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Αγωγή - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1831 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής. Αδικοπραξία. Έµµεση ζηµία 
οµορρύθµου εταίρου. 
- Παράνοµη συµπεριφορά, που κατά το άρθρο 914 ΑΚ δηµιουργεί υποχρέωση του 
υπαιτίου σε αποζηµίωση, συνιστά προεχόντως κάθε ενέργεια αντικείµενη σε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, όπως είναι και ο περιεχόµενος στο άρθρο 
281 ΑΚ, αφού απαγορεύει την άσκηση του δικαιώµατος όταν γίνεται κατά προφανή 
υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος (ΟλΑΠ 13/2004).  
- Κατά τη διάταξη του ΚΠολ∆ η νοµιµοποίηση της αγωγής, που αποτελεί ουσιαστική 
προϋπόθεση παροχής δικαστικής προστασίας, συντελείται όταν κατά τον 
εφαρµοστέο, µε τα προβαλλόµενα στην αγωγή πραγµατικά περιστατικά, κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου είναι φορέας του ασκούµενου δικαιώµατος ο ενάγων, η δε 
εσφαλµένη κρίση του δικαστηρίου ότι συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις 
νοµιµοποιήσεως της αγωγής ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του αριθµού 1 του άρθρου 
559 (ΑΠ 536/82) και όχι εκείνον του αριθµού 14, ο οποίος ανακύπτει µόνον όταν στο 
δικόγραφο της αγωγής δεν εκτίθενται τα στοιχεία που θεµελιώνουν τη νοµιµοποίηση 
και δικαιολογούν το έννοµο συµφέρον για την άσκησή της (ΑΠ 182/1992). 
- Υπό τα εκτιθέµενα πραγµατικά περιστατικά της αγωγής και ως προς τα 
προσβαλλόµενα από τον αναιρεσείοντα κεφάλαια της (αιτήµατα), που συνδέονται µε 
τη µαταίωση της δανειοδότησης από την αναιρεσίβλητη της οµόρρυθµης εταιρίας, 
της οποίας ήταν µέλος ο αναιρεσείων, φορέας του δικαιώµατος αποζηµίωσης και 
χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης µπορούσε να είναι µόνον η φερόµενη 
ως αµέσως ζηµιωθείσα οµόρρυθµη εταιρία, ενώ ο αναιρεσείων, ως οµόρρυθµο µέλος 
αυτής, εφέρετο µόνον ως εµµέσως ζηµιωθείς, µη νοµιµοποιούµενος ενεργητικά, 
(άρθρο 68 ΚΠολ∆), όπως ορθώς έκρινε το Εφετείο. Όσον αφορά δε το αγωγικό 
αίτηµα αποζηµίωσης του αναιρεσείοντος ατοµικώς, λόγω καταχρηστικής άσκησης 
του δικαιώµατος διενέργειας πλειστηριασµού στα ακίνητά του, υπό τα εκτιθέµενα 
στην αγωγή πραγµατικά περιστατικά δεν παρίσταται ως καταχρηστική η άσκηση του 
δικαιώµατος καταγγελίας της δανειακής σύµβασης, ποσού 5.000.000 δραχµών, από 
την αναιρεσίβλητη πιστοδότρια τράπεζα προς την πιστούχο οµόρρυθµη εταιρία του 
αναιρεσείοντος, διότι δεν αναφέρεται, αν για το ανωτέρω ποσό προσφέρθηκε ο 
αναιρεσείων να χορηγήσει εµπράγµατη ασφάλεια στα ακίνητά του για να αποτρέψει 
την καταγγελία της νέας δανειακής σύµβασης από την αναιρεσίβλητη και ποιο ήταν 
το έννοµο συµφέρον του, που εξαρτούσε από τη διατήρηση της συγκεκριµένης αυτής 
σύµβασης µέχρι την απόσβεση της από αυτή οφειλής µε καταβολή του ποσού 
κατόπιν σύναψης νέου δανείου από άλλη τράπεζα, εφόσον η αναιρεσίβλητη φέρεται 
ότι δεν συναινούσε στο προσδιοριζόµενο από τον αναιρεσείοντα ύψος του 
αλληλόχρεου λογαριασµού (µέχρι 30.000.000 δραχµών). Εποµένως το Εφετείο, το 
οποίο απέρριψε και αυτό το αγωγικό αίτηµα µε παρεµφερή αιτιολογία, η οποία, όπως 
συµπληρώνεται ανωτέρω, δεν ασκεί επιρροή στο διατακτικό της αποφάσεως (άρθρο 
578 ΚΠολ∆), ορθώς έκρινε και δεν παραβίασε µε την ανωτέρω κρίση του τις 
ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 22 του ΕΝ 281, 914, 297-298, 346 ΑΚ, ο δε 
αντίθετος από το άρθρο 559 αρ.1 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης είναι αβάσιµος. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 297, 298, 346, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14,  
ΕµπΝ: 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αγωγή - Μεταβολή της βάσης της αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1854 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαγόρευση µεταβολής της βάσης της αγωγή.  
- Εκ του άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ λόγοι αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο 
και µόνον όταν η ακυρότητα, η έκπτωση από δικαίωµα ή το απαράδεκτο προέρχεται 
από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως και όχι διατάξεως ουσιαστικού δικαίου 
(OλΑΠ 1/1999, ΑΠ 588/2009).  
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 ΚΠολ∆ η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία 
που ορίζονται στα άρθρα 118 και 216 πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων 
που τη θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκηση της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου. ∆ιαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία δε 
αυτή µε την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας δεν µπορεί να θεραπευθεί, 
ούτε µε τις προτάσεις, ούτε µε παραποµπή στο περιεχόµενο άλλου εγγράφου, ούτε 
µπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συµπλήρωσης διότι αυτό αντίκειται 
στις διατάξεις για την προδικασία του άρθρου 111 ΚΠολ∆, των οποίων η τήρηση 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΑΠ 571/2004, ΑΠ 1330/2002).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 ΚΠολ∆, η απαγόρευση µεταβολής της βάσης της 
αγωγής αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής και όχι της νοµικής βάσης 
της. Ιστορική βάση της αγωγής είναι κατά το άρθρο 216 παρ.1 εδ. α' του ΚΠολ∆ το 
σύνολο των γεγονότων που θεµελιώνουν την αγωγή, χωρίς την επίκληση των οποίων 
δεν είναι εφικτή η διάγνωση της επίδικης σχέσης. Αν µε το δικόγραφο της αγωγής 
γίνεται επίκληση της αµέλειας του εναγοµένου, που είναι µια ορισµένη νοµική 
έννοια, είναι επιτρεπτή η διευκρίνιση και συγκεκριµενοποίηση αυτής (και ως προς 
τον ειδικότερο βαθµό της) µε βάση τα ειδικότερα περιστατικά που προκύπτουν από 
την αποδεικτική διαδικασία και θεµελιώνουν την αµέλεια τούτου, έστω και αν τα 
τελευταία δεν συµπίπτουν πλήρως µε τα εκτιθέµενα στην αγωγή (ΑΠ 220/2003). 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια 
έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 297 και 
298 ΑΚ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να υπάρχει αδικοπραξία και συνεπώς 
υποχρέωση αποζηµίωσης του παθόντος, απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά 
παράνοµη συµπεριφορά του δράστη, συνισταµένη σε πράξη ή παράλειψή του, που 
πρέπει να είναι υπαίτια δηλαδή να οφείλεται σε δόλο ή-αµέλεια του, και αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ της ζηµιογόνου πράξης ή παράλειψης και της ζηµίας, που επήλθε 
(περιουσιακής ή µη). Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου, µεταξύ ορισµένης ενέργειας ή 
παράλειψης και ορισµένου επιζήµιου αποτελέσµατος, που κρίνεται κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 297 και 298 του ΑΚ, εξαρτάται από το αν η πράξη ή παράλειψη, αφενός 
µεν αποτέλεσε έναν από τους αναγκαίους όρους του αποτελέσµατος, που αν έλειπε 
αυτό δεν θα επερχόταν, αφετέρου δε, µόνη της και αντικειµενικά λαµβανόµενη, αν 
ήταν πρόσφορη και ικανή, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και µε τη 
συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει το πιο πάνω 
αποτέλεσµα. Περαιτέρω, ευθύνη ιατρού για αµέλεια υπάρχει στις περιπτώσεις 
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εκείνες, που το ανεπιθύµητο αποτέλεσµα οφείλεται σε παράβαση των θεµελιωδών 
αναγνωρισµένων κανόνων της ιατρικής επιστήµης και η ενέργειά του δεν ήταν 
σύµφωνη µε το αντικειµενικώς επιβαλλόµενο καθήκον επιµέλειας. ∆ηλαδή, θα πρέπει 
να µην καταβλήθηκε από τον ιατρό η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση 
προσοχή και επιµέλεια, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος 
θα µπορούσε και όφειλε να καταβάλει κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνθήκες που επικρατούν στις συναλλαγές και την 
κοινή κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων πείρα και λογική και συγχρόνως να 
υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ιατρικής πράξης ή παράλειψης και του 
αξιόποινου µη επιδιωκόµενου αποτελέσµατος (ΑΠ 2/2009, ΑΠ 703/2008, ΑΠ 
1340/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 216,224, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 666  
 
Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4544 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οµόρρυθµη εταιρεία. Συµµετοχή στα κέρδη. Συµψηφισµός αµοιβαίων απαιτήσεων. 
Περιορισµός αιτήµατος αγωγής µε τις προτάσεις. Περισσότερες απαιτήσεις στο 
πλαίσιο πρότασης ένστασης συµψηφισµού. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 762 και 763 του ΑΚ, που 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ΕµπΝ και στην οµόρρυθµη εταιρία, κάθε 
εταίρος έχει δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρίας, ανάλογα µε την εταιρική 
του µερίδα, όταν δε η εταιρία έχει διάρκεια µακρότερη από ένα έτος και δεν ορίζεται 
διαφορετικά από την εταιρική σύµβαση, ο λογαριασµός κλείνεται και τα κέρδη 
µοιράζονται στο τέλος κάθε έτους. Ως κέρδος, κατά την έννοια του νόµου, νοείται το 
καθαρό κέρδος, ήτοι το καθαρό προϊόν που αποµένει µετά την αφαίρεση των εξόδων 
(ΑΠ 581/2004 ΕΕµπ∆ 2004 761), κατ' άλλη δε άποψη είναι το ποσό, κατά το οποίο 
τα έσοδα υπερβαίνουν τα έξοδα στον ισολογισµό (Παµπούκη, ∆ίκαιο Εµπ. Εταιριών 
τόµος ΑΙ, παρ. 31 II σελ. 242-243, ΕφΘεσ 199/2008).  
- Tα άρθρα 440 και 441 ΑΚ ορίζουν, το µεν πρώτο ότι: "Ο συµψηφισµός επιφέρει 
απόσβεση των µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν 
είναι οµοειδείς κατά το αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες", το δε δεύτερο ότι: "Ο 
συµψηφισµός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεσθεί µε δήλωση προς τον άλλο. Η 
πρόταση του συµψηφισµού επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε 
που συνυπήρξαν". Από τις διατάξεις αυτές, και ειδικότερα από την αρχή της 
αµοιβαιότητας την οποία θεσπίζουν, προκύπτει ότι το διαπλαστικό δικαίωµα της 
πρότασης του συµψηφισµού δηµιουργείται από τη στιγµή που δύο αντίθετες 
απαιτήσεις θα συνυπάρξουν, υπό την προϋπόθεση της εγκυρότητάς τους (ΑΠ 181/95 
Ελ∆νη 37.1344, ΕφΑθ 1363/2000 Ελ∆νη 41.859) και του ληξιπροθέσµου τους, ιδία 
για την προτεινόµενη σε συµψηφισµό ανταπαίτηση (ΑΠ 343/2009, ΑΠ 716/2009, 
ΕφΑθ 7085/2004, ΕφΑθ 4725/2001 Ελ∆νη 44.253). Βασικό στοιχείο, εποµένως, του 
συµψηφισµού είναι η ύπαρξη τέλειας ανταπαίτησης (Εφ∆ωδ 128/2004, ΕφΘεσ 
117/1997).  
- Από το άρθρο 216, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 222, 223 και 224 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι, αν η αγωγή περιορίζεται µε τις προτάσεις ως προς το αιτούµενο χρηµατικό ποσό, 
ενώ το αίτηµά της αποτελεί άθροισµα διαφόρων κονδυλίων, πρέπει να προσδιορίζεται 
σε ποια ειδικότερα κεφάλαια έγινε ο περιορισµός. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη και 
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ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, εκτός αν ο περιορισµός γίνεται κατά σύµµετρη 
ποσοστιαία αναλογία για κάθε κονδύλιο. Με τον περιορισµό αυτό, που είναι 
ορισµένος κατά ποσό και κονδύλιο, δεν καθίσταται αόριστη η αγωγή (ΑΠ 337/2003, 
ΑΠ 1104/2000, Ελ∆νη 41.1573). 
Όµοια λύση προσήκει και εάν ο εναγόµενος, στο πλαίσιο πρότασης ένστασης 
συµψηφισµού, προβάλλει περισσότερες απαιτήσεις του, υπερβαίνουσες στο σύνολό 
τους την απαίτηση, για την οποία ασκήθηκε η αγωγή, περιορίζει δε µε το αίτηµα της 
ένστασής του το προτεινόµενο προς συµψηφισµό ποσό στο ύψος της αγωγικής 
απαίτησης, χωρίς όµως να προσδιορίζει σε ποια από τα κονδύλια ή σε ποιο ποσοστό 
από τα κονδύλια των ανταπαιτήσεών του αναφέρεται ο περιορισµός του αιτήµατος 
της ένστασής του. Και αυτό διότι µε την ένσταση συµψηφισµού δηµιουργείται, όπως 
και µε την άσκηση της αγωγής, εκκρεµοδικία κατ' άρθρο 222 παρ. 1 ΚΠολ∆ (βλ. και 
Νίκα, Η ένσταση εκκρεµοδικίας στην πολιτική δίκη, έκδ. 1991, σελ. 39 επ.), η δε 
ένσταση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει, σύµφωνα µε το άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
ορισµένο αίτηµα και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεµελιώνουν. Αν ο 
εναγόµενος δεν προσδιορίζει σε ποιες από τις περιεχόµενες στην ένστασή του 
διακεκριµένες απαιτήσεις του περιορίζει την πρόταση συµψηφισµού ή το ποσό, 
άλλως το ποσοστό, κατά το οποίο περιορίζει την κάθε µία από αυτές, δεν καθίσταται 
εφικτή η κρίση ως προς τη νοµιµότητα της ένστασής του συνολικά, διότι δεν είναι 
δυνατό το δικαστήριο να προκρίνει αυθαιρέτως ποιων επιµέρους απαιτήσεων πρέπει 
να ερευνήσει την παραδεκτή προβολή και νοµιµότητα. Εάν ερευνήσει δε τη 
νοµιµότητα όλων, θα υπεισέλθει ανεπίτρεπτα στην εξέταση ζητηµάτων περισσοτέρων 
από αυτά που καλύπτονται από το αίτηµα της ένστασης συµψηφισµού. Για τον ίδιο 
λόγο δεν καθίσταται εφικτός και ο προσδιορισµός θεµάτων απόδειξης (ΕφΘεσ 
1664/2007, ΕφΠατρ 319/2004). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 440, 441, 762, 763, 
ΚΠολ∆: 240, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και 
Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 869 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των 
Πολυµελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις 
κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο: 1) αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου ..., 2) αν το δικαστήριο δεν 
συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ..., 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν 
παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την προαναφερόµενη 
διάταξη προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων 
των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισµένους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικώς στο νόµο, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται 
µόνο για τους αναφερόµενους σ' αυτή λόγους. Οι διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολ∆ 
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είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναιρέσεως των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό 
αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
που αναφέρονται στους λόγους αναιρέσεως των αποφάσεων των υπόλοιπων 
δικαστηρίων. Έτσι, δεν ιδρύεται ο λόγος, όταν το Πολυµελές Πρωτοδικείο, που 
δίκασε ως Εφετείο, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν ή αν η προσβαλλόµενη απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ενόψει 
τούτων, ο πρώτος και ο δεύτερος λόγοι αναίρεσης, µε τους οποίους προσάπτονται 
στην προσβαλλόµενη απόφαση οι πληµµέλειες, ότι το δικάσαν ως Εφετείο 
Πολυµελές Πρωτοδικείο δεν έλαβε υπόψη έγγραφα, που οι αναιρεσείοντες 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν στο πρωτόδικο ∆ικαστήριο, και ότι διέλαβε στην 
απόφασή του ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες, οι οποίες πληµµέλειες 
στηρίζονται στους αριθµούς 11 περίπτ. γ' και 19, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι. Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου είναι 
απορριπτέος ως απαράδεκτος και ο τέταρτος λόγος αναίρεσης µε τον οποίο οι 
αναιρεσείοντες προσάπτουν στην προσβαλλόµενη απόφαση την από τον αριθµό 14 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆ πληµµέλεια, ότι το δικάσαν ως Εφετείο Πολυµελές 
Πρωτοδικείο παρά το νόµο κήρυξε στο σύνολό της απαράδεκτη την ασκηθείσα έφεσή 
τους λόγω αοριστίας των λόγων αυτής.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά περιστατικά ή όταν 
τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση τον 
πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Για να είναι ορισµένος ο παραπάνω λόγος αναίρεσης 
πρέπει να καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί 
την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το δικαστήριο έκρινε 
κατ' ουσίαν την υπόθεση, την ελάσσονα πρόταση του νοµικού του συλλογισµού, 
δηλαδή τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και συντελέστηκε η 
προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου. Εποµένως, ο 
τρίτος και τελευταίος εξεταζόµενος λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο αποδίδεται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση η από τον αριθµό 1 του άρθρου 560 ΚΠολ∆ πληµµέλεια, 
γιατί το Πολυµελές Πρωτοδικείο που δίκασε ως Εφετείο, παραβίασε κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου, είναι απορριπτέος ως αόριστος, αφού δεν αναφέρονται στο 
αναιρετήριο οι συγκεκριµένοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου που φέρονται ότι 
παραβιάστηκαν, δεν παρατίθενται οι κρίσιµες ουσιαστικές παραδοχές του 
δικαστηρίου της ουσίας και δεν εξειδικεύεται το υπαγωγικό σφάλµα αυτού, δηλαδή 
αν η παραβίαση συνίσταται σε εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία του νόµου, ώστε να 
µπορεί να ελεγχθεί αν οι αιτιάσεις που προσάπτονται στην προσβαλλόµενη απόφαση 
οδήγησαν σε εσφαλµένο διατακτικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και 
Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 25 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 560 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο 1) αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου ..., 2) αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως 
ορίζει ο νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης, του οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση, 3) αν το 
δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' 
ύλην αρµοδιότητα, 4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 889 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Στο δικόγραφο της αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισµένο 
και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, το 
οποίο εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση, ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί 
αν και ποιο λόγο αναιρέσεως, από τους περιοριστικώς αναφεροµένους στο άρθρο 559 
ΚΠολ∆, θεµελιώνει η προβαλλοµένη αιτίαση. Ειδικότερα, για να είναι ορισµένος ο 
λόγος αναιρέσεως για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου, πρέπει να 
καθορίζεται, πλην άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού νόµου που 
παραβιάσθηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία 
και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, καθώς επίσης, εφόσον το δικαστήριο έκρινε 
την ουσία της υποθέσεως, τα πραγµατικά γεγονότα, τα οποία αυτό δέχθηκε, υπό τα 
οποία και συντελέσθηκε η προβαλλοµένη παραβίαση των κανόνων δικαίου (ΑΠ 
1398/2008, ΑΠ 1136/2008). Περαιτέρω, για να είναι ορισµένος ο αναιρετικός λόγος 
εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, πλην 
άλλων, το αληθές περιεχόµενο του εγγράφου που φέρεται ότι παραµορφώθηκε, ώστε 
από τη σύγκριση µε εκείνο που δέχθηκε η απόφαση να υπάρχει δυνατότητα να κριθεί 
από τον Άρειο Πάγο αν υφίσταται διαγνωστικό σφάλµα (ΑΠ 1703/2008).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
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αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 716 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Λήψη υπόψη 
αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 1 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να περιέχει κατά τρόπο, 
σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο τη νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο 
αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρ. 559 του ΚΠολ∆ 
θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση (ΟλΑΠ 32/1996), διαφορετικά η αίτηση 
αναίρεσης είναι αόριστη και απορριπτέα ως απαράδεκτη. Ειδικότερα για την 
πληρότητα του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, µε τον 
οποίο προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, δεν αρκεί να εκτίθεται στο αναιρετήριο η συγκεκριµένη διάταξη του 
ουσιαστικού δικαίου που φέρεται ότι παραβιάσθηκε και το κατά την εκδοχή του 
αναιρεσείοντος ερµηνευτικό ή υπαγωγικό σφάλµα, αλλά, εφόσον η υπόθεση 
ερευνήθηκε και στην ουσία της, πρέπει επιπλέον να αναφέρονται µε σαφήνεια και 
πληρότητα και τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας 
θεµελίωσε την κρίση του για τη βασιµότητα ή αναλόγως την αβασιµότητα της 
ένδικης αγωγής (ΟλΑΠ 20/2005), αφού µόνο µε βάση τις ουσιαστικές αυτές 
παραδοχές της απόφασής του µπορεί να ελεγχθεί αν η αποδιδόµενη σ' αυτή νοµική 
πληµµέλεια οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, από το οποίο και εξαρτάται τελικά η 
ευδοκίµηση της αίτησης αναίρεσης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 11β ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν και 
µάλιστα παραδεκτά µε επίκληση στις προτάσεις των διαδίκων, για να είναι δε 
ορισµένος ο λόγος αυτός πρέπει να προσδιορίζεται στο αναιρετήριο το αποδεικτικό 
µέσο που ανεπίτρεπτα λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, ο ισχυρισµός 
προς απόδειξη του οποίου λήφθηκε υπόψη, η επίδραση που είχε αυτός, αλλά και το 
αποδεικτικό µέσο, στο διατακτικό της απόφασης, ο ειδικότερος λόγος για τον οποίο 
δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψη το αποδεικτικό µέσο και να εκτίθεται επιπλέον ότι το 
σχετικό απαράδεκτο προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας από τον ήδη 
αναιρεσείοντα, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις αναφερόµενες στο άρθρ. 562 παρ. 
2 ΚΠολ∆ εξαιρετικές περιπτώσεις. Αντίστοιχα για την πληρότητα του λόγου 
αναίρεσης από τον αριθµό 11γ του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, που ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν οι διάδικοι, πρέπει στο αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό 
µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν 
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παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή 
του στο δικαστήριο της ουσίας προς απόδειξη ή ανταπόδειξη λυσιτελούς ισχυρισµού, 
δηλαδή κρίσιµου για την έκβαση της δίκης, ο οποίος πρέπει επίσης να εξειδικεύεται 
στο αναιρετήριο µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε παραδεκτή επίκλησή του στο 
δικαστήριο της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 104, 108, 110, 118, 498, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 566, 568, 
575, 576, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1651 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των όρθρων 94 παράγραφος 1, 96 παράγραφος 1, 
104 και 576 παράγραφοι 1, 3 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι στην περίπτωση κατά την οποία 
αν ο φερόµενος έως τη συζήτηση της υποθέσεως ως πληρεξούσιος δικηγόρος του 
αναιρεσείοντος, που επισπεύδει τη συζήτηση, δεν εµφανισθεί στο ακροατήριο για τη 
συζήτηση της υποθέσεως και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, 
η οποία απαιτείται για τη συζήτηση, και την ύπαρξη της οποίας αυτεπαγγέλτως πλέον 
κατά τη συζήτηση αυτή οφείλει να εξετάσει το δικαστήριο), τότε ο αναιρεσείων 
αυτός θεωρείται δικονοµικώς απών και κηρύσσονται άκυρες οι προπαρασκευαστικές 
πράξεις και κλήσεις, µε βάση τις οποίες φέρεται ότι επισπεύδει τη συζήτηση, µε 
αποτέλεσµα να µη χωρεί εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 576 παράγραφος 1 
ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν 
παρόντες οι διάδικοι. Και τούτο διότι διαφορετικά θα καταστρατηγείτο η διάταξη του 
άρθρου 104 ΚΠολ∆ κατά την οποία µόνο για τις προπαρασκευαστικές πράξεις 
θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα υπό την αίρεση όµως ότι θα αποδειχθεί η 
ρητή πληρεξουσιότητα στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως (ΌλΑΠ 
39/2005, 9/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 30 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτο συζήτησης αίτησης αναίρεσης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94, 96, 97, 142 και 143 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η επίδοση προς διάδικο µπορεί να γίνεται και προς τον νόµιµα 
διορισµένο αντίκλητό του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα. Ο 
διορισµός αντικλήτου γίνεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 142 §§ 1 και 4, είτε µε 
δήλωση ενώπιον του γραµµατέα του πρωτοδικείου της κατοικίας του διαδίκου είτε µε 
ρήτρα σε σύµβαση (που καλύπτει µόνο τις σχετικές µε τη σύµβαση αυτή πράξεις). 
Επίσης, έχει την ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος 
δικηγόρος, στον οποίο µπορούν να γίνονται µόνον οι επιδόσεις που ανάγονται στη 
δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος, συµπεριλαµβανοµένης και της επίδοσης της 
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οριστικής απόφασης. Μετά όµως την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, σε 
περίπτωση ασκήσεως ενδίκου µέσου, µπορεί να γίνει µεν επίδοση της σχετικής 
κλήσεως προς τον υπογράψαντα το ένδικο µέσο, ως πληρεξούσιο δικηγόρο, όχι όµως 
και προς τον κατά τη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, 
πληρεξούσιο δικηγόρο του καθού το ένδικο µέσο, ο οποίος µετά την έκδοση της 
οριστικής αυτής αποφάσεως παύει να έχει την ιδιότητα του αντικλήτου (αν δεν 
διορίσθηκε αντίκλητος κατά το άρθρ. 142 §§ 1 και 4 του ΚΠολ∆).  
- Kατά το άρθρ. 576 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει 
την συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σε αυτήν µε τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε 
νοµίµως και εµπροθέσµως, αν δε η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε 
νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η 
υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση. Κατά την παρ. 3 του ίδιου 
άρθρου 576, αν µετέχουν περισσότεροι στη δίκη για αναίρεση και δεν κλητεύθηκε 
κάποιος από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 142, 143, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 817 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πληρεξουσιότητα. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 97 παρ. 3 ΚΠολ∆, 
προκύπτει, ότι στα πολιτικά δικαστήρια, και µάλιστα στον Άρειο Πάγο, οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Η πληρεξουσιότητα 
δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση, που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή την έκθεση, µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις 
δίκες εκείνου που την παρέχει. Η πληρεξουσιότητα για όλες τις δίκες παύει να ισχύει 
µετά πέντε χρόνια από τη χορήγησή της και εκείνος που παρίσταται µε δικηγόρο, του 
οποίου η πληρεξουσιότητα έπαυσε να ισχύει, θεωρείται σαν να µην έχει εµφανισθεί 
στη συζήτηση της υποθέσεως. Από το συνδυασµό εξάλλου των προαναφεροµένων 
διατάξεων και των διατάξεων των άρθρων 104 και 576 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 
αναιρεσείοντος, που επισπεύδει τη συζήτηση, εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη 
συζήτηση της υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής 
πληρεξουσιότητας, που εξετάζει αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο, ο αναιρεσείων 
θεωρείται µη παριστάµενος και κηρύσσεται άκυρη και η κλήση µε βάση την οποία 
εµφανίζεται ως επιµελούµενος τη συζήτηση, µε αποτέλεσµα να µη χωρεί εφαρµογή 
της διατάξεως του άρθρου 576 παρ. 1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος 
Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, και να κηρύσσεται 
απαράδεκτη η συζήτηση εκτός αν αυτός (αναιρεσείων) έχει κλητευθεί νοµίµως και 
εµπροθέσµως από τον παριστάµενο αναιρεσίβλητο, οπότε πλέον η υπόθεση 
συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1816 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94, 96, 97, 142 και 143 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η επίδοση προς διάδικο µπορεί να γίνεται και προς το νόµιµο 
διορισµένο αντίκλητό του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα . Ο 
διορισµός αντικλήτου γίνεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 142 παρ. 1 και 4 του 
ΚΠολ∆, είτε µε δήλωση ενώπιον του γραµµατέα του πρωτοδικείου της κατοικίας του 
διαδίκου είτε µε ρήτρα σε σύµβαση (που καλύπτει µόνο τις σχετικές µε τη σύµβαση 
αυτή πράξεις). Επίσης έχει την ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόµιµα διορισµένος 
πληρεξούσιος δικηγόρος, στον οποίο µπορούν να γίνονται µόνον οι επιδόσεις που 
ανάγονται στη δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος, συµπεριλαµβανοµένης και της 
επιδόσεως της οριστικής αποφάσεως. Μετά όµως την έκδοση της οριστικής 
αποφάσεως, σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου µέσου, µπορεί να γίνει µεν επίδοση της 
σχετικής κλήσεως προς τον υπογράψαντα το ένδικο µέσο, ως πληρεξούσιο δικηγόρο, 
όχι όµως και προς τον κατά τη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη 
απόφαση, πληρεξούσιο δικηγόρο του καθού το ένδικο µέσο, ο οποίος µετά την 
έκδοση της οριστικής αυτού αποφάσεως παύει να έχει την ιδιότητα του αντικλήτου, 
αν δεν διορίσθηκε αντίκλητος κατά το άρθρο 142 παρ. 1 και 4 του ΚΠολ∆. Εξάλλου, 
κατά το άρθρο 576 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει 
τη συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σε αυτήν µε τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε 
νοµίµως και εµπροθέσµως, αν δε η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε 
νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η 
υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 142, 143, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 339 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 242, 573, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 329 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερηµοδικία στην αναιρετική δίκη. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1-3 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι, 
σε ερηµοδικία στην αναιρετική δίκη, ερευνάται αυτεπαγγέλτως, αν ο απολειπόµενος 
διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και σε 
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αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους 
(ΟλΑΠ 36/1997). Αν ο απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή γίνεται 
σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφ' όσον όµως ο πληρεξούσιος που υπέγραψε την 
κλήση - αίτηση ήταν νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος δικηγόρος του (ΟλΑΠ 
4/1994, 2/1992, 1965/2006), κατά τα άρθρα 94 παρ.1, 96 παρ.1 και 97 παρ.3 ΚΠολ∆, 
γεγονός που διαπιστώνεται µε αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου (άρθρο 104 εδ. 
β' ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 835 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι, σε περίπτωση ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπαγγέλτως αν ο 
απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει την συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για 
όλους τους διαδίκους. Αν ο απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει την συζήτηση, αυτή 
γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφόσον όµως ο πληρεξούσιός του, που 
υπέγραψε την κλήση, ήταν νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος δικηγόρος του, κατά τα 
άρθρα 94 παρ. 1 και 97 παρ. 3 ΚΠολ∆, γεγονός που διαπιστώνεται µε αυτεπάγγελτη 
έρευνα του δικαστηρίου (άρθρο 104 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 97, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 828 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων 498 παρ. 1, 568 παρ. 1, 4 και 576 παρ. 1, 2, 4 
ΚΠολ∆. προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εµφανιστεί κάποιος 
διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή, όταν 
επισπεύδει αυτήν άλλος, αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, σε αποφατική δε 
περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους. Στην 
προκείµενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το ταυτάριθµο µε την παρούσα 
πρακτικό, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο κατά την 
αναφερόµενη ανωτέρω δικάσιµο, δεν εµφανίστηκαν οι, έβδοµος και δέκατος όγδοος 
εκ των αναιρεσιβλήτων, Α. Γ. και Β. Σ., ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο 
δικηγόρο, έστω και µε δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 328 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, αν κάποιος 
από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εµφανισθεί και 
δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος 
διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όµως την 
επισπεύδει ο αντίδικός του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος ή ο µη παριστάµενος 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος διάδικος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η 
κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε, αλλά όχι νόµιµα, ο Άρειος Πάγος 
κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται µε νέα κλήση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 890 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 110 παρ.2, 568 παρ.2 στοιχ. β' 
και παρ.4 και 576 παρ.2 ΚΠολ∆, για το παραδεκτό της συζήτησης της αιτήσεως 
αναιρέσεως πρέπει ο διάδικος, που επισπεύδει τη συζήτηση, να έχει κλητεύσει 
νοµίµως και εµπροθέσµως τον αντίδικο. Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής 
εξετάζεται αυτεπάγγελτα από τον Άρειο Πάγο, στην περίπτωση που ο αντίδικος 
εκείνου, που επέσπευσε τη συζήτηση, δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί, αλλά δεν λάβει 
µέρος σ' αυτή µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος. Ακόµη, όµως, και όταν ο αντίδικος 
πάρει µέρος νοµίµως στη συζήτηση, αλλά αντιλέγει ως προς την πρόοδό της, 
προβάλλοντας µη νόµιµη ή µη εµπρόθεσµη κλήτευση αυτού, ο Άρειος Πάγος, εάν 
διαπιστώσει την ύπαρξη τέτοιων περιστατικών, είναι υποχρεωµένος να κηρύξει 
απαράδεκτη τη συζήτηση που έχει διεξαχθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 110, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 879 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 104 και 576 
παρ.1 και 3 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τις οποίες "Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο" (άρθρο 94 παρ.1), "η 
πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική 
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση (άρθρο 96 παρ.1), "για τις 
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προπαρασκευαστικές πράξεις και 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. Το δικαστήριο εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και 
την υπέρβασή της (άρθρο 104), "αν ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση δεν 
εµφανισθεί, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. 
Αν µετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος 
από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους" (αρθρ. 576 παρ.1 και 3), 
προκύπτει ότι αν ο επισπεύδων τη συζήτηση διάδικος δεν εµφανισθεί στη συζήτηση, 
ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν ο δικηγόρος που υπογράφει την κλήση 
για συζήτηση ήταν εφοδιασµένος µε πληρεξουσιότητα, διαφορετικά η κλήση, µε 
βάση την οποία εµφανίζεται ως επιµελούµενος τη συζήτηση, είναι άκυρη και η 
συζήτηση της αναίρεσης κηρύσσεται απαράδεκτη. Στη συζήτηση όµως προχωρεί (ο 
Άρειος Πάγος) σύµφωνα µε το άρθρο 576 παρ.1 και 3 του ως άνω Κώδικα, αν ο κατά 
τα άνω µη εµφανισθείς στη συζήτηση µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος διάδικος 
κλητεύθηκε είτε από κάποιον από τους λοιπούς οµοδίκους του είτε από τον αντίδικό 
του (ΟλΑΠ 7/2008, 2/1992, 4/1994, ΑΠ 892/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 810 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 82 παρ. 3 ΚΠολ∆, αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους 
κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό προς εκείνη της παραγράφου 3 του 
άρθρου 81 του ιδίου κώδικα, η οποία ορίζει ότι ο παρεµβαίνων καλείται στις 
επόµενες διαδικαστικές πράξεις από τον διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, συνάγεται 
ότι η κλήση προς συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως που γίνεται είτε κάτω από το 
αντίγραφο του αναιρετηρίου είτε αυτοτελώς (άρθρο 568 ΚΠολ∆), πρέπει να 
επιδίδεται και προς εκείνον που δεν εµφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως 
από το πινάκιο και είχε στη δίκη επί της ουσίας, από την οποία προήλθε η 
αναιρεσιβαλλόµενη, την ιδιότητα του προσθέτως υπέρ κάποιου από τους κυρίους 
διαδίκους παρεµβαίνοντος για να ενηµερώνεται αυτός ως προς την εξέλιξη της δίκης 
που ανοίγεται µε την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως και να ασκεί τα 
νόµιµα δικαιώµατά του, διότι αυτός είναι διάδικος, χωρίς δε την κλήτευση αυτού 
παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, ειδική εφαρµογή της οποίας 
περιέχουν οι προαναφερόµενες διατάξεις, αλλιώς δηµιουργείται απαράδεκτο της 
συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως, το οποίο, ως αναφερόµενο στην προδικασία, 
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 1584/2009, ΑΠ 
1513/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 81, 82, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 935 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 576 παρ. 1 και 3, 568 παρ. 1 και 498 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει, ότι αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως κάποιος από τους 
διαδίκους δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει 
ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποίος επισπεύδει τη συζήτηση. Και 
αν µεν η συζήτηση επισπεύδεται από το διάδικο που εµφανίστηκε και δεν 
εµφανίστηκε ο αντίδικός του, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση αποδεικτικό 
επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται από 
τον απολειπόµενο διάδικο, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που 
επιδόθηκε. Αν δεν προκύπτει ποίος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση αυτή 
κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 23/1996 και 4/1994).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 291 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1-3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου δεν 
εµφανισθεί κάποιος από τους διαδίκους ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµο το ∆ικαστήριο ερευνά αν ο απολιπόµενος διάδικος 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα ή αν επισπεύδει ο ίδιος τη συζήτηση και σε 
αποφατική περίπτωση κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση (ΟλΑΠ. 1/2008, 2/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 292 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν 
κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης 
ή εµφανισθεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος 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 και η υπόθεση 
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επαναφέρεται µε νέα κλήση. Εξάλλου, κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 
εδ. 2 και 3 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 575 
του ΚΠολ∆, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως 
µετά το τέλος της συνεδρίασης να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων 
που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για 
εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο 
πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας 
αυτής διάταξης, η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο 
του δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, 
όταν ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είχε νοµίµως 
κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση, ή 
είχε παραστεί νοµίµως κατά την ίδια δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση 
και µη εναντίωσή του καλύφθηκε η µη νόµιµη κλήτευση του κατά την αρχική 
δικάσιµο. Αντιθέτως, αν κατά την αρχική δικάσιµο δεν είχε κλητευθεί νοµίµως να 
παραστεί και δεν παραστάθηκε, ή δεν παραστάθηκε νοµίµως, όπως συµβαίνει και 
όταν ο δικηγόρος που εκπροσώπησε αυτόν κατά την αρχική δικάσιµο δεν είχε 
πληρεξουσιότητα, η από το πινάκιο αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή αυτής για 
τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο δεν ισχύει ως κλήτευση για τη νέα δικάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 180 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1 και 2, 97 παρ.1 και 104 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, 
υπογράφοντας την απαιτούµενη κλήση και την παραγγελία προς το δικαστικό 
επιµελητή για την επίδοση, καθώς και εκείνος που εκπροσωπεί το διάδικο κατά τη 
συζήτησή της στον Άρειο Πάγο, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετική 
πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από τον εκπροσωπούµενο διάδικο είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη είτε µε έγγραφο της αρχής που χορηγεί την 
πληρεξουσιότητα είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην 
έκθεση. Η έλλειψη της πληρεξουσιότητας, εξεταζόµενη και αυτεπαγγέλτως, έχει ως 
συνέπεια την ακυρότητα των πιο πάνω πράξεων της προδικασίας και τη µη 
προσήκουσα παράσταση του διαδίκου κατά τη συζήτηση (Α.Π. 273/2010).  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της 
αιτήσεως αναιρέσεως δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά 
αυτεπαγγέλτως αν ο απολιπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε 
συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε 
ο αντίδικος του απολιποµένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο 
τελευταίος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Στην περίπτωση που η κλήση για τη 
συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο Άρειος 
Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Τέλος κατά τη διάταξη του άρθρου 226 
παρ.4 εδ.γ και δ ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 
575 εδ.β του ιδίου κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως 
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µετά το τέλος της συνεδριάσεως να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων 
που θα συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για 
εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο 
πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προϋπόθεση όµως της εγκυρότητας 
της κλητεύσεως αυτής συνεπεία της αναβολής της υποθέσεως και της εγγραφής αυτής 
στο πινάκιο είναι ότι ο απολιπόµενος ή µη νοµίµως παριστάµενος κατά τη µετ' 
αναβολή συζήτηση διάδικος είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νοµίµως και 
εµπροθέσµως κλητευθεί να παραστεί στη δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η 
συζήτηση της υποθέσεως ή είχε παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο και 
εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση και τη µη εναντίωσή του καλύφθηκε η ακυρότητα 
της κλητεύσεως αυτού κατά την αρχική δικάσιµο. Αντιθέτως αν κατά την αρχική 
δικάσιµο ο απολιπόµενος ή µη νοµίµως παριστάµενος κατά τη µετ' αναβολή 
συζήτηση διάδικος δεν επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση ή δεν είχε κλητευθεί 
νοµίµως να παραστεί, κατά την αρχική δε αυτή δικάσιµο δεν παραστάθηκε νοµίµως, 
ήτοι µετά ή δια του έχοντος ρητή πληρεξουσιότητα δικηγόρου του, η αναβολή της 
υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο για τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο δεν 
ισχύει ως κλήτευσή του για τη δικάσιµο αυτή, αφού η µη νοµιµότητα ή η έλλειψη της 
επισπεύσεως ή της κλητεύσεώς του κατά την αρχική δικάσιµο δεν καλύφθηκε λόγω 
της µη νόµιµης παραστάσεώς του κατ' αυτήν (ΑΠ 314/ 2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 226, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 183 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1 και 3, 568 παρ. 1 και 4 
και 498 παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης ο 
αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος δεν εµφανισθεί, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ποιος 
επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως. Και αν µεν η συζήτηση επισπεύδεται από το 
διάδικο που εµφανίσθηκε και δεν εµφανίσθηκε ο αντίδικος του, πρέπει να 
προσκοµίζεται µε επίκληση αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς 
συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται από τον απολιπόµενο διάδικο, πρέπει να 
προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που επιδόθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1090 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνων ερµηνείας των συµβάσεων. Παρά το νόµο λήψη υπόψη 
αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. Παραµόρφωση εγγράφου. Περιορισµός της 
εµµάρτυρης απόδειξης του αρθ.393 παρ.1 ΚΠολ∆. 
- Κατά την έννοια του αρθ.559 αριθµ.1 ΚΠολ∆, παραβίαση των κανόνων των 
αρθ.173 και 200 ΑΚ, υπάρχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε κενό ή 
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ασάφεια, έστω και έµµεσα (ΑΠ 426/1995, Ελ∆νη 1996.1564) και εν τούτοις δεν 
προσέφυγε σ' αυτούς. (ΑΠ 35/1997, ∆.1997, 614). Έµµεση διαπίστωση κενού στη 
σύµβαση ή αµφιβολία, σχετικά µε τη δήλωση της βούλησης των συµβαλλοµένων 
µερών, προκύπτει και όταν, παρά τη ρητή διαβεβαίωση, περί της ανυπαρξίας αυτών, 
το δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της σύµβασης, από την οποία αποκαλύπτεται 
ότι το δικαστήριο αντιµετώπισε κενό ή αµφιβολία, σχετικά µε τη δήλωση της 
βούλησης των συµβαλλοµένων, συνεπεία των οποίων δηµιουργήθηκε η ανάγκη 
προσφυγής σε ερµηνεία της δήλωσης βούλησης αυτών. Η έµµεση αυτή διαπίστωση 
κενού ή αµφιβολίας µπορεί να προκύπτει από το γεγονός ότι το δικαστήριο, για την 
αληθινή έννοια της σύµβασης, έλαβε υπόψη και άλλα στοιχεία, που βρίσκονται εκτός 
του κειµένου της σύµβασης ή χρησιµοποίησε επιχειρήµατα. Εποµένως, εάν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά την έµµεση αυτή διαπίστωση κενού ή αµφιβολίας, για 
την έννοια της σύµβασης (ή όρου αυτής), παραλείπει να προσφύγει στις διατάξεις των 
αρθ.173 και 200 ΑΚ, υποπίπτει στην ως άνω πληµµέλεια.  
- Ο περιορισµός της εµµάρτυρης απόδειξης του αρθ.393 παρ.1 ΚΠολ∆, αναφέρεται 
στην απόδειξη της κατάρτισης των συµβάσεων και όχι στην απόδειξη της καλής ή µη 
εκπλήρωσης αυτών και ειδικότερα στο εάν συντρέχει ή όχι λόγος κατάπτωσης της 
συµφωνηθείσας ποινικής ρήτρας, όπως στην προκειµένη περίπτωση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα (αλλά και µόνον εκείνα) τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, 
αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που 
δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει 
και από το συνδυασµό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β, 346 
και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη 
διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των 
διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων 
δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις 
προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και 
από αυτήν προκύπτει η ταυτότητα του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε 
τις προτάσεις της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η 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 τελευταία αυτή διάταξη, 
αναφέρεται βέβαια 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 προσαγάγει 
πρωτοδίκως, χωρίς παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλόµενων 
πρωτόδικων προτάσεων, που περιέχεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, 
ή µε ενσωµάτωση των προτάσεων προηγουµένων συζητήσεων, στις οποίες γίνεται 
επίκληση των εγγράφων, στις προτάσεις της δευτεροβάθµιες δίκης. (Ολ ΑΠ 23/2008, 
9/2000, 14/2005).  
- Ο θεσπιζόµενος υπό του άρθρου 559 αρ.20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για 
παραµόρφωση εγγράφου, συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο, σε αποδεικτικό έγγραφο, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 ΚΠολ∆, 
περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου 



