τότε απαλλάσσεται αυτός της 
υποχρεώσεως του κατά τα άρθρα 965 παρ. 3 και 1004 παρ. 1 ΚΠολ∆ προς καταβολή 
του πλειστηριάσµατος. Προβλήµατα όµως δηµιουργεί η προ της ακυρώσεως του 
πλειστηριασµού καταβολή του πλειστηριάσµατος, ιδίως ως προς το πρόσωπο του 
αδικαιολογήτως πλουτίσαντος, από τον οποίο δικαιούται ο υπερθεµατιστής να 
ζητήσει την απόδοση του πλειστηριάσµατος. Η λύση των προβληµάτων αυτών 
εξαρτάται από τη διανοµή του πλειστηριάσµατος στους δανειστές. Πριν από την 
διανοµή και ακριβέστερα κατά το χρόνο που εµφανίζεται ο υπερθεµατιστής 
αναζητώντας το πλειστηρίασµα, αυτό θα βρίσκεται στα χέρια του υπαλλήλου του 
πλειστηριασµού ή θα έχει κατατεθεί από τον τελευταίο στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων. ∆εδοµένου δε ότι µε την ακύρωση του πλειστηριασµού παύει να 
υφίσταται η υποχρέωση αφενός µεν του υπαλλήλου του πλειστηριασµού προς 
κατάθεση του πλειστηριάσµατος και απόδοση αυτού στους αναγγελθέντες δανειστές 
και τον καθού η εκτέλεση δια της σύνταξης του πίνακα κατάταξης αφετέρου δε και 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων προς καταβολή στους υποδειχθησοµένους 
κατά τον πίνακα δικαιούχους δανειστές και τον καθού η εκτέλεση, ο υπερθεµατιστής 
µπορεί να αναζητήσει το πλειστηρίασµα µέσω της αγωγής αδικαιολογήτου 
πλουτισµού είτε από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού είτε από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων κατά τις περιστάσεις και κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, 
ακόµα δε και να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων (βλ. Μπρίνια, «Αναγκαστική 
Εκτέλεση», τόµ. 5ο, παρ. 650). 
Αν όµως το πλειστηρίασµα διενεµήθη στους δανειστές δια της διαδικασίας της 
κατατάξεως τίθεται το ζήτηµα ποιοι είναι οι αδικαιολογήτως πλουτίσαντες. 
Νοµολογιακώς γινόταν αρχικώς δεκτό ότι δια της ακυρώσεως του πλειστηριασµού 
ανατρέπονται και τα αποτελέσµατα της διανοµής και της καταβολής του 
πλειστηριάσµατος στους δικαιούχους, επερχόµενης εντεύθεν και της αναβιώσεως των 
απαιτήσεων των δανειστών, οι οποίοι, αν έχουν λάβει το πλειστηρίασµα, καθίστανται 
αδικαιολογήτως πλουσιότεροι κατά τα ποσά που έκαστος έλαβε, ενώ παραλλήλως 
διατηρούν τις έναντι του καθού η εκτέλεση απαιτήσεις τους. Κατά την άποψη αυτή 
έκαστος εξ αυτών υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που έλαβε. Μεταγενέστερα 
όµως διατυπώθηκε η άποψη ότι δια της ακυρώσεως του πλειστηριασµού η υλική 
πράξη της καταβολής του πλειστηριάσµατος στους δανειστές δεν ανατρέπεται και ως 
εκ τούτου δεν επέρχεται αναβίωση των έναντι του καθού η εκτέλεση απαιτήσεων των 
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δανειστών. Ούτε ο νόµος επιβάλλει στο δανειστή την υποχρέωση επιστροφής των 
ληφθέντων. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ως αδικαιολογήτως 
πλουτίσαντες οι δανειστές, αλλά ο καθού η εκτέλεση, ο οποίος απηλλάγη των 
υποχρεώσεων του δια του πλειστηριάσµατος. Με αφετηρία δε την άποψη αυτή, υπέρ 
της οποίας συνηγορεί και το ότι το άρθρο 1018 ΚΠολ∆ παρέχει τη δυνατότητα 
ικανοποιήσεως του υπερθεµατιστή µέσω της εις βάρος του καθού η εκτέλεση 
πλειστηριασµού του ακύρως πλειστηριασθέντος αντικειµένου, εύλογο είναι το 
συµπέρασµα ότι µέχρι τη διανοµή του πλειστηριάσµατος ο καθού η εκτέλεση 
υποχρεούται προς απόδοση αυτού στον υπερθεµατιστή κατά τις αρχές του 
αδικαιολογήτου πλουτισµού (βλ. Μπρίνια, ό.π. και εκεί παραποµπές στη Θεωρία). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 904,  
ΚΠολ∆: 965, 1004, 1018, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 475  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1515 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανακοπή ΚΕ∆Ε. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 85 παρ. 1 ΚΕ∆Ε (Ν∆ 356/1974), επί δικών του διατάγµατος 
αυτού, όπως είναι και εκείνη από αναγγελία ή ανακοπή του ∆ηµοσίου κατά 
πλειστηριασµού εις βάρος οφειλέτη του όταν επισπεύδων είναι τρίτος (άρ. 54 και 58), 
το δηµόσιο εκπροσωπεί ο διευθυντής του δηµοσίου ταµείου (ήδη προϊστάµενος της 
αρµόδιας ∆ΟΥ) 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 Οικονοµικών. Ως 
δικόγραφο, κατά την ανωτέρω διάταξη νοείται, για µείζονα εξασφάλιση του 
δηµοσίου, όχι µόνον εκείνο που επιδίδεται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλεται 
στο δικαστήριο, αλλά και κάθε άλλο διαδικαστικό έγγραφο που αφορά τη δίκη όταν 
επιβάλλεται να επιδοθεί και στο δηµόσιο. Συνέπεια δε της µη σωρευτικής επιδόσεως 
είναι στις µεν δίκες του ΚΕ∆Ε το ρητώς οριζόµενο απαράδεκτο της επιδόσεως, στις 
δε άλλες δίκες του δηµοσίου η ακυρότητα (ΟλΑΠ 34/1988). Οι διατάξεις αυτές δεν 
παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας και δεν αντίκεινται στα άρθρα 25 παρ. 1 
του Συντάγµατος, 6 παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 της ΕΣ∆Α (βλ. ΑΕ∆ 
27/2004, ΑΠ 1058/2009). 
∆ιατάξεις:  
Σ: 25, 
ΚΕ∆Ε: 85, 
∆ιατάξεις: 
Σ: 25, 
ΚΕ∆Ε: 85, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2875 
Έτος: 2007 
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Σύντοµη Περίληψη: - Πλειστηριασµός. Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. 
Κατάταξη δανειστών. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 979 ΚΠολ∆, αντικείµενο της αναφερόµενης σ’ αυτή 
ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης δανειστών είναι οι πράξεις του 
συµβολαιογράφου σχετικά µε την κατανοµή του διανεµητέου ποσού µε το οποίο 
πληρώνεται ο δανειστής µε την κατάταξή του στον πίνακα (ΑΠ 1058/1974 ΝοΒ 
23.709). Εποµένως µε την ανακοπή ο ανακόπτων µπορεί να προσβάλλει τον πίνακα 
κατάταξης και όταν ο υπάλληλος επί του πλειστηριασµού αφαιρεί εσφαλµένα 
ορισµένο ποσό πλειστηριάσµατος, εφόσον θίγονται µε την κατά τρόπο αυτό µείωσή 
του (πλειστηριάσµατος) τα έννοµα συµφέροντά του, µε την κατάταξη άλλου δανειστή 
ή τη µη προσήκουσα κατάταξη αυτού (ΑΠ 976/1986 ΕΕΝ 54.350). Σε περίπτωση 
ευδοκίµησης της ανακοπής, η απαίτηση του ανακόπτοντος υποκαθιστά την 
ακυρούµενη κατά το αποδεικνυόµενο µέρος του εκπλειστηριάσµατος (βλ. Μπρίνια, 
Αναγκ. Εκτέλεση Β’ έκδ. αριθ. 979 παρ. 432 σελ. 1173 και παρ. 434 α σελ. 1196). 
Η αναµόρφωση του πίνακα γίνεται µόνο προς όφελος του ανακόπτοντος, κατά το 
µέτρο που έγινε δεκτή η ανακοπή και µόνο σε βάρος του δανειστή, εναντίον του 
οποίου στρέφεται αυτή (ανακοπή), χωρίς δηλαδή να ωφελούνται ή να βλάπτονται οι 
άλλοι δανειστές του πίνακα που δεν άσκησαν ανακοπή, ή δεν στράφηκε εναντίον 
τους η ανακοπή άλλου δανειστή, έστω και αν χωρίς το σφάλµα, εξαιτίας του οποίου 
ανατράπηκε ο πίνακας, θα ήταν διαφορετική η θέση τους σ’ αυτόν (πρβλ. ΑΠ 
1266/1974 ΕΕΝ 42.608). 
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 975 ΚΠολ∆, η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα 
κατάταξης γίνεται αφού αφαιρεθούν τα έξοδα εκτέλεσης, που ορίζονται 
αιτιολογηµένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού. Από τη γραµµατική 
διατύπωση της διάταξης αυτής, όπου γίνεται, διάκριση µεταξύ αφαίρεσης των εξόδων 
και κατάταξης των προνοµιακών απαιτήσεων, προκύπτει ότι υπέγγυο στους δανειστές 
είναι το µετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης ποσό από το εκπλειστηρίασµα, 
καθώς και ότι τα έξοδα εκτέλεσης δεν περιλαµβάνονται µεταξύ των προνοµίων, ούτε 
κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται, προκειµένου να γίνει η κατάταξη 
των δανειστών. Ακόµη και στην περίπτωση που ο επισπεύδων κατέβαλε τα έξοδα της 
εκτέλεσης στα όργανα, οπότε αυτός καθίσταται δικαιούχος έναντι του καθού η 
εκτέλεση, η απαίτησή του αυτή δεν κατατάσσεται στον πίνακα, αλλά προαφαιρείται 
από το εκπλειστηρίασµα. (βλ. Μπρίνιας, ό.π. άρθρο 975 παρ. 406 σελ. 1071 επ., 
ΕφΑθ 2477/1990 Ελ∆νη 1992.614). 