 

[20] 
 

καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και 
την περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση, η οποία είναι σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, που δεν 
ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια για τον 
αναιρεσείοντα κρίση του να σχηµάτισε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο, το φερόµενο ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει, όταν 
τούτο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν 
είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 173, 200, 281, 300,  
ΚΠολ∆: 393, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1330 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Πρόσδοση από το δικαστήριο αυξηµένης η 
µικρότερης αποδεικτικής ισχύος, σε αποδεικτικό µέσο από εκείνη που καθορίζει, 
δεσµευτικά, για το δικαστήριο ο νόµος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, εκτός των 
άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτό υπάρχει, όταν 
εκχώρησε ψευδής ερµηνεία ή κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνα, ο οποίος ρυθµίζει βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και τη 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Eσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, 
εφαρµογή υπάρχει, όταν αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, ορθά, η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που 
δέχτηκε, ανέλεγκτα ο δικαστής της ουσίας υπάγονταν στον κανόνα αυτού ή, 
αντίστροφα, εφαρµόστηκε ο κανόνας αυτός, αν και τα περιστατικά δεν υπάγονταν σ' 
αυτόν. (ΟλΑΠ 36/1988, ΟλΑΠ 4/2006 ΑΠ 159/2004). Τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας, δηλαδή οι αρχές για την εξέλιξη των πραγµάτων που συνάγονται από την 
παρατήρηση του καθηµερινού βίου, την επιστηµονική έρευνα και την εν γένει, 
επαγγελµατική ενασχόληση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν, είτε για να 
εξακριβωθεί η βασιµότητα των πραγµατικών περιστατικών, που αποτέλεσαν το 
αντικείµενο της απόδειξης (αρθρ. 336 iv ΚΠολ∆), είτε για να γίνει, µετά τη 
διαπίστωση της βασιµότητάς τους η υπαγωγή τους σε νοµικούς κανόνες (αρθρ. 559 
αρ.1 εδ.β' ΚΠολ∆) (ΟλΑΠ 10/2005, ΑΠ 377/1998), µπορούν να αποτελέσουν λόγο 
αναίρεσης, µόνο κατά την ερµηνεία των κανόνων δικαίου. ∆ηλαδή, κατά την 
εξειδίκευση των περιεχόµενων στον κανόνα δικαίου αόριστων νοµικών εννοιών ή 
κατά την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου 
(ΟλΑΠ 23/1988, ΑΠ 750/2003). ∆εν ελέγχεται, όµως, αν, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, η πράξη η παράλειψη προκάλεσε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα (ΑΠ 
1011/1994). ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναίρεσης, όταν χρησιµεύουν, για συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων, εκτίµηση αποδείξεων (ΑΠ 656/1996, ΑΠ 120/2004), η 
ερµηνεία δικαιοπραξίας, ούτε για την εκτίµηση, της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων (ΟλΑΠ 10/2005, ΑΠ 377/1998, ΑΠ 1373/2002).  
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- Ο αναιρετικός λόγος για παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου (αρθρ.559 
αρ.20 ΚΠολ∆), καθιδρύεται, αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο 
εγγράφου, µε το να δεχτεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα 
που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Έγγραφο, κατά την πιο πάνω έννοια είναι µόνο 
το αποδεικτικό έγγραφο (αρθρ. 339 και 432 επ.), το οποίο παρέχει άµεση ή και 
έµµεση απόδειξη κατά του αντιδίκου (ΑΠ 44/2003). Θα πρέπει δε, το δικαστήριο της 
ουσίας, να στήριξε την, επιζήµια για τον αναιρεσείοντα, κρίση του, αποκλειστικά η 
κατά κύριο λόγο σε έγγραφο που φέρεται παραµορφωµένο (ΑΠ 1440/2002, ΑΠ 
627/2003). ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο παραπάνω λόγος, όταν το έγγραφο αυτό απλώς 
συνεκτιµήθηκε µε άλλες αποδείξεις, χωρίς να εξαίρεται ειδικά το ίδιο, ως προς το 
πόρισµα για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος (ΑΠ 506/1988, ΑΠ 
686/2005). Πρέπει, επιπρόσθετα, να δίδεται στο έγγραφο, περιεχόµενο, έκδηλα, 
κραυγαλέα διαφορετικό, από εκείνο που διαλαµβάνεται σ' αυτό (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 
4/2003, ΑΠ 507/2003, ΑΠ 437/2005). ∆εν υπάρχει, όµως, παραµόρφωση, όταν το 
δικαστήριο, εξετίµησε, απλά, το περιεχόµενο του εγγράφου, όπως έχει ακριβώς, 
ύστερα από ορθή ανάγνωση (ΟλΑΠ 1/1999).Ούτε, όταν το δικαστήριο, ανέγνωσε µεν 
ορθά το επίµαχο έγγραφο, αλλά αξιολόγησε εσφαλµένα το περιεχόµενο του (το 
αληθινό), καταλήγοντας σε κρίση και συµπέρασµα αντίθετο, από εκείνο που θεωρεί 
ως ορθό ο αναιρεσείων, ούτε όταν το δικαστήριο, ερµήνευσε εσφαλµένα τη δήλωση 
βούλησης που περιέχεται στο έγγραφο (ΑΠ 155/1996). Για να είναι ορισµένος ο πιο 
πάνω λόγος αναίρεσης, θα πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς, στην αίτηση (ΑΠ 
422/1993, ΑΠ 194/2005), το επίµαχο έγγραφο, το περιεχόµενό του, όπως, και το 
περιεχόµενο που προσέδωσε σ' αυτό το δικαστήριο "αυτολεξεί" (ΑΠ 1654/2005), 
ώστε να καθίσταται προφανές από τη σύγκριση το διαγνωστικό σφάλµα της 
προσβαλλόµενης απόφασης (ΑΠ 811/1998 ΑΠ 1643/2005, ΑΠ 1647/2005), έστω και 
έµµεσα, ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή την ανταπόδειξη του 
οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο (ΑΠ 811/1998) και το επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα συµπέρασµα, στο οποίο κατέληξε, εξ αιτίας της παραµόρφωσης το 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 31/1997).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.8, αν το δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα 
που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, η απόφασή του υπόκειται σε αναίρεση. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση, η παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή οι ισχυρισµοί των 
διαδίκων, οι οποίοι συνιστούν την ιστορική βάση της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης η 
αντένσταση (ΟλΑΠ 3/1993,). Για να υπάρξει λόγος για λήψη υπόψη µη προταθέντων 
ισχυρισµών, πρέπει αυτοί να έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όπως, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας κρίνει επι ανύπαρκτης βάσης αγωγής η λόγου έφεσης 
(ΟλΑΠ 22/2005), η λαµβάνει υπόψη θεµελιωτικά της αγωγής γεγονότα, τα οποία δεν 
περιέχονται σ' αυτή (ΟλΑΠ 294/1981). Αντίθετα, δεν επέρχεται παραβίαση και δεν 
θεµελιώνεται ο πιο πάνω λόγος, όταν το δικαστήριο της ουσίας, υπάγει τα 
πραγµατικά περιστατικά σε διάφορο κανόνα δικαίου από εκείνο που υπέδειξε ο 
διάδικος (ΑΠ 302/1999 ΑΠ 952/2000). Ακόµη, δεν καθιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν 
υπάρχουν νοµικώς αδιάφορα περιστατικά (ΑΠ 163/1994) ή του χαρακτήρα ή της 
έννοιας των νοµικών διατάξεων (ΑΠ 1313/1997), ή όταν το δικαστήριο, 
εφαρµόζοντας, αυτεπάγγελτα, το νόµο, προβαίνει στον προσήκοντα νοµικό 
χαρακτηρισµό της διαφοράς, µε βάση τα εκτιθέµενα, έστω και, αν καταλήξει σε 
διάφορο συµπέρασµα από το διάδικο που προτείνει τα περιστατικά (ΑΠ 302/1999).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.12 λόγος ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας, προσέδωσε αυξηµένη η µικρότερη αποδεικτική ισχύ, σε αποδεικτικό µέσο 
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από εκείνη που καθορίζει, δεσµευτικά, για το δικαστήριο ο νόµος (ΑΠ 30/2009, ΑΠ 
186/2006, ΑΠ 540/2006). ∆εν καθιδρύεται ο λόγος, όταν το δικαστήριο, εκτιµώντας 
ελεύθερα τις αποδείξεις, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, µεγαλύτερη ή 
µικρότερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από άλλα, ισοδύναµα, κατά νόµο, αποδεικτικά 
µέσα (ΑΠ 31/1999, ΑΠ 1225/2002, ΑΠ 30/2005). Ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται στις 
ειδικές διαδικασίες αφού λαµβάνονται υπόψη και µη πληρούντας τους όρους του 
νόµου αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 416/1999, ΑΠ 1225/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1787 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ΄ 
έφεση δίκη. 
- Το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ προβλέπει ότι αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Οι γενικοί δε κανόνες που τίθενται από τα 
άρθρα 173 και 200 του ΑΚ, οι οποίοι αφορούν την αναζήτηση κατά την ερµηνεία των 
δικαιοπραξιών της αληθινής βουλήσεως των µερών χωρίς προσήλωση στις λέξεις και 
την ερµηνεία των συµβάσεων όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και 
τα συναλλακτικά ήθη, εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση κατά την οποία το 
δικαστήριο διέγνωσε, έστω και έµµεσα, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, κενό ή 
αµφιβολία στις δηλώσεις των συµβαλλοµένων. Στην περίπτωση αυτή η παράλειψη 
του δικαστηρίου της ουσίας να προσφύγει στις πιο πάνω ερµηνευτικές αρχές για να 
ανεύρει την αληθινή βούληση των µερών ή να παραθέσει και εκτιµήσει τα 
πραγµατικά στοιχεία βάσει των οποίων θα µπορούσε να κριθεί η ανάγκη εφαρµογής 
τους, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο για ευθεία (από τον αριθ. 1) ή εκ πλαγίου (από 
τον αριθ. 19 του αρθ.559 ΚΠολ∆) παράβαση των ερµηνευτικών αυτών κανόνων. 
Έµµεση δε διάγνωση από το δικαστήριο κενού ή αµφιβολίας µπορεί να προκύπτει 
όταν αυτό, για την ανεύρεση της αληθινής έννοιας της συµβάσεως, λαµβάνει υπόψη 
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται έξω από το κείµενό της ή 
χρησιµοποιεί επιχειρήµατα. Εποµένως, εάν το δικαστήριο της ουσίας, παρά την 
έµµεση διαπίστωση κενού ή αµφιβολίας, για την έννοια της σύµβασης (ή µέρους 
αυτής) παραλείπει να προσφύγει στις διατάξεις των αρθ.173 και 200 ΑΚ, υποπίπτει 
στην ως άνω πληµµέλεια.  
- Από τη διάταξη του αρθρ. 527 ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε εκείνη του αρθρ. 269 του 
ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ' έφεση δίκη 
πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη, εκτός 
ορισµένων περιπτώσεων, µεταξύ των οποίων και εκείνη που προβλέπεται από την 
παράγραφο 2 περ. γ' και δ' της δεύτερης από αυτές, σύµφωνα µε την οποία κατ' 
εξαίρεση η προβολή νέων ισχυρισµών στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται και όταν 
αυτοί αποδεικνύονται µε δικαστική οµολογία ή εγγράφως και το δικαστήριο κρίνει 
ότι ο διάδικος που προτείνει τον ισχυρισµό δεν γνώριζε ούτε µπορούσε να 
πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη των εγγράφων. Εποµένως, ο διάδικος που 
προβάλλει τους νέους πραγµατικούς ισχυρισµούς οφείλει να επικαλεστεί και 
αποδείξει την συνδροµή των εξαιρετικών περιπτώσεων οι οποίες επιτρέπουν την 
προβολή τους και συγκεκριµένα στην περίπτωση της παρ. 2 εδ. γ' και δ' του αρθρ. 
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269 ΚΠολ∆ πρέπει να επικαλεσθεί τη (δικαστική) οµολογία ή τα έγγραφα, τα οποία 
πρέπει να προσκοµίσει, από τα οποία αποδεικνύεται ο νέος πραγµατικός ισχυρισµός, 
ισχυριζόµενος παράλληλα, στην περίπτωση των εγγράφων, ότι δεν γνώριζε ούτε 
µπορούσε να πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281,  
ΚΠολ∆: 269, 527, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1651 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαιώµατα υποθηκοφυλάκων. Αρχή αναλογικότητας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι "καθένας έχει το 
δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 
δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη". 
Σκοπείται δε µε αυτή η κατοχύρωση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
του ανθρώπου, που αποτελεί το κύριο περιεχόµενο της αξιοπρέπειάς του και 
πραγµατώνεται µε την ελευθερία του ατόµου για την αδέσµευτη, µέσα στα όρια που 
ορίζονται µε τη διάταξη, επιχείρηση ενεργειών που αναφέρονται στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική δραστηριότητά του (ΟλΑΠ 10/2003, ΟλΑΠ 2/1997). Η 
καθιερούµενη µε τη διάταξη αυτή προστασία της οικονοµικής και επαγγελµατικής 
ελευθερίας δεν είναι απόλυτη και είναι δυνατόν να επιβάλλονται σε αυτή νοµοθετικοί 
περιορισµοί, εφόσον αυτοί είναι αντικειµενικοί και δικαιολογούνται από λόγους 
γενικοτέρου δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος. Όρο παραδοχής των περιορισµών 
αυτών αποτελεί και ο υπό τούτων σεβασµός της αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή 
αυτή, αναγνωριζόµενη παγίως, ως ισχύουσα, από τη νοµολογία των δικαστηρίων και 
πριν από την αναγωγή της σε ρητή συνταγµατική έννοια, µε την γενοµένη από τη Ζ' 
Αναθεωρητική Βουλή, την 18-4-2001, αναθεώρηση του Συντάγµατος (άρθρο 25 
παρ.1 εδ.β') και κατά το χρόνο δηµοσιεύσεως του Ν.1969/1991, ο οποίος, κατά τα 
εκτιθέµενα στη συνέχεια, εισάγει περιορισµό συνταγµατικώς προστατευοµένου 
ατοµικού δικαιώµατος, απαιτεί να οριοθετούνται οι επιβαλλόµενοι από το νοµοθέτη ή 
τη διοίκηση περιορισµοί στην άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων µε βάση τα 
εννοιολογικά στοιχεία της προσφορότητας και της αναλογικότητας του 
λαµβανοµένου µέτρου και της αναλογίας του προς τον επιδιωκόµενο µε αυτό σκοπό. 
Με το άρθρο 84 του Ν.1969/1991 "Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία 
κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες 
διατάξεις", ορίζεται ότι: Τράπεζες δύνανται να ιδρύουν εντός έτους από της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου ανώνυµες εταιρίες διαχειρίσεως και 
ρευστοποιήσεως στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τους...(παρ.1). Οι 
εισφορές σε είδος κατά την ίδρυση της εταιρίας, που συνίστανται σε απαιτήσεις, 
ολόκληρες συµβάσεις, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λ.π. είναι απαλλαγµένες από φόρο-µε 
εξαίρεση το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου και το φόρο προστιθεµένης αξίας-τέλος 
χαρτοσήµου, εισφορές, παρακρατήσεις και οποιοδήποτε γενικό δηµοσιονοµικό βάρος 
ή υποχρέωση είτε προς το ∆ηµόσιο είτε προς τρίτους (παρ.2α). Οι ανωτέρω 
αντικειµενικές φορολογικές απαλλαγές ισχύουν και για κάθε µεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων από τις ιδρύτριες τράπεζες προς τις θυγατρικές τους εταιρίες 
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του παρόντος άρθρου, η οποία δεν γίνεται µε µορφή εισφοράς ή και αντιστρόφως για 
κάθε µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τις εταιρίες του παρόντος άρθρου 
προς τις ιδρύτριες τράπεζες (παρ.2β). Για τις µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων 
των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τα τυχόν συµβολαιογραφικά 
έξοδα, τα έξοδα εγγραφής στα δηµόσια βιβλία κ.λ.π. υπολογίζονται µε βάση τις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4171/1961, όπως ισχύει σήµερα (παρ.2γ 1). Κατ' εφαρµογή 
δε του άρθρου 2 παρ.6 του Ν. 4171/1961 "περί λήψεως γενικών µέτρων για την 
υποβοήθηση της οικονοµίας της χώρας", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
Ν.∆.916/1971, επί µεταβιβάσεων ακινήτων από τις ιδρύτριες τράπεζες προς τις κατά 
τα ανωτέρω συνιστώµενες θυγατρικές τους εταιρίες τα δικαιώµατα των 
υποθηκοφυλάκων που ενδιαφέρουν την ένδικη υπόθεση, δεν µπορούν να υπερβούν 
τις 3.000 δραχµές. Από τις ως άνω διατάξεις, ενόψει και της εισηγητικής εκθέσεως 
του νόµου, που αναφέρει ότι η ρύθµιση της ως άνω διατάξεως επιβλήθηκε: "α)για την 
εξυγίανση του ισολογισµού των τραπεζών από τις επισφαλείς τους απαιτήσεις και 
από συµµετοχές, υποκείµενες σε σοβαρή απαξίωση, όπως είναι π.χ. οι συµµετοχές σε 
προβληµατικές και υπερχρεωµένες επιχειρήσεις, β)για τη δηµιουργία καταλλήλων 
φορέων διεξαγωγής factoring και εκκαθάρισης επιχειρήσεων, η οποία προβλέπεται 
από το Ν.1947/1991 και γ)για τη δηµιουργία ευλύγιστων φορέων, οι οποίοι µε 
γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες θα µπορούν να προβαίνουν στη ρευστοποίηση 
ακινήτων και συµµετοχών τραπεζών, προκειµένου οι τελευταίες να περιορίσουν τις 
ακινητοποιήσεις τους, στα πλαίσια της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας της ΕΟΚ", ο 
περιορισµός των δικαιωµάτων των υποθηκοφυλάκων σε πάγιο ποσό µέχρι 3.000 
δραχµών για τις µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε αξίας δεν 
δικαιολογείται από λόγους γενικοτέρου δηµοσίου ή κοινωνικού συµφέροντος. 
Αντιθέτως ο περιορισµός των δικαιωµάτων µε τα οποία, προσδιορισµένα γενικώς και 
µε βάση αντικειµενικά κριτήρια σε αναλογικό ποσοστό επί του αντικειµένου κάθε 
πράξεως, ο δηµόσιος λειτουργός άµισθος υποθηκοφύλακας συµµετέχει στην 
οικονοµική ζωή της χώρας, αποβλέπει στη διευκόλυνση επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, που δυνητικώς κατά το οικονοµικό συµφέρον τους θα αναλάµβαναν 
οι τράπεζες. Πλέον τούτου, ενόψει των στρατηγικής σηµασίας παρεχοµένων, µε τη 
ρύθµιση αυτή του Ν.1969/1991, δυνατοτήτων στις τράπεζες, το ισχύον κατά το χρόνο 
δηµοσιεύσεώς του αναλογικό ποσοστό 1� επί της αξίας του απαλλοτριουµένου 
(άρθρα 3, 5, 12, 16 Ν.325/1976, 20 παρ.5-7 Ν.2145/1993), αποτελεί όλως ασήµαντο 
παράγοντα στις τραπεζικές επιλογές µε βάση το νόµο αυτό. Ο δραστικός δε 
περιορισµός των δικαιωµάτων των αµίσθων υποθηκοφυλάκων σε πάγιο ποσό 3.000 
δραχµών, ενόψει και του ότι οι παραπάνω επιλογές συνδέονται µε µεταβιβάσεις 
αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, αποτελεί δυσανάλογη συµµετοχή τους στην 
πραγµατοποίηση του ως άνω σκοπού της ρυθµίσεως του Ν.1969/1991. Εντεύθεν, ο 
κατά τα άνω περιορισµός των δικαιωµάτων του αµίσθου υποθηκοφύλακα, 
προσδιορισµένων µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, κατά τον προβλεπόµενο από τις 
προαναφερθείσες διατάξεις τρόπο, δεν είναι σύµφωνος µε την αρχή της 
αναλογικότητας, ως µη αναγκαίος, απρόσφορος και δυσανάλογος ενόψει του 
επιδιωκοµένου µε αυτόν σκοπού (Πρβλ.ΟλΑΠ 10/2003).  
- Το Εφετείο, το οποίο, µε την προσβαλλοµένη απόφασή του, έκρινε ότι, επί 
µεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων κατά το Ν.1969/1991, τα δικαιώµατα του 
αµίσθου υποθηκοφύλακα περιορίζονται στο πάγιο ποσό των 3.000 δραχµών, 
εσφαλµένως ερµήνευσε τις διατάξεις των άρθρων 3, 5, 12, 16 Ν.325/1976, 20 παρ.5-7 
Ν.2145/1993 και παρέλειψε να εφαρµόσει αυτές και τη συνταγµατική αρχή της 
αναλογικότητας. Εποµένως αµφότεροι οι λόγοι αναιρέσεως, όπως συµπληρώθηκαν 
µε το δικόγραφο των προσθέτων, εκ του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, είναι βάσιµοι.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 5, 25,  
Νόµοι: 325/1976, άρθ. 3, 5, 12, 16,  
Νόµοι: 1969/1991, άρθ. 84,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 841 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- O εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1186/2009, ΑΠ 1126/2009). Στην περίπτωση κατά 
την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 236/2009, ΑΠ 12/2009). Στους 
κανόνες του ουσιαστικού δικαίου περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, γενικοί (αρ. 173 και 200 ΑΚ) και ειδικοί, όταν ο νόµος αποδίδει 
ορισµένη έννοια σε σιωπηρή δήλωση βουλήσεως, σε έλλειψη δηλώσεως βουλήσεως 
ως προς κάποιο σηµείο ή σε περίπτωση αµφιβολίας. Παραβιάζονται δε οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών όταν το δικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, 
έστω και έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δηλώσεως 
βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς, για τη διαπίστωση της αληθινής 
έννοιας των δηλώσεων, καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε κενό ή 
ασάφεια της ερµηνευοµένης δικαιοπραξίας και προσέφυγε στους κανόνες της καλής 
πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, µε την ερµηνεία όµως που έδωσε παραβίασε 
τους κανόνες αυτούς (ΑΠ 1728/2008, ΑΠ 1703/2008, ΑΠ 1076/2008, ΑΠ 
1183/2007).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 558 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Παραβίαση διδαγµάτων της 
κοινής πείρας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, αναίρεση επιτρέπεται και αν 
παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 
του ΑΚ, οι οποίοι όµως εφαρµόζονται τότε µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά 
την ανέλεγκτη αναιρετικά, ως προς αυτό, κρίση του, διαπιστώνει ότι υπάρχει στη 
σύµβαση κενό ή αµφιβολία ως προς τη δήλωση της βούλησης των συµβαλλοµένων. 
Εποµένως, τότε µόνο ιδρύεται ο πιο πάνω λόγος αναίρεσης, όταν από την 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας διαπίστωσε 
ευθέως ή εµµέσως ότι υπάρχει κενό ή αµφιβολία στις δηλώσεις των συµβαλλοµένων 
και παρόλα αυτά δεν εφάρµοσε τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών. Το 
στοιχείο αυτό, ότι το δικαστήριο της ουσίας διαπίστωσε κενό ή αµφιβολία στις 
δηλώσεις των συµβαλλοµένων, πρέπει να επικαλείται ο αναιρεσείων για να είναι 
ορισµένος ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Εξάλλου, ως διδάγµατα της κοινής πείρας 
θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται επαγωγικώς από την καθηµερινή 
παρατήρηση της εκτίµησης της 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 5 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, για 
να είναι δε ορισµένος ο λόγος αυτός πρέπει να εκτίθεται περαιτέρω 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 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.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ είναι δυνατόν να φέρεται ότι 
πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση γιατί παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
αλλά στην πραγµατικότητα πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση κατά την εκτίµηση 
των αποδείξεων υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 975, 1045,  
ΚΠολ∆: 68, 558, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 887 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παράλειψη κήρυξης ακυρότητας. 
- Στο άρθρο 173 ΑΚ ορίζεται ότι "κατά την ερµηνεία της δήλωσης βουλήσεως 
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις". Στο άρθρο 200 ΑΚ 
ορίζεται ότι "οι συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπ' όψη και τα συναλλακτικά ήθη". Οι διατάξεις αυτές παραβιάζονται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διάγνωση ασάφειας ή ατέλειας κατά τη διατύπωση 
της βουλήσεως ή οποιασδήποτε αµφιβολίας ως προς την έννοιά της, παραλείπει να 
προσφύγει στους κανόνες που τίθενται µε αυτές για τη συναγωγή της προσήκουσας 
ερµηνείας ή να παραθέσει τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή τους (ΑΠ 357/2010). Οι ίδιες διατάξεις, όµως, παραβιάζονται και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, αν και ρητώς δέχεται ότι η υπό αξιολόγηση δήλωση 
βουλήσεως είναι σαφής και δεν έχει ανάγκη ερµηνείας, σιωπηρώς καταφάσκει την 
ανάγκη αυτή, διότι προβαίνει σε αναζήτηση του πράγµατι ηθεληµένου νοήµατος της 
υπό αξιολόγηση δηλώσεως µε συσχέτιση των επί µέρους εκφράσεων των 
ενδιαφεροµένων ή άλλων, προηγουµένων ή µεταγενεστέρων δηλώσεων αυτών, µε 
χρησιµοποίηση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων ή µε ενδοιαστικές εκφράσεις ή 
επιχειρήµατα, τα οποία αναδεικνύουν προσπάθεια ερµηνείας της δηλώσεως 
βουλήσεως, κατά την οποία δεν έγινε εφαρµογή των ερµηνευτικών κανόνων που 
προαναφέρθηκαν (ΟλΑΠ 324/1978, ΑΠ 253/2010). Τέλος, οι ίδιες διατάξεις 
παραβιάζονται και όταν το δικαστήριο της ουσίας προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, 
δηλαδή όταν η ερµηνεία που δίδεται από αυτό ως προς το περιεχόµενο της υπό 
αξιολόγηση δηλώσεως δεν είναι σύµφωνη προς τους κανόνες των ΑΚ 173 και 200. Η 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η δήλωση βουλήσεως είναι σαφής ή ασαφής 
και ότι, αντιστοίχως δεν έχει ή έχει ανάγκη ερµηνείας, αποτελεί εκτίµηση πραγµάτων 
και, συνεπώς, δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 103/2010). Η παράλειψη, 
όµως, του δικαστηρίου της ουσίας να προσφύγει στην εφαρµογή των ερµηνευτικών 
κανόνων, στις περιπτώσεις που αυτή είναι επιβεβληµένη και η ορθότητα της κρίσεως 
αυτού ως προς τη δοθείσα ερµηνεία της δικαιοπρακτικής βουλήσεως, ελέγχονται 
αναιρετικώς, διότι ανάγονται στην εφαρµογή διατάξεων ουσιαστικού δικαίου 
(ΚΠολ∆ 561 παρ.1, ΑΠ 1179/1996, ΑΠ 1139/1980). Εξ άλλου, κατά το άρθρο 559 
αρ.1 και αρ.19 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, "αν παραβιάσθηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών" και "αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης". 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση 
"αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών". Ο λόγος αυτός, όµως, δεν ιδρύεται 
αν παραβιάσθηκαν διατάξεις δικονοµικού δικαίου, των οποίων η µη ορθή ερµηνεία ή 
εφαρµογή θα µπορούσε να ελεγχθεί µόνο µε κάποιον από τους ειδικούς λόγους, που 
προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις στο άρθρο 559 ΚΠολ∆.  
- Για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 14 περ. β' 
ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται αναίρεση "αν το δικαστήριο παρά το νόµο 
δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο", απαιτείται όχι µόνο 
να εκτίθεται στο αναιρετήριο σε τι συνίσταται η ακυρότητα, η έκπτωση από 
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συγκεκριµένο δικαίωµα ή το απαράδεκτο, αλλά και να αναφέρεται ότι ο σχετικός 
ισχυρισµός είχε προβληθεί από τον αναιρεσείοντα στο δικαστήριο της ουσίας 
(ΚΠολ∆ 562 παρ.2, ΑΠ 502/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 628 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 του ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 
ΟλΑΠ 4/2005 ). Οι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ 
εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας κατά την 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, διαπιστώνει ότι υφίσταται κενό στη σύµβαση ή ότι 
γεννιέται αµφιβολία για την έννοια των δηλώσεων βουλήσεως. Παραβιάζονται δε οι 
κανόνες αυτοί όταν το ∆ικαστήριο, παρά τη διαπίστωση έστω και έµµεσα, κενού ή 
αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να 
προσφύγει σ` αυτούς, για τη διαπίστωση της αληθινής έννοιας των δηλώσεων ή να 
παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, µε την έννοια ότι το 
ερµηνευτικό πόρισµα στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας κατέληξε (το 
δικαστήριο), δεν είναι σύµφωνο µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΟλΑΠ 
26/2004). Για να είναι ορισµένος ο παραπάνω λόγος αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο, ότι το δικαστήριο της ουσίας, ενώ διαπίστωσε αµέσως ή εµµέσως 
ύπαρξη κενού ή ασάφειας, δεν προσέφυγε στους άνω ερµηνευτικούς κανόνες (ΑΠ 
1388/2010, ΑΠ 60/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 132 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Ερµηνεία διαθήκης. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- O προβλεπόµενος από τον αριθµό 1 εδ. α' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως για παραβίαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών ιδρύεται, 
όσον αφορά την διαθήκη, όταν το δικαστήριο της ουσίας, ενώ διαπιστώνει αµέσως ή 
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εµµέσως, κατά µη υποκείµενη σε αναιρετικό έλεγχο κρίση, την ύπαρξη σ' αυτή κενού 
ή αµφιβολίας, δεν προσφεύγει για την άρση αυτών στους ερµηνευτικούς κανόνες των 
διαθηκών, όχι δε και όταν η µη προσφυγή στους εν λόγω κανόνες οφείλεται στο ότι, 
κατά την επίσης µη υποκείµενη σε αναιρετικό έλεγχο κρίση του, δεν υπάρχει κενό ή 
ασάφεια στη διαθήκη.  
- Kατά τον αριθµ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆., αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Έλλειψη δε ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής υπάρχει όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται 
ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε (ΟλΑΠ 26/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 231 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, δηλαδή των γενικών και 
αφηρηµένων αρχών για την εξέλιξη των πραγµάτων, οι οποίες αντλούνται από την 
εµπειρική πραγµατικότητα µε τη βοήθεια της επιστηµονικής έρευνας ή της 
επαγγελµατικής ενασχολήσεως, ιδρύει λόγο αναιρέσεως µόνον όταν αυτά αφορούν 
την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτούς των πραγµατικών 
γεγονότων και όχι για τη διαπίστωση αυτών. Ειδικότερα αυτό συµβαίνει όταν το 
δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της 
κοινής πείρας για να ανεύρει µε βάση αυτά την έννοια κανόνος του δικαίου, ιδίως 
όταν αυτός περιέχει αόριστες νοµικές έννοιες ή για να υπαγάγει ή όχι τα πραγµατικά 
γεγονότα της διαφοράς στον κανόνα αυτόν (ΑΠ 2075/2007, ΑΠ 1506/2007, ΑΠ 
1445/2007, ΑΠ 1188/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθή χωρίς απόδειξη. Ο όρος "πράγµατα" είναι ταυτόσηµος του αντιστοίχου 
όρου του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, δηλαδή θεωρούνται ουσιώδεις για την έκβαση 
της δίκης νοµίµως προταθέντες πραγµατικοί ισχυρισµοί, θεµελιωτικοί αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως, αντενστάσεως κ. λ. π., όχι δε και οι αρνητικοί, των ουσιωδών 
κατά τα άνω ισχυρισµών, ισχυρισµοί του διαδίκου ή τα, επιχειρήµατα των διαδίκων ή 
τα συµπεράσµατα του δικαστηρίου και των διαδίκων από την εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΑΠ 1731/2008, ΑΠ 701/2008). Η πρακτική σηµασία του λόγου αυτού 
αναιρέσεως µειώθηκε µετά τον περιορισµό της προδικαστικής αποφάσεως µε τους Ν. 
2207/1994 και 2479/1997, αφού για την ίδρυση του πρέπει το δικαστήριο να ήταν 
υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση (ΟλΑΠ 12/1991). Συνεπώς ο λόγος 
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αυτός δεν ιδρύεται στις διαδικασίες των µονοµελών πρωτοδικείων (ΑΠ 1248/2006, 
ΑΠ 235/2004, ΑΠ 418/2007, ΑΠ 555/1993).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 708 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 1α'του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για παραβίαση 
των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν 
δέχεται, ούτε και εµµέσως, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας ως προς τη 
δικαιοπρακτική βούληση των µερών, οπότε και δεν έχει ανάγκη και εντεύθεν 
υποχρέωση να προσφύγει στους σχετικούς ερµηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173 
και 200 του ΑΚ για την ανεύρεση της αληθούς βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων.  
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 1β'του ίδιου άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για 
παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύεται µόνο αν τα διδάγµατα αυτά 
αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων 
σ' αυτούς, όχι δε και τη βασιµότητα των περιστατικών που αποτέλεσαν το 
αντικείµενο της αποδείξεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 361, 681 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 279 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος 
δεν επιτρέπει. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 341 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε µέχρι την 28η 
Μαΐου 1993, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πολυµελή δικαστήρια δεν εκδίδουν 
αµέσως οριστική απόφαση, τα δικαστήρια αυτά εκδίδουν πράξη, µε την οποία 
τάσσουν αποδείξεις. Η ανωτέρω πράξη, η οποία δεν περιέχει αιτιολογία ούτε 
οριστικές διατάξεις και περιλαµβάνει τα στις προηγούµενες διατάξεις αναφερόµενα 
στοιχεία, ορίζει και το θέµα αποδείξεως, το οποίο πρέπει να διαλαµβάνει τους 
ουσιώδεις πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, οι οποίοι αµφισβητούνται και 
δεν έχουν εισέτι αποδειχθεί. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 
2915/2001, ο οποίος (νόµος) κατήργησε, µεταξύ άλλων, και τις διατάξεις των άρθρων 
341 έως 345 ΚΠολ∆, αι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς 
υποθέσεις των οποίων η πρώτη συζήτηση έχει προσδιορισθεί να γίνει µετά την 
έναρξη της ισχύος των σχετικών διατάξεων, ενώ στις υποθέσεις, των οποίων η πρώτη 
συζήτηση έχει προσδιορισθεί να γίνει στο χρονικό διάστηµα µεταξύ δηµοσίευσης και 
έναρξης ισχύος του αντιστοίχου κεφαλαίου, καθώς και στις λοιπές, εκκρεµείς, κατά 
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την έναρξη ισχύος του κεφαλαίου τούτου, δίκες, εφαρµόζονται οι διατάξεις που 
ίσχυαν µέχρι την ισχύ του παραπάνω νόµου. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 
αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε µέχρι την τροποποίηση του µε τον ανωτέρω Ν. 
2915/2001 (αρθρ. 17 παρ. 2, σε συνδ. µε το άρθρο 15 του Ν. 2943/2001), ιδρύεται 
λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο, παρά το νόµο, δέχθηκε πράγµατα, που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθή χωρίς απόδειξη. Αυτό συµβαίνει 
και όταν λαµβάνει υπόψη προσκοµισθείσες αποδείξεις, καίτοι δεν συντρέχει 
περίπτωση επιτρεπτής λήψεως υπόψη αυτών (αποδείξεων), χωρίς προηγουµένη 
απόφαση ή πράξη αποδείξεων. Η παράβαση αυτή συντελείται και όταν, κατά την 
τακτική διαδικασία, αµφισβητείται η γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, οπότε, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 457, 336 παρ. 3, 339, 340 και 395 ΚΠολ∆, δεν 
είναι δυνατή η χρησιµοποίηση αυτού χωρίς διάταξη σχετικής αποδείξεως, ούτε προς 
άµεση απόδειξη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εφόσον προϋπόθεση 
τούτου είναι το βέβαιο και αναµφισβήτητο του γεγονότος, το οποίο αποτελεί τη βάση 
του τεκµηρίου (ΑΠ 72/2008, 1739/2007). Το βάρος αποδείξεως της γνησιότητας του 
εγγράφου έχει ο διάδικος που προσκοµίζει και επικαλείται αυτό, σύµφωνα µε το 
άρθρο 338 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1616/2001).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.11α' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει. Με τη διάταξη αυτή, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση της αρχής της συζητήσεως (άρ.106), διασφαλίζεται η 
συµµόρφωση προς τα άρθρα 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆, ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νοµίµως προσκοµίζουν και 
επικαλούνται οι διάδικοι και µόνον αυτά (ΑΠ 332/1987). Έτσι, αν το δικαστήριο, 
στην περίπτωση κατά την οποία αµφισβητηθεί η γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, 
χωρίς προηγουµένως να εξετάσει κατά νόµο την άρνηση της γνησιότητάς του, λάβει 
υπόψη του το έγγραφο αυτό, τότε υποπίπτει στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αρ.11α' 
ΚΠολ∆, αφού εκτιµά έγγραφο πριν διαπιστώσει αν εµπίπτει στα επιτρεπόµενα ή µη 
επιτρεπόµενα από το νόµο αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 72/2008, ΑΠ 655/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2011, σελίδα 1255  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 865 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Λήψη αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. Ένορκες βεβαιώσεις. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρ.559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 
και αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν 
προσκοµίσθηκαν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής που προκύπτει και από τον 
συνδυασµό της προς τις διατάξεις των άρ. 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β' , 346 και 453 παρ. 
1 ΚΠολ∆ ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων 
δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις 
προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση του αποδεικτικού µέσου και δη 
εγγράφου, όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Ειδικότερα, 
προκειµένου για ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, οι 
οποίες σύµφωνα µε το άρ. 671 παρ. 1 εδ.δ' ΚΠολ∆ αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό 
µέσο σε σχέση µε τα έγγραφα και λαµβάνονται υπόψη αν έχουν δοθεί ύστερα από 
κλήτευση του αντιδίκου 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την βεβαίωση, είναι σαφής 
και ορισµένη η επίκλησή τους, όταν στις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκοµίζει 
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γίνεται σαφής προσδιορισµός των στοιχείων τους, δηλ. του αριθµού τους, του 
οργάνου ενώπιον του οποίου έγιναν κ.λ.π. Η επίκληση αυτή µπορεί να γίνει είτε µε 
τις προτάσεις της συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλοµένη απόφαση, 
είτε µε αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των 
προσκοµιζοµένων προτάσεων προηγουµένης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και 
ορισµένη επίκληση του αποδεικτικού µέσου, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρ. 240 
ΚΠολ∆, ενώ η ενσωµάτωση των προτάσεων προηγουµένων συζητήσεων, στις οποίες 
µνηµονεύονται τ'αποδεικτικά µέσα, δεν συνιστά νόµιµη επίκλησή τους (ΟλΑΠ 
23/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 671, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 996 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης αν ο αιτών το δηµιούργησε από τις δικές του πράξεις ή από πράξεις 
προσώπων που ενεργούν στο όνοµά του, εκτός αν πρόκειται για λόγους που αφορούν 
τη δηµόσια τάξη. Αποδεικτικά µέσα. Μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνοµιλίας. 
Εκτίµηση των αποδείξεων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 339, 341, 432 και 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι, για να λάβει υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας και να εκτιµήσει ως 
αποδεικτικό µέσο κάποιο έγγραφο, δεν αρκεί το έγγραφο αυτό να είναι απλώς 
συνηµµένο στη δικογραφία, αλλά πρέπει να γίνεται επίκληση αυτού µε τις προτάσεις. 
Εποµένως, αν το δικαστήριο της ουσίας λάβει υπόψη του έγγραφο του οποίου δεν 
έγινε επίκληση ιδρύεται ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης. 
Όµως, ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται αν η προσβαλλόµενη απόφαση στηρίχθηκε κυρίως 
σε άλλα νόµιµα αποδεικτικά µέσα και µόνον επικουρικώς σε κάποιο αποδεικτικό 
µέσο που δεν είχε προσκοµισθεί ή του οποίου δεν έγινε νόµιµη επίκληση.  
- Κατ' άρθρο 562 παρ. 3 ΚΠολ∆ κανείς δεν µπορεί να δηµιουργήσει λόγο αναίρεσης 
από τις δικές του πράξεις ή από πράξεις προσώπων που ενεργούν στο όνοµά του, 
εκτός αν πρόκειται για λόγους που αφορούν τη δηµόσια τάξη.  
- Για να ιδρυθεί ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για µη λήψη 
υπόψη από το ∆ικαστήριο της ουσίας ένορκης βεβαιώσεως ενώπιον 
Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου, ως ιδιαίτερου, κατά το άρθρο 270 ΚΠολ∆ 
αποδεικτικού µέσου, απαιτείται νόµιµη επίκληση αυτού µε τις προτάσεις κατά τη 
συζήτηση µετά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση. Για να είναι δε 
νόµιµη η επίκληση αυτή πρέπει να γίνεται στις προτάσεις αυτές και επίκληση των 
αναγκαίων για το νόµιµο αυτής ως ιδιαιτέρου αποδεικτικού µέσου, κατά το άρθρο 
270 ΚΠολ∆, στοιχείων και δη του ονόµατος του προσώπου που την έδωσε και 
ενώπιον τινος (Συµ/φου ή Ειρηνοδίκου) δόθηκε, καθώς και ότι αυτή (βεβαίωση) έγινε 
ύστερα από νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου ή ότι ο τελευταίος παραστάθηκε σε 
τρόπο ώστε η από την έλλειψη της νόµιµης κλητεύσεως ακυρότητα να θεραπεύεται.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. β' ΚΠολ∆ (όπως αυτή ισχύει µετά την 
τροποποίηση της µε το ν. 2915/2001 και το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3043/2002), που 
εφαρµόζεται και στη διαδικασία της κατ' έφεση δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολ∆), 
προκύπτει ότι ένορκες βεβαιώσεις λαµβάνονται υπόψη σ' όλα αδιακρίτως τα 
δικαστήρια της ουσίας, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, που δικάζουν κατά την 
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τακτική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές ελήφθησαν ύστερα από κλήτευση 
του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση. Η κλήτευση 
κατά το άρθρο 139 ΚΠολ∆ αποδεικνύεται µόνο µε την έκθεση επιδόσεως και 
ελέγχεται από το δικαστήριο, το οποίο δεν αρκείται στη βεβαίωση περί τούτου του 
Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου, ενώπιον του οποίου δόθηκε η ένορκη βεβαίωση, 
αφού ο τελευταίος δεν είναι αρµόδιος να ελέγξει τούτο. Αν λείπει η προϋπόθεση 
αυτή, η ένορκη βεβαίωση είναι όχι απλώς άκυρη αλλά ανύπαρκτη ως αποδεικτικό 
µέσο µη θεωρούµενη ούτε ως αποδεικτικό µέσο που δεν πληροί τους όρους του 
νόµου και γιαυτό δεν λαµβάνεται υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. 
Εξ άλλου, για να είναι εµπρόθεσµη η δια θυροκολλήσεως επίδοση της κλήσεως προς 
τον αντίδικο πρέπει η κατά το άρθρο 128 παρ. 4 στοιχ. γ' ΚΠολ∆ αποστολή 
ταχυδροµικώς της εγγράφου ειδοποιήσεως για την θυροκόλληση και την εγχείρηση 
απλού αντιγράφου της κλήσεως προς την αρµόδια αστυνοµική αρχή να γίνει προ δύο 
τουλάχιστον εργασίµων ηµερών. 
- Κατά το άρθρο 443 αρ. 3 ΚΠολ∆ ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και οι 
φωτογραφικές ή κινηµατογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη 
µηχανική απεικόνιση, συνεπώς και οι µαγνητοταινίες, αφού αποτελούν την κύρια 
µορφή της φωνοληψίας. Όταν όµως η µαγνητοταινία που προσκοµίζεται ως 
αποδεικτικό µέσο σε πολιτική δίκη αφορά µαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνοµιλίας εν 
αγνοία και χωρίς τη συναίνεση ενός των συνοµιλητών, καθίσταται απαράδεκτο 
αποδεικτικό µέσο, ανεξαρτήτως του προσώπου που επιχείρησε τη µαγνητοφώνηση 
και ασχέτως του χώρου, όπου έγινε η συνοµιλία γιατί αποτελεί ανεπίτρεπτο 
περιορισµό της συνταγµατικά προστατευόµενης ελεύθερης άσκησης της επικοινωνίας 
σύµφωνα µε τα αρ. 2 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδαφ. β' και 19 του Συντάγµατος και αρθ. 8 
ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974, και έχει υπερνοµοθετική ισχύ σύµφωνα µε 
το άρθρ. 28 παρ. 1 του Συντ. Εξαίρεση από την ως άνω απαγόρευση ισχύει µόνον 
χάρη της προστασίας συνταγµατικά υπέρτερων εννόµων αγαθών, όπως λ.χ. η 
ανθρώπινη ζωή. Κάθε άλλη εξαίρεση από την ως άνω απαγόρευση, εισαγόµενη, 
τυχόν µε διάταξη κοινού νόµου, όπως είναι και ο ποινικός κώδικας, είναι ανίσχυρος 
κατά το µέτρο, που υπερβαίνει το κριτήριο της προστασίας συνταγµατικά υπέρτερου 
έννοµου αγαθού (ΟλΑΠ 1/2001).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης για µη λήψη 
υπόψη επικληθέντος και προσκοµισθέντος αποδεικτικού µέσου δεν στοιχειοθετείται, 
αν πρόκειται για αποδεικτικό µέσο που δεν επιτρέπει ο νόµος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η αξιοπιστία των µαρτύρων 
και η εκτίµηση των όσων αυτοί καταθέτουν εναπόκειται στην κυριαρχική κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο δεν είναι υποχρεωµένο να εκθέσει στην απόφασή 
του και τους λόγους για τους οποίους δίνει µεγαλύτερη πίστη στην κατάθεση του ενός 
ή του άλλου µάρτυρα. Εξ άλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561 § 1 ΚΠολ∆ 
η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών γεγονότων και ιδιαίτερα του 
περιεχοµένου εγγράφου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, ενώ ελλείψεις 
ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος δεν συνιστούν ανεπαρκή αιτιολογία, εφ' όσον το πόρισµα διατυπώνεται 
σαφώς.  
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ ιδρύεται µόνο σε σχέση µε 
ουσιώδεις ισχυρισµούς και κεφάλαια παροχής έννοµης προστασίας και όχι σε χέση µε 
τους αρνητικούς της αγωγής ισχυρισµούς ή την επιχειρηµατολογία των διαδίκων ή 
του δικαστηρίου. Ελέγχονται δε µε τον λόγο αυτόν µόνο οι παραβιάσεις κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου και ελλείψεις της νόµιµης βάσης της απόφασης σχετικώς µε την 
εφαρµογή των κανόνων αυτών και όχι παραβιάσεις κανόνων δικονοµικού δικαίου και 
ελλείψεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή τέτοιων κανόνων. Ενώ κατά τα 
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προεκτιθέµενα η απόφαση δεν πάσχει από έλλειψη νόµιµης βάσεως και δεν ιδρύεται 
ο λόγος αυτός (559 αριθ. 19 ΚΠολ∆), όταν οι επισηµαινόµενες ελλείψεις στην 
αιτιολόγηση της απόφασης, ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ιδίως στην 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που εξήχθη από αυτές, εφόσον 
τούτο διατυπώνεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 1/1999). Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται µε πληρότητα και σαφήνεια και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε, ούτε γιατί το δικαστήριο έδωσε µεγαλύτερη 
αξιοπιστία στην κατάθεση ορισµένου µάρτυρα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 340, 443, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1641 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 349 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση συνεκτιµά ελεύθερα όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν νόµιµα οι διάδικοι για την 
απόδειξη των ισχυρισµών τους. Και έχει µεν υποχρέωση το δικαστήριο να 
αιτιολογήσει την απόφασή του, ν' αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, όχι όµως και να κάµει ειδική µνεία 
καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
για άµεση ή έµµεση απόδειξη. Αν όµως από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν 
καθίσταται αδίστακτα βέβαιο ότι ως προς το σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης του 
δικαστηρίου επί ενός ουσιώδους ζητήµατος δεν λήφθηκαν υπόψη, ούτε 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, που µε επίκληση προσκοµίσθηκαν, τότε 
ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1808 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αοριστία λόγων αναίρεσης. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Στο άρθρο 559 αρ.11 περ. γ' ΚΠολ∆ ορίζεται ότι, µεταξύ άλλων περιπτώσεων, 
λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και "αν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν". Εξ άλλου, από 
τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του 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 υπ' όψη 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, από δε την αναφορά στην απόφαση όσων από 
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αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία δεν συνάγεται αναγκαστικά ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα 
µη αναφερόµενα.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 118 αρ.4, 566 παρ.1 και 577 παρ.3 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι στο έγγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται 
κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην 
προσβαλλοµένη απόφαση, ώστε να είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο 
αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆ θεµελιώνει 
η συγκεκριµένη αιτίαση. ∆ιαφορετικά, ο λόγος αναίρεσης απορρίπτεται 
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας, χωρίς να είναι επιτρεπτή η 
συµπλήρωση των στοιχείων που λείπουν µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα. Για να 
είναι ορισµένος ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, ο 
οποίος ιδρύεται αν το δικαστήριο παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, πρέπει να 
προσδιορίζεται συγκεκριµένα τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που φέρεται 
ότι παραβιάστηκε όσο και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα ως προς 
την ερµηνεία και εφαρµογή αυτής. Αν το δικαστήριο της ουσίας ερεύνησε την 
υπόθεση και κατ' ουσίαν, πρέπει στην αίτηση, επί πλέον, να εκτίθενται οι σχετικές 
παραδοχές του δικαστηρίου, υπό τις οποίες συντελέστηκε η παραβίαση (ΑΠ 
778/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 885 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Aπό τα άρθρα 335, 338, 339, 340, 341 και 346 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο 
δικαστής, για να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθ. 11 του ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης. Για την 
ύπαρξη του λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν 
το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις κάποιο 
αποδεικτικό µέσο, το οποίο ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη και το οποίο 
προσκοµίσθηκε µε επίκληση προς απόδειξη ή ανταπόδειξη, κατά τρόπο άµεσο ή 
έµµεσο, γεγονότος που ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 42/2002). 
Ειδικότερα για τις ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες κατά το άρθρο 270 παρ. 2 ΚΠολ∆ 
αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό µέσο, πρέπει να γίνεται µνεία στην 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη, χωρίς να είναι αναγκαία η χωριστή µνηµόνευση της 
κάθε µιας από αυτές, πλην του ότι γι΄ αυτές τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
Όσον αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί εξ αφορµής άλλης δίκης, 
πριν από την άσκηση της αγωγής και προσκοµίζονται µε επίκληση κατά τη συζήτησή 
της, δεν αποτελούν ιδιαίτερα αποδεικτικά µέσα, ώστε να απαιτείται ειδική µνεία 
αυτών στην απόφαση, αλλά αποτελούν απλά έγγραφα που συνεκτιµώνται για τη 
συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εφόσον βέβαια, δεν λήφθηκαν για να 
χρησιµεύσουν ως αποδεικτικά µέσα στη συγκεκριµένη δίκη. Στην περίπτωση αυτή 
αρκεί να βεβαιώνεται από την απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα έγγραφα που 
προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, ώστε να µη καταλείπεται καµία 
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αµφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και το έγγραφο αυτό της ένορκης 
βεβαίωσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 867 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Εξώδικη οµολογία. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ) που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια έµµεση 
απόδειξη. Εξάλλου, η οµολογία, ως αποδεικτικό µέσο, κατά την έννοια των 
διατάξεων των άρθρων 339 και 352 ΚΠολ∆, προϋποθέτει την παραδοχή της αλήθειας 
στοιχείου κατά νόµο αυτοτελούς ισχυρισµού του αντιδίκου ή της αναλήθειας τέτοιου 
ισχυρισµού εκείνου που προβαίνει στην παραδοχή. ∆εν θεµελιώνεται, όµως ο 
σχετικός λόγος, όταν µε αυτόν προβάλλεται µη λήψη υπόψη εξώδικης οµολογίας και 
από την προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη τα έγγραφα, από τα οποία συνάγεται, κατά το λόγο αναιρέσεως, εξώδικη 
οµολογία.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται, 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 πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού 
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. Πράγµατα, επίσης, κατά την έννοια της αµέσως πιο πάνω 
διάταξης, αποτελούν και οι λόγοι έφεσης, που περιέχουν παράπονα κατά της 
πρωτοβάθµιας κρίσης, εφόσον έχουν αυτοτέλεια και η παραδοχή τους συνεπάγεται 
την εξαφάνιση της εκκαλουµένης αποφάσεως (ΟλΑΠ 11/1996). ∆εν θεµελιώνεται, 
όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν 
η απόρριψή του δεν είναι ρητή, αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 352, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 77 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδικασία των διαφορών νια ζηµιές από αυτοκίνητο. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των αρθρ. 335, 338, 339, 340, 591 παρ.1 και 681 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικαστήριο και στην ειδική διαδικασία των διαφορών νια 
ζηµιές από αυτοκίνητο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθηση του, πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι προς απόδειξη των ισχυρισµών τους, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι και αυτοί, που θεµελιώνουν την αγωγή.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11γ ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης κατά της απόφασης του. Αρκεί δε για την ίδρυση του λόγου αυτού και 
µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη τέτοια 
αποδεικτικά µέσα. Ειδικώς, όταν πρόκειται για απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, 
το δίκασαν Εφετείο δεν δεσµεύεται µεν από το περιεχόµενο αυτής και δύναται να 
καταλήξει σε αποδεικτικό πόρισµα αντίθετο εκείνης, πρέπει, όµως, εν όψει της 
σοβαρότητας του αποδεικτικού αυτού στοιχείου, να το αντικρούσει (ΑΠ 143/2011, 
ΑΠ 240/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 681,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 239 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθησή του, ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως 
οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό 
της κρίσεως του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να 
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το όλο 
περιεχόµενό της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αρ.11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο 
διάδικος, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 
14/2005). Εξάλλου, επί παραπόνου για µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει, για το παραδεκτό του λόγου αυτού, να 
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εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενο τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους (ΑΠ 1851/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1517 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου σχετικά µε το βάρος απόδειξης. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέτρων. Βάρος απόδειξης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆, ως εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του 
νόµου για το βάρος της απόδειξης, που θεµελιώνει λόγο αναίρεσης, νοείται η παρά 
τους ορισµούς του άρθρου 338 ΚΠολ∆ κατανοµή του (υποκειµενικού) βάρους της 
απόδειξης, που προϋποθέτει την έκδοση παρεµπίπτουσας απόφασης για αποδείξεις, 
Τέτοια όµως απόφαση δεν εκδίδεται κατά την ειδική διαδικασία εκδίκασης των 
διαφορών από πιστωτικούς τίτλους, κατά την οποία, σύµφωνα µε τα άρθρα 643 παρ. 
2, 649 και 654 παρ. 2 ΚΠολ∆, οι διάδικοι, έως το τέλος της συζήτησης στο 
ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 496/2008, ΑΠ 1096/1993, 
1046/1999). Εξάλλου, ο από την ίδια ως άνω διάταξη λόγος αναίρεσης ιδρύεται όχι 
µόνο όταν έγινε εσφαλµένη κατανοµή του υποκειµενικού βάρους απόδειξης µε 
έκδοση προδικαστικής απόφασης αλλά και όταν, κατ' εσφαλµένη εφαρµογή του 
νόµου ως προς το αντικειµενικό βάρος απόδειξης, επιρρίφθησαν οι συνέπειες από τη 
µη απόδειξη πραγµατικών περιστατικών στον διάδικο που δεν φέρει το βάρος αυτό, 
κάτι όµως που δεν συµβαίνει, όταν ο αγωγικός ισχυρισµός αποδεικνύεται από τα 
προσκοµιζόµενα από τον ενάγοντα, που έχει το βάρος αποδείξεώς του, αποδεικτικά 
στοιχεία, και όχι διότι ο εναγόµενος δεν απέδειξε τα πραγµατικά περιστατικά του 
προβλήθέντος προς αντίκρουση αυτών ισχυρισµού του (ΑΠ 1383/2008).  
- 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 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. Η παράβαση της 
υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ` του 
ΚΠολ∆ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που 
επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα 
τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005 και 
2/2008). Εξάλλου, επί παραπόνου για µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει, για το παραδεκτό του λόγου αυτού, να 
εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενό τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους.  
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- Η διάταξη του άρθρου 338 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία καθορίζει το βάρος αποδείξεως 
από τους διαδίκους των πραγµατικών γεγονότων που είναι αναγκαία για να 
υποστηρίξουν την αυτοτελή αίτηση ή ανταίτησή τους, είναι καθαρώς δικονοµική, 
γιατί δεν ρυθµίζει τις προϋποθέσεις δηµιουργίας, αλλοιώσεως ή καταργήσεως του 
ασκούµενου µε την αγωγή, ανακοπή, ένσταση κλπ δικαιώµατος, αλλά θεσπίζει ποιος 
από τους διαδίκους έχει το βάρος αποδείξεως του ισχυρισµού του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την ανωτέρω διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003,12/2000, 3/1997), όχι δε οι 
αιτιολογηµένες αρνήσεις ή οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
ούτε οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997) ή τα προσκοµιζόµενα 
από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα και τα πραγµατικά περιστατικά που 
προκύπτουν απ' αυτά. Σε προβολή δε του λόγου αυτού αναιρέσεως νοµιµοποιείται ο 
διάδικος που είχε προτείνει τον ισχυρισµό, όχι δε και ο αντίδικός του (ΑΠ 572/1984, 
ΑΠ 881/1988).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 338, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 727 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποδοχή κατά παράβαση νόµου ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασµένο. 
- Από το άρθρο 559 αριθ. 16 περ. α' ΚΠολ∆ που ορίζει ότι αναίρεση συγχωρείται αν 
το δικαστήριο κατά παράβαση νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει 
δεδικασµένο, συνάγεται ότι στον έλεγχο του Αρείου πάγου υπόκειται τόσο η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας περί του αν τα υπ' αυτού γενόµενα δεκτά πραγµατικά 
περιστατικά συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου και αν τούτο έχει την έκταση 
και τα αποτελέσµατα που του προσέδωσε η απόφαση, όσο και η κρίση περί της 
συνδροµής ή µη των κατά το άρθρο 324 του ΚΠολ∆ πραγµατικών προϋποθέσεων 
αυτού, εφόσον στηρίζεται µόνο επί διαδικαστικών εγγράφων, η εκτίµηση του 
περιεχόµενου των οποίων υπόκειται, κατά το άρθρο 561 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, 
στον αναιρετικό έλεγχο για την έρευνα της βασιµότητας του προβαλλόµενου λόγου 
αναιρέσεως. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των άρθρων 322 παρ. 1 και 324 ΚΠολ∆., το 
δεδικασµένο αφορά το δικαίωµα, το οποίο είχε µε την αγωγή προβληθεί, µε βάση την 
επικληθείσα συγκεκριµένη ιστορική και συνακόλουθη νοµική αιτία. ∆εν γεννάται 
δεδικασµένο ως προς άλλες ιστορικές βάσεις που θα ήταν δυνατόν να στηρίξουν το 
δικαίωµα και το ίδιο αγωγικό αίτηµα, οι οποίες όµως δεν είχαν προβληθεί µε την 
αγωγή και επί των οποίων εποµένως το δικαστήριο δεν έκρινε. Ο ενάγων, ο οποίος 
είχε στηρίξει το αγωγικό αίτηµα σε ορισµένη ιστορική αιτία, δεν κωλύεται, αν η 
αγωγή εκείνη απορρίφθηκε, να στηρίξει µε νέα αγωγή του όµοιο αίτηµα σε διάφορη 
ιστορική αιτία. Η βάση όµως επί της οποίας το δικαστήριο έκρινε, καθώς και ο λόγος 
της απόρριψης, κρίνεται από την ίδια την απορριπτική απόφαση. ∆ιότι αυτή 
αναγκαίως αξιολόγησε την αγωγή, επί της οποίας έκρινε και αποφάνθηκε επί της 
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ιστορικής αιτίας της, η δε επ'αυτής κρίση της παράγει δεδικασµένο, η έκταση του 
οποίου καθορίζεται από την αιτιολογία της απόρριψης. Προκειµένου, εποµένως, να 
εξεταστεί, αν υφίσταται από προηγηθείσα τελεσίδικη απόφαση δεδικασµένο, το οποίο 
κωλύει την έρευνα του ήδη µε νέα αγωγή φερόµενου προς κρίση, βάσει ορισµένης 
ιστορικής αιτίας, αιτήµατος, θα ληφθεί υπόψη η αιτιολογία της πρώτης απόφασης 
όσον αφορά την ιστορική αιτία επί της οποίας έκρινε και ο λόγος της απόρριψης 
(ΟλΑΠ 15/98, ΑΠ 166/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 322, 324, 559 αριθ. 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1626 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Απαράδεκτοι 
λόγοι αναίρεσης. Παραµόρφωση εγγράφου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Έκτακτη χρησικτησία. Συνέχιση της δίκης από διάδικο που ενηλικιώθηκε. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 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). Εξάλλου "ζητήµατα" κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλ' όχι και οι ισχυρισµοί 
που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία 
αντλούνται από την εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι ισχυρισµοί που 
συνιστούν επιχειρήµατα για την υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων (ΟλΑΠ 
3/1997).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, 
µε βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Με τον παραπάνω, δηλαδή, λόγο ελέγχεται το 
σφάλµα στη µείζονα πρόταση ή στην υπαγωγή της ελάσσονος στη µείζονα, εφόσον 
υπάρχει σφάλµα και στο διατακτικό.  
- 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 
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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 
δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και τρόπος πρότασης 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.  
- Ο προβλεπόµενος, από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ.), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποιά αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποιά έµµεση 
απόδειξη. Η βεβαίωση, εξάλλου, του δικαστηρίου της ουσίας περί της προσκοµιδής ή 
µη σ' αυτό αποδεικτικού εγγράφου, ως αναγόµενη σε πράγµατα, δεν υπόκειται, κατ' 
εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 561§1 ΚΠολ∆, σε αναιρετικό έλεγχο.  
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- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 63 ΚΠολ∆ όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε 
δικαιοπραξία µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο µε το δικό του όνοµα, ενώ κατά 
τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα όσοι είναι ανίκανοι να 
παρίστανται στο δικαστήριο µε το δικό τους όνοµα εκπροσωπούνται από τους 
νόµιµους αντιπροσώπους τους. Ικανός για κάθε δικαιοπραξία, σύµφωνα µε το άρθρο 
127 ΑΚ, είναι όποιος έχει συµπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του (ενήλικος). Άρα 
ο ανήλικος δεν έχει δικαίωµα να παρίσταται µε το δικό του όνοµα στο δικαστήριο, 
αλλά εκπροσωπείται σ' αυτό από τους δύο γονείς του, οι οποίοι από κοινού ασκούν τη 
γονική µέριµνά του (αρθρ. 1510 ΑΚ). ∆ιάδικος όµως είναι το ανήλικο τέκνο και όχι 
οι γονείς του, οι οποίοι απλώς αναπληρώνουν την έλλειψη ικανότητας του τέκνου να 
παρίσταται το ίδιο στο δικαστήριο µε το δικό του όνοµα. Κατά συνέπεια, σε δίκη µε 
διάδικο ανήλικο τέκνο που δεν έχει περατωθεί, µετά την ενηλικίωσή του, οπότε αυτό 
καθίσταται ικανό για κάθε δικαιοπραξία, εποµένως και για να υπερασπίζεται τα 
δίκαια του, παύει αυτοδικαίως η αντιπροσωπευτική εξουσία του νόµιµου 
αντιπροσώπου του και στο εξής, χωρίς να µεσολαβήσει διακοπή της δίκης κατά τα 
άρθρα 286 επ. ΚΠολ∆, συνεχίζεται πλέον η διαδικασία µε τη συµµετοχή στη δίκη του 
τέκνου που ενηλικιώθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 127, 974, 976, 980, 1041, 1043, 1045, 1510,  
ΚΠολ∆: 63, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 562,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 878 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης 
βάσης της απόφασης δεν ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού αναφέρονται χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία 
καλύπτουν, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας ή την άρνησή 
της. Εξάλλου, για να είναι ορισµένος ο ίδιος αυτός, από το άρθρο 559 αρ. 19 του 
ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για ανεπαρκείς, ειδικότερα, ή αντιφατικές αιτιολογίες 
πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο σε τι συνίσταται η αποδιδόµενη ανεπάρκεια, 
ποιο δηλαδή είναι το ελλείπον και αναγκαίο για την επάρκειά τους στοιχείο, ή η 
αντίφαση των αιτιολογιών και από ποια αντιτιθέµενα µέρη τους προκύπτει η 
αντίφαση αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 151 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
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αιτιολογίες αντιφατικές, ή ανεπαρκής σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (ελλείψει 
αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Ο προβλεπόµενος από το 
άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης µε την έννοια της 
ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες αποκλειστικά στη διατύπωση 
του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη συνδροµή ή µη γεγονότων που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µην µπορεί να 
κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νοµικώς. Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ.2 ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων που 
είναι ανέλεγκτες (άρθ. 561 παρ.1 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 540 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη 
νοµίµου βάσεως. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, συµφωνά µε το νοµό είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην εκτίµηση των αποδείξεων 
που το πόρισµα τους εκτίθεται σαφώς. Εξάλλου, ως "ζητήµατα" των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, 
που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά 
πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που συνέχονται µε την αξιολόγηση και τη 
στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1586 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
-Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων ως αληθών, 
χωρίς να διαταχθεί απόδειξη γι' αυτά. Γαµικές διαφορές. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως δίδεται όταν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση 
ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 328/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός 
της αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 
12/1991, ΑΠ 37/2008).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.10 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για την παρά το νόµο λήψη 
υπόψη πραγµάτων ως αληθών, χωρίς να διαταχθεί απόδειξη γι' αυτά, δεν 
δηµιουργείται όταν, σύµφωνα µε το νόµο, το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να 
διατάξει, µε παρεµπίπτουσα απόφασή του, απόδειξη και αποφαίνεται αµέσως µετά 
από εκτίµηση των στοιχείων της δικογραφίας.  
- Η διάταξη του άρθρου 599 παρ. 2 ΚΠολ∆, η οποία εφαρµόζεται και στις δίκες περί 
διαζυγίου (αρ. 592 παρ. 1α' ΚΠολ∆), ρυθµίζουσα και την προκειµένη υπόθεση, όπως 
ίσχυε µέχρι την κατάργηση της από το άρθρο 20 παρ.2 του Ν.2915/2001, ορίζει ότι το 
δικαστήριο µπορεί και αυτεπαγγέλτως να απορρίψει ως απαράδεκτα µέσα επίθεσης 
και άµυνας, τα οποία προβάλλονται µετά την πρώτη συζήτηση και κατά την κρίση 
του (προβάλλονται) µε φανερό σκοπό να παρελκύσουν τη δίκη. Η διάταξη αυτή 
αποτελεί ειδική εφαρµογή της βασικής αρχής του άρθρου 116 ΚΠολ∆, κατά την 
οποία οι διάδικοι πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες οδηγούν εµφανώς στην 
παρέλκυση της δίκης. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, το δικαστήριο 
της ουσίας σχηµατίζει την ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του για το ότι µέσο επίθεσης 
ή άµυνας που προτάθηκε µετά την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως αποβλέπει 
εµφανώς στην παρέλκυση της δίκης και όχι στην ανεύρεση της ουσιαστικής 
αλήθειας, ερευνώντας αυτεπάγγελτα και εκτιµώντας µε ελεύθερη απόδειξη όλα τα 
στοιχεία που προκύπτουν από τη δικογραφία χωρίς να είναι υποχρεωµένο να διατάξει 
ιδιαίτερη απόδειξη (ΟλΑΠ 12/1991). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 592, 599,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 845 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Αντικατάσταση εσφαλµένων αιτιολογιών. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 522 ΚΠολ∆, µε την άσκηση της έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται 
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται µε την έφεση και 
τους πρόσθετους λόγους. Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ειδικώς, σε σχέση µε την έφεση, 
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την καθιερούµενη από το άρθρο 106 του ΚΠολ∆ γενική αρχή της διάθεσης, σύµφωνα 
µε την οποία 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. Το 
αίτηµα συνεπώς της έφεσης και οι λόγοι αυτής, που το στηρίζουν, οριοθετούν το 
µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Το Εφετείο, για να αποφασίσει αν πρέπει ή 
όχι να εξαφανίσει την εκκαλουµένη απόφαση, είναι υποχρεωµένο να περιορισθεί 
στην έρευνα µόνο των παραπόνων που διατυπώνονται µε τους λόγους της έφεσης ή 
τους πρόσθετους λόγους, και των ισχυρισµών που, ως υπεράσπιση κατά των λόγων 
αυτών, προβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 527 αριθµ. 1 του ΚΠολ∆, ο εφεσίβλητος, 
καθώς και εκείνων των ζητηµάτων η έρευνα των οποίων προηγείται, ως αναγκαίο 
προαπαιτούµενο, για να ληφθεί απόφαση σε σχέση µε τα παράπονα που 
διατυπώνονται µε τους λόγους έφεσης και τα οποία κατά νόµο εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο, όπως είναι το ορισµένο ή η νοµική βασιµότητα της 
αγωγής ή της ένστασης, που αυτεπαγγέλτως τα εξετάζει το Εφετείο, στην περίπτωση 
που µε την έφεση διατυπώνονται παράπονα µόνο για την κρίση ως προς την 
ουσιαστική βασιµότητα αυτών.  
- Η διάταξη του άρθρου 534 του ΚΠολ∆, που προβλέπει αντικατάσταση των 
εσφαλµένων αιτιολογιών και απόρριψη της έφεσης, εάν το διατακτικό της απόφασης 
που έχει προσβληθεί µε έφεση κρίνεται ορθό, δεν παρέχει στο Εφετείο, τη 
δυνατότητα να ερευνήσει παράπονα που δεν προβλήθηκαν µε λόγους έφεσης ή 
ισχυρισµούς που δεν προβλήθηκαν από το εφεσίβλητο ως υπεράσπιση κατά της 
έφεσης, αλλά προϋποθέτει ότι το Εφετείο ενεργεί χωρίς να υπερβαίνει τα 
οριοθετούµενα µε τους λόγους της έφεσης όρια του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος 
της έφεσης. Έτσι, εάν το Εφετείο, χωρίς να εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση, 
αντικαταστήσει την αιτιολογία αυτής, χωρίς σχετικό λόγο εφέσεως, υπερβαίνει τα 
όρια του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως, δηλαδή λαµβάνει υπόψη λόγο 
εφέσεως και συνεπώς "πράγµα", κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, που 
δεν προτάθηκε και έτσι ιδρύεται ο εκ του εδαφίου α' της τελευταίας αυτής διατάξεως 
(άρ. 559 αρ. 8 ΚΠολ∆), προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, τα πορίσµατα 
των αποδείξεων, τα οποία το δικαστήριο εκτιµά ανελέγκτως. "Πράγµατα" υπό την ως 
άνω έννοια αποτελούν και οι λόγοι της εφέσεως ή αντεφέσεως, οι οποίοι αφορούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς (ΟλΑΠ 22/2005, ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 522, 527, 534, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 851 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
Αντιφατικές διατάξεις στο διατακτικό της δικαστικής απόφασης. 
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- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ως "πράγµατα", η µη λήψη των 
οποίων θεµελιώνει το λόγο αναιρέσεως, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί, που θεµελιώνουν την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση, όχι δε 
και τα πραγµατικά επιχειρήµατα, που προτείνονται προς υποστήριξη ή απόκρουση 
των άνω πραγµατικών ισχυρισµών, ούτε τα συµπεράσµατα των διαδίκων από την 
εκτίµηση των αποδείξεων που τείνουν σε ενίσχυση της βάσεως της αγωγής.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται το 
περιεχόµενο στο έγγραφο αυτό ως έχει και όχι πραγµατικά γεγονότα προφανώς 
διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται σ' αυτό. Εξάλλου, για τη θεµελίωση του 
λόγου αυτού αναιρέσεως ως έγγραφα νοούνται µόνο τα αποδεικτικά έγγραφα υπό την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆, που παρέχουν άµεση ή έµµεση απόδειξη 
κατά του αντιδίκου. Εποµένως, δεν αποτελούν έγγραφα επιδεκτικά αναιρετικού 
ελέγχου κατά τον άνω λόγο αναιρέσεως οι εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης, διότι είναι 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο και δεν αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 
559 αριθ.20 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1623/2010, ΑΠ 674/1997). 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν η απόφαση 
περιέχει αντιφατικές διατάξεις στο διατακτικό, ώστε να καθίσταται αδύνατη η 
εκτέλεσή της ή να δηµιουργείται αβεβαιότητα ως προς τη διάπλαση ή τη διάγνωση 
που έλαβε χώρα και όχι όταν η αντίφαση υπάρχει στις αιτιολογίες της απόφασης, 
εκτός αν αυτές επέχουν θέση διατακτικού ή όταν η αντίφαση υπάρχει µεταξύ του 
διατακτικού και του αιτιολογικού της απόφασης (ΑΠ 1678/2005). Συνεπώς, είναι 
απορριπτέος ως απαράδεκτος ο πέµπτος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο, υπό την 
επίκληση του άρθρου 559 αρθ.17 ΚΠολ∆, προβάλλονται αιτιάσεις που αναφέρονται 
σε αντιφάσεις του αιτιολογικού της προσβαλλοµένης απόφασης και µάλιστα σχετικά 
µε την αιτιολόγηση των αποδείξεων, και όχι σε αντιφατικές διατάξεις του 
διατακτικού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 725 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. ∆ύναµη αποδεικτικών µέσων. 
- Ο λόγος αναιρέσεως, που προβλέπεται από το άρθρο 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται 
όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών 
εγγράφων, παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στην θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος. Εποµένως, ο αναιρετικός αυτός λόγος δεν στοιχειοθετείται, αν το 
δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Ο από τον αριθµό 12 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παράβαση των 
ορισµών του νόµου σχετικά µε την δύναµη των αποδεικτικών µέσων ιδρύεται µόνο 
προκειµένου περί αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχουν ορισµένη από το νόµο 
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αποδεικτική δύναµη και όχι ως προς τα ελευθέρως, κατά τον κανόνα του άρθρου 340 
ΚΠολ∆, εκτιµώµενα από το δικαστήριο αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 174 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ ιδρύεται, µεταξύ των άλλων 
περιπτώσεων και όταν το δικαστήριο, παρά τον νόµο, έλαβε υπόψη του "πράγµατα", 
τα οποία δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
"Πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως αυτής είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι 
οποίοι, παραδεκτώς προτεινόµενοι, στηρίζουν κατά νόµον ή δύνανται να στηρίξουν 
αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση των διαδίκων (αγωγή, ένσταση, αντένσταση, ένδικο 
µέσον, ανακοπή κ.λπ.), όχι δε και εκείνοι οι οποίοι συνιστούν αιτιολογηµένην άρνηση 
των ισχυρισµών ή αιτήσεων του αντιδίκου ή επιχειρήµατα προς υποστήριξη των 
απόψεων των διαδίκων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 909 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εικονικότητα. Επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν σε προηγούµενη 
συζήτηση. Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής, ως "πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι θεµελιωτικοί, καταλυτικοί ή διακωλυτικοί ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος, ασκούµενου µε αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
όχι δε οι αιτιολογηµένες αρνήσεις ή οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
έστω και αν αποτελούν περιεχόµενο λόγου έφεσης, ούτε οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι 
ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997) ή τα προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους αποδεικτικά 
µέσα και τα πραγµατικά περιστατικά που προκύπτουν από αυτά.  
- Kατά το άρθρο 240 του ΚΠολ∆ "για την επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν 
σε προηγούµενη συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο αρκεί η επανυποβολή τους 
µε σύντοµη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης 
συζήτησης που τους περιέχουν οι προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης 
προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι δεν είναι νόµιµη η κατ' έφεση επίκληση ισχυρισµού, όταν στις 
προτάσεις ενώπιον του Εφετείου περιέχεται γενική µόνον αναφορά σε όλους τους 
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ισχυρισµούς που ο διάδικος είχε προβάλλει πρωτοδίκως, χωρίς παραποµπή σε 
συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλόµενων πρωτόδικων προτάσεων, που περιέχεται 
σαφής και ορισµένη επίκληση του ισχυρισµού, ή µε ενσωµάτωση των προτάσεων 
προηγουµένων συζητήσεων στις οποίες γίνεται επίκληση του ισχυρισµού στις 
προτάσεις της δευτεροβάθµιας δίκης, (ΟλΑΠ 9/2000, 23/2008).  
- Kατά το άρθρο 138 παρ.1 ΑΚ δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά 
µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου άλλη 
δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα µέρη την 
ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι και όταν ακόµη µεταξύ των όρων που απαιτούνται για 
την κατάρτιση της υπό την εικονική καλυπτόµενης άλλης δικαιοπραξίας είναι 
συστατικός τύπος, αρκεί ότι ο τύπος αυτός τηρήθηκε για την εικονική δικαιοπραξία 
και δεν απαιτείται να προκύπτει από τον τύπο αυτόν και το είδος και γενικότερα το 
περιεχόµενο της καλυπτόµενης δικαιοπραξίας, αλλ' αυτά αποδεικνύονται µε τα 
επιτρεπόµενα εκάστοτε αποδεικτικά µέσα (ΟλΑΠ 36/1998).  
- Tο Εφετείο που έλαβε υπόψη τον ως άνω, ισχυρισµό της αναιρεσίβλητης, περί 
εικονικότητας της συµβολαιογραφικής δηλώσεως των διαδίκων περί εξοφλήσεως του 
τιµήµατος αγοράς των επίδικων ακινήτων και περαιτέρω έκρινε αυτόν νόµιµο και 
βάσιµο κατ' ουσίαν, απορρίπτοντας την ανακοπή του αναιρεσείοντος, παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη πράγµατα, που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Εποµένως, ο υπό στοιχείο 2, κατά το οικείο µέρος του, από το 
άρθρο 559 αρ.8 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως είναι βάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138,  
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 334 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα του 
δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 
558/2008). Για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναιρέσεως, πρέπει να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο ο ισχυρισµός, δηλαδή τα συγκροτούντα αυτόν περιστατικά, όπως 
προβλήθηκαν στο δικαστήριο της ουσίας και να καθορίζεται ο νόµιµος τρόπος 
προβολής του στο πρωτοβάθµιο και της επαναφοράς του στο δευτεροβάθµιο, όταν η 
υπόθεση διήλθε και τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας (ΑΠ 1739/2008, ΑΠ 1730/2008, 
ΑΠ 1632/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 



 

[49] 
 

∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 728 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 560 αρ.1 του ΚΠολ∆, αντίστοιχο του άρθρου 559 αρ. 
1 του ίδιου ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων 
επιτρέπεται αναίρεση, εκτός των περιπτώσεων των αριθµών 2,3 και 4 του ίδιου 
άρθρου 560 για τις οποίες εδώ δεν πρόκειται, και όταν παραβιάστηκε κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ ανέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ή αν εφαρµοσθεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005), η δε 
παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε 
εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7-8/2006). 
- Κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ που έχει εφαρµογή επί των αποφάσεων όλων 
των δικαστηρίων, η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών γεγονότων 
δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, εκτός αν παραβιάστηκαν κανόνες 
δικαίου ή αν υπάρχει λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 19 και 20 του ΚΠολ.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1652 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αλυσιτελής αίτηση αναίρεσης. 
- Εφ' όσον η προσβαλλόµενη απόφαση έχει δύο ισοδύναµες επάλληλες αιτιολογίες, οι 
οποίες στηρίζουν αυτοτελώς η κάθε µία το διατακτικό της, εφ' όσον η µία αιτιολογία 
από αυτές δεν πλήττεται τελεσφόρως και λυσιτελώς µε ειδικό λόγο αναίρεσης, η 
αναίρεση θ' απορριφθεί ως αλυσιτελής κατ' άρθ. 566 παρ.1 και 577 παρ. 3 του 
ΚΠολ∆ όσο απευθύνεται κατά της µίας εκ των δύο αιτιολογιών, εφ' όσον η µη 
πληττόµενη τελεσφόρως αιτιολογία στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της απόφασης 
(ΟλΑΠ 13/1995, 25/1994).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 566, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1611 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Αναίρεση σε περίπτωση απλής 
οµοδικίας. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 553 παρ. 1περ.β ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο 
κατά των οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή 
ερηµοδικίας και έφεση και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή 
την ανταγωγή, δηλαδή απαιτείται η ύπαρξη τελεσίδικης απόφασης (άρθρ. 321 
ΚΠολ∆), κρίσιµος δε χρόνος από τον οποίο κρίνεται ο χαρακτήρας της απόφασης ως 
τελεσίδικης για την άσκηση κατ' αυτής αίτησης αναίρεσης, είναι ο χρόνος της 
άσκησης της αίτησης αναίρεσης µε την κατάθεση του δικογράφου της στον αρµόδιο 
γραµµατέα, όπως το άρθρ. 495 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα ορίζει (ΟλΑΠ 18/2001). Έτσι 
η ύπαρξη ερήµην απόφασης, δηλαδή απόφασης που εκδόθηκε µε την απουσία, 
πραγµατική ή πλασµατική, ενός των διαδίκων, έστω και αν δεν στηρίχθηκε στη 
συναγωγή δυσµενών συνεπειών από την ερηµοδικία του (ΟλΑΠ 15/2001 ΑΠ 
162/1997 1470/2003), ενεργοποιεί αυτόµατα τη δυνατότητα άσκησης κατ' αυτής 
ανακοπής ερηµοδικίας από τον ερηµοδικασθέντα (άρθρ. 502 ΚΠολ∆), µε συνέπεια 
όσο διαρκεί η προθεσµία της ανακοπής ερηµοδικίας να αποκλείεται η άσκηση κατά 
της ερήµην απόφασης αίτησης αναίρεσης, η οποία αν παρόλα αυτά ασκηθεί, είναι 
απορριπτέα αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη (άρθρ. 577 παρ. 1 ΚΠολ∆), αφού σε 
σχέση µε την αναίρεση δεν υπάρχει διάταξη όµοια µε τη διάταξη του άρθρ. 513 παρ. 
1εδ.βπερ.β ΚΠολ∆, που ορίζει ότι κατά των ερήµην αποφάσεων επιτρέπεται έφεση 
ήδη από τη δηµοσίευσή τους, Αντίθετα δηλαδή µε την καθιερούµενη µε τη διάταξη 
αυτή συµπόρευση των προθεσµιών της έφεσης και της ανακοπής ερηµοδικίας, οι 
οποίες συντρέχουν, η αναίρεση κατά ερήµην απόφασης είναι επιτρεπτή µόνον εφόσον 
δεν συγχωρείται κατ' αυτής ανακοπή ερηµοδικίας ή αναλόγως έφεση (ΟλΑΠ 11/1998 
ΑΠ 1051/1993 65/2006 662/2006), δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της διαδοχικής 
άσκησης των προβλεπόµενων ένδικων µέσων. Συνήθως βέβαια η άσκηση απευθείας 
αίτησης αναίρεσης, κατά παράλειψη δηλαδή της ανακοπής ερηµοδικίας και ενώ 
διαρκεί η προθεσµία της (άρθρ. 503 ΚΠολ∆), υποδηλώνει σιωπηρή παραίτηση από το 
δικαίωµα άσκησης ανακοπής ερηµοδικίας (άρθρ.299 ΚΠολ∆), η οποία είναι 
επιτρεπτή και έγκυρη, εφόσον όµως ο υπογράφων το δικόγραφο της αναίρεσης έχει 
την ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα, που απαιτεί το άρθρ. 98 περ. β ΚΠολ∆ (ΑΠ 
78/1999? 1983/2006). Εξ άλλου ενδέχεται να µη συντρέχουν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση οι προϋποθέσεις του άρθρ. 501 ΚΠολ∆ για την άσκηση παραδεκτής και 
βάσιµης ανακοπής ερηµοδικίας. Οι προϋποθέσεις όµως αυτές και γενικότερα οι 
προϋποθέσεις του κύρους της ανακοπής ερηµοδικίας κρίνονται κυριαρχικά µόνο από 
το αρµόδιο γι' αυτή δικαστήριο και δεν ερευνώνται παρεµπιπτόντως από άλλο 
δικαστήριο προκειµένου- σε περίπτωση έλλειψής τους- να κριθεί παραδεκτή η αίτηση 
αναίρεσης κατά της ερήµην οριστικής απόφασης που ασκήθηκε κατά παράβαση της 
αρχής της διαδοχικής άσκησης των ένδικων µέσων (ΟλΑΠ 15/2001).  
Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η άσκηση αίτησης αναίρεσης όσο 
διαρκεί η προθεσµία της ανακοπής ερηµοδικίας, έστω και αν πιθανολογείται η 
απόρριψή της. Μάλιστα αν παραλειφθεί η επίδοση της ερήµην απόφασης, δεν αρχίζει 
καν η προθεσµία άσκησης κατ' αυτής ανακοπής ερηµοδικίας, οπότε αντίστοιχα δεν 
υπάρχει χρονικό όριο για την άσκησή της, αφού σε σχέση µ' αυτή δεν είναι 
θεσπισµένη - και ούτε θα όφειλε να είναι - καταχρηστική προθεσµία αντίστοιχη µε 
την καταχρηστική προθεσµία των άρθρ. 518 παρ. 2 και 564 παρ. 3 ΚΠολ∆, που 
ισχύει για την έφεση και την αναίρεση. Έτσι όµως η παράλειψη επίδοσης της ερήµην 
απόφασης εµποδίζει εξακολουθητικά την άσκηση κατ' αυτής αίτησης αναίρεσης, µε 
απότοκη συνέπεια την αναστολή και της καταχρηστικής προθεσµίας των τριών ετών 
που ισχύει για την αναίρεση και έχει ως αφετηρία τη δηµοσίευση της 
προσβαλλόµενης απόφασης, αφού προϋπόθεση αυτονόητη της προθεσµίας αυτής 
είναι η ύπαρξη απόφασης υποκείµενης οπωσδήποτε σε αναίρεση (ΑΠ 992/1997).  
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- Από το συνδυασµό της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρ. 553 παρ. 1 περ. β 
ΚΠολ∆ µε τις διατάξεις των άρθρ. 74, 75 και 76 παρ. παρ. 1 & 4 του ίδιου Κώδικα 
προκύπτει ότι σε περίπτωση απλής οµοδικίας η εκδοθείσα οριστική απόφαση γίνεται 
αυτοτελώς τελεσίδικη για κάθε έναν από τους οµοδίκους και συνεπώς για όσους 
οµόδικους η απόφαση είναι ήδη τελεσίδικη, είναι αντίστοιχα ως προς τους ίδιους 
προσβλητή έκτοτε και µε αίτηση αναίρεσης, δηλαδή παρόλο που δεν είναι τελεσίδικη 
ως προς τους λοιπούς οµοδίκους. Αντίθετα σε περίπτωση αναγκαίας οµοδικίας, που 
συντρέχει και όταν εξ αιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση δεν 
µπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους οµοδίκους, η οριστική 
απόφαση προσβάλλεται παραδεκτά µε αίτηση αναίρεσης µόνον από τότε που θα 
καταστεί τελεσίδικη ως προς όλους τους οµοδίκους (ΟλΑΠ 18/2001 ΑΠ 2022/2006), 
αφού διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος η υπόθεση που κρίθηκε ήδη από τον Άρειο 
Πάγο για έναν από τους αναγκαίους οµοδίκους να πρέπει να επανακριθεί για τον ίδιο 
στο πλαίσιο µεταγενέστερης αίτησης αναίρεσης άλλου οµοδίκου, αν ληφθεί υπόψη 
ότι η άσκηση ένδικων µέσων από οποιονδήποτε των αναγκαίων οµοδίκων έχει 
αποτελέσµατα και για τους λοιπούς (άρθρ. 76 παρ. 4 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 35, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 74, 75, 76, 299, 313, 495, 513, 518, 553, 564, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 272 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βίαιη διακοπή της δίκης. Οµοδικία σε αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 286, 287, 288, 289, 290, 291 και 292 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η πολιτική δίκη διακόπτεται και µε το θάνατο ενός των οµοδίκων, µε 
αποτέλεσµα την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξεως που ενεργείται µετ' αυτήν 
και πριν την επανάληψή της, εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου 
επήλθε η διακοπή. Επέρχεται δε η διακοπή από της γνωστοποιήσεως του λόγου της 
στον αντίδικο, που µπορεί να γίνει από πρόσωπο δικαιούµενο να επαναλάβει την 
δίκη, ή από τον πληρεξούσιο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του αποβιώσαντος. Η 
επανάληψη της δίκης µπορεί να είναι είτε εκουσία, µε ρητή ή σιωπηρή δήλωση του 
διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή όχι όµως και του οµοδίκου του, έστω και 
αναγκαίου, είτε και αναγκαστική µε πρόσκληση του αντιδίκου ή του οµοδίκου που 
πρέπει να γίνει µε κοινοποίηση δικογράφου, µπορούν δε οι διάδικοι αυτοί να 
προκαλέσουν την επανάληψη και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου 
της διακοπής, µη επικαλούµενοι την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας 
πως η διακοπή έχει επέλθει, η πρόσκληση όµως αυτή δεν µπορεί να επιδοθεί στον 
κληρονόµο του αποβιώσαντος διαδίκου πριν από την παρέλευση της προθεσµίας για 
την αποποίηση της κληρονοµίας, η οποία κατ' άρθρο 1847 εδ. α' του ΑΚ είναι 
τετράµηνη και αρχίζει από την επαγωγή της κληρονοµίας. Εξάλλου οι διατάξεις των 
ως άνω άρθρων εφαρµόζονται και στην αναιρετική διαδικασία (άρθρο 573 παρ.1 
ΚΠολ∆). Περαιτέρω σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 του ΚΠολ∆ αν 
στην αναιρετική δίκη µετέχουν περισσότεροι και δεν κλητεύθηκε κάποιος από 
αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 1847, 
ΚΠολ∆: 576, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραδεκτό λόγων αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1637 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆εν επιτρέπεται προσβολή της απόφασης µε ένδικο µέσο ως προς τα έξοδα, αν δεν 
περιλαµβάνει και την ουσία της υπόθεσης. Αυτεπάγγελτη απόρριψη της αίτησης 
αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 193 ΚΠολ∆ δεν επιτρέπεται προσβολή της απόφασης µε ένδικο 
µέσο ως προς τα έξοδα, αν δεν περιλαµβάνει και την ουσία της υπόθεσης. Σκοπός της 
διάταξης αυτής είναι να περιορίσει τη δυνατότητα αυτοτελούς άσκησης ένδικων 
µέσων µόνο για το κεφάλαιο των δικαστικών εξόδων, στα οποία περιλαµβάνεται κατ' 
άρθρο 189 παρ. 1 ΚΠολ∆ και η αµοιβή του δικηγόρου, χωρίς ταυτόχρονη προσβολή 
της απόφασης και ως προς το κεφάλαιο της ουσίας της υπόθεσης. Η ρύθµιση ισχύει 
για όλα τα ένδικα µέσα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το έκτακτο ένδικο µέσο 
της αίτησης αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 577 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµη ή αν λείπει 
κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και 
αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 1356/2003, 54/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 189, 193, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1471 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 294 εδ. 1, 295 παρ. 1 εδ. 1, 297 ΚΠολ∆, οι οποίες, 
κατ' επιταγή των άρθρων 299, 573 παρ. 1 ΚΠολ∆, εφαρµόζονται και στην αναιρετική 
διαδικασία, ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναιρέσεως, 
χωρίς συναίνεση του αναιρεσίβλητου πριν αυτός προχωρήσει στη προφορική 
συζήτηση της υποθέσεως, η δε παραίτηση γίνεται ή µε δήλωση που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στο αναιρεσίβλητο και σε κάθε 
περίπτωση έχει ως αποτέλεσµα ότι η αναίρεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε.  
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια των άρθρων 233, 573 παρ. 1 , 574 ΚΠολ∆, στην 
αναιρετική δίκη η προφορική συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως αρχίζει µε την στο 
ακροατήριο του δικαστηρίου εκφώνηση της υποθέσεως και ανάγνωση της εκθέσεως 
του εισηγητή, µετά την οποία ο αναιρεσίβλητος δύναται να προβάλλει αντιρρήσεις, 
µε την έννοια ότι έχει έννοµο συµφέρον στην περάτωση της δίκης µε την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως, η πιθανολόγηση του οποίου έχει ως δικονοµικό αποτέλεσµα το 
απαράδεκτο της παραιτήσεως από το δικόγραφο της αναιρέσεως (ΚΠολ∆ 294 παρ. 
2). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 233, 294, 295, 297, 299, 573, 574,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 562 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294, 295 και 297 του ΚΠολ∆, οι 
οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 573 του ίδιου Κώδικα και στη 
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων µπορεί να 
παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναίρεσης µε δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο πριν αυτός προχωρήσει 
στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, οπότε η αναίρεση θεωρείται ότι 
δεν ασκήθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 912 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294 εδ. α, 295 παρ.1 εδ. α, 296 εδ. α, 
297 και 573 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί από το 
δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως χωρίς συναίνεση του αναιρεσιβλήτου πριν ο 
τελευταίος προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της υποθέσεως, ότι αυτός µπορεί 
να παραιτηθεί και από το σχετικό δικαίωµα χωρίς συναίνεση του αναιρεσιβλήτου, 
καθώς και ότι η παραίτηση γίνεται µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε 
δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο, έχει δε ως αποτέλεσµα ότι η αναίρεση 
θεωρείται µη ασκηθείσα.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 233, 573 παρ. 1 και 574 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι στην αναιρετική δίκη η προφορική συζήτηση της υποθέσεως αρχίζει µε 
την εκφώνησή της στο ακροατήριο του δικαστηρίου και την ανάγνωση της εκθέσεως 
του εισηγητή, µετά την οποία ο αναιρεσίβλητος δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις, 
µε την έννοια ότι έχει έννοµο συµφέρον στην περάτωση της δίκης µε την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως, η πιθανολόγηση του οποίου έχει ως δικονοµικό αποτέλεσµα το 
απαράδεκτο της παραιτήσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 233, 294, 295, 296, 297, 573, 574, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 833 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από δικόγραφο αναίρεσης. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 299, 294, 295 παρ. 
1 και 297 του ΚΠολ∆, οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, 
εφαρµόζονται και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, ο αναιρεσείων µπορεί, 
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µε προφορική δήλωσή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, ή µε δικόγραφο, που 
επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο, να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναιρέσεως, 
χωρίς συναίνεση του αναιρεσιβλήτου, πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική 
συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως, µε αποτέλεσµα να θεωρείται ότι η αναίρεση δεν 
ασκήθηκε και έτσι να καταργείται η αναιρετική δίκη που ανοίχτηκε µε την άσκηση 
της αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 299, 294, 295, 297, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 355 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από το 
άρθρ. 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας από εσφαλµένη 
ανάγνωση αποδεικτικού κατά την έννοια των άρθρ. 339 και 432επ. ΚΠολ∆ εγγράφου 
δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το πραγµατικό, δηλαδή ότι 
περιέχει περιστατικά προφανώς διάφορα από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι 
δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο το δικαστήριο ορθώς 
ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων 
θεωρεί ορθό, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράπονο αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, που εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Παραµόρφωση εγγράφου κατά την έννοια του παραπάνω αναιρετικού λόγου συνιστά 
και η παράλειψη του δικαστηρίου να αναγνώσει µέρος του εγγράφου, όταν το µέρος 
αυτό είναι κρίσιµο για την ουσία της υπόθεσης (ΑΠ 1440/2002), δηλαδή για να 
θεµελιώνεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ θα πρέπει 
το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά 
ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο που φέρεται ότι παραβιάσθηκε κατά το περιεχόµενό 
του. ∆εν αρκεί έτσι ότι το συνεκτίµησε απλώς µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να 
εξάρει το περιεχόµενό του σε σχέση µε το αποδεικτικό πόρισµα στο οποίο κατέληξε 
και το οποίο, εξ άλλου, θα πρέπει να είναι επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αναφορικά 
µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 
832/2009, 1627/2010). Ο ίδιος λόγος αναίρεσης για να είναι ορισµένος θα πρέπει στο 
αναιρετήριο να προσδιορίζονται: α) το αληθινό περιεχόµενο του φερόµενου ως 
παραµορφωθέντος εγγράφου, β) το περιεχόµενο που προσέδωσε σ' αυτό η 
προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε από τη σύγκριση να καθίσταται εµφανές το 
διαγνωστικό σφάλµα της, γ) ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο και δ) το επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξ αιτίας της 
παραµόρφωσης του εγγράφου (ΑΠ 194/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 668 
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Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1602 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης αναίρεσης σε περίπτωση µη επίδοσης της απόφασης. 
- Κατά το άρθρο 564 παρ. 3 ΚΠολ∆, αν η απόφαση δεν επιδόθηκε η προθεσµία της 
αναιρέσεως είναι τρία χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της αποφάσεως που 
περατώνει τη δίκη, η τριετής δε ως άνω (καταχρηστική) προθεσµία δεν αναστέλλεται 
κατά το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 Αυγούστου, διότι δεν γίνεται παραποµπή στη 
διάταξη αυτή από το άρθρο 147 παρ. 7 του ίδιου ως άνω Κώδικα. Περαιτέρω, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 11 του Κ. ∆/τος της 26-6/10-7-1944 "περί του Κώδικoς των 
νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου", που ισχύει και µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆ 
(άρθρο 50 παρ. 3 ΕισΝΚΠολ∆) σε όλες τις δίκες του ∆ηµοσίου καµία απολύτως 
προθεσµία δεν τρέχει κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ήτοι από 1/7 έως 
16/9 κάθε έτους (άρθρο 11 παρ. 2 Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων), σε βάρος του 
για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου µέσου. Η αναστολή όµως αυτή, η οποία ισχύει 
όχι µόνο υπέρ του ∆ηµοσίου αλλά και υπέρ των ιδιωτών διαδίκων (ΟλΑΠ 12/2002) 
έχει εφαρµογή µόνο στη γνήσια προθεσµία της αναιρέσεως των 30 (ή 90) ηµερών 
από την επίδοση της αποφάσεως του άρθρου 564 παρ. 1 και 2 του ΚΠολ∆, όχι δε και 
στην καταχρηστική ως άνω τριετή προθεσµία της αναιρέσεως. Η ειδική ως άνω 
ρύθµιση θεσπίσθηκε για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας της προθεσµίας ενδίκων 
µέσων και της αναιρέσεως ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών. 
Αυτός όµως ο κίνδυνος δεν υφίσταται στην περίπτωση της τριετούς προθεσµίας του 
άρθρου 564 παρ. 3 του ΚΠολ∆ Άλλωστε, όταν θεσπίσθηκε αυτή η ειδική ρύθµιση δεν 
προβλεπόταν από τις διατάξεις της Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρα 752, 757 εδ. γ' και 
817 όπως ίσχυαν τότε) προθεσµία προς άσκηση, κατά οριστικής ή τελεσίδικης 
αποφάσεως, ενδίκων µέσων και ειδικότερα αναιρέσεως, η οποία να αρχίζει από τη 
δηµοσίευση της αποφάσεως, όλες δε οι προβλεπόµενες από αυτές τις διατάξεις 
προθεσµίες υπολογίζονταν από την επίδοση της αποφάσεως (ΑΠ 554/ 2008, 
336/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 564, 
ΕισΝΚΠολ∆: 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 325 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης αίτηση αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 564 παρ.2 του ΚΠολ∆ αν ο αναιρεσείων διαµένει στο εξωτερικό ή η 
διαµονή του είναι άγνωστη, η προθεσµία της αναίρεσης είναι ενενήντα ηµέρες και 
αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 143 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, ο δικαστικός πληρεξούσιος που 
διορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 96 ΚΠολ∆ είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για 
όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, στις 
οποίες συµπεριλαµβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης. Έτσι και στον 
πληρεξούσιο, που παραστάθηκε κατά την ενώπιον του Εφετείου δίκη, νόµιµα 
επιδίδεται η εκδοθείσα οριστική απόφαση του Εφετείου.  
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- Κατά το άρθρο 577 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆, "Το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το 
παραδεκτό της αναίρεσης (παρ. 1). Αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει 
κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και 
αυτεπαγγέλτως (§2)". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι το εµπρόθεσµο της 
ασκηθείσας αναίρεσης είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της. Τη συνδροµή της εν 
λόγω προϋπόθεσης εξετάζει ο Άρειος Πάγος και αυτεπαγγέλτως, µε βάση τα 
υποβληθέντα αποδεικτικά έγγραφα στοιχεία της δικογραφίας, απορρίπτει δε την 
αναίρεση αν λείπει η προϋπόθεση αυτή. Αντίθετη ερµηνεία δεν βρίσκει στήριγµα 
ούτε στη διατύπωση του άρθρου 570 παρ.1 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι "οι διάδικοι δεν 
είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν προτάσεις, εκτός αν προβάλλονται ενστάσεις ως 
προς το παραδεκτό και το εµπρόθεσµο της αίτησης αναίρεσης και των πρόσθετων 
λόγων. Οι διάδικοι καταθέτουν τις προτάσεις τους είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τη δικάσιµο", διότι η διάταξη αυτή δεν αποσκοπεί στο να αποκλείσει την από τον 
Άρειο Πάγο αυτεπάγγελτη έρευνα της συνδροµής του εµπροθέσµου της άσκησης της 
αίτησης αναίρεσης, που αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της (ΟλΑΠ 
850/1981). Παρέπεται, ότι αρκεί να προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας η 
έλλειψη της ανωτέρω προϋπόθεσης του παραδεκτού της αναίρεσης για την 
αυτεπάγγελτη έρευνα από τον Άρειο Πάγο, χωρίς να είναι απαραίτητο το από αυτή 
απαράδεκτο να προτείνεται µε προτάσεις που κατατίθενται στην προθεσµία του 
άρθρου 570 παρ.1 ΚΠολ∆. Τέλος αν η αίτηση είναι απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε 
εκπρόθεσµα, τότε και οι ασκηθέντες πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης είναι απορριπτέοι ως 
απαράδεκτοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 143, 564, 570, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 614 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία αίτησης αναίρεσης. Επίδοση. 
- Κατά µεν τις διατάξεις του άρθρου 564 παρ. 1 και 2 του ΚΠολ∆, αν ο αναιρεσείων 
διαµένει στην Ελλάδα, η προθεσµία της αναίρεσης είναι τριάντα ηµέρες, αν δε 
διαµένει στο εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη, η προθεσµία της αναίρεσης 
είναι ενενήντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, κατά δε τις 
διατάξεις του άρθρου 577 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα, το εµπρόθεσµο της 
άσκησης της αναίρεσης είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της, τη συνδροµή της 
οποίας εξετάζει ο Άρειος Πάγος και αυτεπαγγέλτως, µε βάση τα αποδεικτικά έγγραφα 
της δικογραφίας και απορρίπτει την αναίρεση αν ελλείπει η προϋπόθεση αυτή. Σε 
περίπτωση δε που έχουν ασκηθεί και πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης, απορρίπτονται και 
αυτοί ως απαράδεκτοι. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι προϋπόθεση για να 
απορριφθεί ως εκπρόθεσµη και εντεύθεν απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης είναι η 
επίδοση της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης να είναι έγκυρη. 
Συνεπώς, αν η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση επεδόθη στον αναιρεσείοντα, ο οποίος 
στην έκθεση επίδοσης φέρεται, αναληθώς, ως κάτοικος συγκεκριµένης διευθύνσεως, 
τότε η σχετική επίδοση είναι άκυρη και δεν αφετηριάζει την ανωτέρω προθεσµία 
άσκησης της αναίρεσης, ότε στην περίπτωση αυτή ισχύει η καταχρηστική προθεσµία 
των τριών ετών (άρθρ. 564 παρ. 3ΚΠολ∆). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 440 ΚΠολ∆, 
"τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 438 και 439, (δηµόσια έγγραφα), 
αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται σ' αυτά, την αλήθεια 
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των οποίων όφειλε να διαπιστώσει εκείνος που έχει συντάξει το έγγραφο επιτρέπεται 
όµως ανταπόδειξη".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 438, 439, 440, 564, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 217 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία αναίρεσης όταν ο αναιρεσείων διαµένει στο εξωτερικό. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 564 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν ο αναιρεσείων διαµένει στο 
εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη, η προθεσµία της αναιρέσεως είναι 
ενενήντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 564, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις - Αναγνώριση δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 6044 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση δεδικασµένου αλλοδαπής δικαστικης απόφασης. ∆ιεθνή δικαιοδοσία 
των Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 323 και 905 παρ. 1, 3 και 4 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι, µε την επιφύλαξη αυτών που ορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις για την 
αναγνώριση δεδικασµένου η απόφαση αλλοδαπού πολιτικού δικαστηρίου, που αφορά 
την προσωπική κατάσταση, ισχύει και αποτελεί δεδικασµένο στην Ελλάδα εφόσον, 1) 
αποτελεί δεδικασµένο κατά το δίκαιο του τόπου που εκδόθηκε, 2) η υπόθεση κατά τις 
ίδιες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου υπαγόταν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου 
του κράτους, στο οποίο ανήκε το δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση. Θεωρείται 
δε ότι η υπόθεση αυτή υπαγόταν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους 
αυτού, όταν τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, υπεισερχόµενα υποθετικά στη θέση του ξένου 
δικαστηρίου, θα είχαν δικαιοδοσία για να δικάσουν την υπόθεση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ελληνικού δικαίου (άρθρ. 3 ΚΠολ∆), 3) ο διάδικος που νικήθηκε δεν 
στερήθηκε το δικαίωµα της υπεράσπισης και γενικά της συµµετοχής στη δίκη, εκτός 
αν η στέρηση έγινε σύµφωνα µε τη διάταξη που ισχύει και για τους υπηκόους του 
κράτους στο οποίο ανήκε το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, 4) δεν είναι 
αντίθετη προς απόφαση του Ελληνικού ∆ικαστηρίου, που εκδόθηκε στην ίδια 
υπόθεση και αποτελεί δεδικασµένο για τους διαδίκους µεταξύ των οποίων εκδόθηκε η 
απόφαση του αλλοδαπού ∆ικαστηρίου. Η ύπαρξη αντίθετης απόφασης αποτελεί 
δικονοµικό λόγο, που εµποδίζει την ανάπτυξη δεδικασµένου της αλλοδαπής 
απόφασης και 5) δεν είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια τάξη. Η 
αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη, µε την έννοια της διεθνούς δηµόσιας τάξης, που 
διαλαµβάνεται στο άρθρο 33 του ΑΚ, κρίνεται όχι από την εφαρµογή ουσιαστικών 
διατάξεων, διαφορετικών από τις διατάξεις του ηµεδαπού ουσιαστικού δικαίου έστω 
και αν οι τελευταίες αφορούν την εσωτερική δηµόσια τάξη και αποτελούν κανόνα 
αναγκαστικού δικαίου, αλλά από το εάν και κατά πόσο στη συγκεκριµένη περίπτωση 
η λύση που έδωσε η αλλοδαπή απόφαση αναπτύσσει στην Ελληνική Επικράτεια 
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έννοµες συνέπειες που προσκρούουν σε θεµελιώδεις αρχές, που κρατούν στην 
Ελλάδα σε ορισµένο χρόνο και απηχούν τις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτειακές, 
πολιτικές, θρησκευτικές, ηθικές και άλλες κοινώς παραδεδεγµένες αντιλήψεις, οι 
οποίες διέπουν και ρυθµίζουν κατά τρόπο πάγιο τις βιοτικές σχέσεις στον Ελλαδικό 
χώρο και αποτελούν το φράγµα εφαρµογής στην ηµεδαπή κανόνων αλλοδαπού 
δικαίου, η οποία µπορεί να προξενήσει διαταραχή στο βιοτικό ρυθµό που κυριαρχεί 
στη χώρα (βλ. ΟλΑΠ 6/1990, ΑΠ 108/2001, ΑΠ 1255/2006, ΑΠ 1314/1994). Γίνεται 
δε δεκτό ότι υπάρχει αντίθετη στη δηµόσια τάξη λόγω εφαρµογής ορισµένης 
διάταξης του δικονοµικού δικαίου αν η διάταξη αυτή δεν εξασφαλίζει επαρκή άµυνα 
στο διάδικο (βλ. ΕφΑθ 6341/1999 ΑρχΝοµ 1999.703).  
- Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ΚΠολ∆, που καθορίζει τη διεθνή δικαιοδοσία των 
Ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων, στη δικαιοδοσία των ηµεδαπών πολιτικών 
δικαστηρίων υπάγονται ηµεδαποί και αλλοδαποί εφόσον υπάρχει (κατά τόπο) 
αρµοδιότητα Ελληνικού ∆ικαστηρίου. Εποµένως προς διαπίστωση της συνδροµής ή 
όχι του ως άνω για την κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης, 
απαιτουµένου εκτός των άλλων, όρου της υπαγωγής της υπόθεσης στη δικαιοδοσία 
των ∆ικαστηρίων του Κράτους, στο οποίο ανήκε το ∆ικαστήριο που την εξέδωσε, 
οφείλει το ∆ικαστήριο να λάβει υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 22 - 45, 
614, 616 και 622 του ΚΠολ∆, περί δικαιοδοσίας και κατά τόπον αρµοδιότητος 
(δωσιδικίας) και βάσει αυτών να εξετάσει αν η διαφορά θα υπαγόταν στη δικαιοδοσία 
των Ελληνικών δικαστηρίων, χωρίς να αποκλείεται και η έγκυρη, κατά το Ελληνικό 
δίκαιο, συµφωνία των διαδίκων περί παρέκτασης της αρµοδιότητας. Κατά την έρευνα 
των στοιχείων, που θεµελιώνουν τη δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου ο 
Έλληνας δικαστής δεν δεσµεύεται κατ΄ αρχήν από τη διαδικασία ενώπιον του 
αλλοδαπού δικαστηρίου καθώς και από τα συµπεράσµατα του αλλοδαπού δικαστή 
για τα γεγονότα. Καθώς όµως δεν έχει εξουσία να αναδικάσει την υπόθεση, 
δεσµεύεται από τα πραγµατικά περιστατικά που διαπίστωσε ο αλλοδαπός δικαστής σε 
σχέση µε τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας του και εποµένως οφείλει να 
αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του, αν µε βάση τα περιστατικά αυτά τα ελληνικά 
δικαστήρια θα είχαν δικαιοδοσία για την υπόθεση κατά τα άρθρα 3, 22 - 44 και 66 επ. 
ΚΠολ∆ (βλ. σχ ΑΠ 812/1997 ΝοΒ 26. 511, ΕφΑθ 8210/1980 ΝοΒ 29.564, 
Νικολόπουλο: σε Ερµ ΚΠολ∆ Κεραµέως - Κονδύλη - Νίκα, κάτω από το άρθρο 905 
αριθµ. 23 και τις εκεί παραποµπές στη ν.µ.λ.γ.). Η σύµβαση δικαστικής αρωγής σε 
αστικές και ποινικές υποθέσεις µεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας που 
υπογράφηκε στις 17.5.1993, κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Ν 2311/1995 (ΦΕΚ Α' 
119) και τέθηκε σε ισχύ στις 15.9.1995, στο άρθρο 23 παρ. 1 περ. α' ορίζει ότι 
υπόκεινται σε αναγνώριση και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά µε αστικές και 
οικογενειακές υποθέσεις. Κατά το άρθρο 24 της εν λόγω σύµβασης οι αποφάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 και εκδίδονται στο ένα συµβαλλόµενο κράτος θα 
αναγνωρίζονται στο άλλο συµβαλλόµενο κράτος, αν πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) αν κατά τη νοµοθεσία του συµβαλλόµενου µέρους, στο έδαφος του 
οποίου εκδόθηκε η απόφαση, η τελευταία αυτή απέκτησε ισχύ δεδικασµένου και είναι 
εκτελεστή, β) αν κατά τη νοµοθεσία του συµβαλλόµενου µέρους, στο έδαφος του 
οποίου ζητείται η εκτέλεση, το δικαστήριο του µέρους αυτού δεν είναι αποκλειστικά 
αρµόδιο να εκδικάσει την υπόθεση, γ) αν ο διάδικος που ερηµοδίκησε και που δεν 
µετέσχε στη διαδικασία, είχε κληθεί εµπρόθεσµα και µε τον προσήκοντα τρόπο ή αν 
ο διάδικος που δεν εµφανίστηκε και που δεν είχε τη δυνατότητα να παρίσταται σε 
δικαστήριο µπόρεσε να αντιπροσωπευθεί νόµιµα. Η κλήση µε θυροκόλληση δεν θα 
λαµβάνεται υπόψη, δ) αν η απόφαση δεν είναι αντίθετη µε προηγούµενη απόφαση 
που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου µεταξύ των ίδιων µερών σχετικά µε το ίδιο 
αντικείµενο και για την ίδια ουσία και που εκδόθηκε από δικαστήριο του 



 

[59] 
 