Η εκκαθάριση των εξόδων εκτέλεσης γίνεται συνήθως µε τον πίνακα κατάταξης, µε 
τον οποίο ο υπάλληλος του πλειστηριασµού εκκαθαρίζει τα έξοδα, προσδιορίζει το 
δικαιούχο και αφαιρεί αυτά από το πλειστηρίασµα. Η αφαίρεση των εξόδων 
εκτέλεσης αποτελεί διανοµή του πλειστηριάσµατος, όπως και η κατάταξη των 
δανειστών και συνεπώς προσβάλλεται µόνο µε την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολ∆ 
(ΑΠ 1058/1974 ΝοΒ 23.711, ΕφΑθ 2401/1989 ΝοΒ 38.94). 
Στα έξοδα εκτέλεσης θεωρούνται γενικώς οι δαπάνες που έγιναν για χάρη του 
γενικού συµφέροντος όλων των δανειστών και που αφορούν την εκτέλεση καθ’ αυτή. 
Γενικώς περιλαµβάνονται τα έξοδα που είναι αναγκαία για την έναρξη, κίνηση και 
γενικά τη διαδικασία εκτέλεσης, µε βάση την οποία επιτεύχθηκε το πλειστηρίασµα, 
το οποίο διανέµεται στους δανειστές και πρωταρχικά τα έξοδα και δικαιώµατα για τη 
λήψη απογράφων, σύνταξη αντιγράφου αυτού και επιταγής για πληρωµή. Αντίθετα 
δεν περιλαµβάνονται στα έξοδα εκτέλεσης τα δικαστικά έξοδα, που δηµιουργήθηκαν 
για χάρη του αποκλειστικού συµφέροντος του επισπεύδοντος ή των αναγγελθέντων 
δανειστών, δηλαδή τα έξοδα για δικαστική επιδίωξη τη απαίτησής του, απόκτηση 
εκτελεστού τίτλου, αναγγελία, κατάθεση τίτλων κ.λπ. (Μπρίνιας, ό.π., παρ. 407 και 
416 σελ. 1076 και 383 αντίστ. -ΕφΑθ 3555/1992 ∆ 24.1325). 



 

[73] 
 

- Το άρθρο 979 παρ. 1 ΚΠολ∆ επιβάλλει την γνωστοποίηση του πίνακα κατάταξης. 
Προς τούτο καλούνται µε έγγραφα από τον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο, ο 
επισπεύδων, ο καθού η εκτέλεση και οι αναγγελθέντες δανειστές να λάβουν γνώση 
του συνταγέντος πίνακα. Ο νόµος αρκείται σε απλή έγγραφη πρόσκληση προς τους 
παραπάνω να λάβουν γνώση του πίνακα και δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση του 
περιεχοµένου του πίνακα, ούτε κοινοποίηση αντιγράφου αυτού. Αν ο 
συµβολαιογράφος αντί να κοινοποιήσεις προς τους παραπάνω, όπως πρέπει, 
σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, έγγραφη πρόσκληση για να λάβουν γνώση του πίνακα, 
κοινοποιήσει σ’ αυτούς αντίγραφα του συνταγέντος πίνακα, δεν δικαιούται να 
εισπράξει δικαιώµατα για την έκδοση αντιγράφων του πίνακα, εφ’ όσον κατά νόµο 
δεν απαιτείται η έκδοση και κοινοποίηση αυτών, σε περίπτωση δε που από 
υπερβάλλουσα πρόνοια της συµβολαιογράφου εκδοθούν για κοινοποίηση προς τους 
παραπάνω αντίγραφα του πίνακα, η σχετική δαπάνη δεν εµπίπτει στα έξοδα 
εκτέλεσης και δεν βαρύνει το πλειστηρίασµα, αλλά εκείνους που τα λαµβάνουν (Ι. 
Μπρίνιας, Αναγκ. Εκτέλεση άρθρο 979 παρ. 429, σελ. 1160 επ., Βασ. 
Βαθρακοκοίλης, ΚΠολ∆, τοµ. Ε΄ σελ. 968, ΕφΑθ 2189/1999 Ελ∆νη 2001.198). 
Εξάλλου τα µεν έξοδα και δικαιώµατα για τη διενέργεια του πλειστηριασµού και της 
κατακύρωσης αποτελούν έξοδα της εκτέλεσης κατά την έννοια και άρθρου 932 
ΚΠολ∆ και αφαιρούνται από το πλειστηρίασµα, τα δε δικαιώµατα σύνταξης της 
περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης εµπίπτουν στη ρύθµιση του άρθρου 527 ΑΚ, το 
οποίο κατανέµει αυτά κατ’ ισοµοιρία µεταξύ των µερών, δηλαδή του καθού η 
εκτέλεση οφειλέτη και του υπερθεµατιστή (Γαζής, Ερµ ΑΚ άρθρο 527 αριθ. 5, ΑΠ 
520/1991 Ελ∆νη 1992.1983). Κατ’ ακολουθία ο συµβολαιογράφος αφαιρεί από το 
πλειστηρίασµα την αναλογία του καθού η εκτέλεση (δηλαδή το µισό των 
δικαιωµάτων σύνταξης της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης), η δε βαρύνουσα τον 
υπερθεµατιστή µερίδα (δηλ. το άλλο µισό των δικαιωµάτων σύνταξης και άνω 
περίληψης) θα καταβληθεί από αυτόν (υπερθεµατιστή) εξ ιδίων και όχι από το 
πλειστηρίασµα (Ι. Μπρίνιας, ό.π., παρ. 406 σελ. 808 σηµ. 1). 
- Ως έξοδα εκτέλεσης, κατά την έννοια των άρθρων 932 και 975 ΚΠολ∆, τα οποία 
και προαφαιρούνται από το επιτευχθέν πλειστηρίασµα, θεωρούνται οι αναγκαίες 
δαπάνες που αποβλέπουν στο γενικό συµφέρον όλων των δανειστών και αφορούν 
τόσο στην εκτέλεση καθεαυτήν, όσο και στην όλη διαδικασία της από την έναρξη 
µέχρι την περάτωσή της. Υπό την έννοια αυτή δεν αποτελούν έξοδα εκτέλεσης τα 
έξοδα εξόφλησης των απαιτήσεων των δανειστών (χαρτόσηµο, δικαιώµατα του ΤΑΣ, 
δικαιώµατα συµβολαιογράφου ως υπαλλήλου του πλειστηριασµού), δεδοµένου ότι τα 
έξοδα αυτά βαρύνουν κατ’ άρθρο 425 ΑΚ τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη και 
προκαταβάλλονται από τους καταταγέντες δανειστές κατά τη σύνταξη των πράξεων 
εξόφλησης των απαιτήσεών τους και δεν αφορούν το συµφέρον όλων των δανειστών, 
ούτε είναι αναγκαία για τη διαδικασία εκτέλεσης (ΑΠ 1100/1996 ΝοΒ 1997.783). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1902 παρ. 1 ΑΚ, όσο ο κληρονόµος έχει δικαίωµα να 
αποποιηθεί την κληρονοµία, µπορεί να δηλώσει ότι την αποδέχεται µε το ευεργέτηµα 
της απογραφής, η δε δήλωση γίνεται στο γραµµατέα του δικαστηρίου της 
κληρονοµίας. Με τη νοµότυπη και εµπρόθεσµη αποδοχή της κληρονοµίας µε το 
ευεργέτηµα της απογραφής, χωρίζονται αυτοδίκαια και αναδροµικά από την επαγωγή 
της κληρονοµίας η κληρονοµία από την ατοµική περιουσία του κληρονόµου, ώστε 
κάθε µία να αποτελεί χωριστή οµάδα. Απέναντι στην κληρονοµία ο κληρονόµος 
θεωρείται τρίτος και ευθύνεται µόνο µε τα στοιχεία του ενεργητικού της και έως 
αυτά. Η οµάδα της κληρονοµιάς τίθεται για την ικανοποίηση αποκλειστικά των 
κληρονοµικών δανειστών, οι οποίοι µπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση 
µόνο επί των στοιχείων της και όχι επί των περιουσιακών στοιχείων του κληρονόµου. 
Οι ατοµικοί δανειστές του κληρονόµου δεν µπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική 
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εκτέλεση σε αντικείµενα της κληρονοµιάς, αλλά µόνο στην ατοµική περιουσία του 
κληρονόµου, που προορίζεται αποκλειστικά για την ικανοποίησή τους. 
Η οριοθέτηση των δανειστών που µπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση σε 
βάρος κάθε περιουσίας προσδιορίζει συνακόλουθα και τα δικαιούµενα σε αναγγελία 
πρόσωπα. Ατοµικοί δανειστές του οφειλέτη δεν δικαιούνται να αναγγελθούν στον 
πλειστηριασµό που επισπεύδεται από τους δανειστές της κληρονοµίας και κατά των 
στοιχείων αυτής, όπως ακριβώς και οι δανειστές της κληρονοµίας δεν µπορούν να 
αναγγελθούν και να καταταγούν στον πλειστηριασµό που επισπεύδεται κατά της 
ατοµικής περιουσίας του οφειλέτη (Μπρίνιας, Αναγκ. Εκτέλ. 11, άρθρο 972 παρ. 379 
ΙΙ2, σελ. 967, Πήψου, Η Αναγγελία δανειστή στην αναγκαστική εκτέλεση, σελ. 152). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1902 παρ. 1, 1903 και 1911 ΑΚ 
προκύπτει ότι ο κληρονόµος, ο οποίος αποδέχθηκε την κληρονοµία µε το ευεργέτηµα 
της απογραφής, είναι υποχρεωµένος σε εµπρόθεσµη σύνταξη απογραφής που 
αποτελεί επιβαλλόµενη από το νόµο (1203 ΑΚ) πράξη διοίκησης της κληρονοµίας. Η 
πάροδος της κατά την αµέσως παραπάνω διάταξη (1911) τετράµηνης αποκλειστικής 
προθεσµίας χωρίς να περατωθεί η απογραφή, δηλαδή η καταγραφή όλων των 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της κληρονοµίας, έχει ως αποτέλεσµα την 
απώλεια του ευεργετήµατος και την απεριόριστη ευθύνη του κληρονόµου (ΑΠ 
246/1993 ΝοΒ 1994.667, ΕφΑθ 3375/2001 Ελ∆νη 2003.847). 