συµβαλλόµενου µέρους, στο έδαφος του οποίου η απόφαση πρέπει να αναγνωριστεί ή 
να εκτελεστεί ή αν καµία αγωγή δεν έχει εγερθεί προηγουµένως ενώπιον του 
δικαστηρίου του συµβαλλόµενου αυτού µέρους για την ίδια υπόθεση και ε) αν η 
αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης δεν είναι αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη ή 
προς τις θεµελιώδεις αρχές της νοµοθεσίας του συµβαλλόµενου µέρους, στο έδαφος 
του οποίου πρέπει να λάβουν χώρα η αναγνώριση και η εκτέλεση της απόφασης. Ο 
σκοπός των σχετικών διµερών συµβάσεων είναι να διευκολύνουν και όχι να 
επιβαρύνουν την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων, µε τη 
διευκρίνιση ότι δεν µπορεί να γίνει σύµµιξη του κοινού και συµβατικού δικαίου, ώστε 
ο ενδιαφερόµενος να επιλέγει ότι από το κοινό και ότι από το συµβατικό δίκαιο 
θεωρεί περισσότερο ευνοϊκό (Πελ. Γέσιου - Φαλτσή, ∆ίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτελέσεως, τόµος III, Η ∆ιεθνής Αναγκαστική Εκτέλεση, 2006 παρ. 92 III π. αριθµ. 
7-8 σελ. 882 - 884, Κεραµεύς - Κονδύλης - Νίκας (Κουσούλης) Ερµ ΚΠολ∆ I (2000) 
άρθρο 323 αριθµ. 10).  
- Το αλλοδαπό δίκαιο του τόπου έκδοσης της απόφασης είναι αυτό που θα 
προσδιορίσει τη δικονοµική ωριµότητα της απόφασης, δηλαδή αν αυτή αποτελεί 
δεδικασµένο ή και αµετάκλητο όπου απαιτείται (ΑΠ 1314/1994 Ελ∆νη 37.636).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 33, 
ΚΠολ∆: 1, 3, 22 - 45, 303, 614, 616, 622, 905,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012, σελίδα 900 
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Αίτηση αναστολής 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Χανίων 
Αριθµός απόφασης: 116 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης. Αίτηµα µη εµφάνισης της διαταγής 
πληρωµής σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.). 
∆εκτή η αίτηση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 623, 624, 682 επ., 686 επ., 702, 724, 933, 934, 938,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 412 
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 705 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.1 ΚΠολ∆, η οποία επιβάλλει την κατά στάδια 
προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, η ανακοπή του άρθρου 933 
του ίδιου κώδικα είναι παραδεκτή: α) αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την 
προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες αφότου γίνει η 
πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως, β) αν αφορά την εγκυρότητα των 
πράξεων της εκτελέσεως που έγιναν από την πρώτη µετά την επιταγή πράξη 
εκτελέσεως και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξεως 
εκτελέσεως, γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτελέσεως, µέσα σε 
έξι µήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την 
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµέρα του 
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πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού αν πρόκειται για κινητά και ενενήντα ηµέρες 
αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως αν πρόκειται για 
ακίνητα. Κατά την παράγραφο 2 του πιο πάνω άρθρου αν πρόκειται για εκτέλεση για 
την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, πρώτη µετά την επιταγή πράξη 
εκτελέσεως είναι η σύνταξη εκθέσεως για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη 
εκθέσεως πλειστηριασµού και κατακυρώσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 999 παρ.4 ΚΠολ∆ ο πλειστηριασµός ακινήτου µε 
ποινή ακυρότητας δεν µπορεί να γίνει αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται 
στο ίδιο άρθρο (παρ. 1 και 3), µεταξύ των οποίων είναι και η επίδοση στον οφειλέτη 
περιλήψεως της εκθέσεως κατασχέσεως µέσα σε είκοσι ηµέρες από την ηµέρα της 
κατασχέσεως. Η διάταξη αφορά στην καθόλου παράλειψη των διατυπώσεων, όχι δε 
και στην περίπτωση που αυτές έλαβαν µεν χώρα αλλά µε τρόπο δικονοµικώς άκυρο. 
Η ακυρότητα αυτή µιας ενδιάµεσης πράξεως της εκτελεστικής διαδικασίας 
απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που πρέπει να ασκείται έως την έναρξη του 
πλειστηριασµού (άρθρο 934 παρ.1 περ. β ΚΠολ∆), υπό την επίκληση και απόδειξη 
δικονοµικής βλάβης κατά το άρθρο 159 περ. 3 ΚΠολ∆. Αν η ενδιάµεση αυτή 
ακυρότητα δεν ήθελε προβληθεί εµπροθέσµως, δεν κωλύεται η συνέχιση της 
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και η διενέργεια του πλειστηριασµού. 
Αντιθέτως αν ο πλειστηριασµός διενεργηθεί παρά την ανυπαρξία όλων ή µιας των 
τασσοµένων µε ποινή ακυρότητας διατυπώσεών του, είναι άκυρος ανεξαρτήτως 
βλάβης και η ακυρότητα αυτή αφορά την ίδια την τελευταία πράξη της εκτελέσεως 
και απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον εντός ενενήντα ηµερών από τη µεταγραφή της περιλήψεως της 
κατακυρωτικής εκθέσεως επί πλειστηριασµού ακινήτων. Περαιτέρω η επίδοση που 
γίνεται σε κάποιον σαν να ήταν άγνωστης διαµονής (κατά το άρθρο 135 ΚΠολ∆) ενώ 
αυτός ήταν γνωστής, είναι άκυρη και δεν εξοµοιώνεται µε έλλειψη επιδόσεως, 
εντεύθεν δε αν αφορά την επίδοση της εκθέσεως κατασχέσεως µπορεί να προσβληθεί 
µε ανακοπή, µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 159 περ. 3 ΚΠολ∆, 
µέσα στην προθεσµία του άρθρου 934 παρ.1 περ. β αυτού, δηλαδή µέχρι την έναρξη 
του πλειστηριασµού (Α.Π. 279/2004). Η παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας για 
την άσκηση ανακοπής συνεπάγεται την απόρριψή της ως απαράδεκτης. Σύµφωνα 
όµως µε τα άρθρα 152 παρ.1, 153 και 154 ΚΠολ∆ αν ο διάδικος εξαιτίας ανώτερης 
βίας ή δόλου του αντιδίκου του δεν µπόρεσε να τηρήσει κάποια προθεσµία (άρα και 
την προθεσµία για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολ∆ κατά 
της εκτελέσεως και ειδικότερα κατά του κύρους πλειστηριασµού) µπορεί να ζητήσει 
την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση από το δικαστήριο στο 
οποίο εκκρεµεί η κύρια δίκη ή, εφόσον δεν υπάρχει εκκρεµοδικία, στο δικαστήριο 
που είναι αρµόδιο ν' αποφασίσει αν ασκήθηκε εµπρόθεσµα η ανακοπή, µέσα όµως σε 
προθεσµία τριάντα ηµερών από την ηµέρα της άρσεως του εµποδίου που συνιστούσε 
την ανώτερη βία ή της γνώσεως του δόλου. Ως ανώτερη βία, η οποία µπορεί να 
δικαιολογήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση κατά 
την έννοια της διατάξεως του άρθρου 152 παρ. 1 ΚΠολ∆ και η οποία συµπίπτει µε 
την έννοια της ανώτερης βίας κατά το ουσιαστικό δίκαιο, θεωρείται κάθε τυχαίο 
περιστατικό από το οποίο εµποδίζεται η ενέργεια του υπόχρεου και το οποίο στη 
συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορούσε να προβλεφθεί και ν' αποτραπεί ακόµη και µε 
µέτρα άκρας επιµελείας και συνέσεως (Α.Π. 1469/2005). Η σχετική αίτηση 
υποβάλλεται µε το ίδιο το δικόγραφο της ανακοπής ή µε τις προτάσεις ή µε χωριστό 
δικόγραφο, πρέπει δε ο διάδικος να αναφέρει σ' αυτήν τους λόγους για τους οποίους 
δεν ήταν δυνατό να τηρηθεί η προθεσµία, καθώς και τα προς απόδειξη της αλήθειάς 
τους αποδεικτικά µέσα, τα οποία οφείλει να προσκοµίσει προαποδεικτικώς (άρθρο 
155 παρ.2 ΚΠολ∆). Στην ίδια αίτηση πρέπει να αναφέρεται και ο χρόνος άρσεως του 
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εµποδίου που συνιστούσε την ανώτερη βία ή ο χρόνος γνώσεως του δόλου, ώστε να 
προκύπτει αµέσως αν η αίτηση υποβάλλεται µέσα στην προθεσµία των τριάντα 
ηµερών του άρθρου 153 ΚΠολ∆ γιατί αν χάθηκε η προθεσµία αυτή από οποιοδήποτε 
λόγο, δεν επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 158 του ίδιου κώδικα η υποβολή τέτοιας 
αιτήσεως (ΑΠ 694/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. α ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Για να είναι ορισµένος ο ανωτέρω 
λόγος αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται ο συγκεκριµένος κανόνας του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στην απόφαση νοµικό σφάλµα ως 
προς την ερµηνεία και εφαρµογή του κανόνα αυτού (ΟλΑΠ 20/2005).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Για να είναι 
ορισµένος ο λόγος αυτός πρέπει να αναφέρονται οι ισχυρισµοί ("πράγµατα") που 
προτάθηκαν, ότι οι ισχυρισµοί αυτοί προτάθηκαν παραδεκτά ενώπιον του 
δικαστηρίου της ουσίας και ότι παρά ταύτα δεν ελήφθησαν υπόψη από αυτό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 152, 153, 154, 155, 159, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 933, 934, 999,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1847 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Η άσκηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αιτήσεως αναιρέσεως κατά τελεσίδικης 
δικαστικής αποφάσεως ως και η προς άσκηση αυτής προθεσµία αναστέλλει την κατ' 
αυτού εκτέλεσή της. Στη ρύθµιση αυτή υπάγεται και το κατά το άρθρο 949 ΚΠολ∆ 
ιδιότυπο µέσο εκτελέσεως και εξαναγκασµού του οφειλέτη για εκπλήρωση 
υποχρεώσεώς του. ∆ικαστικά έξοδα. Αναµεταβίβαση κυριότητας µετά από ανάκληση 
δωρεάς. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 19 του AN 1715/1951, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
52 αρ.18 ΕισΝΚΠολ∆ και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 41 παρ.11 του Ν. 2065/1992, 
η άσκηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αιτήσεως αναιρέσεως κατά τελεσίδικης 
δικαστικής αποφάσεως ως και η προς άσκηση αυτής προθεσµία αναστέλλει την κατ' 
αυτού εκτέλεσή της. Στη ρύθµιση αυτή υπάγεται και το κατά το άρθρο 949 ΚΠολ∆ 
ιδιότυπο µέσο εκτελέσεως και εξαναγκασµού του οφειλέτη για εκπλήρωση 
υποχρεώσεώς του προς επιχείρηση νοµικής πράξεως, η οποία και θεωρείται, κατά 
πλάσµα του νόµου ότι έγινε από της τελεσιδικίας της αποφάσεως που καταδικάζει τον 
οφειλέτη σε σχετική δήλωση βουλήσεως. Με την τελεσιδικία της καταδικαστικής 
αποφάσεως αναπληρώνεται µόνον η δήλωση βουλήσεως του εναγοµένου, η οποία 
απαιτείται να είναι αµετάκλητη, αν πρόκειται για το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Πρέπει, 
εποµένως, αν πρόκειται για καταδίκη σε τέλεση συµβάσεως, να υπάρξει αποδοχή της 
δηλώσεως βουλήσεως του αντιδίκου του πλασµατικώς δηλούντος. Έτσι, σε 
περίπτωση καταδίκης του ∆ηµοσίου σε δήλωση για την τέλεση δικαιοπραξίας 
µεταβιβάσεως κυριότητας σε ακίνητο, για να γίνει κύριος ο υπερού η καταδίκη θα 
πρέπει να µεταγράψει τόσο την αµετάκλητη απόφαση, όσο και τη δική του δήλωση 
για αποδοχή της δηλώσεως του ∆ηµοσίου, την οποία αναπληρώνει η απόφαση.  
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- Κατά το άρθρο 22 παρ.2β του Ν. 3693/1957, που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
52 αρ.18 ΕισΝΚΠολ∆, στις δίκες µε το δηµόσιο τα δικαστικά έξοδα συµψηφίζονται 
στο σύνολό τους όταν έκαστος διάδικος εν µέρει νικήσει και εν µέρει ηττηθεί. Από τη 
διατύπωση και το σκοπό της ουσιαστικού δικαίου διατάξεως αυτής προκύπτει ότι ως 
µερική νίκη και ήττα διαδίκου, συνεπαγόµενη υποχρεωτικώς τον συµψηφισµό των 
δικαστικών εξόδων, νοείται η αφορώσα στη µερική παραδοχή ή απόρριψη κεφαλαίου 
της αγωγής. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 949, 
ΕισΝΚΠολ∆: 52, 
ΑΚ: 1192, 1196, 
ΑΝ: 1715/1951, άρθ. 52, 
Νόµοι: 3693/1957, άρθ. 22,  
Νόµοι: 2065/1992, άρθ. 41,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 686, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 703 
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Χρηµατική ποινή & προσωπική κράτηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 842 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσωπική κράτηση. Αρχή της αναλογικότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ.1 εδ. β' ΚΠολ∆, προσωπική κράτηση µπορεί 
να διαταχθεί και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 11 
του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που κυρώθηκε µε 
το Ν. 2462/1997, κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναµίας του να 
εκπληρώσει συµβατική υποχρέωση. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι η, κατά τους όρους του ως άνω άρθρου 1047 παρ. 1 εδ. β' του ΚΠολ∆, 
προσωπική κράτηση ως µέσο αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση 
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί από αδικοπραξία, δεν καταργήθηκε ούτε 
περιορίσθηκε από το ανωτέρω άρθρο 11 του ∆ιεθνούς Συµφώνου, που κυρώθηκε µε 
το Ν. 2462/1997. (ΑΠ 1010/2005, ΑΠ 60/2001, ΑΠ 25/2000), το οποίο (άρθρο 11) 
εισάγει διακωλυτικό κανόνα που αποκλείει την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως 
κατ' εµπόρου για εµπορικές απαιτήσεις, όταν η µή εξόφληση των συµβατικών 
υποχρεώσεών του οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναµία αυτού προς εξόφληση, την 
οποία αδυναµία πρέπει αυτός να επικαλεσθεί και να αποδείξει (ΟλΑΠ 23/2005, ΑΠ 
1010/2005, ΑΠ 60/2001). Προκειµένου να διαταχθεί προσωπική κράτηση για 
απαίτηση από αδικοπραξία, αρκεί η υποβολή σχετικού αιτήµατος και η απαίτηση να 
έχει αποδειχθεί, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην αγωγή ότι ο 
εναγόµενος στερείται περιουσίας, από την οποία θα ήταν δυνατή η ικανοποίηση του 
δανειστή µε άλλα µέσα (ΑΠ 1010/2005, ΑΠ 867/1998). Αν αποδείχθηκε η 
αδικοπραξία, στην κρίση, του δικαστηρίου της ουσίας εναπόκειται να διατάξει η όχι 
προσωπική κράτηση (ΑΠ 1010/2005, ΑΠ 683/1995, ΑΠ 554/2007). Η διάταξη του 
άρθρου 11 του ∆ΣΑΠ∆ δεν µπορεί να εφαρµοσθεί ούτε αναλογικώς και επί 
απαιτήσεων από αδικοπραξίες (ΑΠ 1180/2004). Η προσωπική κράτηση δεν 
αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 5 παρ. 3 του Συντάγµατος , 5 παρ. 1 
περ. β' της ΕΣ∆Α (Ν∆. 53/1974 ), 9 παρ. 1 εδ. β' και 11του ∆ΣΑΠ∆ (Ν. 
2462/1977).Εποµένως, ο εκ του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, αντίθετος, τρίτος λόγος 
αναιρέσεως, είναι αβάσιµος.  
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- Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί, οι οποίοι µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, δηλαδή πρέπει να είναι: α) κατάλληλοι, δηλαδή 
πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκοµένου σκοπού, β) αναγκαίοι, δηλαδή να 
συνιστούν µέτρο, το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται 
τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό και γ) εν στενή εννοία 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας που θέτει όρια στον περιοριστικό 
του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. Στο χώρο 
του ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της αρχής της 
αναλογικότητας δύναται να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει παραβιάσει την 
αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς ατοµικών δικαιωµάτων, 
οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα του νόµου, να µην 
εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει παραλείψει να 
ασκήσει τις συνταγµατικές υποχρεώσεις του, καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της 
αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των αδικοπρακτικών 
σχέσεων (άρ 914 επόµ. ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα της επιδικαστέας χρηµατικής 
ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ ότι το δικαστήριο µπορεί να 
επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση, δηλαδή ανάλογη µε 
τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός 
νοµοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντας αυτή στο 
ζήτηµα του προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως δεν 
υπάρχει έδαφος εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του 
Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκλησή της κατά τον προσδιορισµό του ύψους της 
χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε 
διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό 
αυτής, αποτελέσµατα. Κατ' ακολουθίαν τούτων, η αιτίαση ότι το Εφετείο µε το να 
επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση παραβίασε ευθέως και εκ πλαγίου την αρχή της 
αναλογικότητας προβάλλεται απαραδέκτως, διότι η πληττόµενη κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν δύναται να ελεγχθεί αναιρετικώς για ευθεία ή εκ πλαγίου 
παραβίαση του άρθρου 25 του Συντάγµατος.  
- Ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1186/2009, ΑΠ 1126/2009). Στην περίπτωση κατά 
την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 236/2009, ΑΠ 12/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 1047,  
Σ: 25,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Χρηµατική ποινή & προσωπική κράτηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 749 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολ∆, όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση 
να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο για την περίπτωση που παραβεί την 
υποχρέωσή του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή υπέρ του δανειστή έως 
5.900 ευρώ και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Το Μονοµελές Πρωτοδικείο είναι 
αρµόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να καταδικαστεί στη χρηµατική ποινή και 
στην προσωπική κράτηση. Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται, ότι σε περίπτωση 
περισσοτέρων παραβάσεων οφείλονται ισάριθµες προς αυτές χρηµατικές ποινές, όταν 
όµως κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας οι παραβάσεις αυτές 
συνδέονται στενότερα µεταξύ τους και σχηµατίζουν φυσική ενότητα ενέργειας του 
παραβάτη, κατά τρόπο εξωτερικώς διαγνωστό και σε τρίτους, επιβάλλεται µία µόνο 
ποινή και όχι τόσες ποινές όσες και οι επί µέρους παραβάσεις (ΑΠ 1497/2007, 
143/2003, 881/1980).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι 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 (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµική 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 947, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Χρηµατική ποινή & προσωπική κράτηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 54 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση δικαστικής απόφασης. Χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση. 
- Κατά το άρθρο 947 παρ.1 ΚΠολ∆ "όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει 
ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την υποχρέωση 
του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή έως 5.900 ευρώ υπέρ του δανειστή 
και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν η απειλή της χρηµατικής ποινής και της 
προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει τον οφειλέτη 
να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, απαγγέλλεται από το µονοµελές πρωτοδικείο. Το 
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δικαστήριο αυτό είναι αρµόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να καταδικάσει στη 
χρηµατική ποινή και στην προσωπική κράτηση ...". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, 
ότι σε περίπτωση περισσότερων παραβάσεων, οι οποίες διαπιστώνονται δικαστικώς, 
οφείλονται ισάριθµες χρηµατικές ποινές και χωρεί καταδίκη σε προσωπική κράτηση 
για κάθε παράβαση. Όταν όµως, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα συντρέξουν περισσότερες παραβάσεις 
που συνιστούν διαρκή ενέργεια ή συγκροτούν µία φυσική ενότητα ενέργειας, τότε 
επιβάλλεται µία µόνο ποινή και όχι αθροιστικά τόσες ποινές όσες και οι µερικότερες 
παραβάσεις. Περαιτέρω από την ανωτέρω διάταξη, η οποία κατά το µέρος που 
προβλέπει ποινές έχει χαρακτήρα κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον µε αυτή 
θεσπίζεται ενοχή από αδικοπραξία, προκύπτει ότι για την καταδίκη του οφειλέτη 
στην ποινή που απείλησε το δικαστήριο µε προηγούµενη απόφαση του για την 
περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της, απαιτείται να έχει ο οφειλέτης πρόθεση 
να παραβεί τις διατάξεις της προηγούµενης αυτής απόφασης. Η πρόθεση όµως, ως 
γνώση και θέληση του παραπάνω αποτελέσµατος, δεν έχει ανάγκη εξειδικεύσεως των 
στοιχείων που τη συγκροτούν, αλλά αρκεί να αναφέρεται στην απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας, ότι ο οφειλέτης ενήργησε από πρόθεση ή να συνάγεται από 
τα εκτιθέµενα παραδοχή του δικαστηρίου περί υπάρξεως τέτοιας προθέσεως (ΑΠ 
1664/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 947,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναστολή δίκης - Αναστολή δίκης κατ' άρθρο 249 & 250 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 570 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναστολή της δίκης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών, χωρίς 
απόδειξη. Αοριστία λόγων αναίρεσης. Αντικατάσταση των αιτιολογιών της 
απόφασης. 
- Η κατ' άρθρο 249 ΚΠολ∆ αναστολή της δίκης, για το λόγο ότι η διάγνωση της 
διαφοράς, ολικά ή εν µέρει, εξαρτάται από την ύπαρξη µίας έννοµης σχέσης, που 
συνιστά αντικείµενο άλλης δίκης εκκρεµούς, αφήνεται στην κυριαρχική και γι' αυτό 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστή. Εποµένως, η απόρριψη από το Εφετείο 
σχετικού αιτήµατος διαδίκου, δεν δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 559 
ΚΠολ∆.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. "Πράγµατα", κατά την έννοια της εν λόγω 
διατάξεως, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που συνθέτουν την 
ιστορική βάση και, άρα, στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως, ή 
αντενστάσεως, καθώς και οι κύριοι και πρόσθετοι λόγοι εφέσεως που αφορούν σε 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς ή σε άρνηση τέτοιων ισχυρισµών. Αντίθετα, 
δεν αποτελούν "πράγµατα" η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως ή τα πραγµατικά επιχειρήµατα, ήτοι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί προς 
ενδυνάµωση ή αποδυνάµωση των απόψεων κάποιου διαδίκου, έστω και αν 
προτείνονται ως λόγοι εφέσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
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επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά, χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται "πράγµατα", δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή 
αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" αυτά 
ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 παρ. 4, 562 παρ. 2, 566 παρ. 1 και 578 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι όταν η αγωγή ή ο ισχυρισµός κρίθηκαν κατ' ουσία βάσιµοι ή αβάσιµοι, 
για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο 
προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθµ. 1 και 19 ΚΠολ∆), δεν αρκεί να εκτίθεται στο 
αναιρετήριο το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος πραγµατικό µέρος της 
υποθέσεως, οι διατάξεις που φέρονται ότι παραβιάσθηκαν, η έννοια που αποδίδει σ' 
αυτές ο αναιρεσείων και το συµπέρασµα του δικαστηρίου που φέρεται ως προϊόν 
ερµηνευτικού ή υπαγωγικού σφάλµατος, αλλά πρέπει πρωταρχικά να αναφέρονται µε 
πληρότητα και σαφήνεια οι ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλοµένης απόφασης, 
δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο ως θεµελιωτικά της 
κρίσεώς του για το βάσιµο ή αβάσιµο της αγωγής (ή άλλης αυτοτελούς αιτήσεως ή 
ανταιτήσεως ή ισχυρισµού), αφού διαφορετικά δεν είναι δυνατή, µε βάση το 
περιεχόµενο του αναιρετηρίου, η στοιχειοθέτηση των σχετικών λόγων αναιρέσεως, 
διότι η τύχη της αναίρεσης εξαρτάται, σύµφωνα µε το άρθρο 578 ΚΠολ∆, όχι από την 
ορθότητα ή µη των νοµικών αιτιολογιών, αλλά του διατακτικού της προσβαλλοµένης 
απόφασης, το οποίο συνάπτεται αιτιωδώς µε τις ουσιαστικές παραδοχές του 
δικαστηρίου. Εποµένως, η έκθεση των παραδοχών αυτών στο αναιρετήριο είναι 
αναγκαία για να µπορεί να ελεγχθεί από το περιεχόµενό του, αν η αποδιδόµενη στην 
απόφαση παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου οδήγησε σε εσφαλµένο 
διατακτικό ή αν τα δεκτά γενόµενα πραγµατικά γεγονότα που συγκροτούν την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού εκτίθενται επαρκώς και χωρίς 
αντιφάσεις στην απόφαση, ώστε να αποβαίνει εφικτός ο έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου και συνακόλουθα της ορθότητας του διατακτικού. Εξάλλου, 
δεν επιτρέπεται συµπλήρωση του αναιρετηρίου µε την προσβαλλοµένη απόφαση ή 
άλλα διαδικαστικά έγγραφα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 249, 250, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 578,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναψηλάφηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1841 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αναψηλάφηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ. 1 και 538 επ. του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
έκτακτο ένδικο µέσο της αιτήσεως αναψηλαφήσεως ασκείται µε δικόγραφο που 
κατατίθεται στην γραµµατεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη 
απόφαση και εκδικάζεται από το ίδιο δικαστήριο, αφού η άσκηση της 
αναψηλαφήσεως δεν έχει µεταβιβαστικό αποτέλεσµα. Εξάλλου, η διάταξη του 
άρθρου 538 του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι µε αναψηλάφηση µπορούν να προσβληθούν 
και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, εφόσον δικάζει κατ' ουσία, κατέστη πλέον άνευ 
αντικειµένου, διότι, µετά την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 580 του ΚΠολ∆ 
µε το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν.2172/1993, ο Άρειος Πάγος, αν αναιρέσει την 
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προσβαλλόµενη απόφαση, παραπέµπει την υπόθεση στο ίδιο ή σε άλλο ισόβαθµο και 
οµοειδές δικαστήριο προς εκείνο που την εξέδωσε και συνεπώς, αφού δεν δικάζει 
κατ' ουσία, δεν υπόκεινται σε αναψηλάφηση οι αποφάσεις του ως ακυρωτικού 
(ΟλΑΠ 16/2003, ΑΠ 1404/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 495, 538 επ., 544 αριθ. 7, 580,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αναψηλάφηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 293 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αναψηλάφηση. 
- Κατά το άρθρο 539 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολ∆ αναψηλάφηση επιτρέπεται µόνο κατά των 
οριστικών αποφάσεων που περατώνουν τη δίκη και δεν µπορούν να προσβληθούν µε 
ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση. Εξάλλου, από το άρθρο 674 παρ. 2 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι αν ερηµοδικεί ο εκκαλών στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη 
διαδικασία των εργατικών διαφορών (όπως και οι διαφορές που αφορούν σε 
προσβολές από δηµοσιεύµατα σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 681∆ του 
ΚΠολ∆), η έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη της εφέσεως, λόγω της ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος γίνεται κατ΄ ουσία και όχι κατά τύπους, διότι, παρότι στην 
πραγµατικότητα οι λόγοι εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό αυτών και 
τη βασιµότητά τους, θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και για 
την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα 
εκδόσεως αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους. Εποµένως, εάν η ασκηθείσα 
κατά της πρωτόδικης απόφασης έφεση απορριφθεί λόγω ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, προσβλητή µε το ένδικο µέσο της αναψηλάφησης είναι η µη 
υποκείµενη σε ανακοπή ερηµοδικίας απόφαση του Εφετείου, στην οποία 
ενσωµατώνεται η πρωτόδικη (βλ. σχετ. ΑΠ 1808/2008).  
- Κατά το άρθρο 540 ΚΠολ∆ αν η ανακοπή ερηµοδικίας απορρίφθηκε, η 
αναψηλάφηση απευθύνεται κατά της απόφασης, που απέρριψε την ανακοπή, οπότε 
θεωρείται ότι έχει προσβληθεί και η απόφαση κατά της οποίας είχε στραφεί η 
ανακοπή ερηµοδικίας, εφόσον δεν πέρασε η προθεσµία για την άσκηση 
αναψηλάφησης κατά της απόφασης αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 539, 540, 591, 674, 681∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - 'Εγγραφα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1627 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόδειξη γνησιότητας ιδιωτικού εγγράφου. ∆ιορισµός πραγµατογνώµονα. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση εγγράφου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. 
Επίδοση σε αντίκλητο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 457 παρ. 2 και 3 του ΚΠολ∆, εκείνος κατά του οποίου 
προσάγεται ιδιωτικό έγγραφο οφείλει να δηλώσει αµέσως αν αναγνωρίζει ή αρνείται 
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τη γνησιότητα της υπογραφής, διαφορετικά το έγγραφο θεωρείται ως αναγνωρισµένο 
µε συνέπεια να θεωρείται ότι έχει διαπιστωθεί η γνησιότητα του περιεχοµένου του µε 
την επιφύλαξη της προσβολής του ως πλαστού. Από τις διατάξεις αυτές συνάγονται 
τα ακόλουθα: α) Τα ιδιωτικά έγγραφα, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει επί δηµοσίων 
εγγράφων (άρθρ. 455 ΚΠολ∆), δεν έχουν το τεκµήριο της γνησιότητας. Η επίκληση 
και προσαγωγή, προς απόδειξη ουσιώδους ισχυρισµού, του ιδιωτικού εγγράφου 
εµπεριέχει, εντεύθεν, τον ισχυρισµό του διαδίκου περί της γνησιότητας του. Ο 
αντίδικος τούτου έχει το βάρος της δήλωσης περί αρνήσεως της γνησιότητας, ο δε 
πρώτος της απόδειξης αυτής, όταν αµφισβητηθεί. β) Εφόσον το έγγραφο είναι 
ενυπόγραφο, αδιάφορα αν φέρει την υπογραφή εκείνου κατά του οποίου προσάγεται 
ή τρίτου, η αµφισβήτηση της γνησιότητας αναφέρεται στην υπογραφή (µία ή 
περισσότερες), η γνησιότητα της οποίας δηµιουργεί αµάχητο τεκµήριο περί της 
γνησιότητας του υπερκείµενου περιεχοµένου του εγγράφου που καλύπτεται από την 
υπογραφή, κάτι που ανατρέπεται µόνο µε την προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, 
γ) Η απόδειξη από εκείνον που προσήγαγε το ιδιωτικό έγγραφο της αµφισβητηθείσης 
από τον αντίδικο υπογραφής σ' αυτό επιβάλλεται όχι µόνο αν γίνεται χρήση του 
εγγράφου τούτου για άµεση απόδειξη, αλλά και όταν απ' αυτό συνάγονται δικαστικά 
τεκµήρια. δ) Τέλος, κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης ως "αµέσως" γενόµενη 
καταφατική ή αρνητική δήλωση περί της γνησιότητας νοείται αυτή που έγινε στη 
συζήτηση, κατά την οποία το έγγραφο προσκοµίστηκε µε επίκληση στο δικαστήριο 
και η έλλειψη της δήλωσης αυτής έχει ως αποτέλεσµα να θεωρείται ότι η γνησιότητα 
αναγνωρίστηκε σιωπηρά και είναι περιττό να διαταχθούν αποδείξεις περί αυτής. 
Έτσι, η κατά τη µεταγενέστερη συζήτηση αµφισβήτηση της γνησιότητας του 
εγγράφου είναι απαράδεκτη. Τέλος, η βεβαίωση του δικαστηρίου της ουσίας περί 
προσαγωγής ή µη αποδεικτικού µέσου, ως αναγόµενη σε πράγµατα, δεν υπόκειται 
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 2/2008).  
- Σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 368 ΚΠολ∆, το δικαστήριο µπορεί 
να διορίσει έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει ότι πρόκειται για 
ζητήµατα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης. 
Κατά δε τη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου το δικαστήριο οφείλει να διορίσει 
πραγµατογνώµονες, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει ότι χρειάζονται ειδικές 
(ιδιάζουσες) γνώσεις επιστήµης ή τέχνης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι η 
συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται 
στην κυριαρχική και µη ελεγχόµενη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το 
οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη της χρησιµοποιήσεως του αποδεικτικού αυτού 
µέσου, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία κάποιος διάδικος ζητεί το 
διορισµό πραγµατογνώµονα και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται ειδικές 
(ιδιάζουσες) γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, οπότε οφείλει να διορίσει 
πραγµατογνώµονα. Εποµένως, αν δεν υπάρχει παραδοχή του δικαστηρίου ότι 
πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ιδιάζουσες γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης, η µη λήψη υπόψη ισχυρισµού του διαδίκου για ανάγκη 
διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης ή η απόρριψη ρητά ή σιωπηρά σχετικού αιτήµατος 
αυτού, δεν δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 ΚΠολ∆.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν στερείται 
νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων 
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(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).  
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆., έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασης τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. (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), έστω και αν τα τελευταία 
διατυπώνονται υπό τη µορφή λόγου έφεσης. Πράγµατα, επίσης, κατά την έννοια της 
αµέσως πιο πάνω διάταξης, αποτελούν και οι λόγοι έφεσης που περιέχουν παράπονα 
κατά της προσβαλλόµενης απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996) όχι όµως και τα αποδεικτικά 
µέσα.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση της. Για να είναι ορισµένος ο παραπάνω λόγος αναίρεσης 
πρέπει να καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί 
την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το δικαστήριο έκρινε 
κατ' ουσίαν την υπόθεση, η ελάσσονα πρόταση του νοµικού του συλλογισµού, 
δηλαδή, τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και συντελέστηκε 
η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και το 
αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του 
ουσιαστικού νόµου (ΟλΑΠ 32/1996).  
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- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν την 
τροποποίηση του µε το άρθρο 17 παρ.2 του ν.2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται 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. Ο 
λόγος αυτός της αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται 
πράγµατα, δηλαδή, αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, που τείνουν σε θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση, χωρίς να έχει προσκοµιστεί καµιά απόδειξη γι' αυτά - πράγµατα - ή όταν 
δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη για τα εν λόγω 
πράγµατα.  
- Κατά 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 δευτεροβαθµίου δικαστηρίου και, αφού συνταχθεί 
έκθεση κάτω από το δικόγραφο αυτό κοινοποιείται στον εφεσίβλητο τριάντα ηµέρες 
πριν από τη συζήτηση της έφεσης.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 126, 128 και 143 ΚΠολ∆ σαφώς 
προκύπτει, ότι η επίδοση παντός δικογράφου γίνεται κατ' αρχήν, προσωπικά προς 
εκείνον που αυτό απευθύνεται, στον τόπο της κατοικίας ή της διαµονής του. Επίδοση 
προς τον κατά το άρθρο 96 ΚΠολ∆ διορισµένο δικαστικό πληρεξούσιο, ο οποίος 
είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος, µπορεί να γίνει µόνο δικαστικών εγγράφων 
αφορώντων την πρωτοβάθµια δίκη, συµπεριλαµβανοµένου και του δικογράφου της 
οριστικής απόφασης και µόνο η επίδοση της κλήσης για την πρώτη συζήτηση ενδίκου 
µέσου µπορεί να γίνει και στον υπογράψαντα το εφετήριο αυτό ως πληρεξούσιος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 126, 128, 143, 339, 368, 432, 457, 520, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 
αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απόφαση - Ανάκληση µη οριστικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1537 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανάκληση δικαστικής απόφασης. 
- Στο άρθρο 309 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι: "Οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά σε 
κύρια ή παρεµπίπτουσα αίτηση δεν µπορούν µετά τη δηµοσίευσή τους να 
ανακαλούνται από το δικαστήριο που τις εξέδωσε. Όσες δεν κρίνουν οριστικά 
µπορούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε πρόταση κάποιου διαδίκου που υποβάλλεται 
µόνο στη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης και όχι αυτοτελώς να ανακληθούν σε 
κάθε στάση της δίκης από το δικαστήριο που τις εξέδωσε έως ότου εκδοθεί οριστική 
απόφαση". Από την διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου 
που διατάσσει την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης (ως µη αποφαινόµενη επί 
της ουσίας αυτής) είναι µη οριστική και ως τοιαύτη δύναται να ανακληθεί είτε µε 
αίτηση του διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως. Έως ότου η εν λόγω απόφαση ανακληθεί, 
το δικαστήριο δεν µπορεί να επιληφθεί της ουσιαστικής έρευνας της υπόθεσης, ενώ 
εξάλλου η αίτηση περί ανακλήσεώς της είναι παραδεκτή µόνον όταν το δικαστήριο 
επιλαµβάνεται της ουσίας της υπόθεσης, όπως όταν εισάγεται κλήση για τη συζήτηση 
της ουσίας της υπόθεσης, διότι µόνον στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται στάση της 
δίκης. 
∆ιατάξεις: 



 

[71] 
 