Περαιτέρω τα µέσα επίθεσης και άµυνας των διαδίκων πρέπει να προβάλλονται κατά 
κανόνα µέχρι το τέλος της πρώτης συζήτησης, ενώπιον του πρωτοβαθµίου 
δικαστηρίου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προβολή τους κατ’ έφεση στις περιπτώσεις 
που ορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 527 ΚΠολ∆, ήτοι: α) Αν προτείνονται από τον 
εφεσίβλητο προς υπεράσπιση κατά της έφεσης, β) αν γεννήθηκαν µετά την τελευταία 
συζήτηση ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου και γ) αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 269 ΚΠολ∆ (ΑΠ 478/1976 ΝοΒ 1977.1054). Ο κανόνας 
δηλαδή είναι το απαράδεκτο της προβολής νέων ισχυρισµών στο εφετείο. Ως «νέοι 
ισχυρισµοί» νοούνται όσα τείνουν στη θεµελίωση ή κατάλυση του ουσιαστικού 
δικαιώµατος. Ο ενάγων, ως εκκαλών, δεν µπορεί να µεταβάλει τη βάση της αγωγής 
και δεν µπορεί να προτείνει νέους ισχυρισµούς, οι οποίοι δεν είχαν προβληθεί 
πρωτοδίκως. Μπορεί όµως να προτείνει: α) Ισχυρισµούς καταλυτικούς των νέων 
ισχυρισµών, τους οποίους παραδεκτά κατά το άρθρο 527 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προβάλλει 
το πρώτο κατ’ έφεση ο εναγόµενος ως εφεσίβλητος, β) νέους ισχυρισµούς, οι οποίοι 
δεν είχαν προβληθεί πρωτοδίκως, αν είναι οψιγενείς, αν µπορούν να προβληθούν σε 
κάθε στάση της δίκης ή λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, αν δεν είχαν προβληθεί 
εγκαίρως από δικαιολογηµένη αιτία ή αν αποδεικνύονται εγγράφως ή µε δικαστική 
οµολογία του αντιδίκου (527 αριθ. 2 και 3 και 269 ΚΠολ∆). Το απαράδεκτο της 
προβολής νέων ισχυρισµών αν δεν συντρέχουν οι προαναφερόµενες περιπτώσεις 
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως (Σ. Σαµουήλ, η Έφεση, έκδ. 4η σελ. 223 επ. - 
ΑΠ 656/1974 ΝοΒ 1275.272). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 425, 527, 1902, 1903, 1911, 1203, 
ΚΠολ∆: 269, 527, 932, 975, 979, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 713  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 3351 
Έτος: 2005 
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Σύντοµη Περίληψη: - Αναστολή πλειστηριασµού. Υπολογισµός εξάµηνης 
προθεσµίας. Ανατροπή της κατάσχεσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1000 εδ. α΄ ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή 
του, όσον αφορά τη διάταξη αυτή, µε το άρθρο 4 παρ. 25 του Ν. 2298/1995, που 
ισχύει από 4.4.1995, παρέχεται δυνατότητα αναστολής έως έξι (6) κατ΄ ανώτατο όριο 
µήνες. Σκοπός του νοµοθέτη είναι να οριοθετήσει χρονικά τη δυνατότητα ελεύθερης 
εκτίµησης της συνδροµής των προϋποθέσεων του άρθρου 1000, ώστε να 
προστατεύσει έτσι αποτελεσµατικά τον επισπεύδοντα και τους άλλους δανειστές από 
τη χορήγηση µεγάλης διάρκειας αναστολής. Ο χρόνος της αναστολής του 
πλειστηριασµού δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δικαίωµα του οφειλέτη -καθού η 
εκτέλεση, µε βάση το οποίο θα κωλυσιεργεί και εµποδίζει την ικανοποίηση των 
δανειστών, φροντίζοντας για τη µη περάτωση της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλά ως 
µέτρο του νόµου, ώστε να αποτραπεί η κατακύρωση σε εξευτελιστική τιµή και να 
βρεθεί κάποιος τρόπος ισορρόπησης των αντίµαχων συµφερόντων δανειστή και 
οφειλέτη. Κατά την ίδια ως άνω διάταξη κρίσιµος χρόνος για τον υπολογισµό 
έναρξης του εξαµήνου αναστολής του άρθρου 1000 είναι ο πλειστηριασµός που 
αρχικά ορίστηκε, ανεξάρτητα από το αν αυτός ανεστάλη ή µαταιώθηκε, καθώς και 
από το αν είχε επισπευθεί αυτός από τον κατασχόντα ή οποιονδήποτε άλλον δανειστή 
που υποκαταστάθηκε. Συνεπώς πρόκειται για τον πλειστηριασµό που ορίστηκε µε το 
αρχικό πρόγραµµα και ήδη µε την αρχική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης (βλ. 
Βαθρακοκοίλη, υπ΄ άρθρο 1000 ΚΠολ∆, σελ. 297, απρ. 26).  
- Η εξάµηνη προθεσµία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα του αρχικού πλειστηριασµού. 
Λαµβάνεται υπόψη ο µε την περίληψη κατασχετήριας έκθεσης καθορισµός του 
χρόνου ενέργειας του πλειστηριασµού, οπότε και οριστικοποιείται η ηµεροµηνία 
διενέργειας αυτού. Ο νοµοθέτης παρέχει ευχέρεια αναστολής του πλειστηριασµού επί 
εξάµηνο µε βάση την όλη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι την 
ορισµένη περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, εναντίον της οποίας βάλλει ο διώκων 
την αναστολή. Στην χρονική διάρκεια του εξαµήνου υπολογίζεται ο χρόνος των 
αναστολών που χορηγούνται εφάπαξ ή διαδοχικώς µε δικαστική απόφαση. Η εκούσια 
αναστολή του πλειστηριασµού ή η αναστολή αυτού µε κοινή συναίνεση 
επισπεύδοντος και οφειλέτη αποτελεί δικονοµική συνδικαιοπραξία, µε την οποία η 
διενέργεια πλειστηριασµού αναστέλλεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα κατά τρόπο 
δεσµευτικό (τουλάχιστον για τον επισπεύδοντα δανειστή), που αποτελεί έκφανση της 
αυτονοµίας της ιδιωτικής βούλησης και ήδη βρίσκει εµµέσως έρεισµα στη διάταξη 
του άρθρου 1019 παρ. 2 ΚΠολ∆, η οποία εξαιρεί και δεν συνυπολογίζει για την 
ανατροπή της κατάσχεσης όχι µόνο το χρόνο που χορηγήθηκε µε δικαστική απόφαση, 
αλλά και το χρόνο αναστολής που χορηγήθηκε µε κοινή συναίνεση του 
επισπεύδοντος και του οφειλέτη, η οποία βεβαιώνεται µε συµβολαιογραφική πράξη. 
Για την ισχύ της συµφωνίας αυτής που επιφέρει αναστολή της διαδικασίας του 
πλειστηριασµού (άνευ ετέρου, χωρίς ειδικότερα να απαιτείται δικαστική απόφαση 
που να τη διατάσσει), δεν απαιτείται αναγκαίως η τήρηση συµβολαιογραφικού τύπου, 
τον οποίο για διαφορετικό σκοπό αξιώνει το 1019 παρ. 2 ΚΠολ∆ ούτε η κατάρτιση 
αυτής ενώπιον του επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου. Όµως το περιεχόµενο της 
συµφωνίας αυτής πρέπει να προσαρµόζεται προς τη λειτουργία του αντιστοίχου 
θεσµού και ιδίως προς τη µε το άρθρο 1000 ρύθµιση του θεσµού της αναστολής, 
δηλαδή η συµφωνία πρέπει να γίνεται µέσα στα πλαίσια του άρθρου 1000 και 
ειδικότερα µέσα στην Οριζόµενη από αυτό εξάµηνη χρονική οριοθέτηση από την 
αρχική ηµέρα του πλειστηριασµού. Με βάση τα παραπάνω στο εξάµηνο υπολογίζεται 
εκτός από το χρόνο της χορηγούµενης µε δικαστική απόφαση αναστολής και εκείνος 
της εκούσιας αναστολής (µε κοινή συναίνεση) και της µαταίωσης λόγω διόρθωσης 
της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης. Ο χρόνος µαταίωσης ή εγκατάλειψης της 
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διαδικασίας του πλειστηριασµού δεν αποτελεί αναστολή, πλην όµως ο νόµος 
αφετηριάζει το χρονικό διάστηµα της χορηγούµενης αναστολής από της ηµεροµηνίας, 
η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς ως ηµεροµηνία διενεργείας του, δηλαδή ορίστηκε 
µε την πρώτη περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. ∆εν τίθεται θέµα εξαντλήσεως 
εξαµήνου προθεσµίας, αλλά θέµα αδυναµίας αποµάκρυνσης πέραν του εξαµήνου από 
την ηµεροµηνία, η οποία καθορίστηκε ως χρόνος διενέργειας του πλειστηριασµού µε 
την αρχική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Και τούτο για να µην επωφελείται ο 
καθού η εκτέλεση από τη µαταίωση ή εγκατάλειψη της διαδικασίας ή τη συµβατική 
αναστολή και έτσι διαιωνίζεται η διαδικασία, η οποία αποκεντρώνει το αντικείµενο 
της εκτέλεσης και την οποία ο νόµος ποικιλοτρόπως προσπαθεί να περιορίσει χρονικά 
(βλ. Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, τόµ. 4ος, σελ. 1750 επ., παρ. 560 και 560 γ΄, 
Βαθρακοκοίλη, ό.π., σελ. 299, παρ. 28).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 1000, 1019, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2005, σελίδα 554  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Καλαµπάκας 
Αριθµός απόφασης: 20 
Έτος: 2006 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναστολή πλειστηριασµού. Προθεσµίες. Ηµέρα Σάββατο. 
- Σύµφωνα µε το όρθρο 1000 εδ. α’ ΚΠολ∆. Ύστερα από αίτηση του καθού η 
εκτέλεση, η οποία κατατίθεται, µε ποινή απαραδέκτου, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού, το δικαστήριο του 
άρθρου 933, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να 
αναστείλει τη διαδικασία του πλειστηριασµού έως έξι (6) µήνες από την αρχική 
ηµέρα πλειστηριασµού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και 
εφόσον προσδοκάται βάσιµα ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει µέσα στο χρονικό αυτό 
διάστηµα τον επισπεύδοντα ή ότι, αν περάσει το χρονικό αυτό διάστηµα, θα 
επιτευχθεί µεγαλύτερο πλειστηρίασµα".  