ΚΠολ∆: 309, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απόφαση - Ανάκληση µη οριστικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 504 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάκληση απόφασης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Απαράδεκτοι λόγοι 
αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Στο άρθρο 309 εδάφια α' και β' του 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 έως ότου 
εκδοθεί οριστική απόφαση". Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται, ότι η απόφαση 
του δικαστηρίου που διατάσσει συµπληρωµατικές αποδείξεις είναι µη οριστική και 
ως τοιαύτη δύναται να ανακληθεί, είτε µε αίτηση του διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 15 του ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν παρά το 
νόµο ανακλήθηκε οριστική απόφαση και όχι αν ανακλήθηκε έστω και εσφαλµένα µη 
οριστική απόφαση.  
- Ο λόγος αναίρεσης που προβλέπεται από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
αναφέρεται στην παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή, κανόνων που 
ρυθµίζουν τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και τη γένεση των 
υποχρεώσεων και επιβάλλουν κυρώσεις, χωρίς να ενδιαφέρει σε ποιο επίπεδο 
εντάσσεται ο κανόνας από άποψη ιεραρχίας των πηγών του δικαίου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 562 παρ.2 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι για να είναι 
παραδεκτός ο λόγος αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο 
ισχυρισµός που τον στηρίζει είχε προταθεί και µάλιστα νοµίµως στο δικαστήριο, το 
οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση. Έτσι, ο αναιρεσείων, αν είχε ηττηθεί 
πρωτοδίκως, πρέπει να αναφέρει ότι είχε επαναφέρει τον ισχυρισµό του στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο µε λόγο έφεσης και µάλιστα µε το δικόγραφο της έφεσης 
ή των πρόσθετων λόγων και όχι µε τις προτάσεις του. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338-340 και 346 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του 
πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που 
ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η 
παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής του δικαστηρίου ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από 
τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Για την ίδρυση του αναιρετικού 
αυτού λόγου απαιτείται όχι µόνο η προσκοµιδή, αλλά και η σαφής και ορισµένη 
επίκληση των αποδεικτικών µέσων στο δικαστήριο της ουσίας από µέρους του 
αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 14/2005). Απαιτείται, επίσης, να προσδιορίζεται στο 
αναιρετήριο ο ισχυρισµός, το βάσιµο του οποίου θα αποδεικνυόταν µε τα εν λόγω 
αποδεικτικά µέσα και ο λόγος για τον οποίο ο ισχυρισµός αυτός ασκεί ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Στην προκείµενη περίπτωση, ο αναιρεσείων, µε το 
δεύτερο κατά το πρώτο µέρος του, λόγο της αναίρεσης, προσάπτει στο Εφετείο 
πληµµέλεια από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, γιατί δεν έλαβε 
υπόψη αποδεικτικό µέσο που επικαλέστηκε µε τις προτάσεις του της συζήτησης µετά 
την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση και συγκεκριµένα τις καταθέσεις 
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των µαρτύρων, η εξέταση των οποίων είχε επιτραπεί µε την ανωτέρω 2557/1984 
απόφασή του που ανακλήθηκε, ως δικαστικά τεκµήρια κατά την έννοια του άρθρου 
339 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 309, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 502 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση διόρθωσης απόφασης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για τη 
συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως µιας αποφάσεως που µπορεί να 
προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση των διαδίκων, πρέπει όλοι οι διάδικοι που 
αναφέρονται σ' αυτή να κληθούν οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συζήτηση και ότι 
αν οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόµιµα η διαδικασία 
προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και, αν δεν κλητεύθηκαν νόµιµα, η 
συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάζει την κλήτευσή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 317, 318, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 867 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν από 
παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή 
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που 
την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 212 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆ "αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της 
απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε 
κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το 
ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή 
του". Η διάταξη αυτή είναι δικονοµικού δικαίου (ΑΠ 682/2011) και κατά συνέπεια η 
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παραβίαση της δεν ιδρύει τον από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, ο οποίος προϋποθέτει παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Αρµοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1647 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων. Ο∆∆Υ. Οι διαφορές που ανακύπτουν από τη 
σύµβαση εκποίησης, καθώς και από τις προηγούµενες ή επόµενες αυτής σχετικές 
πράξεις του Οργανισµού είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορές και υπάγονται στη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Kατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο 
λόγος αυτός ιδρύεται µόνον όταν η πληµµέλεια αναφέρεται σε ακυρότητα, 
απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα, το οποίο προέρχεται από παραβίαση 
δικονοµικής διατάξεως και όχι διατάξεως ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 
554/2009, ΑΠ 558/2008, ΑΠ 2104/2007). Υπάρχει τέτοιου είδους πληµµέλεια και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως και σε περίπτωση αρνητικής υπερβάσεως 
δικαιοδοσίας (ΑΠ 1254 και 1255/2005). Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ. 1 
του Συντάγµατος, η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα 
υφιστάµενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, από τις διαφορές δε αυτές όσες δεν έχουν 
ακόµη υπαχθεί στα ∆ικαστήρια αυτά πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικώς στη 
δικαιοδοσία τους εντός προθεσµίας πέντε ετών από την ισχύ του Συντάγµατος, της 
προθεσµίας αυτής δυναµένης να παρατείνεται δια νόµου. Κατά την § 3 του αυτού 
άρθρου, στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές, ως και οι 
υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ανατίθενται δια νόµου. Εποµένως είναι 
ανεπίτρεπτη η δια νόµου υπαγωγή ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια, 
κάθε διάταξη νόµου µε την οποία ορίζεται το αντίθετο αντίκειται στο Σύνταγµα και 
ως εκ τούτου δεν είναι εφαρµοστέα. Ο Ν. 1406/1983, ο οποίος, σε εκτέλεση της 
παραπάνω συνταγµατικής επιταγής, υπήγαγε µε το άρθρο 1 § 1, στη δικαιοδοσία των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες τις διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν 
είχαν µέχρι τότε υπαχθεί στα δικαστήρια αυτά, µε το άρθρο 1 § 2 περ, ι' περιέλαβε σε 
αυτές αδιάστικτα τις διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
που αφορά τις διοικητικές συµβάσεις, δηλαδή τις διαφορές που ανάγονται στο κύρος, 
την ερµηνεία και την εκτέλεση διοικητικής συµβάσεως, καθώς και σε οποιαδήποτε 
παρεπόµενη της συµβάσεως αξίωση, ανεξάρτητα µάλιστα από το πρόσωπο του 
εναγόµενου. Ειδικώτερα διοικητική σύµβαση είναι η σύµβαση από την οποία 
δηµιουργείται διοικητική διαφορά ουσίας. Υφίσταται δε τέτοια σύµβαση, όταν α) ο 
ένας από τους συµβαλλόµενους είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο (ή ΝΠ∆∆), β) το 
αντικείµενό της έχει σχέση µε την άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας ή την εξυπηρέτηση 
δηµόσιου σκοπού δηλ. έχουν ως αντικείµενο την ικανοποίηση αναγκών της δηµόσιας 
υπηρεσίας που αναφέρονται στην άσκηση δραστηριότητας γενικότερου δηµοσίου 
συµφέροντος ή κοινής ωφέλειας και γ) η κατάρτιση και εκτέλεσή της διέπεται (κατά 
ένα µέρος τουλάχιστον) από τους κανόνες του διοικητικού δικαίου ή περιέχει όρους, 
οι οποίοι παρέχουν στο συµβαλλόµενο δηµόσιο (η ΝΠ∆∆) τη δυνατότητα 
µονοµερούς επέµβασης στις συµβατικές σχέσεις και έτσι δηµιουργούν υπέρ αυτού 
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υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυµβαλλόµενου του και εξαιρετικό συµβατικό 
καθεστώς. Οι παραπάνω προϋποθέσεις, για τα χαρακτηρισµό µίας σύµβασης ως 
διοικητικής, πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά και εποµένως αν ελλείπει µία από 
αυτές δεν µπορεί η σύµβαση να θεωρηθεί ως διοικητική. Αντίθετα υφίσταται ιδιωτική 
διαφορά (και σύµβαση ιδιωτικού δικαίου) , η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων, όταν το αντικείµενο της πηγάζει από έννοµη σχέση του 
ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή αφορά αµφισβήτηση ή έριδα µεταξύ των διαδίκων ως προς 
την ύπαρξη ή την έκταση ή το περιεχόµενο µιας βιοτικής σχέσης, όπως είναι και οι 
συµβατικές σχέσεις, η σύσταση των οποίων είναι κατ' αρχήν αποτέλεσµα ελεύθερης 
βούλησης των µερών χωρίς να ασκεί επίδραση το γεγονός ότι το ένα από αυτά είναι 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ (για όλα τα παραπάνω βλ. ΑΕ∆ 2 και 3/1993, ΑΕ∆ 
10/1993, ΣτΕ 1031/1995 ΟλΣτΕ 1528/2004 Ελ∆νη 46.1208, ΟλΑΠ 28/1987). Με τις 
ίδιες προϋποθέσεις γεννώνται διοικητικές διαφορές και από πράξεις οργάνων 
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία έχει από το νόµο ανατεθεί η άσκηση 
δηµόσιας εξουσίας, καθόσον αυτά, λειτουργούν ως ΝΠ∆∆ (ΑΠ 123/2005 οπ παν.). 
Με το νόµο 251/1976 ανατέθηκαν στο Οργανισµό ∆ιαχειρίσεως ∆ηµοσίου Υλικού 
(Ο.∆.∆.Υ.), ο οποίος ήταν Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και ήδη 
έχει µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρία µε το Π.∆. 413/1998, η διαχείριση και εκποίηση 
"των πάσης φύσεως πλεοναζόντων κινητών πραγµάτων και παντός είδους 
τροχοφόρων του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (άρθ. 2). 
Κατά την ενάσκηση του έργου, αυτού ο Ο∆∆Υ θεωρείται εντολοδόχος του ∆ηµοσίου 
και των Ν.Π.∆.∆. και ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασµό τους. Ο οργανισµός κατά 
τη διεξαγωγή του άνω έργου που "εις ουδένα υπόκειται περιορισµό υφιστάµενου εκ 
των κειµένων διατάξεων περί προµηθειών και εκτελέσεως έργων, µισθώσεως και 
πωλήσεως και διαχειρίσεως ειδών, κτώµενος δυνάµει του παρόντος νόµου την 
δυνατότητα και ευχέρεια να ενεργεί µε απόλυτον πρωτοβουλίαν, εφόσον κατά την 
κρίσιν της διοικήσεως αυτού εξυπηρετείται το συµφέρον των εντολέων 
του.".Εξάλλου µε το άρθρο 40 του Ν.1882/1990 θεσπίσθηκαν κίνητρα για την 
απόσυρση και καταστροφή επιβατικών αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας, 
ιδιωτικής χρήσης και την αντικατάστασή τους µε άλλα, νέας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας και µε την 10300/26-7/14-8-1990/Υ.Α καθορίσθηκε η διαδικασία 
καταστροφής των αυτοκινήτων αυτών, από τον Ο.∆.∆.Υ. µε δικά του µέσα, σε δικούς 
του χώρους. Στη συνέχεια µε το άρθρο 20 του ν. 1921/1991, οι διατάξεις του οποίου 
ίσχυσαν από 1-1-1991 έως 31-12-1992, θεσπίσθηκαν κίνητρα για την απόσυρση και 
καταστροφή επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας 
ιδιωτικής χρήσης και την αντικατάστασή τους µε άλλα, νέας (αντιρρυπαντικής) 
τεχνολογίας επιβατικά ή φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ενώ µε την υπ' 
αριθµό 86653/6673/3-1-1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίσθηκε η διαδικασία απόσυρσης και καταστροφής των αυτοκινήτων αυτών, 
ορίσθηκε δε, µεταξύ άλλων, ότι ο ενδιαφερόµενος εµφανίζει και παραδίδει το προς 
καταστροφή όχηµα αυτοδύναµα, χωρίς τη χρήση µεταφορικών µέσων, στις οικίες 
υπηρεσίες του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού (Ο.∆.∆.Υ.) ο οποίος 
συντάσσει και του παραδίδει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και ότι η 
καταστροφή του αυτοκινήτου πραγµατοποιείται µέσα σε µία εβδοµάδα από την 
παράδοσή του (άρθρο 2 § § 1,3). Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων 
συνάγεται ότι σύµφωνα µε το νόµο 251/1976 σκοπός του Ο.∆.∆.Υ. είναι η εκποίηση 
και διαχείριση των κινητών πραγµάτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του 
∆ηµοσίου ή άλλων νοµικών προσώπων, που συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
η οποία δεν δεσµεύεται από καµία διοικητική διαδικασία, καθοριζόµενη από 
διατάξεις δηµοσίου δικαίου, αλλά διέπεται από κριτήρια ιδιωτικοοικονοµικά και µε 
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γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των εντολέων του. Εποµένως οι διαφορές που 
ανακύπτουν από τη σύµβαση εκποίησης, καθώς και από τις προηγούµενες ή επόµενες 
αυτής σχετικές πράξεις του Οργανισµού είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορές και 
υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Όµως, από τις διατάξεις του 
ν. 1921/1991 και της 86653/6673/1991 κοινής Υπουργικής απόφασης, συνάγεται ότι 
στόχος της θέσπισης των ως άνω κινήτρων, για την απόσυρση και καταστροφή των 
αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας, ήταν η καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και η µείωση των δυσµενών εν γένει επιπτώσεων, τις οποίες προκαλεί στο 
περιβάλλον η κυκλοφορία µεγάλου αριθµού παλαιών αυτοκινήτων συµβατικής 
τεχνολογίας, µε επιβλαβή αέρια. Συνεπώς, τα µέτρα αυτά δεν αποβλέπουν στην 
οργάνωση και διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου ή άλλων νοµικών 
προσώπων, αλλά αποτελούν εκδηλώσεις κρατικού παρεµβατισµού για την επιδίωξη 
σκοπού που ανάγεται στο γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, δηλαδή στην προστασία 
του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς εκποµπές των παλαιών αυτοκινήτων αλλά και 
στην προστασία των πολιτών από τα ανασφαλή παλαιά αυτοκίνητα, η πραγµάτωση 
του οποίου δηµοσίου σκοπού ανατέθηκε στα όργανα του Ο.∆.∆.Υ.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου το οποίο σωστά διέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµά του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτέο γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ109/2008, 
ΑΠ446/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Αρµοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 3 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Πότε µια σύµβαση είναι 
διοικητική. 
- Kατά το άρθρο 100 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγµατος, στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 
υπάγεται η άρση συγκρούσεως µεταξύ, πλην άλλων, του Συµβουλίου της Επικρατείας 
και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αφενός και των αστικών και ποινικών 
δικαστηρίων αφετέρου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 345/1976, εφόσον 
το, κατά το άρθρο 44 παρ. 1, δικαστήριο, δηλαδή, µεταξύ άλλων, το Συµβούλιο 
Επικρατείας ή άλλο διοικητικό δικαστήριο αφενός και ένα αστικό ή ποινικό 
δικαστήριο αφ’ ετέρου, έκριναν τελεσιδίκως ότι στερούνται δικαιοδοσίας για την ίδια 
υπόθεση, η σύγκρουση αίρεται επιµελεία παντός διαδίκου, µε κατάθεση αιτήσεως 
ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, εντός ενενήκοντα ηµερών από τη 
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δηµοσίευση της νεότερης αποφάσεως. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 47 παρ. 4 του ίδιου 
Ν. 345/1976, η απόφαση του Ειδικού ∆ικαστηρίου περιορίζεται στη λύση του 
αµφισβητουµένου ζητήµατος δικαιοδοσίας, εξαφανίζει την απόφαση που εσφαλµένως 
αποφάνθηκε για το µέρος αυτό, παραπέµπει την υπόθεση στο δικαστήριο που 
κρίνεται ότι έχει δικαιοδοσία και είναι υποχρεωτική για τα δικαστήρια που 
αρνήθηκαν τη δικαιοδοσία τους και για τους διαδίκους (ΑΕ∆ 19/2009, 6/2007 κ.ά.). 
Ενόψει των προεκτεθέντων, παραδεκτώς φέρεται προς επίλυση ενώπιον του 
Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, το ζήτηµα της αποφατικής συγκρούσεως, δεδοµένου 
ότι τα δύο αναφερθέντα δικαστήρια έκριναν τελεσιδίκως, ότι δεν έχουν δικαιοδοσία 
για την εκδίκαση της διαφοράς. Ο αιτών νοµιµοποιείται να ασκήσει την κρινόµενη 
αίτηση, καθόσον υπήρξε διάδικος ενώπιον των δικαστηρίων, των οποίων οι 
αποφάσεις δηµιούργησαν την αναφερθείσα αποφατική σύγκρουση. Επίσης, η αίτηση, 
που κατατέθηκε στις 9-7-2011, ασκήθηκε εµπροθέσµως, ενόψει της ηµεροµηνίας 
δηµοσιεύσεως της νεότερης αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(29-11-2010). Κατ’ ακολουθίαν η υπόθεση νοµίµως φέρεται προς συζήτηση, µετά την 
ενέργεια των υπό των άρθρων 45, 46 και 47 του Ν.345/1976 προβλεποµένων 
κοινοποιήσεων προς τους διαδίκους, τους προέδρους των δικαστηρίων οι αποφάσεις 
των οποίων προκάλεσαν τη σύγκρουση και τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, όπως 
προκύπτει τούτο από τα ευρισκόµενα στο φάκελο της δικογραφίας αποδεικτικά 
επιδόσεως.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ. 1 του Συντάγµατος, όπως ίσχυε πριν από την 
αναθεώρηση του έτους 2001, αλλά ισχύει και µετά από αυτήν, η εκδίκαση των 
διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα υφιστάµενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, 
από τις διαφορές δε αυτές, όσες δεν είχαν υπαχθεί στα δικαστήρια αυτά, επιβαλλόταν 
να υπαχθούν υποχρεωτικά στη δικαιοδοσία τους, εντός της οριζόµενης προθεσµίας 
πέντε ετών, που µπορούσε να παρατείνεται µε νόµο. Σε εκτέλεση της συνταγµατικής 
αυτής διατάξεως εκδόθηκε ο Ν. 1406/1983, µε το άρθρο 1 παρ. 2 του οποίου, 
υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, µεταξύ άλλων, 
και οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας των διοικητικών 
συµβάσεων (εδάφ. ι΄), δηλαδή εκείνες οι διαφορές που προέρχονται από διοικητική 
σύµβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση αυτής ή σε 
οποιαδήποτε παρεπόµενη της συµβάσεως αυτής αξίωση.  
- Η σύµβαση είναι διοικητική, αν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη είναι το Ελληνικό 
∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και µε τη σύναψη της συµβάσεως 
επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο νόµος έχει αναγάγει σε δηµόσιο, το 
δε Ελληνικό ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, είτε βάσει του 
κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύµβαση, είτε βάσει ρητρών, που 
προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη σύµβαση και που αποκλίνουν 
από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται, προς ικανοποίηση του εν λόγω σκοπού, σε 
υπερέχουσα θέση απέναντι στο αντισυµβαλλόµενο µέρος, δηλαδή σε θέση µη 
προσιδιάζουσα στον δυνάµει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου συναπτόµενο 
συµβατικό δεσµό (Α.Ε.∆. 28/2011, 21/2009, 14/2007, 10/2003). Συµβάσεις που δεν 
συγκεντρώνουν σωρευτικά τα γνωρίσµατα αυτά είναι ιδιωτικές και οι διαφορές αυτές 
υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Εξάλλου, κατά την έννοια 
του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγµατος, διοικητικές διαφορές ουσίας είναι και οι 
διαφορές από αδικαιολόγητο πλουτισµό του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου, όταν η υποκείµενη σχέση που προκάλεσε τον πλουτισµό αυτό 
είναι σχέση δηµοσίου δικαίου. Αντιθέτως διαφορές από αδικαιολόγητο πλουτισµό 
του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου υπάγονται στη δικαιοδοσία 
των πολιτικών δικαστηρίων, όταν δεν υφίσταται σχέση δηµοσίου δικαίου, συνδέουσα 
το ∆ηµόσιο ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε κάποιο πρόσωπο, από την 
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οποία (σχέση) ή µε αφορµή τη λειτουργία της οποίας δηµιουργείται ο πλουτισµός του 
∆ηµοσίου ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (ΑΕ∆ 28/2011, 18/2009).  
∆ιατάξεις: 
Σ: 94, 100, 
Νόµοι: 345/1976, άρθ. 16, 45, 46, 47,  
Νόµοι: 1406/1983,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 399 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαφορές µεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαµερισµάτων. Αρµοδιότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 2 και 647 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι οι διαφορές µεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαµερισµάτων, ανεξάρτητα 
από την αξία του αντικειµένου τους, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου και δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 και 657 
του ΚΠολ∆. Ως διαφορές δε που απορρέουν από τη σχέση της κατ' όροφον 
ιδιοκτησίας κατά την έννοια του παραπάνω αρθρ. 17 παρ. 2 του ΚΠολ∆ νοούνται οι 
συναφείς µε την εφαρµογή του ν. 3741/29 κατά την ενάσκηση των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νόµο αυτό και από τον κανονισµό της 
πολυκατοικίας και όχι οι διαφορές συνιδιοκτητών, που προέρχονται καθαρώς από την 
αµφισβήτηση ή κατά οποιοδήποτε λόγο προσβολή του δικαιώµατος της 
αποκλειστικής κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος ή της νοµής ιδιοκτήτη, 
επί του διαµερίσµατος ή του ορόφου του, από άλλο ιδιοκτήτη διαµερίσµατος ή 
ορόφου της οικοδοµής (ΟλΑΠ 35/05 Ελ∆νη 2005.1035, ΕφΠατρ 1165/06 ΑχΝοµ 
2007.690, ΕφΠειρ 1227/05 ΠειρΝοµ 2006.29). Εξάλλου, από τις διατάξεις των 
άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, 2, 4, 5 και 14 του ν. 3741/1929 περί της ιδιοκτησίας κατ' 
όροφον, σαφώς συνάγεται ότι επί συστάσεως χωριστής κυριότητας σε όροφο 
οικοδοµής ή διαµέρισµα ορόφου ο κύριος του ορόφου ή διαµερίσµατος καθίσταται 
παρεττοµένως και χάριν εξυπηρετήσεως του ορόφου ή του διαµερίσµατος συγκύριος 
εξ αδιαιρέτου στα µέρη εκείνα του όλου ακινήτου τα οποία χρησιµεύουν σε κοινή 
χρήση και των λοιπών, όπως είναι ιδίως το έδαφος, τα θεµέλια, οι πρωτότοιχοι, η 
στέγη και η αυλή και κατά ποσοστό οριζόµενο µε την πράξη µε την οποία συνιστάται 
η κυριότητα στον όροφο ή το διαµέρισµα και, αν δεν περιέχεται στην πράξη τέτοιος 
καθορισµός, κατά ποσοστό ανάλογο προς την αξία του ορόφου ή του διαµερίσµατος. 
Πάντως, δεν είναι υποχρεωτική η απόλυτη αντιστοιχία µεταξύ ποσοστού 
συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και ανοικοδοµητέας επιφάνειας, καθώς οι 
συνιδιοκτήτες έχουν δικαίωµα να προσδιορίσουν το ποσοστό συµµετοχής τους 
ελεύθερα, χωρίς να δεσµεύονται από τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες αποτελούν 
ενδοτικό δίκαιο (Κ. Βασιλείου, Οριζόντια Ιδιοκτησία και Κάθετη Συνιδιοκτησία, 
2004, σελ. 292, ΕφΑθ 9438/97 Ε∆Π 1999.124). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι 
υπάγονται στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και δικάζεται κατά την 
παραπάνω ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ., του ΚΠολ∆, τόσο η αγωγή µεταξύ 
των συνιδιοκτητών οικοδοµής που υπάγεται στο καθεστώς της κατ' όροφον 
ιδιοκτησίας, µε αίτηµα τον καθορισµό ή αναγνώριση από το ∆ικαστήριο, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 1002 και 1118 ΑΚ, 2, 4, 5 του Ν. 3741/1929 του ποσοστού 
συγκυριότητας που αναλογεί σε κάθε όροφο µε βάση την αξία τούτων, λόγω της 
έλλειψης καθορισµού τούτου στη συστατική της οροφοκτησίας πράξη και 
ανυπαρξίας κανονισµού, (βλ. ΑΠ 107/81, ΝοΒ 29.1540, ΕφΠειρ 12/84, Ελ∆νη 25. 
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1418, ΕφΠατρ 577/1990, ΑρχΝ 1991.312, ΜΠΘεσ 16259/02 Αρµ 2003.650), όσο και 
η αγωγή µε την οποία συνιδιοκτήτης ζητεί την ακυρότητα της δικαιοπραξίας της 
πράξης σύστασης οροφοκτησίας κατά παράβαση του νόµου (βλ. σχετ. ΕφΑθ 7998/03 
Ε∆Π 2004.134, ΕφΑθ 5120/1991 Ε.∆.Π. 1193/24, ΕφΑθ 480/1981 Ελ∆νη 22.541).  
- Στις διαφορές µεταξύ συνιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδοµής ως προς 
την ύπαρξη και την έκταση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων τους από την 
συστατική της οροφοκτησίας πράξη, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3741/1929 
και την εν γένει χρήση κοινόχρηστων πραγµάτων, δεν απαιτείται ούτε προσδιορισµός 
της αξίας του αντικειµένου της διαφοράς, ούτε εγγραφή της αγωγής στα βιβλία 
διεκδικήσεων (ΑΠ 528/1987 ΝοΒ 36.1411, ΕφΑθ 1372/97 Ελ∆νη 40.134, ΕφΑθ 
6533/1991 Ελ∆νη 33.91, ΕφΑθ 707/2001 Ελ∆νη 42.1673) και η υπόθεση δικάζεται 
κατά την διαδικασία των άρθρων 647 Επ.ΚΠολ∆ από το αρµόδιο καθύλην κατ' άρθρο 
17 παρ. 2 ΚΠολ∆ Μονοµελές Πρωτοδικείο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1117,  
ΚΠολ∆: 17, 647, 648, 657,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 2, 4, 5, 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 891 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά µέτρα. Προσωρινό δεδικασµένο. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321 και 695 ΚΠολ∆ σαφώς 
προκύπτει, ότι το πηγάζον από απόφαση ασφαλιστικών µέτρων προσωρινό 
δεδικασµένο παύει να ισχύει, εφόσον το δικαστήριο της κυρίας δίκης κρίνει θετικώς, 
ή αρνητικώς επί της ουσίας της υποθέσεως και δεν µπορεί να προταθεί στην κυρία 
αυτή δίκη.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. 
Κατά την έννοια της διάταξης για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για το αν πράγµατι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας τα αποδεικτικά µέσα που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, τα 
οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆. Εξ' άλλου, δεν θεµελιώνει 
λόγο αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να µνηµονεύσει στην 
απόφαση του ποια αποδεικτικά µέσα χρησιµοποιήθηκαν για άµεση και ποια για 
έµµεση απόδειξη ή να καθορίσει τη βαρύτητα που αποδόθηκε στο καθένα από αυτά ή 
τη σχέση και επιρροή του στα αποδεικτέα θέµατα. Περαιτέρω κατά το άρθρο 390 του 
αυτού Κώδικος το δικαστήριο εκτιµά ελευθέρως τις γνωµοδοτήσεις προσώπων που 
έχουν ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι 
οποίες συντάχθηκαν ύστερα από αίτηση διαδίκου και προσάγονται από αυτόν. Από 
τον συνδυασµό των προαναφεροµένων διατάξεων προκύπτει ότι οι συνταχθείσες 
γνωµοδοτήσεις µε βάση τις οριζόµενες στην τελευταία ως άνω διάταξη προϋποθέσεις, 
δεν συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο που τυγχάνει ιδίας 
ρυθµίσεως και εκτιµάται κατά νόµο ελευθέρως από το δικαστήριο, το οποίο δεν 
υποχρεούται να το αναφέρει ειδικώς και κατ’ αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα 
και αποδεικτικά µέσα που φέρονται ότι ελήφθησαν υπ’ όψη για τον σχηµατισµό της 
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κρίσεώς του, αρκεί να καθίσταται από την απόφαση βέβαιο ότι ελήφθη και τούτο υπ’ 
όψη (ΟλΑΠ 1189/91).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 559 αριθ.11γ, 562, 695,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Ένδικα µέσα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1426 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ένδικα µέσα κατά απόφασης ασφαλιστικών µέτρων που επιλύει οριστικά τη µεταξύ 
των διαδίκων διαφορά. Αποβολή από το απαλλοτριωθέν. Αοριστία αγωγής και 
αναιρετικοί λόγοι. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Αδίκαστη αίτηση. 
- Η προσβαλλοµένη απόφαση εκδόθηκε επί εφέσεως κατά της 73/2007 αποφάσεως 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσαντος κατά την διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων, κατά την οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 697 ΚΠολ∆, η άσκηση 
ενδίκων µέσων δεν είναι επιτρεπτή, πλην όµως µε την απόφαση αυτή δεν διατάχθηκε 
ούτε ανακλήθηκε ασφαλιστικό µέτρο, υπό την έννοια του άρθρου 682 ΚΠολ∆, αλλά 
επιλύθηκε οριστικά η µεταξύ των διαδίκων διαφορά, ήτοι διατάχθηκε η αποβολή των 
αναιρεσειουσών από το επίδικο εδαφικό τµήµα, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του 
άρθρου 12 παρ. 7 του Ν. 1337/1983, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του Ν. 
1772/1988, µε την οποία γίνεται απλώς παραποµπή στην ανωτέρω διαδικασία για την 
ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων. Εποµένως, η υπό κρίση αίτηση είναι παραδεκτή.  
- Κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος : "Η ιδιοκτησία τελεί υπό την 
προστασία του Κράτους, τα δικαιώµατα όµως που απορρέουν από αυτή δεν µπορούν 
να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος. Κανένας δεν στερείται την 
ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε τον 
προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί 
πλήρης αποζηµίωση που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το 
απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης...". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει α) ότι είναι 
επιτρεπτή, µε διάταξη νόµου, η θέσπιση γενικών και αντικειµενικών περιορισµών της 
ιδιοκτησίας, χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης, προς εξυπηρέτηση του γενικότερου 
συµφέροντος, εφόσον αυτοί δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας 
αναιρώντας ή αποδυναµώνοντάς το σε µεγάλο βαθµό, είναι δε αναγκαίοι για την 
επίτευξη του σκοπούµενου αποτελέσµατος (ΟλΑΠ 896/85) και β) ότι επιτρέπεται η 
οριστική στέρηση ή αφαίρεση της ιδιοκτησίας (µε µετάθεση ολική της κυριότητας 
του πράγµατος σε άλλο πρόσωπο ή δηµιουργία άλλου εµπραγµάτου δικαιώµατος) µε 
πράξη της πολιτείας, µόνο αν επιβάλλεται προς θεραπεία δηµόσιας ωφέλειας, εφόσον 
προηγηθεί της καταλήψεως καταβολή πλήρους αποζηµίωσης που καθορίζεται από τα 
πολιτικά δικαστήρια. Εξάλλου κατά το άρθρο 24 (παρ. 2-4) του Συντάγµατος : 2. "Η 
χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση 
και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη 
ρυθµιστική αρµοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, µε σκοπό να εξυπηρετείται η 
λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι 
δυνατοί όροι διαβίωσης...3. Για να αναγνωρισθεί µία περιοχή ως οικιστική και για να 
ενεργοποιηθεί πολεοδοµικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαµβάνονται σε αυτή 
συµµετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζηµίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση 
των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δηµιουργηθούν δρόµοι, πλατείες και 
χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την 
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εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων, όπως νόµος ορίζει. 4. 
Νόµος µπορεί να προβλέπει τη συµµετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που 
χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθµισή της σύµφωνα 
µε εγκεκριµένο σχέδιο, µε αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τµηµάτων ιδιοκτησίας 
κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδοµήσιµοι ή από 
κτίρια της περιοχής αυτής". Σε εκτέλεση και εφαρµογή των ως άνω συνταγµατικών 
διατάξεων του άρθρου 24 εκδόθηκαν αρχικά ο ν. 947/1979 και στη συνέχεια ο Ν. 
1337/1983 "Επέκταση των Πολεοδοµικών σχεδίων κλπ", µε τον οποίο θεσµοθετείται 
νέα διαδικασία (διαφέρουσα από τη ρυµοτοµία των Ν∆ 17.7.1923 και 797/1971) 
συνολικής διαχείρισης των ακινήτων της οικιστικής περιοχής προς πραγµάτωση των 
συνταγµατικών σκοπών µε την υποχρέωση των ιδιοκτητών να διαθέσουν χωρίς 
αποζηµίωση µέρος του ακινήτου τους ή µε υποχρεωτική συµµετοχή αυτών µε 
ολόκληρο το ακίνητό τους έναντι αντιπαροχής άλλου ακινήτου (ή διαιρεµένης 
ιδιοκτησίας) ίσης αξίας. Με τα άρθρα 8 και 12 δε αυτού ρυθµίζεται η νέα διαδικασία 
απόκτησης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η οποία εφαρµόζεται στις περιοχές 
ένταξης ή επέκτασης του σχεδίου, και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησης της 
διαχείρισης µε την έκδοση της Πράξεως Εφαρµογής, µε την οποία καθορίζονται τα 
τµήµατα των ακινήτων που αφαιρούνται χωρίς αποζηµίωση για εισφορές σε γη (εκ 
ποσοστού ανάλογου µε την εδαφική έκταση της ιδιοκτησίας) για τη δηµιουργία 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και υποχρεωτικές αναδασµικές µεταβολές 
(µετακινήσεις, συνενώσεις, αναδιανοµές, ανταλλαγές ακινήτων). Περαιτέρω µε το 
άρθρο 4 του ν. 1772/1988 "περί τροποποιήσεως διατάξεων του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) 
κλπ" αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 12 του ως άνω Ν. 1337/1983, όπως 
συµπληρώθηκε µε την παρ. 56 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 και ορίσθηκαν τα 
εξής: "α) Η πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης κυρώνεται µε απόφαση του 
Νοµάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την συµπλήρωση των 
υποχρεώσεων εισφοράς σε γη... όπως και κάθε µεταβολής που επέρχεται στα ακίνητα 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο... Με 
την µεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόµενες στην Πράξη Εφαρµογής µεταβολές 
στις ιδιοκτησίες, εκτός από αυτές που οφείλεται αποζηµίωση και για την συντέλεση 
των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ν. δ/τος από 17.7.1923 και 
του ν. δ/τος 797/1971. β) Αµέσως µετά την κύρωση και µεταγραφή των πράξεων 
εφαρµογής, ο οικείος ΟΤΑ, το ∆ηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 
καθώς και κάθε ενδιαφερόµενος, µπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που 
διαµορφώθηκαν µε την πράξη εφαρµογής και περιέρχονται σ' αυτούς µε την 
προϋπόθεση, ότι έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις της προηγούµενης περίπτωσης 
(α). ∆ικαιώµατα της επόµενης περίπτωσης (δ) µετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για 
αποζηµίωση. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου ή νοµέως να παραδώσει το ακίνητο 
που του αφαιρείται σύµφωνα µε την πράξη εφαρµογής εντός 15 ηµερών από της εις 
αυτόν εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή του µε απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται µετά από αίτηση των παραπάνω 
ενδιαφεροµένων, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων... γ) Η µεταβολή 
ακινήτων σύµφωνα µε την παρ. 3 και την πράξη εφαρµογής συνεπάγεται την άµεση 
απόσβεση κάθε εµπραγµάτου δικαιώµατος τρίτου που υφίστατο στα µεταβαλλόµενα 
ακίνητα... δ) ∆ένδρα, φυτείες, µανδρότοιχοι, συρµατοπλέγµατα, φρέατα και λοιπές 
εγκαταστάσεις και κατασκευές νοµίµως υφιστάµενες σε ιδιοκτησίες που µε την 
πράξη εφαρµογής µεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζηµιώνονται από τον οικείο ΟΤΑ. Το 
ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται από την επιτροπή του π. δ/τος 5/1986, όπως 
ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς 
την αξία των ανωτέρω αποφαίνεται το καθ' ύλην αρµόδιο δικαστήριο µε την 
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας....". Η διάταξη αυτή, µε την οποία επιτρέπεται 



 

[81] 
 

η αφαίρεση των υποχρεωτικώς εισφεροµένων τµηµάτων γης, άρα και των αναγκαίως 
συνεχοµένων µε αυτά επικειµένων συστατικών, στα οποία περιλαµβάνονται τα 
οικοδοµήµατα και τα µέρη αυτών, και πριν ακόµη από την καταβολή στον δικαιούχο 
της οφειλοµένης για τα τελευταία αποζηµιώσεως, δεν αντίκειται στις προστατευτικές 
της ιδιοκτησίας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του Συντάγµατος, 
διότι εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου θεσµού της υποχρεωτικής και χωρίς 
αποζηµίωση εισφοράς γης από τους συµµετέχοντες ιδιοκτήτες, κατά τους ορισµούς 
του άρθρου 24 του ίδιου Συντάγµατος και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την 
αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος µε την σύγχρονη εξυπηρέτηση του 
συµφέροντος των ιδιοκτητών και γενικότερα του δηµοσίου συµφέροντος. Περαιτέρω, 
ορίστηκε: " ε) Η πράξη εφαρµογής µετά την κύρωσή της γίνεται οριστική και 
αµετάκλητη. ∆ιαφορές ως προς το µέγεθος της εισφοράς σε γη και το µέγεθος των 
ιδιοκτησιών, που βεβαιώνονται µε απόφαση των αρµοδίων δικαστηρίων, 
µετατρέπονται σε χρηµατική αποζηµίωση, όπως ειδικότερα ορίζεται µε την απόφαση 
της παρ. 10 του άρθρου αυτού". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει, ότι µε την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, και, εφόσον δεν 
τίθεται ζήτηµα αποζηµιώσεως για τυχόν αφαιρούµενο έδαφος, κατά τις διατάξεις του 
Ν∆/τος από 17-7-1923 και Ν∆ 797/1971, επέρχεται κτήση της κυριότητας µε 
πρωτότυπο τρόπο και σύγχρονη απόσβεση του τυχόν προϋφισταµένου δικαιώµατος 
κυριότητας και για την πραγµάτωση της µεταβολής παρέχεται δικαστική προστασία 
µε την απλή και ταχεία διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων του µονοµελούς 
πρωτοδικείου, το οποίο εποµένως οφείλει να εξετάσει µόνο το ζήτηµα της συνδροµής 
των προϋποθέσεων της αποβολής µε βάση τα όρια των τελικών ιδιοκτησιών που 
διαµορφώνονται µε την πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης (ΟλΑΠ 
19/2002). Εξάλλου, πέραν της απόσβεσης των εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί του 
ακινήτου, επέρχεται απόσβεση και των ενοχικών συµβάσεων. Εποµένως, ο νέος 
κτήτορας δεν δεσµεύεται από τις συµβατικές υποχρεώσεις και έχει δικαίωµα µε 
έγγραφη πρόσκλησή του προς το µισθωτή ή σε κάθε άλλο που κατέχει εξ ονόµατος 
και για λογαριασµό του µισθωτή (υποµισθωτή, θεµατοφύλακα, κάτοχο από 
χρησιδάνειο κλπ.) να αξιώσει να του παραδοθεί το ακίνητο µέσα σε προθεσµία 15 
ηµερών από την πρόσκληση κατ' άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 1337/1983, όπως ισχύει. 
Όπως προαναφέρθηκε, σε περίπτωση αρνήσεως του νοµέα ή κατόχου της ιδιοκτησίας 
που δεσµεύτηκε να παραδώσει το ακίνητο, που του αφαιρείται, σύµφωνα µε την 
πράξη εφαρµογής µέσα στην προβλεπόµενη από τη διάταξη αυτή προθεσµία, κάθε 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από το µονοµελές πρωτοδικείο την αποβολή του 
από το νέο ακίνητο, που διαµορφώθηκε µε την πράξη εφαρµογής και περιέρχεται σε 
αυτόν. Για να γίνει δεκτή η αίτηση, αρκεί ο αιτών να επικαλεστεί και αποδείξει ότι 
έχει καταβληθεί η αποζηµίωση η τυχόν οφειλοµένη, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 
Ν∆ από 17-7-1923 και του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και ότι αυτός 
προσκάλεσε εγγράφως τον καθού να παραδώσει το ακίνητο και πέρασε άπρακτη η 
προθεσµία των 15 ηµερών (ΑΠ 1175/2005).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικόγραφο της 
αγωγής ή της αίτησης, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για 
τη νοµική θεµελίωσή της, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και 
ορισµένο αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι 
συνυφασµένη µε την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά 
το δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και 
επιδεκτική εκτέλεσης. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής ή της αίτησης δεν περιέχονται 
τα πιο πάνω στοιχεία, ή, όταν αυτά περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η 
έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της 
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ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας, είτε κατόπιν προβολής της σχετικής ένστασης, είτε 
και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας.  
- Η αοριστία της αγωγής ή της αίτησης η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, ελέγχεται ως πληµµέλεια από το άρθρο 559 αριθ. 1 
ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του σχετικά µε τη νοµική 
επάρκεια της αγωγής αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος 
για τη θεµελίωση του δικαιώµατος, ή αν αντιθέτως αρκέστηκε σε λιγότερα. Η 
ποσοτική όµως ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ελέγχεται κατά τους αριθµούς 8 και 
14 του ίδιου άρθρου, οι δε δικονοµικές της ελλείψεις που καθιστούν άκυρο ή 
απαράδεκτο το δικόγραφό της ελέγχονται κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆. 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση", κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής, νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, µε την οποία 
ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε νόµιµη µορφή αυτής, που 
δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης και όχι αίτηση για παραδοχή ενστάσεων, 
προτάσεων, πραγµατικών ισχυρισµών ή αποδεικτικών µέσων. Τέτοια αίτηση είναι 
ιδίως η της αγωγής, της ανταγωγής, της κύριας παρέµβασης, της αυτοτελούς 
πρόσθετης παρέµβασης, της ανακοπής, της τριτανακοπής και κάθε ένδικου µέσου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 
αριθ. 20, 697, 682,  
Σ: 1, 2, 24, 
Ν∆: 797/1971,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 12,  
Νόµοι: 1577/1985,  
Νόµοι: 1512/1985, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 129, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Ρύθµιση κατάστασης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 77 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά µέτρα. Μη νόµιµο το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο 
εργοδότης να αποδέχεται τις υπηρεσίες που αυτός παρείχε. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 692 παρ.4 ΚΠολ∆, τα ασφαλιστικά µέτρα δεν πρέπει 
να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώµατος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση 
ή η διατήρηση. Με τη διάταξη αυτή τίθεται απαγορευτικός κανόνας, δεσµευτικός για 
το δικαστήριο, ο οποίος έχει εφαρµογή και στο ασφαλιστικό µέτρο της ρύθµισης 
κατάστασης, το οποίο δεν διαφέρει κατά το σκοπό του από τα άλλα ασφαλιστικά 
µέτρα, αφού κι αυτό συνδέεται τελολογικά µε κάποιο δικαίωµα που πρέπει να 
προστατευθεί προσωρινά, για την αποτροπή δηµιουργίας, έως την περάτωση της 
κύριας διαγνωστικής δίκης, αµετάκλητων καταστάσεων, που θα µπορούσαν να 
µαταιώσουν τον πρακτικό σκοπό της δίκης αυτής. Έτσι, η προσωρινή δικαστική 
προστασία πρέπει α)να µην ταυτίζεται µε το αντικείµενο της οριστικής δικαστικής 
προστασίας, αλλά να διαφέρει και να υπολείπεται από αυτό και β)να µη δηµιουργεί 
αµετάκλητες καταστάσεις, που δεν µπορούν να ανατραπούν όταν ανακληθεί η 
σχετική απόφαση ασφαλιστικών µέτρων ή διαγνωστεί στην κύρια δίκη, µε ισχύ 
δεδικασµένου, η ανυπαρξία του δικαιώµατος που εξασφαλίστηκε. Σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µε την οποία ο εργαζόµενος ζητεί, µετά 
από βλαπτική εξέλιξη της σύµβασης εργασίας του, να υποχρεωθεί ο εργοδότης να 
αποδέχεται τις υπηρεσίες που αυτός παρείχε στο πλαίσιο της σύµβασης, µέχρι να 
εκδοθεί απόφαση στην κύρια δίκη επί αγωγής που ο εργαζόµενος άσκησε ή πρόκειται 
να ασκήσει για τη διάγνωση του σχετικού δικαιώµατος του για πραγµατική 
απασχόληση, άσχετα από τη νοµική θεµελίωση του εν λόγω δικαιώµατος (σύµβαση 
εργασίας σε συνδ. µε τις διατάξεις των άρθρων 57 και 288 ΑΚ κλπ), δεν είναι νόµιµη. 
Τούτο διότι η παραδοχή της (αίτησης) θα οδηγούσε ευθέως και αµέσως στην 
αναβίωση και ενεργοποίηση της εριζόµενης εργασιακής σχέσης, καθώς και σε 
απόλαυση του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώµατος για απασχόληση, χωρίς αυτό 
να προβλέπεται από το άρθρο 728 ΚΠολ∆ ή από άλλη διάταξη ουσιαστικού δικαίου. 
Οι παραπάνω παραδοχές δεν διαφοροποιούνται από το γεγονός ότι η αποδοχή των 
υπηρεσιών του εργαζοµένου ζητείται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αφού η 
προσωρινή ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων είναι πάντοτε, λόγω της 
φύσης της, δεδοµένη και ως εκ τούτου, η απαγόρευση ικανοποίησης του ουσιαστικού 
δικαιώµατος έχει τεθεί σε αναφορά και συνάρτηση µε την προσωρινότητα αυτή (βλ. 
ΜΠρΑθ 2533/2008 ΕΠολ∆ 2009.537, ΜΠρΑθ 285/2007 ΕφΑ∆ 2008.470, ΜΠρΑθ 
4700/2006 ΤρΝΠλΝόµος, ΜΠρΑθ 27468/1999 ∆ΕΝ 55. 1337, ΜΠρΘεσ 35887/2008 
ΤρΝΠλΝόµος, ΜΠρΧαλκ 2263/2009 ∆ΕΕ 2010.488, ΜΠρΡοδ 2101/2005 ΤρΝΠλ 
Νόµος). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 57, 288,  
ΚΠολ∆: 692, 728, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Συντηρητική κατάσχεση 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2677 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά µέτρα. Συντηρητική κατάσχεση. Καταδολίευση δανειστών. ∆ωρεά. 
- Γνώση της δεύτερης καθ' ης, όσον αφορά την οφειλή της πρώτης καθ' ης, την 
ανεπάρκεια της λοιπής περιουσίας της και τον σκοπό της να µαταιώσει την 
ικανοποίηση της οφειλής, δεν απαιτείται κατ' άρθρο 942 ΑΚ, αφού η µεταβίβαση 
προς την δεύτερη καθ' ης έγινε από χαριστική αιτία (δωρεά).  
- Τα προτεινόµενα από τους καθ' ων ασφαλιστικά µέτρα της προσηµείωσης υποθήκης 
και εγγυοδοσίας δεν δύνανται να θεωρηθούν ηπιότερα της συντηρητικής κατάσχεσης, 
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καθώς η τελευταία συνεπάγεται απλώς απαγόρευση διάθεσης των συντηρητικώς 
κατασχεθέντων έναντι της αιτούσας, κατ' άρθρο 715 παρ. 1 ΚΠολ∆, οι δε καθ' ων δεν 
επικαλούνται λόγους που να καθιστούν αναγκαία µία τέτοια διάθεση, ώστε να 
βλάπτονται από την απαγόρευση της (εποµένως, τα αντίθετα υποστηριζόµενα από τις 
καθ' ων, µε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος που προβάλλουν, είναι 
απορριπτέα ως ουσιαστικώς αβάσιµα).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 914, 926, 939, 941, 942, 943,  
ΚΠολ∆: 682, 707, 708, 711, 712, 714, 715, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - ∆εδικασµένο σε περίπτωση µεταβολών του νοµοθετικού 
καθεστώτος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 129 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο σε περίπτωση µεταβολών του νοµοθετικού καθεστώτος. Απόδοχή ότι 
υπάρχει δεδικασµένο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι από 
τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασµένο και όταν το αντικείµενο της νέας δίκης 
που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό µε εκείνο της δίκης 
που προηγήθηκε, έχει όµως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος 
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συµβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να 
κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νοµικό ζήτηµα µε αυτό που κρίθηκε 
στην προηγούµενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιµο για τη 
µεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει µεταβολή του νοµικού καθεστώτος, που 
διέπει την έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες που απορρέουν απ' αυτή, αφού δεν 
υπάρχει τότε η απαιτούµενη για την ενεργοποίηση του δεδικασµένου ταυτότητα 
νοµικής αιτίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσεως, από την 
οποία πηγάζουν πλείονες έννοµες συνέπειες, όπως είναι η σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, στην οποία η απασχόληση του µισθωτού θεµελιώνει ποικίλες αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόµους, Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., το δεδικασµένο των 
αποφάσεων που κρίνουν επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού ως έννοµες συνέπειες της 
εν λόγω διαρκούς έννοµης σχέσεως, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νοµοθετικό 
καθεστώς που ισχύει κατά τον κρίσιµο χρόνο, θα παραµείνει αναλλοίωτο και στο 
µέλλον.  
Συνεπώς η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι η συνιστώσα 
προδικαστικό ζήτηµα για τις επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού, σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας διέπεται από πλέγµα υφιστάµενων τότε διατάξεων και θα 
διέπεται και στο µέλλον από παρόµοιες µελλοντικές διατάξεις, δεν αποτελεί 
δεδικασµένο για την εκτός του κριθέντος χρονικού διαστήµατος και στο µέλλον 
αναγόµενη χρονική περίοδο, αν κατά την περίοδο αυτή δεν παρέµεινε αναλλοίωτο το 
προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, δηλαδή αν οι ζητούµενες µε νεότερη αγωγή 
επιµέρους αξιώσεις του µισθωτού που γεννήθηκαν σε µεταγενέστερο του ήδη 
κριθέντος χρονικό διάστηµα, στηρίζονται σε νέες νοµοθετικές διατάξεις διάφορες 
εκείνων που ίσχυαν κατά την πρώτη δίκη. Τέτοιες νέες νοµοθετικές διατάξεις είναι 
κατά το κανονιστικό τους µέρος και οι όροι των ΣΣΕ ή ∆Α, οι οποίοι προσδιορίζουν, 
ενόψει της ισχύος τους για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (άρθρο 9 και 16 παρ. 3 του 
Ν. 1876/1990), όχι µόνο την έκταση αλλά και τη φύση των βασικών αποδοχών και 
των επιδοµάτων του µισθωτού για την περίοδο εκείνη. Έτσι από της ισχύος κάθε νέας 
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Σ.Σ.Ε ή ∆.Α. µεταβάλλεται το νοµοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που έκριναν 
τελεσιδίκως αξιώσεις του µισθωτού, στηριζόµενες σε προϊσχύουσες Σ.Σ.Ε ή ∆.Α. δεν 
αποτελούν δεδικασµένο και για τις αξιώσεις αυτών µεταγενέστερου χρονικού 
διαστήµατος, που στηρίζονται στις ισχύουσες κατά το διάστηµα αυτό Σ.Σ.Ε ή ∆.Α. 
(ΟλΑΠ 10/2002).  
- Με την υπ' αριθµ. 42/1981 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιώς, που κηρύχτηκε 
υποχρεωτική µε την υπ' αριθµ. 42/1981 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
ρυθµίστηκαν οι όροι αµοιβής και εργασίας του απασχολούµενου µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων νοσοκοµείων κ.λ.π. του 
∆ηµοσίου και Ο.Τ.Α. και µε τον όρο 28 αυτής ορίστηκε ότι οι καθαρίστριες και 
καθαριστές λαµβάνουν το εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο ηµεροµισθίου 
(ηµεροµίσθιο ασφαλείας) του εργατοτεχνίτη-εργατοτεχνίτριας και για εξάωρη 
απασχόληση, αυξοµειούµενο αναλόγως, ενώ µε τον όρο 12 της υπ' αριθµ. 74/1982 
αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών περί των όρων αµοιβής και εργασίας του ίδιου άνω 
προσωπικού, που κηρύχτηκε εκτελεστή µε την ΑΥΕ 17663/1982, προβλέπεται ότι το 
κατώτατο όριο βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου του προσωπικού αυτού δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο από το κατώτατο όριο του βασικού µηνιαίου µισθού ή 
ηµεροµισθίου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας (απόφαση 
1/1982 του ∆∆∆∆ Αθηνών). Το νοµικό καθεστώς των ως άνω ∆Α µετέβαλε η από 22-
12-1998 ΕΣΣΕ που ίσχυσε από 1-7-1998. Με την ΕΣΣΕ αυτή επεκτάθηκαν στο 
σύνολο τους οι διατάξεις του ν. 1505/1984 περί του µισθολογίου του προσωπικού της 
δηµόσιας διοίκησης, όπως συµπληρώθηκαν µε το ν. 1810/1988, στους εργαζόµενους 
(πλην ιατρών) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα δηµόσια νοσοκοµεία της 
χώρας, οι οποίοι είναι µέλη σωµατείων που ανήκουν στην ΠΟΕ∆ΗΝ. Με το άρθρο 9 
της εν λόγω ΕΣΣΕ ορίστηκε ότι τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές απ' αυτές 
που καθορίζονται µε τη συλλογική σύµβαση διατηρούνται. Τούτο έχει την έννοια της 
διατηρήσεως του ποσού των καταβαλλοµένων µέχρι της µεταβολής του νοµικού 
καθεστώτος ανωτέρων αποδοχών και όχι της εξακολουθήσεως και µετά ταύτα του 
προϊσχύοντος νοµικού καθεστώτος (ΟλΑΠ 10/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Όρια δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 310 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. Κατά παράβαση του νόµου αποδοχή ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει 
δεδικασµένο. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων, που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινών, χωρίς απόδειξη. Νέοι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ΄ έφεση δίκη ύστερα από ερηµοδικία στην 
πρωτοβάθµια δίκη. Παρά το νόµο κήρυξη απαραδέκτου. 
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη 
απόφαση αποτελεί δεδικασµένο, που δεν επιτρέπει να αµφισβητηθεί και να καταστεί 
αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από την 
οποία αυτό έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια ότι 
το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ανακύπτει εξ αφορµής άλλης δίκης, είτε ως κύριο 
είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, το δίκαιο που κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση, οφείλει 
να θέσει ως βάση της απόφασής του το δεδικασµένο, που προκύπτει από την 
απόφαση αυτή, λαµβάνοντάς το ως αµάχητη αλήθεια, όσο και αρνητικά, µε την 



 

[86] 
 