- Με το άρθρο 1 παρ. 1 της από 29/30-12-1980 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 
που κυρώθηκε δια του πρώτου άρθρου του Ν. 1157 της 7/12-5-1981 (Φ.Ε.Κ. 126, Α), 
διάταξη η οποία έχει τροποποιήσει σιωπηρώς το άρθρο 144 παρ. 1 του ΚΠολ∆, 
καθιερώθηκε από 1 Ιανουαρίου 1981 πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας, από ∆ευτέρα 
µέχρι και Παρασκευή, για το µε οποιαδήποτε σχέση προσωπικό του ∆ηµοσίου, των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου. Ακολούθως, στην παρ. 10 του ιδίου 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 την 19.00’ ώρα 
της τελευταίας ηµέρας, εάν δε αυτή είναι κατά νόµο εξαιρετέα ή Σάββατο, λήγει την 
ίδια ώρα της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το 
Σάββατο, χωρίς να είναι αργία ή εξαιρετέα, δεν είναι εργάσιµη ηµέρα, εις τρόπον 
ώστε, 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 τάσσεται η προθεσµία. Η 
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προσδιοριζόµενη σε εργάσιµες ηµέρες προθεσµία, δεν µπορεί να νοηθεί παρά 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, 926 παρ. 
1, 979 παρ. 2 του ΚΠολ∆ ή "ηµέρες αργίας ή εξαιρετέες", όπως στα άρθρα 125 παρ. 
1, 144 παρ. 1, 145 παρ. 4 κ.λ.π. του ίδιου Κώδικα (ΑΠ 1488/2004, 1425/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 686 επ., 933, 1000, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2006  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 943 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναστολή πλειστηριασµού.Εξάµηνη αναστολή. Ανάκληση ή 
µεταρρύθµιση απόφασης ασφαλιστικών µέτρων. 
- Εφόσον ήδη µε δικαστική απόφαση διορθώθηκε η αξία των κατασχεµένων, 
προκύπτει προσωρινό δεδικασµένο που αναπτύσσει δεσµευτικότητα για το ήδη 
κριθέν ζήτηµα της αξίας και εµποδίζει τον καθορισµό άλλης αξίας. 
- Ως προς το επικουρικό αίτηµα της αναστολής για έξι (6) µήνες του ορισθέντος για 
την 14.3.2007 πλειστηριασµού, η αίτηση είναι απορριπτέα ως µη νόµιµη, διότι από 
την αρχική ηµέρα του πλειστηριασµού (21.6.2006), ορισθέντος δια εκθέσεως 
αναγκαστικής κατασχέσεως και της σχετικής περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως, 
που είναι ο κρίσιµος χρόνος για τον υπολογισµό της έναρξης της εξάµηνης 
αναστολής του άρθρου 1000 ΚΠολ∆, µέχρι την εκδίκαση της αίτησης παρήλθε 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, χωρίς µάλιστα να ενδιαφέρει αν ο 
πλειστηριασµός µαταιώθηκε ή αναστάλθηκε στη διάρκεια της αρχικής ηµέρας 
πλειστηριασµού ή ποιο ήταν το πρόσωπο που τον είχε επισπεύσει τότε (βλ. Γέσιου-
Φαλτσή, ∆ίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, παρ. 60 σελ. 469), µε συνέπεια να µη 
συντρέχουν στην επίδικη υπόθεση οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άνω άρθρου.  
- Ως προς το επικουρικώς σωρευόµενο αίτηµα της µεταρρύθµισης ή και ανάκλησης 
των υπ΄ αριθµ. 3977/2006 και 132/2007 αποφάσεων του δικαστηρίου τούτου κατ΄ 
άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολ∆, και πάλι η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα ως µη 
νόµιµη καθόσον δεν θα ήταν νοµικά δυνατή µια τέτοια µεταρρύθµιση ή ανάκληση 
διότι α) αφενός µεν η απόφαση που εκδίδεται επί της ιδιώνυµης ανακοπής του 
άρθρου 954 παρ. 4 είτε δέχεται την ανακοπή είτε την απορρίπτει, δεν υπόκειται σε 
ανάκληση, έστω και αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 696 έως 698 ΚΠολ∆, διότι 
δεν λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα, αλλά ρυθµιστικά µέτρα της εκτελέσεως. Απλώς 
κατά την εκδίκαση της τηρήθηκε κατά παραποµπή η διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων, όπως λ.χ. και στην περίπτωση των άρθρων 912 και 938 ΚΠολ∆, ενώ η 
διάταξη του άρθρου 696 ΚΠολ∆ δεν προσιδιάζει στη φύση και το σκοπό του 
ρυθµιστικού αυτού µέτρου και β) διότι από τη λεκτική διατύπωση της διάταξης του 
άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι σε ανάκληση ή µεταρρύθµιση υπόκειται 
µόνο η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά µέτρα και όχι εκείνη που είναι 
απορριπτική του ασφαλιστικού µέτρου (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολ∆, αρθρ. 696, αρ. 
18, όπου και λοιπές παραποµπές σε θεωρία και νοµολογία), ως εν προκειµένω είναι η 
υπ΄ αριθµ. 132/2007 (απορριπτική) απόφαση του ∆ικαστηρίου τούτου επί της κατ΄ 
αρθρ. 1000 ΚΠολ∆ αιτηθείσας αναστολής πλειστηριασµού. 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 696, 933, 954, 1000,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2007  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Άµφισσας 
Αριθµός απόφασης: 253 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναστολή πλειστηριασµού. Καταβολή των εξόδων 
επίσπευσης του πλειστηριασµού και του ενός τετάρτου τουλάχιστον του οφειλόµενου 
στον επισπεύδοντα κεφαλαίου. 
- Κατά το εδ. β΄ του άρθρου 1000 ΚΠολ∆, όπως αυτό ίσχυε πριν από την 
τροποποίηση του από το άρθρο 4 παρ. 25 Ν. 2298/1995, το δικαστήριο µπορούσε να 
διατάξει την αναστολή της διαδικασίας του πλειστηριασµού υπό τον όρο της 
ικανοποίησης µέρους της απαίτησης του δανειστή. Ως µερική ικανοποίηση είχε 
θεωρηθεί, όχι µόνο η καταβολή µέρους του κεφαλαίου και των τόκων, αλλά και των 
εξόδων εκτέλεσης (βλ. ΑΠ 574/1981 ΕΕΝ 49.326, Π. Γέσιου - Φαλτσή, ∆ίκαιο 
Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Ειδικό Μέρος, 2001, σελ. 465). Μετά την τροποποίηση 
του άρθρου 1000 ΚΠολ∆ από την προαναφερόµενη διάταξη η αναστολή χορηγείται 
πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής: α) των εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασµού 
και β) του ενός τετάρτου τουλάχιστον του οφειλόµενου στον επισπεύδοντα 
κεφαλαίου. Ο όρος "κεφάλαιο" διακρίνεται σαφώς από τον όρο "απαίτηση" του προ 
της τροποποίησης κειµένου και, ερµηνευόµενος στενά κατά το πνεύµα της νέας 
διάταξης, αναφέρεται µόνο στην κύρια οφειλή και όχι και στους επ΄ αυτής τόκους 
(βλ. Π. Γέσιου - Φαλτσή, όπ.π., σελ. 466, Π. Μάζη, Εισήγηση στον τόµο "Το νέο 
δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως", 1996, σελ. 97 επ.). 
Τούτο συνάγεται και από το ότι η καταβολή των εξόδων εκτέλεσης, δηλαδή ενός 
κονδυλίου που κατά την προϊσχύσασα ρύθµιση υπαγόταν στην έννοια της 
"απαίτησης", ανάγεται πλέον σε έτερο αυτοτελή όρο για τη χορήγηση της αναστολής. 
- Οι ως άνω όροι είναι υποχρεωτικοί, και δεν είναι δυνατόν να παραλειφθούν εντελώς 
από την απόφαση της αναστολής. Το δικαστήριο απλά µπορεί, αν διαπιστώσει τη 
συνδροµή εξαιρετικών λόγων, να µειώσει το οριζόµενο στη διάταξη ποσοστό του 
κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθεί (βλ. ΜΠΛαρ 316/2006 Τράπεζα Νοµικών 
Πληροφοριών ∆.Σ.Α., Στεφ. Ματθία, Τροποποιήσεις µε τον Ν. 2298/1995 Ελ∆νη 
36.1458, Π. Γέσιου - Φαλτσή, ό.π., σελ. 466, Βαθρακοκοίλη, ΚΠολ∆, Τόµος ΣΤ΄, 
1997, άρθρο 1000 αρ. 22).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 1000, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ∆ 2008, σελίδα 1203, σχολιασµός Κ.Ε.Μ.  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 730 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναστολή εκτέλεσης. Υπολογισµός εξαµήνου. Άρση 
κατάσχεσης. 
- Κατά τη διάταξη άρθρου 1000 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του, 
όσον αφορά τη διάταξη αυτή, µε το άρθρο 4 παρ. 25 του Ν. 2298/1995, που ισχύει 
από 4.4.1995, ύστερα από αίτηση του καθού η εκτέλεση, το αρµόδιο κατά το άρθρο 
933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. µπορεί να 
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διατάξει την αναστολή του πλειστηριασµού έως έξι µήνες από την αρχική ηµέρα 
πλειστηριασµού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και εφόσον 
προσδοκάται βάσιµα ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει µέσα στο χρονικό αυτό 
διάστηµα τον επισπεύδοντα ή ότι αν περάσει το χρονικό αυτό διάστηµα θα επιτευχθεί 
µεγαλύτερο πλειστηρίασµα. Η αναστολή χορηγείται πάντοτε υπό τον όρο της 
καταβολής (αθροιστικώς) α) των τυχόν εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασµού και 
β) του ενός τετάρτου τουλάχιστον του οφειλόµενου στον επισπεύδοντα κεφαλαίου 
(βλ. ΟλΑΠ 33/1995 Ελ∆νη 1996.582). 