έννοια ότι απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής για το ίδιο δικαίωµα για την 
ύπαρξη ή µη του οποίου υπάρχει δεδικασµένο. Το δεδικασµένο αυτό εκτείνεται στο 
ουσιαστικό ζήτηµα για έννοµη σχέση που προβλήθηκε µε αγωγή, ανταγωγή, κύρια 
παρέµβαση ή ένσταση συµψηφισµού. Έννοµη σχέση κατά την έννοια των ανωτέρω 
διατάξεων είναι το σύνολο των έννοµων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσίδικα και όχι 
τα πραγµατικά γεγονότα που γέννησαν ή απέσβησαν τις έννοµες συνέπειες. Η 
ενέργεια αυτή του δεδικασµένου σε µεταγενέστερη δίκη προϋποθέτει, ότι η νέα αυτή 
δίκη αναφέρεται στο ίδιο αντικείµενο και στηρίζεται στην ίδια ιστορική και νοµική 
αιτία, δηλαδή στο ίδιο νοµικό γεγονός το παραγωγικό, τροποποιητικό, καταργητικό ή 
αποσβεστικό της συγκεκριµένης έννοµης σχέσης. Ειδικότερα, ταυτότητα ιστορικής 
αιτίας υπάρχει, όταν τα πραγµατικά περιστατικά, που συγκροτούν το πραγµατικό της 
νοµικής διάταξης που εφαρµόσθηκε κατά την προηγούµενη δίκη ήταν αναγκαία κατά 
νόµο για την κατάφαση ή άρνηση της διαγνωσθείσας έννοµης συνέπειας και τα ίδια 
συγκροτούν το πραγµατικό εν όλω ή εν µέρει της νοµικής διάταξης που πρέπει να 
εφαρµοσθεί στη νέα δίκη. Έτσι, το δεδικασµένο καλύπτει κατ' αρχήν το ζήτηµα που 
κρίθηκε, δηλαδή τη συγκεκριµένη έννοµη συνέπεια ή σχέση που διαγνώσθηκε µε την 
τελεσίδικη απόφαση, ότι υπάρχει µε το αντικείµενό της. Υπάρχει ακόµα, όµως, 
δεδικασµένο, όταν στη νέα δίκη που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων, ή 
εκείνων που έγιναν διάδοχοί τους όσο διαρκούσε η δίκη ή µετά το τέλος αυτής 
(άρθρο 325 εδάφ. 2 ΚΠολ∆), το αντικείµενο είναι µεν διαφορετικό από αυτό που 
ζητήθηκε στην προηγούµενη δίκη, έχει όµως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη 
του δικαιώµατος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη (ΑΠ 1193/2002).  
- Από το άρθρο 559 αριθ. 16 περ. α' ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται και 
αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει 
δεδικασµένο, συνάγεται ότι στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται τόσο η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας περί του εάν τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν 
δεκτά από αυτό συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου και αν το δεδικασµένο έχει 
την έκταση και τα αποτελέσµατα που του προσέδωσε η απόφαση, όσο και η κρίση 
του περί της συνδροµής ή µη των κατά το άρθρο 324 ΚΠολ∆ πραγµατικών 
προϋποθέσεων αυτού, εφόσον αυτή στηρίζεται µόνο επί διαδικαστικών εγγράφων, η 
εκτίµηση του περιεχοµένου των οποίων υπόκειται, κατά το άρθρο 561 παρ. 2 του 
ίδιου Κώδικα, στον αναιρετικό έλεγχο, για την έρευνα της βασιµότητας του 
προβαλλόµενου λόγου αναίρεσης. 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται, 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 πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού 
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και, αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη. Ο προβλεπόµενος από το άρθρο αυτό 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
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παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε απόδειξη γι' αυτά. Εποµένως, ο 
παραπάνω λόγος αναίρεσης δεν θεµελιώνεται, αν ο ισχυρισµός που δεν έλαβε υπόψη 
το δικαστήριο ήταν επουσιώδης, δηλαδή δεν έχει καµιά επίδραση στο διατακτικό της 
απόφασης, ως τέτοιος δε θεωρείται ο µη νόµιµος, ο αόριστος ή ο αλυσιτελής.  
- Το άρθρο 528 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 
2915/2001, ορίζει ότι "αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάστηκε σαν να ήταν 
παρών, η εκκαλούµενη απόφαση εξαφανίζεται µέσα στα όρια που καθορίζονται από 
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους 
τους ισχυρισµούς που µπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως". Από τη διάταξη αυτή 
σαφώς προκύπτει ότι, παρά την κατάργηση των τεκµηρίων εκ της ερηµοδικίας των 
διαδίκων (παραιτήσεως και οµολογίας της αγωγής) που θέσπιζαν τα άρθρα 271 και 
272 ΚΠολ∆, µετά την οποία εξέλιπαν πλέον οι λόγοι για τη χορήγηση αναιτιολόγητης 
ανακοπής και, κατ' επέκταση, εφέσεως µε όµοια αποτελέσµατα, εν τούτοις, η 
ανωτέρω διάταξη διατήρησε ευθέως την έφεση κατά ερήµην αποφάσεως ως 
υποκατάστατο της αναιτιολόγητης ανακοπής ερηµοδικίας. Η σκόπιµη διατήρηση του 
άρθρου 528 µε δοµή ίδια ουσιαστικά µε εκείνη που του είχε προσδώσει ο Ν. 
2207/1994, υποδηλώνει σαφώς ότι για την εξαφάνιση της πρωτοδίκου αποφάσεως, 
εφόσον αυτή εκδόθηκε σαν να ήταν παρών ο διάδικος, δεν απαιτείται να ευδοκιµήσει 
προηγουµένως κάποιος λόγος της εφέσεως, αλλ' αρκεί η τυπική παραδοχή της, 
καθόσον αυτή έχει τα αποτελέσµατα της καταργηθείσας αναιτιολόγητης ανακοπής. 
Μπορεί δε, να ασκηθεί ανακοπή ερηµοδικίας, αν εκείνος που δικάστηκε ερήµην δεν 
κλητεύθηκε καθόλου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα 
ή απαράδεκτο. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε τη διάταξη του ίδιου άρθρου 
αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ως απαράδεκτο, του οποίου η από το δικαστήριο παρά 
το νόµο κήρυξη ή µη κήρυξη ιδρύει λόγο αναιρέσεως, νοείται όχι το ουσιαστικό 
απαράδεκτο, αλλά εκείνο που είναι συνέπεια παραβιάσεως δικονοµικών διατάξεων, 
οι οποίες θέτουν ορισµένες προϋποθέσεις ως προς τη διαδικαστική πράξη, ή µη 
τήρηση των οποίων αποκλείει εκ των προτέρων την πράξη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 271, 272, 321, 322, 324, 325, 528, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 353 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α). 
Συµµόρφωση ελληνικής έννοµης τάξης. ∆εδικασµένο. Εκούσια δικαιοδοσία. 
- Από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣ∆Α), η οποία υπογράφηκε στις 4-11-1950 στη Ρώµη, και κυρώθηκε για πρώτη 
φορά από την Ελλάδα µε το ν. 2329/1953 και, ύστερα από την καταγγελία της από το 
δικτατορικό καθεστώς, εκ νέου µε το Ν∆ 53/1974, προκύπτει ότι οι αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) διακρίνονται σε 
τελεσίδικες και µη. Οι τελεσίδικες δε αποφάσεις θεωρούνται ως τέτοιες όχι µόνο 
επειδή το ορίζει το πρωτότυπο κείµενο της Σύµβασης (άρθρα 42 και 44) στην αγγλική 
και γαλλική αλλά και διότι δεν είναι δυνατή πλέον η καθ' οιονδήποτε τρόπο 
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προσβολή τους, είτε κατά το ∆ιεθνές ∆ίκαιο είτε κατά το εσωτερικό ∆ίκαιο. Στο 
∆ιεθνές ∆ίκαιο δεν υπάρχει πλέον µέσο να προσφύγει κάποιος κατά των αποφάσεων 
αυτών, στο δε εσωτερικό ∆ίκαιο όλα τα ένδικα µέσα πρέπει να έχουν ήδη ασκηθεί 
πριν "από την προσφυγή (άρθρο 35 παρ. 1 της Σύµβασης) για να γίνει, αυτή δεκτή 
ενώπιον του Ε∆∆Α. Έτσι, στο Ελληνικό ∆ίκαιο, πρέπει να έχουν φθάσει µέχρι και 
την αναίρεση ή να έχει παρέλθει η σχετική προθεσµία. Επίσης άλλη µία διάκριση των 
εν λόγω αποφάσεων είναι σε αυτές οι οποίες διαπιστώνουν την παραβίαση της 
Σύµβασης, που µπορούν να ονοµασθούν "αναγνωριστικές" µε κάποια ευρεία 
εφαρµογή του όρου αυτού του εσωτερικού ∆ικαίου και αυτές οι οποίες επιδικάζουν 
δίκαιη αποζηµίωση. Εφόσον κατά το άρθρο 41 του νέου κειµένου της ΕΣ∆Α, το 
Ε∆∆Α διαπιστώσει ότι τα µέτρα τα οποία προτείνει, ή έλαβε το κράτος µετά τη 
διαπίστωση της παράβασης, δεν επαρκούν για να επανορθώσουν πλήρως την 
παραβίαση και τη ζηµία που δηµιουργήθηκε στον προσφεύγοντα, µπορεί να του 
αναγνωρίσει και να του επιδικάσει "δίκαιη ικανοποίηση" η οποία δεν πρόκειται για 
αποζηµίωση. Πράγµατι, το ∆ικαστήριο εξετάζει, µετά την αναγνώριση της 
παράβασης, κατά πόσον τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν από το κράτος είναι επαρκή ή 
δεν είναι επαρκή και αν όχι, χορηγεί µία δίκαιη ικανοποίηση. Η σχετική δε απόφαση 
µπορεί να ονοµασθεί ως καταψηφιστική, πάλι µε την ευρεία έννοια του όρου. 
Περαιτέρω η απόφαση του Ε∆∆Α έχει δύο ειδών επιπτώσεις στην εσωτερική έννοµη 
τάξη: Έµµεσες, δηλαδή αυτές που δεν αφορούν την υλοποίηση αυτή καθεαυτή της 
απόφασης, αλλά αποτελούν µία προϋπόθεση για τη ρύθµιση άλλων υποθέσεων στο 
εσωτερικό δίκαιο, στην εσωτερική έννοµη τάξη, δηλαδή ποία έκταση έχει το 
δεδικασµένο των αποφάσεων του Ε∆∆Α σε σύγκριση µε άλλες αποφάσεις ελληνικών 
δικαστηρίων. Και δεύτερον, άµεσες επιπτώσεις και άµεση εφαρµογή, δηλαδή κατά 
πόσο είναι δυνατή η πραγµατοποίηση και η εκτέλεση των αποφάσεων στο εσωτερικό 
δίκαιο, την εσωτερική έννοµη τάξη. Τα έµµεσα δε αποτελέσµατα αφορούν και το 
δεδικασµένο. Η τελεσίδικη απόφαση του Ε∆∆Α δηµιουργεί το τυπικό δεδικασµένο. 
Όσον, αφορά το ουσιαστικό δεδικασµένο, θα πρέπει να εξετασθεί σε ποίες υποθέσεις 
και σε ποία θέµατα θα λειτουργήσει, ώστε να απαγορεύσει την έκδοση νέας 
απόφασης ή να ληφθεί ως βάση του προδικαστικού ζητήµατος. Ως προς τις 
καταψηφιστικές αποφάσεις του Ε∆∆Α και την δίκαιη ικανοποίηση, δεν απαιτείται να 
έχει εκδοθεί προηγουµένως από τα εθνικά δικαστήρια απόφαση που να την έχει 
απορρίψει και είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε προσφυγή κατά το εσωτερικό 
δίκαιο (στην εθνική έννοµη τάξη), κρίνεται δε για πρώτη φορά από το Ε∆∆Α. Αν δεν 
τέθηκε ενώπιον του Ε∆∆Α αίτηµα για δίκαιη ικανοποίηση, µπορεί να ζητηθεί και από 
τα εθνικά (ελληνικά) δικαστήρια και εκ των υστέρων. Αν, αντίθετα, έχει εκδοθεί 
σχετική απόφαση από το Ε∆∆Α, αυτή αποτελεί δεδικασµένο και µάλιστα µε την 
αρνητική µορφή του ουσιαστικού δεδικασµένου και δεν µπορεί να εκδοθεί άλλη από 
τα ελληνικά δικαστήρια. Είτε το Ε∆∆Α απέρριψε τη δίκαιη ικανοποίηση είτε 
χορήγησε δίκαιη ικανοποίηση, δεν µπορεί να ζητηθεί εκ νέου από τα Ελληνικά 
δικαστήρια. 
Συνεπώς σ' αυτά τα θέµατα υπάρχει ουσιαστικό δεδικασµένο µε την αρνητική µορφή. 
Υπάρχει, όµως, δεδικασµένο και µε τη θετική του µορφή του προδικαστικού 
ζητήµατος. Έτσι, όταν στο εσωτερικό δίκαιο προβλέπεται η δυνατότητα πράγµα το 
οποίο είναι δυνατό σε κάθε φάση και ανεξάρτητα αν έχει αποφασίσει για δίκαιη 
αποζηµίωση το Ε∆∆Α- να προσφύγει ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε άλλες διατάξεις 
του εσωτερικού δικαίου και κυρίως την αστική ευθύνη του κράτους, όταν 
παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα του και από την παραβίαση των δικαιωµάτων του 
υπήρξε ζηµία, για την οποία ευθύνεται το ∆ηµόσιο, µπορεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ΕισΝΑΚ (άρθρα 104, 105), να εγείρει αγωγή αστικής αποζηµίωσης κατά του 
Κράτους. Στην περίπτωση αυτή θα θεωρηθεί ότι η απόφαση του Ε∆∆Α αποτελεί 
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ουσιαστικό δεδικασµένο, που έχει θετική επέµβαση για το προδικαστικό ζήτηµα, 
δηλαδή κατά πόσο η πράξη ήταν παράνοµη ή όχι. Στο σηµείο αυτό λαµβάνονται 
υπόψη όχι οι αποφάσεις (προηγούµενες) του εσωτερικού δικαίου, αλλά εκείνη του 
Ε∆∆Α. Όµως, οι αναγνωριστικές αποφάσεις του Ε∆∆Α έχουν και άµεσα 
αποτελέσµατα. Αυτές, αφορούν συνήθως παραβιάσεις και διαπιστώνουν παραβάσεις, 
οι οποίες έγιναν από τον ίδιο το νοµοθέτη, όταν έχει θέση κανόνα ο οποίος είναι 
αντίθετος µε την ΕΣ∆Α και αυτόν εφάρµοσαν τα δικαστήρια και συνεπώς η 
διαπίστωση της παραβίασης, είναι να µεταβληθεί η σχετική νοµοθεσία. Όµως, 
υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι ο νόµος που είναι αντίθετος, αλλά η ερµηνεία 
και η εφαρµογή του από τα εθνικά όργανα, είτε τα δικαστήρια είτε τα διοικητικά 
όργανα, τα οποία σε ασάφεια του νόµου ή ερµηνεύοντας αυτόν, όχι σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση, παραβιάζουν προστατευόµενα από αυτή δικαιώµατα. Στην περίπτωση 
αυτή, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στα 
δικαστήρια, µε την απόφαση του Ε∆∆Α, ώστε να συµµορφωθούν στις µελλοντικές 
υποθέσεις. Περαιτέρω σχετικά µε το θέµα που προέκυψε ως προς την τύχη των 
αµετάκλητων και παραγουσών δεδικασµένο στην Ελλάδα αποφάσεων των 
Ελληνικών δικαστηρίων που είναι ακριβώς αντίθετες µε την αναγνωριστική απόφαση 
του Ε∆∆Α, για µεν τις ποινικές αποφάσεις δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα πλέον, 
αφού µε το νόµο 2865/2000 προστέθηκε στο άρθρο 525 ΚΠοιν∆ παράγραφος 1 και 
5η περίπτωση για την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, για δε τις πολιτικές 
υποθέσεις δεν έγινε αντίστοιχη ρύθµιση και συνεπώς δεν προβλέπεται επανάληψη της 
διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από τη φύση και το είδος της 
πολιτειακής πράξης που αποτέλεσε το γενεσιουργό αίτιο της παραβίασης της 
Σύµβασης, η απόφαση του Ε∆∆Α δεν έχει καθ' εαυτή την ικανότητα να διεισδύει 
στην εθνική έννοµη τάξη και να συνεπιφέρει την αυτόθροη κατάργηση της παραπάνω 
πράξης. Τούτο προκύπτει τόσο από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύµβασης 
όσο και από την αναφορά του άρθρου 41 της ΕΣ∆Α στο εσωτερικό δίκαιο ως κώλυµα 
εξάλειψης των συνεπειών της παραβίασης, η οποία θα στερούνταν νοήµατος εάν η 
απόφαση του Ε∆∆Α είχε την παραπάνω αυτόθροη καταργητική ισχύ. Το ίδιο το 
∆ικαστήριο δέχεται σταθερά ότι από τις αποφάσεις του απορρέει µόνο µία 
υποχρέωση επίτευξης αποτελέσµατος για το κράτος-παραβάτη, ενώ η επιλογή των 
µέσων αφήνεται καταρχήν στο τελευταίο.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 758 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, µπορούν µε αίτηση διαδίκου µετά τη δηµοσίευση τους να ανακληθούν ή 
να µεταρρυθµιστούν από το δικαστήριο το οποίο τις εξέδωσε, αν προκύψουν νέα 
πραγµατικά περιστατικά ή µεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν. 
Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης ή 
µεταρρύθµισης της οριστικής απόφασης που εκδόθηκε κατά την εκούσια 
δικαιοδοσία, από το δικαστήριο που την εξέδωσε και µετά από αίτηση διαδίκου, αν 
προκύψουν νέα πραγµατικά περιστατικά ή µεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο δε διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν 
γίνεται δεσµευτική διάγνωση εννόµων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες 
της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθµιστικά 
µέτρα σε σχέση µε τη νοµική κατάσταση και λειτουργία φυσικού ή νοµικού 
προσώπου. Συνεπώς ο σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι η προσαρµογή των 
ρυθµιστικών µέτρων στις εκάστοτε µεταβαλλόµενες πραγµατικές καταστάσεις προς 
πραγµάτωση του σκοπού των ρυθµιστικών µέτρων, δηλαδή για την επέλευση του 
ρυθµιστικού αποτελέσµατος. Ως νέα πραγµατικά περιστατικά νοούνται και γεγονότα 
τα οποία αν και υπήρχαν κατά την προηγούµενη δίκη δεν τέθηκαν υπόψη του 
∆ικαστηρίου ενώ αντίθετα, νέα πραγµατικά περιστατικά ή µεταβολή των συνθηκών 
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δεν συνιστούν οι τυχόν πραγµατικές ή νοµικές πληµµέλειες της αποφάσεως για τις 
οποίες αυτή δύναται να προσβληθεί µόνον µε ένδικα µέσα, αν αυτά επιτρέπονται από 
το νόµο. Ο όρος µεταβολή των συνθηκών είναι ευρύτερος γιατί η µεταβολή µπορεί να 
προκύπτει όχι µόνο από την επιγένεση νέων περιστατικών, αλλά και από άλλες 
αφορµές ή αιτίες, όπως από την εξέλιξη ενός θεσµού, την εµφάνιση νέων αναγκών 
κ.λ.π, σ' αυτήν δε (µεταβολή) των συνθηκών µπορεί να εντάσσεται και η µεταβολή 
του νοµοθετικού καθεστώτος, υπό την ισχύ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση ή και η 
µεταστροφή της νοµολογίας σε σχέση µε νοµικό ζήτηµα που τέθηκε υπόψη του, όχι 
όµως και το γεγονός, ότι µετά την έκδοση τελεσίδικης ή αµετάκλητης απόφασης, 
εκδόθηκε απόφαση του Ε∆∆Α, η οποία επί του θέµατος που τέθηκε υπόψη του έκρινε 
ότι υπήρξε παραβίαση των διατάξεων της ΕΣ∆Α, καθώς αυτή (απόφαση), δεν 
συνιστά µεταβολή της εθνικής νοµολογίας σε σχέση µε νοµικό ζήτηµα που τέθηκε 
υπόψη του εθνικού δικαστηρίου και κυρίως σε σχέση µε την ερµηνεία κανόνα 
δικαίου που εφαρµόσθηκε. Τούτο δε διότι οι αποφάσεις που καταδικάζουν την 
Ελληνική Πολιτεία, λόγω παράβασης διατάξεων της ΕΣ∆Α, δεν µπορούν αυτές καθ' 
εαυτές, να δικαιολογήσουν αίτηση ανάκλησης ή µεταρρύθµισης απόφασης του 
εθνικού δικαστηρίου µε την έννοια της µεταβολής των συνθηκών (εν προκειµένω 
µεταστροφή της νοµολογίας) υπό τις οποίες αυτή εκδόθηκε, σύµφωνα µε όσα 
ανωτέρω αναφέρονται, σε κάθε δε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από τη φύση και 
το είδος της πολιτειακής πράξης που αποτέλεσε το γενεσιουργό αίτιο της παραβίασης 
της Σύµβασης, η απόφαση του Ε∆∆Α δεν έχει καθ' εαυτή την ικανότητα να διεισδύει 
στην εθνική έννοµη τάξη και να συνεπιφέρει τη αυτόθροη κατάργηση της παραπάνω 
πράξης, ούτε και µε την µορφή της αιτούµενης παροχής δικαστικής προστασίας µε 
έκδοση δηλαδή ανακλητικής ή µεταρρυθµιστικής αποφάσεως από τα εθνικά 
δικαστήρια, σηµειουµένου ότι από τις αποφάσεις του απορρέει µόνο µία υποχρέωση 
επίτευξης αποτελέσµατος για το κράτος- παραβάτη, ενώ η επιλογή των µέσων 
αφήνεται καταρχήν στο τελευταίο.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο 
αν πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 758, 
ΕΣ∆Α: 35, 42, 44,  
ΕισΝΑΚ: 104, 105,  
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαιτησία - Ακύρωση διαιτητικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 102 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής εµπορική διαιτησία. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης. Υπέρµετρη 
αποζηµίωση. 
- Κατά το άρθρ. 1 του Ν. 2735/1999, οι διατάξεις του εφαρµόζονται στη διεθνή 
εµπορική διαιτησία, της οποίας ο τόπος βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, είναι δε 
διεθνής η διαιτησία όταν, εκτός άλλων περιπτώσεων, τα µέρη έχουν, κατά τη σύναψη 
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της συµφωνίας διαιτησίας, την εγκατάστασή τους σε διαφορετικά κράτη. Κατά το 
άρθρ. 19 παρ. 1 του ίδιου νόµου και µε την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεών του, τα 
µέρη, µε συµφωνία τους, καθορίζουν ελεύθερα τη διαιτητική διαδικασία, ενώ και 
κατά τον ερµηνευτικό κανόνα του άρθρ. 2περ.(ε) του αυτού νόµου, όπου ο νόµος 
αυτός αναφέρεται σε συµφωνία των µερών ή στη δυνατότητά τους να προσέλθουν σε 
συµφωνία, η σχετική αναφορά εκτείνεται και στους κανόνες διαιτησίας που 
περιλαµβάνονται στη συµφωνία. Συνεπώς τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι η 
διαιτησία θα διεξαχθεί κατά τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας (Rules of Arbitration) του 
∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου-∆ΕΕ (International Chamber of Commerce-
ICC),δηλαδή κατά θεσµοποιηµένη διαιτησία, στην οποία αναφέρεται και ο 
ερµηνευτικός κανόνας του άρθρ. 2περ.(α) του Ν. 2735/1999. Κατά το άρθρ. 6 παρ. 1 
του Κανονισµού ∆ιαιτησίας του ∆ΕΕ, εφόσον τα µέρη έχουν συµφωνήσει στην 
υποβολή διαφοράς σε διαιτησία κατά τον Κανονισµό αυτό, θεωρείται ότι έχουν ipso 
facto υπαχθεί στον Κανονισµό, όπως ισχύει κατά την ηµέρα έναρξης της διαιτητικής 
διαδικασίας, εκτός αν συµφώνησαν στην εφαρµογή του Κανονισµού, όπως ίσχυε 
κατά την ηµέρα κατάρτισης της διαιτητικής συµφωνίας τους, κατά δε το άρθρ. 4 παρ. 
1, 2 & 3 του ίδιου Κανονισµού, το µέρος που επιθυµεί να προσφύγει στη διαιτησία 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση (προσφυγή) στη 
Γραµµατεία του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, οπότε η ηµέρα λήψης της 
αίτησης από τη Γραµµατεία θεωρείται ως η ηµέρα έναρξης της διαιτητικής 
διαδικασίας, πρέπει δε η αίτηση, µεταξύ άλλων, να περιέχει έκθεση του αντικειµένου 
και των περιστατικών της διαφοράς, το είδος της ζητούµενης προστασίας και 
προσδιορισµό, κατά το δυνατόν, του τυχόν αιτούµενου ποσού. Περαιτέρω κατά το 
άρθρ. 18 παρ. 1 του αυτού Κανονισµού, µόλις το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο λάβει από τη 
Γραµµατεία του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου το φάκελο της υπόθεσης, 
συντάσσει πράξη- πλαίσιο για τους όρους διεξαγωγής της διαιτησίας (Terms of 
Reference), στην οποία, µεταξύ άλλων, περιέχεται περιληπτική έκθεση των αξιώσεων 
κάθε µέρους και της ζητούµενης προστασίας, µε ένδειξη, κατά το δυνατόν, και του 
αιτούµενου από κάθε µέρος ποσού. Μετά την υπογραφή της πράξης αυτής ή την 
έγκρισή της από το ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, ορίζεται στο άρθρ. 19 του 
Κανονισµού, ότι είναι απαράδεκτη η υποβολή νέων αιτηµάτων ή ανταιτηµάτων που 
υπερβαίνουν τα όρια της πράξης, εκτός αν αυτό επιτραπεί από το ∆ιαιτητικό 
∆ικαστήριο. Αντίστοιχα και το άρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 2735/1999, ορίζει ότι αν δεν 
έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, κάθε µέρος µπορεί, κατά τη διάρκεια της διαιτητικής 
διαδικασίας, να τροποποιήσει ή να συµπληρώσει το αγωγικό του αίτηµα ή την 
απάντησή του, εκτός αν τούτο δεν επιτραπεί από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο λόγω της 
καθυστερηµένης προβολής του. Εξ άλλου κατά το άρθρ. 18 του ως άνω νόµου, κατά 
τη διαιτητική διαδικασία τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των µερών και 
δικαιούται κάθε µέρος να αναπτύξει τους ισχυρισµούς του και να προσκοµίσει τις 
αποδείξεις του (όµοια και η διάταξη του άρθρ. 886 παρ. 2 ΚΠολ∆), δηλαδή εκτός από 
την αρχή της ισότητας διασφαλίζεται και το δικαίωµα ακρόασης των µερών, το οποίο 
υλοποιείται µε τις διατάξεις του άρθρ. 24 παρ. παρ. 2 & 3 του αυτού νόµου, που 
ορίζουν ότι τα µέρη ειδοποιούνται από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο εγκαίρως πριν από 
κάθε συνεδρίαση και κάθε διεξαγωγή αποδείξεων, ενώ δικόγραφα, αποδεικτικά 
έγγραφα και δηλώσεις ή πληροφορίες που το ένα µέρος υποβάλει ή ανακοινώνει στο 
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, κοινοποιούνται στο άλλο µέρος. Το ίδιο δικαίωµα ακρόασης 
διασφαλίζεται στο πλαίσιο του Κανονισµού ∆ιαιτησίας του ∆ΕΕ µε τις πρόνοιες των 
άρθρ. 21 παρ. 1 & 3 και 22 παρ. 1, σύµφωνα µε τις οποίες τα µέρη δικαιούνται να 
παρευρίσκονται στη συζήτηση της υπόθεσης και καλούνται πριν από εύλογη 
προθεσµία από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, το οποίο κηρύσσει τη διαδικασία 
περαιωµένη, εφόσον κρίνει ότι δόθηκε στα µέρη η δυνατότητα να υποστηρίξουν 
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εύλογα την υπόθεσή τους, οπότε και δεν είναι πλέον δεκτή η υποβολή εγγράφων ή η 
προβολή ισχυρισµών ή αποδεικτικών στοιχείων, εκτός αν ζητηθεί ή επιτραπεί από το 
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο. Από το σύνολο των παραπάνω ρυθµίσεων συνάγεται ότι η 
διαιτητική διαδικασία (διεθνής ή και εσωτερική), καθοριζόµενη κατ' αρχήν ελεύθερα 
από τα µέρη, χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα και συνεπώς τα µέρη, εφόσον δεν 
συµφωνήθηκε διαφορετικά, µπορούν, µε ρητή ή σιωπηρή συναίνεση του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου, να τροποποιήσουν ή να συµπληρώσουν τα αιτήµατα ή ανταιτήµατά 
τους κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας και µάλιστα στο πλαίσιο του 
Κανονισµού ∆ιαιτησίας του ∆ΕΕ είναι επιτρεπτή, µε την άδεια του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου, η υποβολή και νέων αιτηµάτων ή ανταιτηµάτων, ακόµη και µετά το 
πέρας της διαδικασίας, µε την προϋπόθεση ότι αφορούν στην αυτή έννοµη σχέση, 
που εκκρεµεί στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και δεν θίγονται κατ' αυτόν τον τρόπο οι 
αρχές της ισότητας και της ακρόασης των µερών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 34 παρ. 2β(ββ) του Ν. 2735/1999, η διαιτητική απόφαση 
µπορεί να ακυρωθεί και όταν είναι αντίθετη προς τη διεθνή δηµόσια τάξη, όπως αυτή 
νοείται στο άρθρ. 33 του ΑΚ, δηλαδή όταν προσκρούει στις θεµελιώδεις πολιτειακές, 
δικαιϊκές, κοινωνικές, ηθικές ή οικονοµικές αντιλήψεις που κρατούν στη Χώρα και 
συγκροτούν την έννοια της εγχώριας δηµόσιας τάξης (ΟλΑΠ 17/1999, ΑΠ 
1066/2007, 1532/2008). Η αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη, που διαταράσσει τον 
έννοµο ρυθµό της Χώρας, πρέπει να προκύπτει ευθέως από το περιεχόµενο της 
διαιτητικής απόφασης στο σύνολό της, δηλαδή όχι µόνο από το διατακτικό της, αλλά 
και από το αιτιολογικό της (ΟλΑΠ 13/1995). Όµως δεν προσβάλλεται η δηµόσια 
τάξη κατά την παραπάνω έννοια και δεν θεµελιώνεται συνεπώς ο αντίστοιχος λόγος 
ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης, όταν αυτή εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε 
το νόµο ή έχει απλώς ανεπαρκή αιτιολογία, εκτός αν έτσι, σε συνδυασµό και µε το 
διατακτικό της απόφασης, δηµιουργείται κατάσταση αντίθετη προς τις ως άνω 
θεµελιώδεις αντιλήψεις της ελληνικής έννοµης τάξης (ΑΠ 1273/2003, 40/2010).  
- Ναι µεν η αποζηµίωση έχει κατά το ελληνικό δίκαιο (άρθρ. 297, 298 ΑΚ) καθαρά 
αποκαταστατικό χαρακτήρα, είτε ως συµβατική είτε ως εξωσυµβατική ενοχή, όµως η 
επιδίκαση πρόσθετου χρηµατικού ποσού, πέραν της πραγµατικής ζηµίας, δεν 
απαγορεύεται γενικώς, εφόσον δεν είναι υπέρµετρη (βλ. ενδεικτικά τις περιπτώσεις 
των άρθρ. 405 παρ. 2 και 407 ΑΚ, 1 του Ν. 435/1976, 3 παρ. 4 του Ν. 1703/1987 και 
65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993). Εποµένως η επιδίκαση πρόσθετης "αποζηµίωσης" υπό 
οποιαδήποτε µορφή δεν προσκρούει καθ' εαυτή στη δηµόσια τάξη της Χώρας, έστω 
και αν συντελεί στον πλουτισµό του ζηµιωθέντος (ΟλΑΠ 17/1999), ο οποίος 
(πλουτισµός) είναι περαιτέρω ανεκτός και στο πλαίσιο του άρθρ. 930 παρ. 3 ΑΚ.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 7 παρ. 1 του Ν. 2735/1999, συµφωνία διαιτησίας είναι η 
συµφωνία µε την οποία τα µέρη υπάγουν σε διαιτησία όλες τις διαφορές ή ορισµένες 
διαφορές που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ τους από µια έννοµη 
σχέση, συµβατική ή µη συµβατική. Συνεπώς σαφώς ορίζεται στη διάταξη αυτή ότι η 
συµφωνία διαιτησίας, η οποία κατά το άρθρ. 16 παρ. 1εδ.β του ίδιου νόµου 
χαρακτηρίζεται ως αυτοτελής συµφωνία, έστω και αν έχει ενσωµατωθεί στο κείµενο 
της κύριας ουσιαστικής συµφωνίας των µερών, µπορεί να αφορά και σε µελλοντικές 
διαφορές τους, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να εξειδικεύονται στη διαιτητική 
συµφωνία, εφόσον συνάγεται απ' αυτή, µε τη βοήθεια αναλόγως και των 
ερµηνευτικών κανόνων των άρθρ. 173 και 200 ΑΚ, ότι εµπίπτουν στο εύρος της. Εξ 
άλλου ναι µεν η εσφαλµένη νοµική ή ουσιαστική κρίση των διαιτητών αναφορικά µε 
τα επιµέρους ζητήµατα της διαιτητικής δίκης δεν συνιστά καθ' εαυτή υπέρβαση 
εξουσίας και γενικώς δεν θεµελιώνει λόγο ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης κατά 
το άρθρ. 34 του Ν. 2735/1999 ή αναλόγως κατά το άρθρ. 897 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 
40/2010), όµως διαφορετικό ζήτηµα είναι και θεµελιώνει σχετικό λόγο ακύρωσης η 
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εσφαλµένη κατάφαση από το διαιτητικό δικαστήριο της ύπαρξης δικαιοδοσίας του 
για συγκεκριµένη διαφορά ή κατηγορία διαφορών.  
- Η παραδοχή του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκδίκαση αγωγής ακύρωσης 
διαιτητικής απόφασης, ότι από τη διαιτητική συµφωνία αποδεικνύεται ότι το 
διαιτητικό δικαστήριο δίκασε για αντικείµενο που είχε ή δεν είχε υποβληθεί µε τη 
συµφωνία αυτή στη δικαιοδοσία του, αποτελεί εκτίµηση πραγµατικού γεγονότος που 
δεν ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 404/2000), µόνον όµως ως προς την τυπική ακρίβεια 
αυτής καθ' εαυτής της σχετικής παραδοχής, δηλαδή όταν το δικαστήριο της ουσίας 
περιορίσθηκε στην παραδοχή αυτή χωρίς άλλες διευκρινήσεις. Όταν όµως στην 
απόφασή του παρατίθενται και άλλες παραδοχές, που ανατρέπουν την προηγούµενη 
παραδοχή του, ασφαλώς και ελέγχεται αναιρετικά η ορθότητα ή η επάρκεια της 
σχετικής κρίσης του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 405, 407, 930, 
ΚΠολ∆: 897,  
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 65, 
Νόµοι: 2735/1999, άρθ. 1, 7, 19, 23, 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 688 
 