- Σκοπός του νοµοθέτη είναι να οριοθετήσει χρονικά τη δυνατότητα ελεύθερης 
εκτίµησης της συνδροµής των προϋποθέσεων του άρθρου 1000, ώστε να 
προστατεύσει έτσι αποτελεσµατικά τον επισπεύδοντα και τους άλλους δανειστές από 
τη χορήγηση µεγάλης διάρκειας αναστολής. Ο χρόνος της αναστολής του 
πλειστηριασµού δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δικαίωµα του οφειλέτη-καθού η 
εκτέλεση, µε βάση το οποίο θα κωλυσιεργεί και εµποδίζει την ικανοποίηση των 
δανειστών, φροντίζοντας για τη µη περάτωση της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλά ως 
µέτρο του νόµου, ώστε να αποτραπεί η κατακύρωση σε εξευτελιστική τιµή και να 
βρεθεί κάποιος τρόπος ισορρόπησης των αντίµαχων συµφερόντων δανειστή και 
οφειλέτη. Κατά την ίδια ως άνω διάταξη κρίσιµος χρόνος για τον υπολογισµό 
έναρξης του εξαµήνου αναστολής του άρθρου 1000 είναι ο πλειστηριασµός που 
αρχικά ορίστηκε, ανεξάρτητα από το αν αυτός ανεστάλη ή µαταιώθηκε, καθώς και 
από το αν είχε επισπευθεί αυτός από τον κατασχόντα ή οποιονδήποτε άλλον δανειστή 
που υποκαταστάθηκε. Συνεπώς πρόκειται για τον πλειστηριασµό που ορίστηκε µε το 
αρχικό πρόγραµµα και ήδη µε την αρχική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης (βλ. 
Βαθρακοκοίλη, υπ΄ άρθρο 1000 ΚΠολ∆, σελ. 297, αρ. 26). Η εξάµηνη προθεσµία 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα του αρχικού πλειστηριασµού. 
- Λαµβάνεται υπόψη ο µε την περίληψη κατασχετήριας έκθεσης καθορισµός του 
χρόνου ενέργειας του πλειστηριασµού, οπότε και οριστικοποιείται η ηµεροµηνία 
διενέργειας αυτού. Ο νοµοθέτης παρέχει ευχέρεια αναστολής του πλειστηριασµού επί 
εξάµηνο µε βάση την όλη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι την 
ορισµένη περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, εναντίον της οποίας βάλλει ο διώκων 
την αναστολή. Στη χρονική διάρκεια του εξαµήνου υπολογίζεται ο χρόνος των 
αναστολών που χορηγούνται εφάπαξ ή διαδοχικώς µε δικαστική απόφαση. Η εκούσια 
αναστολή του πλειστηριασµού ή η αναστολή αυτού µε κοινή συναίνεση 
επισπεύδοντος και οφειλέτη αποτελεί δικονοµική συνδικαιοπραξία, µε την οποία η 
διενέργεια πλειστηριασµού αναστέλλεται για ορισµένο χρονικό διάστηµα κατά τρόπο 
δεσµευτικό (τουλάχιστον για τον επισπεύδοντα δανειστή), που αποτελεί έκφανση της 
αυτονοµίας της ιδιωτικής βούλησης και ήδη βρίσκει εµµέσως έρεισµα στη διάταξη 
του άρθρου 1019 παρ. 2 ΚΠολ∆, η οποία εξαιρεί και δεν συνυπολογίζει για την 
ανατροπή της κατάσχεσης όχι µόνο το χρόνο που χορηγήθηκε µε δικαστική απόφαση, 
αλλά και το χρόνο αναστολής που χορηγήθηκε µε κοινή συναίνεση του 
επισπεύδοντος και του οφειλέτη, η οποία βεβαιώνεται µε συµβολαιογραφική πράξη. 
Για την ισχύ της συµφωνίας αυτής που επιφέρει αναστολή της διαδικασίας του 
πλειστηριασµού (άνευ ετέρου, χωρίς ειδικότερα να απαιτείται δικαστική απόφαση 
που να τη διατάσσει), δεν απαιτείται αναγκαίως η τήρηση συµβολαιογραφικού τύπου, 
τον οποίο για διαφορετικό σκοπό αξιώνει το 1019 παρ. 2 ΚΠολ∆ ούτε η κατάρτιση 
αυτής ενώπιον του επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου. Όµως το περιεχόµενο της 
συµφωνίας αυτής πρέπει να προσαρµόζεται προς τη λειτουργία του αντιστοίχου 
θεσµού και ιδίως προς τη µε το άρθρο 1000 ρύθµιση του θεσµού της αναστολής, 
δηλαδή η συµφωνία πρέπει να γίνεται µέσα στα πλαίσια του άρθρου 1000 και 
ειδικότερα µέσα στην οριζόµενη από αυτό εξάµηνη χρονική οριοθέτηση από την 
αρχική ηµέρα του πλειστηριασµού. Με βάση τα παραπάνω στο εξάµηνο υπολογίζεται 
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εκτός από το χρόνο της χορηγούµενης µε δικαστική απόφαση αναστολής και εκείνος 
της εκούσιας αναστολής (µε κοινή συναίνεση) και της µαταίωσης λόγω διόρθωσης 
της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης. Ο χρόνος µαταίωσης ή εγκατάλειψης της 
διαδικασίας του πλειστηριασµού δεν αποτελεί αναστολή, πλην όµως ο νόµος 
αφετηριάζει το χρονικό διάστηµα της χορηγούµενης αναστολής από της ηµεροµηνίας 
η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς ως ηµεροµηνία διενεργείας του, δηλαδή ορίστηκε 
µε την πρώτη περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. ∆εν τίθεται θέµα εξαντλήσεως 
εξαµήνου προθεσµίας, αλλά θέµα αδυναµίας αποµάκρυνσης πέραν του εξαµήνου από 
την ηµεροµηνία, η οποία καθορίστηκε ως χρόνος διενέργειας του πλειστηριασµού µε 
την αρχική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Και τούτο για να µην επωφελείται ο 
καθού η εκτέλεση από τη µαταίωση ή εγκατάλειψη της διαδικασίας ή τη συµβατική 
αναστολή και έτσι διαιωνίζεται η διαδικασία, η οποία αποκεντρώνει το αντικείµενο 
της εκτέλεσης και την οποία ο νόµος ποικιλοτρόπως προσπαθεί να περιορίσει χρονικά 
(βλ. Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, τόµ. 4ος, σελ. 1750 επ., παρ. 560 και 560 γ΄, 
Βαθρακοκοίλη, ό.π. σελ. 299 παρ. 28, ΜΠΛαρ 3351/2005 ∆ικογραφία 2005.554, 
ΜΠΘεσ 7028/2004 Αρµ 2004.751).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 686 επ., 933, 1000, 1019,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2007  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 487 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναστολή πλειστηριασµού. Προϋποθέσεις. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1000 εδ. α' KΠολ∆ ύστερα από αίτηση του καθ' ου η 
εκτέλεση, που κατατίθεται µε ποινή απαραδέκτου, πέντε τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού, το δικαστήριο του άρθρου 933, 
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να αναστείλει τη 
διαδικασία του πλειστηριασµού έως έξι µήνες από την αρχική ηµέρα πλειστηριασµού, 
αν δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και εφόσον προσδοκάται βάσιµα 
ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα τον επισπεύδοντα 
ή ότι, αν περάσει το χρονικό αυτό διάστηµα θα επιτευχθεί µεγαλύτερο 
πλειστηρίασµα. Με την παραπάνω διάταξη προβλέπεται και ρυθµίζεται η αναστολή 
της διαδικασίας του πλειστηριασµού ακινήτων, η οποία χορηγείται υπό τους σ' αυτήν 
διαγραφόµενους όρους, προς το σκοπό προστασίας του οφειλέτη από προσωρινή 
οικονοµική δυσπραγία ή από προσωρινή πτώση της τιµής του ακινήτου, µε την 
προσωρινή και χρονικά οριοθετηµένη διακοπή συνέχισης της διαδικασίας του 
πλειστηριασµού, χωρίς όµως την απόληξή της σε βλάβη του δανειστή. Το µέτρο αυτό 
δεν συνιστά γενικό µέτρο επιείκειας, αλλά στοχεύει στην εξασφάλιση πρόσθετης 
προθεσµίας σ' εκείνον µόνον τον οφειλέτη που θα έχει τη δυνατότητα στο χρονικό 
διάστηµα της αναστολής να πληρώσει το χρέος του ή να επιτύχει µεγαλύτερο 
πλειστηρίασµα. Έτσι, µε βάση την ανωτέρω διάταξη παρέχεται δυνατότητα 
αναστολής έως έξι κατ' ανώτατο όριο µήνες. Κατά την ίδια ως άνω διάταξη αφετηρία 
του εξαµήνου είναι η εποµένη της ηµέρας γιά τη διενέργεια του πλειστηριασµού, που 
είχε οριστεί µε την αρχική περίληψη έκθεσης κατάσχεσης, ανεξάρτητα εάν ο 
πλειστηριασµός µαταιώθηκε ή ανεστάλη (και πόσες φορές). Τό εξάµηνο 
συµπληρώνεται µε την παρέλευση της ηµέρας του τελευταίου (έκτου) µήνα, της 
αντίστοιχης µε την ηµέρα έναρξης, το δικαστήριο δε από το οποίο ζητείται η 
αναστολή, οφείλει να εξετάσει την πάροδο της προθεσµίας, αδιάφορα αν ο καθ' ου η 
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εκτέλεση τη χρησιµοποίησε ολόκληρη, ή δεν τη χρησιµοποίησε καθόλου ή αν είχε 
προηγουµένως ανασταλεί ο πλειστηριασµός κατ' άρθρο 1000 KΠολ∆. Επίσης, η 
διάρκεια της αναστολής δεν µπορεί να υπερβεί το εξάµηνο αδιάφορα αν ο 
πλειστηριασµός επισπεύδεται από τον αρχικό δανειστή ή από δανειστή που τον 
υποκατέστησε (AΠ 457/1992 Ελ∆νη 1994.1029, MΠΛαρ 3351/2005, MΠΛαρ 316 
/2006). ∆ηλαδή ο νοµοθέτης παρέχει ευχέρεια αναστολής του πλειστηριασµού επί 
εξάµηνο, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα του αρχικού πλειστηριασµού, στη 
χρονική δε διάρκεια του εξαµήνου υπολογίζεται ο χρόνος των αναστολών που 
χορηγούνται εφάπαξ ή διαδοχικά µε δικαστική απόφαση, ο χρόνος της εκούσιας 
αναστολής (µε κοινή συναίνεση) και της µαταίωσης λόγω διόρθωσης της έκθεσης 
κατάσχεσης και της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και ο χρόνος 
µαταίωσης ή εγκατάλειψης της διαδικασίας του πλειστηριασµού.  
- Η αναστολή χορηγείται πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής των τυχόν εξόδων 
επίσπευσης του πλειστηριασµού, που καθορίζονται κατά προσέγγιση στην απόφαση 
και του 1/4 του οφειλόµενου στον επισπεύδοντα κεφαλαίου εκτός εάν για 
εξαιρετικούς λόγους το καταβλητέο στον επισπεύδοντα έναντι του κεφαλαίου ποσό 
οριστεί µικρότερο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 933, 1000, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 488 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση αναστολής. Προϋποθέσεις. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1000 εδ. α' KΠολ∆ ύστερα από αίτηση του καθ' ου η 
εκτέλεση, που κατατίθεται µε ποινή απαραδέκτου, πέντε τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού, το δικαστήριο του άρθρου 933, 
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να αναστείλει τη 
διαδικασία του πλειστηριασµού έως έξι µήνες από την αρχική ηµέρα πλειστηριασµού, 
αν δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και εφόσον προσδοκάται βάσιµα 
ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα τον επισπεύδοντα 
ή ότι, αν περάσει το χρονικό αυτό διάστηµα θα επιτευχθεί µεγαλύτερο 
πλειστηρίασµα. Με την παραπάνω διάταξη προβλέπεται και ρυθµίζεται η αναστολή 
της διαδικασίας του πλειστηριασµού ακινήτων, η οποία χορηγείται υπό τους σ' αυτήν 
διαγραφόµενους όρους, προς το σκοπό προστασίας του οφειλέτη από προσωρινή 
οικονοµική δυσπραγία ή από προσωρινή πτώση της τιµής του ακινήτου, µε την 
προσωρινή και χρονικά οριοθετηµένη διακοπή συνέχισης της διαδικασίας του 
πλειστηριασµού, χωρίς όµως την απόληξή της σε βλάβη του δανειστή. Το µέτρο αυτό 
δεν συνιστά γενικό µέτρο επιείκειας, αλλά στοχεύει στην εξασφάλιση πρόσθετης 
προθεσµίας σ' εκείνον µόνον τον οφειλέτη που θα έχει τη δυνατότητα στο χρονικό 
διάστηµα της αναστολής να πληρώσει το χρέος του ή να επιτύχει µεγαλύτερο 
πλειστηρίασµα. Έτσι, µε βάση την ανωτέρω διάταξη παρέχεται δυνατότητα 
αναστολής έως έξι κατ' ανώτατο όριο µήνες. Κατά την ίδια ως άνω διάταξη αφετηρία 
του εξαµήνου είναι η εποµένη της ηµέρας για τη διενέργεια του πλειστηριασµού, που 
είχε οριστεί µε την αρχική περίληψη έκθεσης κατάσχεσης, ανεξάρτητα εάν ο 
πλειστηριασµός µαταιώθηκε ή ανεστάλη (και πόσες φορές). Το εξάµηνο 
συµπληρώνεται µε την παρέλευση της ηµέρας του τελευταίου (έκτου) µήνα, της 
αντίστοιχης µε την ηµέρα έναρξης, το δικαστήριο δε από το οποίο ζητείται η 
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αναστολή, οφείλει να εξετάσει την πάροδο της προθεσµίας, αδιάφορα αν ο καθ' ου η 
εκτέλεση τη χρησιµοποίησε ολόκληρη, ή δεν τη χρησιµοποίησε καθόλου ή αν είχε 
προηγουµένως ανασταλεί ο πλειστηριασµός κατ' άρθρο 1000 ΚΠολ∆. Επίσης, η 
διάρκεια της αναστολής δεν µπορεί να υπερβεί το εξάµηνο αδιάφορα αν ο 
πλειστηριασµός επισπεύδεται από τον αρχικό δανειστή ή από δανειστή που τον 
υποκατέστησε (AΠ 457/1992 Ελ∆νη 1994.1029, MΠΛαρ 3351/2005, MΠΛαρ 
316/2006). ∆ηλαδή ο νοµοθέτης παρέχει ευχέρεια αναστολής του πλειστηριασµού επί 
εξάµηνο, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα του αρχικού πλειστηριασµού, στη 
χρονική δε διάρκεια του εξαµήνου υπολογίζεται ο χρόνος των αναστολών που 
χορηγούνται εφάπαξ ή διαδοχικά µε δικαστική απόφαση, ο χρόνος της εκούσιας 
αναστολής (µε κοινή συναίνεση) και της µαταίωσης λόγω διόρθωσης της έκθεσης 
κατάσχεσης και της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και ο χρόνος 
µαταίωσης ή εγκατάλειψης της διαδικασίας του πλειστηριασµού.  
- Η αναστολή χορηγείται πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής των τυχόν εξόδων 
επίσπευσης του πλειστηριασµού, που καθορίζονται κατά προσέγγιση στην απόφαση 
και του 1/4 του οφειλόµενου στον επισπεύδοντα κεφαλαίου εκτός εάν για 
εξαιρετικούς λόγους το καταβλητέο στον επισπεύδοντα έναντι του κεφαλαίου ποσό 
οριστεί µικρότερο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 1000 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1727 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναστολή του άρθ. 1000 ΚΠολ∆.Η αναστολή χορηγείται 
πάντοτε υπό τον όρο καταβολής των εξόδων επισπεύσεως του πλειστηριασµού. 
Εξαιρέσεις. 
- Εν όψει των ορισµών του νόµου (άρθρο 1000 ΚΠολ∆), η εν προκειµένω αναστολή 
χορηγείται πάντοτε υπό τον όρο καταβολής των εξόδων επισπεύσεως του 
πλειστηριασµού και τουλάχιστον του οφειλοµένου κεφαλαίου, εκτός αν για 
εξαιρετικούς λόγους, που αφορούν το πρόσωπο του καθ' ου η εκτέλεση ή τα µέλη της 
οικογενείας του ή τις υφιστάµενες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, το 
καταβλητέο έναντι του οφειλοµένου κεφαλαίου ποσόν πρέπει να οριστεί σε 
µικρότερο ύψος, αποκλειοµένης, πάντως, της παντελούς παραλείψεως του τοιούτου 
όρου, οπωσδήποτε δε και αυτού της πληρωµής των εξόδων επισπεύσεως του 
πλειστηριασµού (Βαθρακοκοίλη, ΚΠολ∆, υπ' άρθρο 1000, αριθ. 22). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 1000 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλειστηριασµός - Αναστολή πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1753 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση αναστολής. Προθεσµίες.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 1000 εδ. α΄ του ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή της µε το άρθρο 4 παρ. 25 του Ν. 2298/1995, που ισχύει από 4-4-
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1995, προκύπτει ότι ύστερα από αίτηση του καθ' ου η εκτέλεση, η οποία κατατίθεται, 
µε ποινή απαραδέκτου, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα 
του πλειστηριασµού, το δικαστήριο του άρθρου 933, δικάζοντας κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ., µπορεί να αναστείλει την διαδικασία του πλειστηριασµού έως 
έξι (6) µήνες από την αρχική ηµέρα του πλειστηριασµού, αν δεν υπάρχει κίνδυνος 
βλάβης του επισπεύδοντος και εφόσον προσδοκάται βάσιµα ότι ο οφειλέτης θα 
ικανοποιήσει µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα τον επισπεύδοντα ή ότι αν περάσει το 
χρονικό αυτό διάστηµα, θα επιτευχθεί µεγαλύτερο πλειστηρίασµα. Σκοπός του 
νοµοθέτη είναι να οριοθετήσει χρονικά τη δυνατότητα ελεύθερης εκτίµησης της 
συνδροµής των προϋποθέσεων του άρθρου 1000 του ΚΠολ∆, ώστε να προστατεύσει 
έτσι αποτελεσµατικά τον επισπεύδοντα και τους άλλους δανειστές από τη χορήγηση 
µεγάλης διάρκειας αναστολής. Ο χρόνος της αναστολής του πλειστηριασµού δεν 
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως δικαίωµα του οφειλέτη - καθ' ου η εκτέλεση, µε βάση 
το οποίο θα κωλυσιεργεί και εµποδίζει την ικανοποίηση των δανειστών, φροντίζοντας 
για τη µη περάτωση της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλά ως µέτρο του νόµου, ώστε 
να αποτραπεί η κατακύρωση σε εξευτελιστική τιµή και να βρεθεί κάποιος τρόπος 
ισορρόπησης των αντίθετων συµφερόντων δανειστή και οφειλέτη. Κατά την ίδια ως 
άνω διάταξη κρίσιµος χρόνος για τον υπολογισµό έναρξης του εξαµήνου αναστολής 
του άρθρου 1000 του ΚΠολ∆ είναι ο πλειστηριασµός που αρχικά ορίστηκε, 
ανεξάρτητα από το αν αυτός ανεστάλη ή µαταιώθηκε, καθώς και από το αν είχε 
επισπευσθεί αυτός από τον κατασχόντα ή οποιονδήποτε άλλο δανειστή που 
υποκαταστάθηκε. Συνεπώς, πρόκειται για τον πλειστηριασµό που ορίστηκε µε το 
αρχικό πρόγραµµα και ήδη µε την αρχική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Η 
εξάµηνη προθεσµία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα του αρχικού πλειστηριασµού, 
λαµβάνεται δε υπόψη ο µε την περίληψη κατασχετήριας έκθεσης καθορισµός του 
χρόνου ενέργειας του πλειστηριασµού, οπότε και οριστικοποιείται η ηµεροµηνία 
διενέργειας αυτού. Στη χρονική διάρκεια του εξαµήνου υπολογίζεται ο χρόνος των 
αναστολών που χορηγούνται εφάπαξ ή διαδοχικώς, είτε µε δικαστική απόφαση είτε 
µε κοινή συναίνεση επισπεύδοντος την εκτέλεση και καθ' ου αυτή, της µαταίωσης, 
λόγω διόρθωσης της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, ενώ δεν υπολογίζεται ο 
χρόνος αναστολής του πλειστηριασµού µε βάση άλλη διάταξη, όπως π.χ. αυτή του 
άρθρου 938 του ΚΠολ∆ (βλ. ΑΠ 457/1992, Ελ∆νη 35.1029, 1030, ΜΠΜυτ 
520/1998, ΑρχΝοµ Ν.810, Βαθρακοκοίλη, ΕρµΚΠολ∆, άρθρ. 1000, τόµος Στ' , σελ. 
296, Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, Β' έκδ. (1982), τόµος τέταρτος, παρ. 560, 
σελ. 1748 και επ. κάτω από το άρθρο 1000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 686 επ.,938, 1000,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλειστηριασµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 255 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Φύση αναγκαστικού πλειστηριασµού. Ελευθερία συµβάσεων. 
Περιεχόµενο αναιρετηρίου. Ευθεία παράβαση κανόνα δικαίου. Εκ πλαγίου παράβαση 
κανόνα δικαίου. Έλεγχος της ορθότητας του διατακτικού. Αναιρετικός έλεγχος για 
την εφαρµογή ερµηνευτικών κανόνων.  
- Κατά τα άρθρα 1005 παρ. 1, 1017 παρ. 2 ΚΠολ∆, και 192, 199, 513, 1198 ΑΚ ο 
πλειστηριασµός αποτελεί ιδιόρρυθµη σύµβαση πωλήσεως, η οποία διενεργείται υπό 
το κύρος της αρχής και τελειώνεται µε την κατακύρωση. Οι διατάξεις για τον 
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πλειστηριασµό είναι κατά κανόνα δηµοσίας τάξεως και αποβλέπουν στην παροχή 
έννοµης προστασίας µε την µορφή της αναγκαστικής εκτελέσεως, µετά από στάθµιση 
των συµφερόντων των δανειστών, του οφειλέτη και του υπερθεµατιστή. 
- Κατά το άρθρο 361 ΑΚ, οι συµβαλλόµενοι έχουν την δυνατότητα συνάψεως 
δεσµευτικών γι' αυτούς συµβάσεων, αρκεί το περιεχόµενο τους να µην προσκρούει σε 
απαγορευτική διάταξη νόµου, σε διατάξεις δηµοσίας τάξεως ή τα χρηστά ήθη και να 
µην προσβάλλει τις πράξεις δηµοσίου οργάνου. 
- Κατά τα άρθρα 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 ΚΠολ∆ το αναιρετήριο πρέπει 
να αναφέρει κατά τρόπο σαφή τη νοµική πληµµέλεια του δικαστηρίου της ουσίας 
ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί, αν θεµελιώνεται η αιτίαση, η δε αοριστία δε 
θεραπεύεται µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παράβαση ουσιαστικού κανόνος δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν 
οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Ορισµένος είναι όταν καθορίζεται η διάταξη που 
παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο νοµικό σφάλµα. Αν το δικαστήριο ερεύνησε την 
υπόθεση στην ουσία της, πρέπει να εκτίθενται και οι κρίσιµες ουσιαστικές 
παραδοχές. 
- Κατά το 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ για το ορισµένο του λόγου αναίρεσης για εκ πλαγίου 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, πρέπει επί πλέον να αναφέρονται µε 
πληρότητα και σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο ως 
θεµελιωτικά της κρίσεως του.  
- Κατά το άρθρο 578 ΚΠολ∆, η ευδοκίµηση της αναιρέσεως εξαρτάται από την 
ορθότητα του διατακτικού της προσβαλλόµενης αποφάσεως και όχι του αιτιολογικού. 
Η έκθεση των παραδοχών του δικαστηρίου στο αναιρετήριο είναι αναγκαία 
προκειµένου να ελεγχθεί αν τα πραγµατικά περιστατικά δεν εκτίθενται επαρκώς και 
χωρίς αντιφάσεις, ώστε να αποβαίνει εφικτός ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής 
του νόµου και ο έλεγχος του διατακτικού της αποφάσεως.  
- Η προσφυγή του δικαστηρίου στους ερµηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173, 200 
ΑΚ δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν, δεν διευκρινίζεται η θέση του 
δικαστηρίου στο ζήτηµα αν υπάρχει ή όχι κενό ή ασάφεια στη δήλωση βούλησης. 
Παραβιάζονται τα ανωτέρω άρθρα όταν το δικαστήριο, παρά την διαπίστωση κενού ή 
αµφιβολίας, είτε παραλείπει να προσφύγει σε αυτά για να διαπιστώσει την αληθινή 
βούληση των δικαιοπρακτησάντων ή δεν παραθέτει στην απόφαση πραγµατικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή των διατάξεων αυτών, είτε προβαίνει 
σε κακή εφαρµογή τους. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 192, 199, 200, 361, 513, 1198, 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 566, 577, 578, 1005, 1017, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2010, σελίδα 1729, σχολιασµός * ΕφΑ∆ 2009, 
σελίδα 1106, σχολιασµός Ηλίας Ηλιακόπουλος * Ελ∆νη 2010, σελίδα 998 
 
Πλειστηριασµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 822 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναγκαστική εκτέλεση. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος 
ως λόγος ανακοπής. Αίτηση αναστολής. Πλειστηριασµός. Αναγγελία απαίτησης. 
Χωριστή πλειστηρίαση των περισσοτέρων ακινήτων του καθ΄ ού η εκτέλεση που 
κατασχέθηκαν µε την ίδια έκθεση και βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια. 
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- Κατά το άρθρο 933 του ΚΠολ∆, αντικείµενο προσβολής µε ανακοπή είναι όλες 
ανεξαιρέτως οι πράξεις της διαδικασίας της εκτέλεσης, από την έναρξή της ως το 
πέρας της. Οι πράξεις αυτές µπορούν να προσβληθούν όχι µόνο για λόγους 
αναγόµενους σε τυπικές ακυρότητες αλλά και για κάθε λόγο, αναφερόµενο σε τυπικά 
ή ουσιαστικά ελαττώµατα του τίτλου (ΕφΘεσ 1955/1988 Αρµ 1991.1235), που 
καθιστούν απαράδεκτη την εκτέλεσή του κατά του ανακόπτοντος (ΜΠρΘεσ 
11479/2008 αδηµ., Κεραµεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΕρµΚΠολ∆, άρθρο 933, αρ. 26), 
εφόσον βέβαια δεν καλύπτονται από το δεδικασµένο του εκτελούµενου τίτλου 
(ΟλΑΠ 10/1993 ΝοΒ 1994.375).  
- Κατά το άρθρο 938 του ΚΠολ∆, αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
προβλεπόµενης αναστολής εκτέλεσης είναι η προηγούµενη ή σύγχρονη άσκηση της 
κατ' άρθρο 933 ή της κατ' άρθρο 936 του ΚΠολ∆ ανακοπής (ΕφΑθ 2475/1990 Ελ∆νη 
1992.613, ΜΠρΘεσ 12998/2007 αδηµ.). Για να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης 
πρέπει να πιθανολογηθεί το παραδεκτό της ανακοπής και η βασιµότητα ενός 
τουλάχιστον λόγου της (Κεραµεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΕρµΚΠολ∆, άρθρο 932, αρ. 
2). Ακόµη, για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης πρέπει να πιθανολογηθεί ότι η 
αναγκαστική εκτέλεση, η οποία είναι ακόµη εκκρεµής (ΕφΑθ 5402/1993 ΑρχΝ 
1994.308), θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα (Γέσιου - Φαλτσή, 
∆ικ. Αναγκ. Εκτ. Ι, παρ. 43, σελ. 804-805).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 954 και 993 του ΚΠολ∆, συνάγεται σαφώς ότι η 
περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου στην κατασχετήρια έκθεση και τις 
εξοµοιούµενες µε αυτήν πράξεις, ότι η επέχουσα θέση κατάσχεσης αναγγελία 
δανειστή κα η δήλωση συνέχισης πλειστηριασµού κατά τις διατάξεις των άρθρων 972 
και 973 του ΚΠολ∆, πρέπει να είναι ακριβής και να έχει προσδιορισµό του είδους, 
της θέσης, των ορίων και της έκτασής του, ώστε να µην γεννιέται αµφιβολία για την 
ταυτότητά του, να επιτυγχάνεται η εξειδίκευση του πράγµατος και ο αποχωρισµός 
του από την περιουσία του καθ΄ ού η εκτέλεση, να εξασφαλίζεται η υλική και νοµική 
δέσµευση του κατασχεθέντος και να αποκλείεται κάθε δυνατότητα µεταβολής ή 
αντικατάστασής του. Εξάλλου, επειδή η ταυτότητα ενός ακινήτου και η αυτοτέλεια 
αυτού σε σχέση προς άλλα προσδιορίζεται κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών µε 
κριτήριο την οικονοµική αξία του πράγµατος, στην περιεχοµένη στις ως άνω πράξεις 
περιγραφή του κατασχεθέντος πρέπει να περιέχονται µε ακρίβεια τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν µε ασφάλεια την κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών οικονοµική 
αξία του πράγµατος, διότι άλλως προκαλείται αµφιβολία για την αυτοτέλεια ή µη του 
ακινήτου και, συνεπώς, γεννιέται αµφιβολία για την ταυτότητά του, κατά την έννοια 
των παραπάνω διατάξεων. Έτσι, η έννοια της ταυτότητας του ακινήτου πρέπει να 
ερµηνευθεί διασταλτικά, έτσι ώστε να περιλάβει και στοιχεία που αποκλείουν κάθε 
αµφιβολία, σχετικά µε την τοπική και οικονοµική ταυτότητα του πράγµατος 
(ΜΠρΘεσ 18050/2009 Αρµ 2009.1737, ΜΠρΛαρ 171/2002 ΑρχΝ 2003.273). Επίσης, 
από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 954 παρ. 4 και 
933 παρ. 1 του ΚΠολ∆, συνάγεται σαφώς ότι ελλείψεις του περιεχοµένου της 
κατασχετήριας έκθεσης ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, οι οποίες 
προκαλούν αµφιβολία για την ταυτότητά του, επιφέρουν ακυρότητα της διαδικασίας, 
που προβάλλεται µε ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολ∆, µε την επίκληση και 
απόδειξη συνδροµής βλάβης που δεν µπορεί να αποκατασταθεί αλλιώς (π.χ. µε την 
ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολ∆) παρά µόνον µε την κήρυξη της 
ακυρότητας, κατά την έννοια του άρθρου 159 αρ. 3 του ΚΠολ∆ (βλ. Γέσιου - 
Φαλτσή, ∆ικ. Αναγκ. Εκτ., Ειδικό µέρος, σελ. 258).  
- Από το άρθρο 1001 παρ. 2 του ΚΠολ∆, καθιερώνεται υποχρέωση του επί του 
πλειστηριασµού υπαλλήλου για χωριστή πλειστηρίαση των περισσοτέρων ακινήτων 
του καθ΄ ού η εκτέλεση που κατασχέθηκαν µε την ίδια έκθεση και βρίσκονται στην 
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ίδια περιφέρεια. Προϋπόθεση όµως για την εφαρµογή της διάταξης αυτής είναι ότι τα 
περισσότερα κατασχεθέντα ακίνητα είναι αυτοτελή, η δε αυτοτέλεια αυτών 
προσδιορίζεται κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών µε κριτήριο την οικονοµική 
αξία του πράγµατος (ΑΠ 259/1996). Ακόµη, είναι δυνατόν περισσότερες ξεχωριστές 
ιδιοκτησίες να συνενωθούν από τον κύριό τους εν τοις πράγµασι, χωρίς την 
παρεµβολή αντίστοιχης νοµικής πράξης, οπότε στην περίπτωση αυτή, η επερχόµενη 
από την ως άνω βούληση του κυρίου των συνεχοµένων ακινήτων συνένωσή του 
δηµιουργεί νέο, ενιαίο και αυτοτελές ακίνητο, το οποίο υπόκειται στους δανειστές 
του κυρίου, οιοσδήποτε δικαιούται αλλά και υποχρεούται να κατάσχει το όλο 
αυτοτελές ακίνητο, το οποίο, ως ενιαίο, θα πρέπει να περιγραφεί στην κατασχετήρια 
έκθεση, κατά τρόπο ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία για την ταυτότητά του. 
Εφόσον δε θα περιγραφεί ως ενιαίο ακίνητο, ως τέτοιο πρέπει και να πλειστηριαστεί, 
ενόψει του ότι εδώ δεν εφαρµόζεται η προµνησθείσα διάταξη του άρθρου 1001 παρ. 2 
του ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών και µε κριτήριο την 
οικονοµική αξία του πράγµατος, πρόκειται για ένα αυτοτελές ακίνητο, ακόµη και 
χωρίς την παρεµβολή σχετικής νοµικής πράξης (ΜΠρΘεσ 18050/2009 Αρµ. 
2009.1737, ΜΠΑθ 1326/1989 ΑρχΝ 1989.489.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 του ΑΚ, 933 του ΚΠολ∆, 20 
παρ. 1 και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι η πραγµάτωση µε αναγκαστική 
εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη αποτελεί ενάσκηση 
ουσιαστικού δικαιώµατος δηµοσίου δικαίου και, συνεπώς, λόγο ανακοπής του 
άρθρου 933 του ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της 
επισπευδόµενης αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειµενικά όρια της καλής πίστης ή 
των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος που 
θέτει η ΑΚ 281 (ΑΠ 935/2006 Ελ∆νη 2007.1394, ΑΠ 95/2006 ΕΕΝ 2007.11, ΑΠ 
340/2006 ∆. 2006.1310). Εξάλλου, για να θεωρηθεί η άσκηση δικαιώµατος 
καταχρηστική θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των κριτηρίων του άρθρου 281 του 
ΑΚ να προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την 
πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή από τις περιστάσεις που µεσολάβησαν 
ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά το νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή 
να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή τη µεταγενέστερη 
άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995, ΟλΑΠ 19/1998, ΑΠ 1799/2006 ΝοΒ 2007.1317, ΑΠ 
1512/2006 Αρµ 2007.399).  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281,  
ΚΠολ∆: 933, 938, 954, 993, 1001, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλειστηριασµός - Κατάταξη απαιτήσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1767 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσηµείωση υποθήκης. Τυχαία κατάταξη. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1257 ΑΚ: "Σε ξένο ακίνητο µπορεί να συσταθεί εµπράγµατο 
δικαίωµα υποθήκης για την εξασφάλιση απαίτησης µε την προνοµιακή ικανοποίηση 
του δανειστή από το πράγµα". Κατά το άρθρο 1272 παρ. 1 ΑΚ: "Η ηµέρα της 
εγγραφής κανονίζει την προτίµηση των υποθηκών". Κατά το άρθρο 1274 ΑΚ: 
"Εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης γίνεται µόνο ύστερα από δικαστική απόφαση". 
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Κατά το άρθρο 1277 ΑΚ: "Η προσηµείωση χορηγεί µόνο δικαίωµα προτίµησης για 
την απόκτηση υποθήκης. Όταν η απαίτηση επιδικασθεί τελεσίδικα, η προσηµείωση 
τρέπεται σε υποθήκη, η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ηµέρα της 
προσηµείωσης". Κατά το άρθρο 1279 ΑΚ: "Αν πριν από την τροπή της 
προσηµείωσης σε υποθήκη χωρήσει αναγκαστική εκτέλεση στο ακίνητο, η απαίτηση 
υπέρ της οποίας έχει εγγραφεί η προσηµείωση κατατάσσεται τυχαία και το ακίνητο 
περιέρχεται στον αγοραστή ελεύθερο". Κατά το άρθρο 976 αριθµ. 2 ΚΠολ∆: "Οι 
απαιτήσεις που έχουν προνόµιο πάνω σε ορισµένο κινητό πράγµα ή σε ποσότητα 
χρηµάτων κατατάσσονται µε την επόµενη σειρά, εφόσον πρόκειται να διανεµηθεί το 
πλειστηρίασµα του πράγµατος ή η ποσότητα χρηµάτων: 1) ..., 2) οι απαιτήσεις για τις 
οποίες υπάρχει ενέχυρο". Κατά το άρθρο 977 παρ. 2 εδ. β: "Αν συντρέχουν 
περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976 αριθµ.2, 
ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά". Κατά το άρθρο 1007 παρ. 1 
ΚΠολ∆: "Για την κατάταξη των δανειστών εφαρµόζονται τα άρθρα 975 έως 978... Τη 
θέση της απαίτησης του άρθρου 976 αριθµ. 2 παίρνει η ενυπόθηκη απαίτηση. Η 
απαίτηση υπέρ της οποίας έχει εγγραφεί προσηµείωση κατατάσσεται τυχαίως". Από 
τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα: (α) Ότι η ενυπόθηκη 
απαίτηση ασφαλίζεται, υπό την έννοια, όχι βεβαίως ότι ο δανειστής λαµβάνει και 
ενσωµατώνει στην περιουσία του το υπέγγυο ακίνητο, αλλά ότι ικανοποιείται 
προνοµιακώς, έναντι των εγχειρογράφων και των χρονικώς εποµένων ενυποθήκων 
πιστωτών, από το τίµηµα που επιτυγχάνεται κατά την αναγκαστική εκποίηση αυτού, 
δηλαδή µε τον πλειστηριασµό υποκαθίσταται στη θέση του υπέγγυου πράγµατος, η 
χρηµατική του αξία και ακριβέστερα, το επιτυγχανόµενο τίµηµα. (β) Ότι ταυτόσηµη 
ασφάλεια προς εκείνη του ενυπόθηκου δανειστή αποκτά και ο προσηµειούχος, 
εφόσον πληρωθούν οι (δύο) αιρέσεις υπό τις οποίες τελεί, η προσηµείωση, ήτοι η 
τελεσίδικη επιδίκαση της ουσιαστικής απαίτησης και η τροπή της προσηµείωσης σε 
υποθήκη. (γ) Ότι δεν είναι νοµικώς αναγκαία η πλήρωση της δεύτερης από τις 
αναιρέσεις αυτές, ήτοι η τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη, στην περίπτωση που, 
πριν συµβεί τούτο, το υπέγγυο ακίνητο εκποιείται αναγκαστικώς, οπότε τούτο 
µετουσιώνεται σε χρηµατική αξία έναντι των δανειστών και του οφειλέτου, ο δε 
υπερθεµατιστής το αποκτά ελεύθερο εµπραγµάτων βαρών. Τότε, ο προσηµειούχος 
δανειστής κατατάσσεται στο πλειστηρίασµα "τυχαίως", ήτοι προσωρινώς (µέχρι να 
κριθεί τελεσίδικα η ουσιαστική βασιµότητα της ασφαλιζόµενης απαίτησής του) και 
πάντως προνοµιακώς, µε την έννοια ότι η κατάταξή του θα λάβει την τάξη και τη 
σειρά που θα ελάµβανε, αν αντί της προσηµείωσης είχε εγγράψει υπέρ αυτού από την 
αρχή υποθήκη. Εξάλλου, από καµία διάταξη νόµου ή γενική νοµική αρχή δεν 
προκύπτει ότι, στην περίπτωση που ο πιστωτής έχει εγγεγραµµένη προσηµείωση 
υποθήκης για ασφάλιση µιας απαίτησής του και τρέψει αυτήν µερικώς σε υποθήκη, 
καταργείται ή υφίσταται οποιαδήποτε αλλοίωση το εκ της προσηµειώσεως προνόµιό 
του για το υπόλοιπο της απαίτησης. 
- Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση, διότι το ουσιαστικό δικαστήριο παρεβίασε 
την προκύπτουσα από τις ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις αρχή, κατά την 
οποία ο προσηµειούχος πιστωτής κατατάσσεται στο πλειστηρίασµα "τυχαίως", υπό 
την εκτεθείσα έννοια, µε βάση τον χρόνο εγγραφής της προσηµειώσεώς στο οικείο 
δηµόσιο βιβλίο και προηγείται στην σειρά κατάταξης των δανειστών που ενέγραψαν 
είτε υποθήκη είτε προσηµείωση µετά από αυτόν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1257, 1272, 1274, 1277, 1279, 
ΚΠολ∆: 976, 977, 978, 979, 1007,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 727 
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