∆ιαιτησία - ∆ιαιτητική συµφωνία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 631 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαιτησία. ∆ιαιτητική συµφωνία. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η διαιτητική 
συµφωνία, που διέπεται από τις διατάξεις αυτές, είναι διαφορετική από την συµφωνία 
διαιτητικής πραγµατογνωµοσύνης που συναντάται πολλές φορές στις συναλλαγές, 
αλλά δεν ρυθµίζεται από το νόµο, αναφέρεται όµως στην διάταξη του άρθρου 678 
παρ. 3 του ίδιου Κώδικα. Χαρακτηριστικό της τελευταίας είναι ότι τα συµβαλλόµενα 
µέρη αναθέτουν σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα να εξακριβώσουν, βάσει των ειδικών 
γνώσεων που διαθέτουν, ορισµένα αµφισβητούµενα περιστατικά, κατά τους κανόνες 
της επιστήµης ή τέχνης, οι αποφάσεις τους όµως δεν επιλύουν την ιδιωτικού δικαίου 
διαφορά που ανέκυψε ή πρόκειται να ανακύψει, όπως συµβαίνει στην διαιτητική 
συµφωνία, αλλά απλώς αίρονται οι διαφωνίες των συµβαλλοµένων για ορισµένα 
αµφισβητούµενα πραγµατικά περιστατικά. Η διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη 
διαφέρει από την διαιτητική συµφωνία κατά το ότι, στην τελευταία, συµφωνείται η 
επίλυση διαφοράς ιδιωτικού δικαίου, που υπάρχει ή πρόκειται να ανακύψει και 
αντικείµενο αυτής µπορεί να είναι έννοµη σχέση και όχι η διαπίστωση πραγµατικού 
γεγονότος και εποµένως ο διαιτητής πραγµατοποιεί κρίση όµοια µε την κρίση του 
δικαστηρίου, υποβάλλοντας τα πραγµατικά γεγονότα στον κανόνα του δικαίου, ενώ ο 
διαιτητής πραγµατογνώµονας προσδιορίζει απλώς ορισµένο πραγµατικό περιστατικό. 
Αναγκαίο στοιχείο για τον καθορισµό της έννοιας "διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη" 
είναι ο όρος περί δεσµευτικότητας, δηλαδή υποχρεωτικότητας του περιεχοµένου της 
γνωµοδοτήσεως για τα µέρη και το δικαστήριο. Ο όρος περί δεσµευτικότητας δεν 
είναι αναγκαίο να είναι οπωσδήποτε και ρητός. Απαιτούνται όµως εκφράσεις που 
αναµφισβήτητα καταδηλούν βούληση των µερών να αποκλείσουν από την εξουσία 
του δικαστηρίου ή των διαιτητών το ανατεθέν εις τρίτον ζήτηµα. ∆εν είναι, εποµένως, 
διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη η συµφωνία, δια της οποίας ανατίθεται σε τρίτα 
πρόσωπα η εξακρίβωση ορισµένου στοιχείου της έννοµης σχέσεως, για να χωρήσουν 
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περαιτέρω τα µέρη, µε βάση την εξακρίβωση αυτή σε συµβιβαστική επίλυση του 
ζητήµατός τους.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των 
άρθρων 173 και 200 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 ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Η διαπίστωση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας 
µπορεί είτε να αναφέρεται στην απόφαση ρητώς, είτε να προκύπτει από αυτήν 
έµµεσα, όταν, παρά τη µη ρητή αναφορά της διαπιστώσεώς της, ή ακόµα και παρά τη 
ρητή διαβεβαίωση της ανυπαρξίας της, το δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της 
συµβάσεως, η οποία (ερµηνεία) αποκαλύπτει ότι το δικαστήριο βρέθηκε µπροστά σε 
κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της βουλήσεως των συµβαλλοµένων, τα 
οποία ακριβώς δηµιούργησαν την ανάγκη να καταφύγει σε ερµηνεία της. Μόνη η 
παράλειψη της µνείας των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ δεν συνιστά 
παραβίασή τους, αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη κατά την ερµηνεία της 
συµβάσεως τα ερµηνευτικά κριτήρια που προβλέπονται µε αυτές. Παραβιάζονται δε 
οι κανόνες αυτοί όταν το ∆ικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, έστω και έµµεσα, κενού ή 
αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δήλωσης βούλησης, παραλείπει να προσφύγει 
σ` αυτούς, µέσω της συµπληρωµατικής ερµηνείας, για τη διαπίστωση της αληθινής 
έννοιας των δηλώσεων ή να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, µε την 
έννοια ότι το ερµηνευτικό πόρισµα στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας, 
κατέληξε (το δικαστήριο), δεν είναι σύµφωνο µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 
ήθη (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 2102/2009, 1183/2007). Στοιχεία δηλωτικά της έµµεσης 
παραδοχής ύπαρξης κενού ή αµφιβολίας αποτελούν και η διατύπωση συλλογισµών 
και επιχειρηµάτων που προσήκουν σε ερµηνεία της δήλωσης βούλησης και στους 
οποίους δεν χρειαζόταν να προσφύγει το δικαστήριο αν είχε δεχθεί κατά τρόπο 
αναµφίβολο ότι οι δηλώσεις βουλήσεως ήταν ρητές και αναµφίβολες (ΑΠ 1424/2006, 
ΑΠ 1258/2004).  
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στη 
συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων 
της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
εφαρµογή τους, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997 και 28/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 173, 200, 1710,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 867,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1861 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Επιδίκαση περισσοτέρων απ' όσα ζητήθηκαν. Οφειλή εγκύρως 
συνοµολογηθείσα σε συνάλλαγµα. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολ∆ κατά διαταγής πληρωµής περιλαµβάνεται στις 
ανακοπές του άρθρου 583 ΚΠολ∆, το δε αντικείµενο της δίκης, που ανοίγεται µε την 
εν λόγω ανακοπή οριοθετείται από τους λόγους αυτής, σε συνδυασµό µε το αίτηµα 
της, συνίστανται δε στην έλλειψη ουσιαστικών ή διαδικαστικών προϋποθέσεων, που 
δικαιολογούν την ακύρωση της διαταγής πληρωµής. Εξάλλου, από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι µεταξύ των ουσιαστικών 
και διαδικαστικών προϋποθέσεων, µε τη συνδροµή των οποίων µπορεί να ζητηθεί η 
έκδοση διαταγής πληρωµής, είναι αφενός η ύπαρξη χρηµατικής απαιτήσεως του 
αιτούντος από ορισµένη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή, καθώς και το ποσό 
της, να αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Επιτρεπτώς συµφωνείται ότι 
η οφειλή του πιστούχου στην πιστώτρια τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό 
κλείσιµο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών 
βιβλίων της τράπεζας, σε περίπτωση δε µηχανογραφικώς τηρούµενων εµπορικών 
βιβλίων, η εκτύπωση του αποσπάσµατος των βιβλίων αυτών που περιέχονται σε 
ηλεκτρονική µορφή εντός του υπολογιστή, µε τη σχετική βεβαίωση της γνησιότητας 
της εκτυπώσεως από τον υπάλληλο της τράπεζας που ενήργησε την εκτύπωση, 
αποτελεί το πρωτότυπο έγγραφο, που έχει εις χείρας της η τράπεζα προς απόδειξη του 
εξαχθέντος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποσπάσµατος των βιβλίων της, και 
εποµένως στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται βεβαίωση της ακρίβειας τούτου από 
αρµόδια αρχή ή δικηγόρο, αφού δεν πρόκειται περί αντιγράφου. Αν η απαίτηση ή το 
ποσό της δεν αποδεικνύεται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατ' άρθρο 628 ΚΠολ∆, 
να µην εκδώσει διαταγή πληρωµής, αν δε, παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής 
προϋποθέσεως εκδοθεί διαταγή πληρωµής, τότε αυτή ακυρώνεται, ύστερα από 
ανακοπή του οφειλέτη, κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολ∆ " Όταν µε το λόγο της 
ανακοπής αµφισβητείται η ύπαρξη ή το ύψος της απαιτήσεως, ο λόγος αυτός έχει 
αρνητικό χαρακτήρα, αφού ο καθού η ανακοπή, ο οποίος επέχει θέση ενάγοντος, έχει 
το υποκειµενικό βάρος, κατά το γενικό δικονοµικό κανόνα του άρθρου 338 παρ. 1 
ΚΠολ∆, για την απόδειξη µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, της ύπαρξης και του ποσού 
της απαιτήσεως του.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα και 
απαράδεκτα από το δικονοµικό δίκαιο, σε αντιδιαστολή µε την αναιρετική αιτίαση 
από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, που στοιχειοθετείται αν παραβιάσθηκε κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆. ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο, 
κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, έλαβε υπόψη πράγµατα που 
δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και είχαν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την εν λόγω διάταξη νοούνται 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος. Αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί αποτελούν οι λόγοι 
της κατά το άρθρο 632 ΚΠολ∆ ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής, από τους 
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οποίους, συνδυαζόµενους µε το αίτηµα της ανακοπής, οριοθετείται το αντικείµενο 
της δίκης επί της ανακοπής, συνίσταται δε στην έλλειψη ουσιαστικών ή 
διαδικαστικών προϋποθέσεων που δικαιολογούν την ακύρωση της διαταγής 
πληρωµής.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9α' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
επεδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε. Ως "αίτηση, κατά την έννοια της εν λόγω 
διατάξεως, θεωρείται κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, µε την οποία ζητείται η 
παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε µορφή αυτής, που δηµιουργεί 
αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης. Τέτοια αίτηση είναι ιδίως της αγωγής, της ανταγωγής, 
της κυρίας παρεµβάσεως, της αυτοτελούς πρόσθετης παρεµβάσεως, της ανακοπής, 
της τριτανακοπής και κάθε ένδικου µέσου.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 12 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως αν το δικαστήριο της ουσίας προσδίδει σε αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη 
ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που ο νόµος δεσµευτικά του απονέµει, 
κατά δε την επόµενη διάταξη (ΚΠολ∆ 559 αρ.13), αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος των 
αποδείξεως. Μετά την κατάργηση µε το άρθρο 141 ν. 2915/2001 της προδικαστικής 
αποφάσεως και της εφαρµογής της διαδικασίας του νέου άρθρου 270 ΚΠολ∆ σε όλες 
τις υποθέσεις, ο αναιρετικός έλεγχος εξακολουθεί να λειτουργεί για την παραβίαση 
των κανόνων του αντικειµενικού βάρους αποδείξεως, µε την έννοια του 
προσδιορισµού του διαδίκου που φέρει τον κίνδυνο της δηµιουργηµένης στο 
δικαστήριο αµφιβολίας για την απόδειξη των θεµελιωτικών της αγωγής, η ανακοπής 
ή ενστάσεως πραγµατικών περιστατικών, σε αντιδιαστολή µε το υποκειµενικό βάρος 
αποδείξεως, µε την έννοια του προσδιορισµού του διαδίκου, στον οποίο το 
δικαστήριο επιβάλλει το δικονοµικό βάρος αποδείξεως των πραγµατικών 
περιστατικών, που είναι αναγκαία για να υποστηρίζει την αυτοτελή αίτηση ή 
ανταίτησή του, το οποίο εκλείπει, εφόσον δεν εκδίδεται πλέον απόφαση περί 
αποδείξεως.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 5422/1932, που διατηρήθηκε σε ισχύ 
και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (ΕισΝΑΚ 20) και εκείνη του άρθρου 291 ΑΚ, 
οποιαδήποτε οφειλή εγκύρως συνοµολογηθείσα σε συνάλλαγµα, η οποία πρέπει να 
πληρωθεί στην Ελλάδα, εξοφλείται σε δραχµές (σε εγχώριο νόµισµα κατά το άρθρο 
291 ΑΚ) µε την ισοτιµία της ηµέρας εξοφλήσεως. Από την επιτρεπτή επισκόπηση του 
δικογράφου της ανακοπής προκύπτει ότι µε τον διατυπούµενο δι' αυτής τρίτο κατά 
σειρά λόγο οι ήδη αναιρεσίβλητες προέβαλαν τον ισχυρισµό ακυρότητας της 
διαταγής πληρωµής λόγω προσδιορισµού της ισοτιµίας δολαρίου - ΗΠΑ κατά τον 
χρόνο του κλεισίµατος του λογαριασµού αντί εκείνου της πληρωµής, κατά παραδοχή 
του οποίου από την προσβαλλόµενη απόφαση ακυρώθηκε η ανακοπτόµενη διαταγή 
πληρωµής.  
Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο του εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα, που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, συντρέχει όταν υπάρχει 
διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας δηλαδή λάθος ανάγνωση του 
κειµένου του εγγράφου. Η παραµόρφωση µπορεί να γίνει θετικά, µε την µεταβολή 
του κειµένου του εγγράφου ή αρνητικά µε την παράλειψη χρησίµων περικοπών και 
το ζήτηµα πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδη πραγµατικό ισχυρισµό. ∆εν ιδρύεται 
όµως ο λόγος αυτός, όταν αναφέρεται στην εκτίµηση του περιεχοµένου εγγράφου για 
τη συναγωγή αποδεικτικού πορίσµατος, διαφορετικού από εκείνο που θεωρεί ορθό ο 
αναιρεσείων. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 291, 
ΚΠολ∆: 338, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 14, 583, 623, 624, 628, 
632,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 694 
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1848 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Χειρόγραφοι και 
έντυποι όροι της ασφαλιστικής σύµβασης. 
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 632 ΚΠολ∆, ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, η 
οποία αποτελεί ειδική µορφή της ανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολ∆, ασκείται 
όπως και η αγωγή και πρέπει στο δικόγραφό της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και 
ορισµένο όλοι οι λόγοι κατά τους κύρους της διαταγής πληρωµής. Νέοι λόγοι, µη 
περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής, δεν επιτρέπεται να προταθούν από τον 
ανακόπτοντα για πρώτη φορά µε τρόπο διάφορο του οριζόµενου στο άρθρο 585 παρ. 
2 εδ.β ΚΠολ∆ και ειδικότερα µε τις έγγραφες προτάσεις του ανακόπτοντος της 
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας δίκης ή µε το δικόγραφο της εφέσεως ή της 
αναιρέσεως κατά της αποφάσεως που απέρριψε την ανακοπή. Έτσι µόνο το 
περιεχόµενο της ανακοπής και εκείνο των τυχόν ασκηθέντων προσθέτων λόγων της 
οριοθετεί το αντικείµενο της δίκης επί της ανακοπής, ακόµη και αν πρόκειται για 
αιτιάσεις που ανάγονται στο κατά νόµο παραδεκτό της εκδόσεως της διαταγής 
πληρωµής. Ούτε επιτρέπεται συµπλήρωση του περιεχοµένου των λόγων της 
ανακοπής µε τις προτάσεις ή µε την έφεση. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Το ασφαλιστήριο περιέχει τους λεγόµενους χειρόγραφους και τους έντυπους όρους. 
Οι χειρόγραφοι όροι, ονοµασία η οποία δεν προϋποθέτει ότι είναι στην κυριολεξία 
γραµµένοι δια χειρός, υπερισχύουν των εντύπων ως ειδικότεροι, µε την έννοια ότι δεν 
έχουν προδιατυπωθεί, αλλά ειδικά συµφωνηθεί για την εξειδικευµένη περίπτωση, και 
εποµένως σε περίπτωση αντιθέσεως τους ισχύουν οι λεγόµενοι χειρόγραφοι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 583 επ., 585, 632,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 5, 33, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 335 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ήλωση από πλάνη. ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 140 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η 
δήλωσή του δεν συµφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή του, έχει δικαίωµα να 
ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 141 ΑΚ, η 
πλάνη είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σηµείο τόσο σπουδαίο για την όλη 
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δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την προσωπική κατάσταση, δεν θα 
επιχειρούσε τη δικαιοπραξία. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών η πλάνη κατά τη 
δήλωση της βουλήσεως, δηλαδή η διάσταση µεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως, 
συνεπεία εσφαλµένης γνώσεως από τον δηλούντα της απαιτουµένης για τον 
προσδιορισµό της βουλήσεως πραγµατικής καταστάσεως, η οποία (πλάνη) µπορεί να 
είναι και αποτέλεσµα απάτης (άρθρο 147 ΑΚ), παρέχει στον πλανηθέντα το δικαίωµα 
να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, όταν είναι ουσιώδης. Η πλάνη αυτή 
µπορεί να αφορά ακόµη και στο περιεχόµενο της δηλώσεως, έστω και αν έχει σχέση 
µε το δίκαιο, δηλαδή µε το είδος της δικαιοπραξίας ή τη νοµική ενέργεια κάποιου 
όρου ή µε τις έννοµες συνέπειες της δηλώσεως (ΑΠ 1211/2008, ΑΠ 463/2008, ΑΠ 
301/2007, ΑΠ 1096/2006, ΑΠ 151/2002, ΑΠ 80/2007).  
- Kατά το άρθρο 632 παρ.2 ΚΠολ∆, εάν µετά την επίδοση της διαταγής πληρωµής, 
δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή, (ΚΠολ∆ 632 παρ.1), εκείνος, υπέρ του οποίου 
εκδόθηκε η διαταγή πληρωµής, µπορεί να επιδώσει και πάλι τη διαταγή στον 
οφειλέτη, που δικαιούται να ασκήσει ανακοπή, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών. Αν 
περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία ή αν απορριφθεί τελεσίδικα η ανακοπή του 
άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολ∆, η διαταγή αποκτά δύναµη δεδικασµένου και µπορεί να 
προσβληθεί µόνο µε αναψηλάφηση.  
Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η διαταγή πληρωµής, παρότι δεν αποτελεί δικαστική 
απόφαση, παράγει δεδικασµένο πλήρες, κατά τα αντικειµενικά και υποκειµενικά του 
όρια (ΟλΑΠ 30/1987), µε συνέπεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 330 και 933 παρ. 3 
ΚΠολ∆, να είναι απαράδεκτη η προβολή σε µεταγενέστερη δίκη, αφορώσα το κύρος 
της εκτελέσεως, λόγων ανακοπής, οι οποίοι, αν και ήταν γεννηµένοι και µπορούσαν 
να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν σε µία από τις πιο πάνω δύο ανακοπές κατά της 
διαταγής πληρωµής (ΟλΑΠ 30/1987, ΟλΑΠ16/1996). Το γεγονός ότι η διαταγή 
πληρωµής δεν είναι δικαστική απόφαση, δεν συνεπάγεται αναγκαίως και ότι αυτή δεν 
δύναται, κατά νόµον, να παραγάγει δεδικασµένο, υπό τη θετική και την αρνητική 
λειτουργία του, αφού το δεδικασµένο δεν αποτελεί εννοιολογικό γνώρισµα των 
δικαστικών αποφάσεων, αλλά έννοµη συνέπεια αυτών, την οποία προσδίδει διάταξη 
νόµου (ΑΠ 83/2004).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
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παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 147,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 632, 933, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 713 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Ακύρωση διαταγής πληρωµής λόγω διαδικαστικού 
απαραδέκτου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆ιαχειριστές Εταιρείας Περιρισµένης 
Ευθύνης. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 623 και 624 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, µεταξύ των 
ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, µε τη συνδροµή των οποίων µπορεί 
να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής, είναι αφενός µεν η ύπαρξη χρηµατικής 
απαίτησης του αιτούντος από ορισµένη έννοµη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή 
και το ποσό της να αποδεικνύονται άµεσα από δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο αν η 
απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατά το 
άρθρο 628 ΚΠολ∆, να µην εκδώσει διαταγή πληρωµής, στην περίπτωση δε, που παρά 
την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωµής, αυτή 
ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτου, κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολ∆ 
η ακύρωση της διαταγής πληρωµής για το λόγο αυτόν απαγγέλεται λόγω 
διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη δυνατότητας να αποδειχθεί 
η απαίτηση από άλλα αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 665/2006, 1378/2009).  
- Με το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆., ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, 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 στη έκβαση της 
δίκης. Εξ άλλου, η σύµβαση µε την οποία αναγνωρίζει κάποιος υποχρέωση που έχει 
από ορισµένη αιτία, δεν προβλέπεται ρητώς από τον Αστικό Κώδικα, ισχύει όµως, µε 
βάση το άρθρο 361 ΑΚ, που καθιερώνει την ελευθερία των συµβάσεων η σύµβαση 
αυτή διαφέρει από τη σύµβαση αφηρηµένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους, που 
ρυθµίζεται από το άρθρο 873 ΑΚ, ιδρύει δε νέα αυτοτελή και ανεξάρτητη από την 
αιτία βάση υποχρέωσης, µε συνέπεια αυτός που αναγνωρίζει την, από ορισµένη αιτία, 
οφειλή του, να µην µπορεί πλέον να προτείνει ενστάσεις από την κύρια αιτία (ΑΠ 
595/1999, ΑΠ 1224/2010). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε µε το Π.∆. 
419/1986, το οποίο ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την κοινοτική οδηγία µε αριθµό 
68/151 ΕΟΚ, "οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνοµα της 
κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Πράξεις των διαχειριστών, 
ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι 
στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 
εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆ε συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των 
διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. 
Περιορισµοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας που προκύπτουν από το 
καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους 
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τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 
8".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 147, 150, 361, 873,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 623, 624, 626, 628,  
Π∆: 3190/1955, άρθ. 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοδοσία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1123 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παροχή αποζηµιώσεως µε δικαστική απόφαση σε αδίκως προφυλακισθέντες ή 
καταδικασθέντες ή στερηθέντες την ελευθερία τους. Πότε υπάρχει δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων. 
- Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του Συντάγµατος ορίζεται ότι: "Νόµος ορίζει µε ποιους 
όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζηµίωση σε όσους 
καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή µε άλλο τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνοµα 
την προσωπική τους ελευθερία". Κατά την έννοια της συνταγµατικής αυτής 
διατάξεως, η παροχή αποζηµιώσεως µε δικαστική απόφαση σε αδίκως 
προφυλακισθέντες ή καταδικασθέντες ή στερηθέντες την ελευθερία τους προϋποθέτει 
τη διάγνωση από δικαστήριο του άδικου ή παράνοµου χαρακτήρα της στέρησης της 
ελευθερίας του κατηγορηθέντος, ο οποίος, στη συνέχεια, κηρύχθηκε αθώος ή 
απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, για τις οποίες ασκήθηκε σε βάρος του ποινική 
δίωξη, κατόπιν πράξεων, παραλείψεων ή εκτιµήσεων ποινικού δικαστηρίου ή 
συµβουλίου ή άλλου οργάνου (Εισαγγελέα, Ανακριτή), ενταγµένου στη διαδικασία 
απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που 
καθορίζονται από τον κοινό νοµοθέτη. Ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας [που 
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν. 1493/1950 και µεταγλωττίσθηκε µε το 
κωδικοποιητικό διάταγµα 258/1986 (Α' 121)] προβλέπει συναφώς στο τρίτο κεφάλαιο 
του 8ου βιβλίου αυτού υπό τον τίτλο "Αποζηµίωση εκείνων που άδικα 
καταδικάστηκαν ή κρατήθηκαν προσωρινά" (άρθρα 533 & 545), όπως ίσχυε κατά τον 
κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, πριν, δηλαδή, από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 
26 του ν. 2915/2001 (Α' 109), στο άρθρο 533 τις προϋποθέσεις αποζηµιώσεως 
εκείνων που καταδικάσθηκαν µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου και ύστερα 
αθωώθηκαν ή τιµωρήθηκαν µε ελαφρότερη ποινή (παρ. 1), εκείνων που κρατήθηκαν 
προσωρινά και κατόπιν αθωώθηκαν µε βούλευµα ή µε απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου (παρ. 2 και 3), ενώ στο άρθρο 535 προβλέπονται οι προϋποθέσεις, υπό 
τις οποίες αποκλείεται το δικαίωµα προς αποζηµίωση του καταδικασθέντος ή 
κρατηθέντος. Περαιτέρω, στο άρθρο 536 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ρητώς ότι 
αρµόδιο δικαστήριο για να κρίνει αν συντρέχει περίπτωση αποζηµιώσεως του 
κρατηθέντος ή καταδικασθέντος είναι το ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση 
για την υπόθεση (δηλαδή το ποινικό), το οποίο αποφαίνεται µε ιδιαίτερη ταυτόχρονη 
απόφαση, ύστερα από προφορική αίτηση εκείνου που αθωώθηκε ή και 
αυτεπαγγέλτως. Με την ίδια απόφαση το ποινικό δικαστήριο µπορεί να αποφανθεί ότι 
η καταδίκη ή η προσωρινή κράτηση δεν οφείλεται σε παράνοµη ενέργεια των 
δικαστικών λειτουργών που την επέβαλαν, στην περίπτωση δε αυτή κανένα 
δικαστήριο δεν µπορεί να κρίνει αργότερα το ίδιο ζήτηµα, ενόψει των ορισµών του 
άρθρου 541 του αυτού Κώδικα. Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου 536 προβλέπεται ότι, 
αν η ποινική υπόθεση δικάζεται και πάλι κατ' αποδοχή ενδίκου µέσου, το δικαστήριο 
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που την δικάζει αποφαίνεται και για την υποχρέωση του δηµοσίου προς αποζηµίωση, 
ενώ η προηγούµενη απόφαση δεν ισχύει. Στο άρθρο 537 του ίδιου Κώδικα 
προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής µεταγενέστερης αίτησης αποζηµιώσεως, αν δεν 
αποφάνθηκε επ' αυτού το αρµόδιο ποινικό δικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 536. Η 
αίτηση αυτή παραδίδεται στον εισαγγελέα του ιδίου ποινικού δικαστηρίου, εντός 
ανατρεπτικής προθεσµίας 48 ωρών από την απαγγελία της απόφασης του ποινικού 
δικαστηρίου στο ακροατήριο), εισάγεται δε την πρώτη εργάσιµη ηµέρα στο 
δικαστήριο αυτό, αποτελούµενο, κατά προτίµηση, από τους ίδιους δικαστές που 
έκριναν την ποινική υπόθεση, το εν λόγω δε δικαστήριο αποφαίνεται όπως ορίζεται 
στο άρθρο 536. Τέλος, στο µεν άρθρο 539 του ΚΠοιν∆ προβλέπεται η έγερση αγωγής 
από το δικαιούχο ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, προκειµένου να επιδικάσουν 
την αιτούµενη αποζηµίωση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναγνωρισθεί από το 
αρµόδιο ποινικό δικαστήριο η υποχρέωση αποζηµιώσεως, την οποία δεν µπορεί να 
εξετάσει το πολιτικό δικαστήριο, στο δε άρθρο 540 του αυτού Κώδικα καθορίζεται το 
αντικείµενο της αξίωσης για αποζηµίωση, δηλαδή η περιουσιακή ζηµία που 
προκλήθηκε στον ίδιο τον κρατηθέντα ή σε δικαιούχους διατροφής παρ' αυτού, 
εξαιτίας της προσωρινής κράτησης ή ποινικής καταδίκης, καθώς και η επιδίκαση 
χρηµατικής ικανοποίησης στον κρατηθέντα ή φυλακισθέντα, κατά την κρίση του 
πολιτικού δικαστηρίου. Στις παρατεθείσες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας περιέχεται πλήρης ρύθµιση για την αποζηµίωση των αδίκως 
καταδικασθέντων ή προσωρινώς κρατηθέντων που τελικώς αθωώθηκαν, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 7 παρ. 4 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, προβλέπεται, σε 
αρµονία προς τις συνταγµατικές διατάξεις περί χωριστών δικαιοδοσιών, ότι αρµόδιο 
για τη διάγνωση του αδίκου ή παρανόµου της προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης 
είναι αποκλειστικώς το ποινικό δικαστήριο (ή δικαστικό συµβούλιο) που αθώωσε ή 
απήλλαξε ή τιµώρησε µε ελαφρότερη ποινή τον κατηγορούµενο. Τα πολιτικά 
δικαστήρια είναι αρµόδια (ορθότερα έχουν δικαιοδοσία), εφόσον το ποινικό 
δικαστήριο έχει αναγνωρίσει την υποχρέωση του ∆ηµοσίου προς αποζηµίωση, να 
καθορίσουν το ύψος αυτής που περιλαµβάνει, τόσο την αποκατάσταση της 
περιουσιακής ζηµίας του καταδικασθέντος ή κρατηθέντος, όσο και την 
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο παρανόµως στερηθείς την ελευθερία 
του, µε την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης. Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι η 
αξίωση αποζηµιώσεως των αδίκως καταδικασθέντων ή στερηθέντων την ελευθερία 
τους, συνδεόµενη αρρήκτως µε τη διαδικασία απονοµής της ποινικής διαδικασίας, 
ρυθµίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 533 εως και 545 του Κώδικα Ποιν. 
∆ικονοµίας και δεν υφίσταται δικαιοδοσία του πολιτικού δικαστηρίου στην 
περίπτωση που το ποινικό δικαστήριο δεν αναγνώρισε την υποχρέωση του ∆ηµοσίου 
προς αποζηµίωση. Η έλλειψη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων επί των 
υποθέσεων αυτών επαληθεύεται και από το ότι µε τις µεταγενέστερες διατάξεις του 
άρθρου 26 του ν. 1915/2001, µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των 
άρθρων 533 και 545 του Κώδικα Ποιν. ∆ικονοµίας προς το σκοπό, όπως εκτίθεται 
στην εισηγητική έκθεση του ίδιου νόµου, να καταστούν δικαιότερες και απλούστερες 
οι ουσιαστικές και δικονοµικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση και την επιδίκαση 
της εν λόγω αποζηµίωσης, εν όψει των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως των 
δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΣΑ) και του ∆ιεθνούς Συµφώνου του ΟΗΕ για τα 
Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα που κυρώθηκε µε το νόµο 2462/1997, διατηρείται 
η αποκλειστική δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου να κρίνει αν συντρέχει 
υποχρέωση αποζηµιώσεως εκείνων που κρατήθηκαν και µετέπειτα αθωώθηκαν, είτε 
µε την ίδια (ταυτόχρονη) απόφαση, είτε µε µεταγενέστερη. Μόνο αν αναγνωρισθεί 
τέτοια υποχρέωση από το ποινικό δικαστήριο, το ύψος της αποζηµιώσεως µπορεί να 
καθορισθεί, είτε από αυτό το ίδιο το ποινικό δικαστήριο, είτε, σε περίπτωση που ο 
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δικαιούχος το θεωρεί ανεπαρκές ή το ∆ηµόσιο υπερβολικό, από τα πολιτικά 
δικαστήρια, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του ΚΠολ∆ικ. Η κρίση του 
ποινικού δικαστηρίου ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποζηµίωσης δεν µπορεί να 
ελεγχθεί ούτε παρεµπιπτόντως από τα πολιτικά δικαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 
539 Κ.Π.∆. Επίσης, δεν µπορεί να ελεγχθεί από τα πολιτικά δικαστήρια, η, κατ' 
εφαρµογή του άρθρου 536 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, (όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίησή του µε το άρθρο 26 Ν. 2915/2001), αυτεπάγγελτη απόφανση του 
ποινικού δικαστηρίου περί του αν υπάρχει ή όχι υποχρέωση του ∆ηµοσίου προς 
αποζηµίωση του καταδικασθέντος ή προφυλακισθέντος, χωρίς αίτησή του και χωρίς 
προηγούµενη ακρόαση αυτού και του Εισαγγελέως της έδρας. Η αυτεπάγγελτη 
έρευνα του ποινικού δικαστηρίου για το άδικο ή παράνοµο της προσωρινής κράτησης 
ή φυλάκισης του κατηγορηθέντος και συνακόλουθα για την υποχρέωση ή µη του 
∆ηµοσίου προς αποζηµίωση αυτού δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 4 
και 20 του Συντάγµατος, 3 του 7ου πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α (που κατέστη εσωτερικό 
δίκαιο µε το ν. 1705/1987), 9 παρ. 5 και 14 παρ. 6 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, που κατοχυρώνουν το δικαίωµα προς αποζηµίωση του 
κατηγορηθέντος που κηρύχθηκε αθώος, ούτε στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της 
ΕΣ∆Α, που εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα της παροχής έννοµης 
προστασίας µε το συνακόλουθο δικαίωµα διασφάλισης ρητών δικονοµικών 
εγγυήσεων για δίκαιη (χρηστή) δίκη. Ειδικότερα η διασφαλιζόµενη µε τη διάταξη 
αυτή (6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α) δικαστική προστασία δεν στερεί τον κοινό νοµοθέτη από 
τη δυνατότητα να αναθέσει στο ποινικό δικαστήριο ή δικαστικό Συµβούλιο την 
αυτεπάγγελτη εξέταση και απόφανση για την υποχρέωση ή µη του ∆ηµοσίου προς 
αποζηµίωση του κατηγορηθέντος που κηρύχθηκε αθώος, αφού η σχετική αξίωση του 
τελευταίου συνδέεται άρρηκτα µε την ποινική διαδικασία και ο ποινικός δικαστής, ο 
οποίος έχει πλήρη γνώση της διεξαχθείσας ενώπιόν του διαδικασίας, εκτιµώντας τις 
συνθήκες και όλες τις προσκοµισθείσες αποδείξεις, καθώς και την απολογία του 
κατηγορουµένου, είναι ο πλέον κατάλληλος για να αποφανθεί ως προς το δικαίωµα 
αποζηµιώσεως. Η αυτεπάγγελτη αυτή ενέργειά του δεν παραβλάπτει το δικαίωµα του 
εµφανισθέντος στο ακροατήριο κατηγορουµένου να προβάλει, εν όψει της γνωστής σ' 
αυτόν αυτεπάγγελτης έρευνας του ποινικού δικαστηρίου, τις απόψεις του και τις 
ενστάσεις που του παρέχει το ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. ∆ηλονότι εκ µόνης 
της αυτεπάγγελτης έρευνας της σχετικής υποχρέωσης του ∆ηµοσίου δεν µπορεί να 
νοηθεί έλλειψη αµεροληψίας του δικαστηρίου και εποµένως παράβασης της αρχής 
της δίκαιης δίκης. Αλλά και υπό την αντίθετη εκδοχή, ότι δηλαδή η αυτεπάγγελτη 
αυτή έρευνα αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α και συνακόλουθα 
είναι αναγκαία η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο (ζηµιωθέντα) η 
αίτηση αυτή πρέπει, κατ' ανάλογη εφαρµογή της προαναφερθείσας διάταξης του 
άρθρου 537 ΚΠ∆, να υποβληθεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας, η οποία, υπό την 
ισχύ του Ν. 2915/2001, ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από την απαγγελία της 
απόφασης του ποινικού δικαστηρίου στο ακροατήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 663 επ.,  
ΚΠ∆: 536, 537, 539,  
Σ: 7, 
Νόµοι: 1493/1950,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 663 
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∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1736 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση δικαστή. 
- Κατά το άρθρο 55 παρ. παρ. 1 και 4 ΚΠολ∆ "∆ικαστές Πολυµελών ∆ικαστηρίων 
και Εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον 
Πρόεδρο του δικαστηρίου. Το δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συµµετοχή εκείνου 
που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο". Συνεπώς, νόµιµα 
φέρεται στο ∆ικαστήριο τούτο, που συνεδριάζει σε Συµβούλιο, η από 24-11-2010 
αίτηση αυτοεξαίρεσης του Αρεοπαγίτη Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, που υποβλήθηκε στην 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Ελισάβετ Μουγάκου-Μπρίλλη, Πρόεδρο του Γ' 
Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν.  
Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 1 περ. στ' ΚΠολ∆ και 6 παρ. 1 
της ΕΣ∆Α, που υπηρετούν πρωτίστως την αµεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς 
προκύπτει ότι οι δικαστές µπορεί να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν 
από οποιονδήποτε διάδικο, αν προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η δήλωση αυτού του 
κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και στη 
διάσκεψη της υπόθεσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης, οπότε, αν 
αποφασιστεί η έξοδος του εξαιρετέου από τη σύνθεση δικαστή, το δικαστήριο οφείλει 
να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 850 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση δικαστών. 
- Κατά τις περί εξαιρέσεως δικαστών διατάξεις του ΚΠολ∆ και ειδικότερα κατά τη 
διάταξη του άρθρου 52 παρ. 1 στοιχ. στ' , δικαστές µπορεί να εξαιρεθούν από 
οποιοδήποτε διάδικο µεταξύ άλλων περιπτώσεων και "εάν έχουν προκαλέσει ή 
προκαλούν υπόνοια µεροληψίας, ιδίως αν έχουν µε κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, 
ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα". Κατά δε το άρθρο 54 
εδάφ. α' , αρµόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο, στο οποίο 
υπηρετεί ο εξαιρούµενος, και κατά το άρθρο 57 παρ. 1 εξαίρεση προτείνεται από τον 
διάδικο πέντε ηµέρες πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο, ενώ αργότερα έως ότου 
περατωθεί η συζήτηση στο ακροατήριο, µόνο αν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι 
λόγοι της εξαίρεσης προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στον διάδικο µετά την πάροδο της 
πενθήµερης προθεσµίας Στην τελευταία περίπτωση, αν η εξαίρεση γίνει δεκτή, 
µπορούν, ύστερα από αίτηση, να κηρυχθούν άκυρες οι πράξεις της διαδικασίας, στις 
οποίες είχε συµπράξει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Εξάλλου, η κατά το 
άρθρο 57 παρ. 1 του ΚΠολ∆, τασσόµενη πενθήµερη προθεσµία αφορά στην επ' 
ακροατηρίου συζήτηση της υποθέσεως και δεν σχετίζεται µε τη συζήτηση, κατά την 
οποία αποφασίζεται απλώς αναβολή της υποθέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 54, 57,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ικαστική δαπάνη - Γενικά και Ένδικα µέσα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1704 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Καταβολή από τον αναιρεσείοντα, χωρίς επιφύλαξη, της δικαστικής δαπάνης στην 
οποία καταδικάστηκε µε την απόφαση του εφετείου. ∆εν συνιστά αποδοχή της 
απόφασης, µε την έννοια της παραίτησης από του δικαιώµατος της άσκησης του 
ένδικου µέσου της αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 297, 298, 299, 553, 573 παρ. 1 και 
577 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το ένδικο µέσο, άρα και εκείνο της αναίρεσης 
είναι απαράδεκτο, εφόσον ο διάδικος που το άσκησε, αποδέχθηκε την 
προσβαλλόµενη απόφαση είτε ρητά είτε σιωπηρά, δηλαδή µε πράξεις του που 
φανερώνουν τη βούλησή του για αποδοχή της. Η καταβολή από τον αναιρεσείοντα, 
χωρίς επιφύλαξη, της δικαστικής δαπάνης στην οποία καταδικάστηκε µε την 
απόφαση του εφετείου, δεν συνιστά αποδοχή της απόφασης, µε την έννοια της 
παραίτησης από του δικαιώµατος της άσκησης του ένδικου µέσου της αναίρεσης, 
ώστε η µεταγενέστερη άσκηση της τελευταίας να συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτής 
(ΑΠ 848/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 297, 298, 299, 553, 573, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆ικαστική δαπάνη - Γενικά και Ένδικα µέσα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1636 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. ∆ικαστική δαπάνη. 
- Το αίτηµα του πληρεξουσίου δικηγόρου της αναιρεσίβλητης, το οποίο διατυπώθηκε 
προφορικώς στο ακροατήριο και καταχωρήθηκε στα πρακτικά, περί επιβολής, εις 
βάρος της παραιτηθείσης αναιρεσείουσας, των δικαστικών εξόδων αυτής, τα οποία 
προκλήθηκαν από την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και ενόψει της συζητήσεως 
αυτής στο ακροατήριο, για την οποία προκατέθεσε, στις 13-9-2010, τις έγγραφες 
προτάσεις της, είναι νόµιµο (άρθρο 188 παρ. 1 ΚΠολ∆). Εποµένως πρέπει να γίνει 
δεκτό ως βάσιµο και στην ουσία, κατά τα οριζόµενα στο διατακτικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 188, 294, 297, 299, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆ικαστική δαπάνη - ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 725 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική δαπάνη του ∆ηµοσίου. Αγωγή εις βάρος του ∆ηµοσίου. Περιορισµός 
καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστική. Έναρξη τοκογονίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 22 παρ.1 του Ν. 3693/1957, 5 παρ. 12 Ν. 
1738/1987, της παρ. 2 της 134/οικ./8 ∆ΕΚ. 1992 - 20 Ιαν. 1993 κοινής απόφασης των 
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Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης και 173 ε.π. του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
επιβαλλοµένη σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου δικαστική δαπάνη δεν δύναται να 
υπερβεί το ποσό των 300 ευρώ. Κατά συνέπεια ο εκ του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ 
δεύτερος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο πλήττεται η προσβαλλοµένη απόφαση για 
το λόγο ότι επέβαλε σε βάρος του αναιρεσείοντος Ελληνικού ∆ηµοσίου δικαστική 
δαπάνη εκ 500 ευρώ, είναι βάσιµος. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 21 του Κώδικα των νόµων περί 
δικών του ∆ηµοσίου (κ.δ. της 26.6/10.7.1944), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει 
σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 109 του Εισαγωγικού Νόµου του 
Αστικού Κώδικα, αρθ. 1 ν. ΧΛ'/1877, άρθ. 1 Ν ΓΤΟΕ/1909, άρθρ.24 ∆/τος 8/13 
Νοεµβρίου 1918 και 340, 341, 345 και 346 ΑΚ προκύπτει ότι ως προς την έναρξη της 
τοκογονίας αρκεί η γένεση της επιδικίας, από την οποία αρχίζει η αµφισβήτηση ως 
προς την ύπαρξη απαίτησης για χρηµατική παροχή µε την άσκηση της αγωγής, και η 
επίδοση της αγωγής προς το καθ' ου ∆ηµόσιο, από την οποία λαµβάνει αυτό γνώση 
της αµφισβήτησης. Εφόσον όµως ο νόµος (άρθρο 21 του κ.δ. της 26.6./10.7.1944) δεν 
διακρίνει, δεν συνδέει δηλαδή την έννοµη συνέπεια της τοκογονίας λόγω επιδικίας 
προς το καταψηφιστικό αίτηµα της αγωγής αλλά µόνον προς τη γένεση της επιδικίας, 
δεν συντρέχει λόγος διαφοροποίησης ως προς το ζήτηµα τούτο της καταψηφιστικής 
προς την αναγνωριστική αγωγή, δεδοµένου ότι η τελευταία δεν έχει επικουρικό 
χαρακτήρα έναντι της πρώτης, τέµνει δε και αυτή τη διαφορά ως προς την ύπαρξη της 
απαίτησης µε δύναµη δεδικασµένου. Εξάλλου, αναγνωριστική καθίσταται και η 
αγωγή, της οποίας το αρχικό καταψηφιστικό αίτηµα περιορίζεται σε αναγνωριστικό 
(ΑΕ∆ 7/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 341, 345, 346, 
ΚΠολ∆: 173, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 704, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Εκούσια ∆ικαιοδοσία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1844 
Έτος: 2009 
Περίληψη: 
- Εκούσια δικαιοδοσία. Ανακριτικό σύστηµα. Κατά την ειδική διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, µπορεί και αυτεπαγγέλτως να λάβει υπόψη πραγµατικούς 
ισχυρισµούς που δεν προτάθηκαν από τους διαδίκους. Αξιώσεις της ανώνυµης 
εταιρείας κατά των µελών του ∆Σ.  
- Με το άρθρο 744 ΚΠολ∆ εισάγεται απόκλιση από τη ρύθµιση του άρθρου 106 του 
ίδιου Κώδικα και έτσι καθιερώνεται για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας το 
ανακριτικό σύστηµα, που παρέχει στο δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας 
και πρωτοβουλίας συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης των 
πραγµατικών γεγονότων που ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης. Η ειδική αυτή 
ρύθµιση καταλαµβάνει τις γνήσιες και µη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, δηλαδή και εκείνες τις ιδιωτικές διαφορές που ο νόµος παραπέµπει για 
εκδίκαση στην ειδική αυτή διαδικασία, λόγω της απλότητας και συντοµίας από την 
οποία κυριαρχείται. Το ανακριτικό αυτό σύστηµα ισχύει και στο δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο, ενώ η εξουσία του δικαστηρίου για λήψη κάθε πρόσφορου µέτρου για 
την ανεύρεση της αλήθειας δεν οριοθετείται από το νόµο και άρα είναι απεριόριστη. 
Συνέπεια του ανακριτικού αυτού συστήµατος είναι, ότι το δικαστήριο, που δικάζει 
κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µπορεί και αυτεπαγγέλτως να 
λάβει υπόψη πραγµατικούς ισχυρισµούς που δεν προτάθηκαν από τους διαδίκους για 
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την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγµατικών γεγονότων. Επί των εκδιδοµένων 
συνεπώς κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αποφάσεων δεν ιδρύεται ο 
λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1835/2007, 
2228/2007).  
- Κατά το άρθρο 22β του ΚΝ 2190/1920, περί Ανωνύµων Εταιρειών, που προστέθηκε 
µε το άρθρο 9 του Ν∆ 4237/1962, "1. Αι αξιώσεις της εταιρείας κατά των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται 
υποχρεωτικώς, εάν, εννοείται η ζηµία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίσει τούτο η 
γενική συνέλευσις δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου...2. Η αγωγή 
δέον να εγερθεί εντός εξ µηνών από της ηµέρας της γενικής συνελεύσεως ή της 
υποβολής της αιτήσεως. 3. Προς διεξαγωγή της δίκης η γενική συνέλευσις δύναται να 
διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητείται από την 
µειοψηφίαν ή εν περιπτώσει καθ' ην η υπό της προηγουµένης παραγράφου 
καθοριζοµένη προθεσµία παρέλθει άπρακτος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της 
περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία, αιτήσει της µειοψηφίας, 
υποβαλλοµένη εντός µηνός από της λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω 
προθεσµίας, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολιτικής ∆ικονοµίας να 
διορίση ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού 
αγώνος". 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 744,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 687 
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση πλαστότητας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 716 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ένσταση πλαστότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 461 του ΚΠολ∆, αν η πλαστογραφία αποδίδεται σε 
ορισµένο πρόσωπο µπορεί να προταθεί σε οποιαδήποτε στάση της δίκης µε κύρια ή 
παρεµπίπτουσα αγωγή ή µε τις προτάσεις ή και προφορικά, όταν η υποβολή 
προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική, όπως και µε τους τρόπους που προβλέπει ο 
Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας. Εξ άλλου κατά το µεθεπόµενο άρθρο 463, όποιος 
προβάλλει ισχυρισµούς για πλαστότητα εγγράφου είναι ταυτόχρονα υποχρεωµένος να 
προσκοµίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει 
ονοµαστικά τους µάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά µέσα, αλλιώς οι ισχυρισµοί του 
είναι απαράδεκτοι. Το άρθρο αυτό είναι ενταγµένο στο κεφάλαιο της αποδείξεως και 
συνιστά, ενόψει και της θέσης του στον ΚΠολ∆, παρά τη γενική του διατύπωση, 
κανόνα της αποδεικτικής µόνο διαδικασίας. Εποµένως ο τασσόµενος µε αυτό 
περιορισµός δεν ανάγεται στο ουσιαστικό δικαίωµα της κηρύξεως εγγράφου ως 
πλαστού. Για το λόγο αυτό η προβλεπόµενη από τη διάταξη αυτή υποχρέωση έχει 
εφαρµογή µόνον όταν ο ισχυρισµός περί πλαστότητας προβάλλεται κατ' ένσταση ή µε 
παρεµπίπτουσα αγωγή, δεδοµένου ότι ο περιορισµός αυτός τείνει στην αποτροπή της 
στρεψοδικίας και της παρελκύσεως µιας εκκρεµούς δίκης. Όταν όµως πρόκειται για 
αναγνωριστική αγωγή πλαστότητας που εισάγεται µε αυτοτελές δικόγραφο και δεν 
φέρει χαρακτήρα παρεµπίπτουσας αγωγής, η ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, που 
αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο αυτοτελούς δίκης, δεν δικαιολογείται η εξαιρετική 
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και περιοριστική ρύθµιση του άρθρου 463 ΚΠολ∆. (ΟλΑΠ 23/1999 Ελ∆νη 2000.29, 
ΑΠ 37/2010, ΑΠ 1644/2002 και ΑΠ 922/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 461, 463,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση πλαστότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 364 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έγγραφα. Ένσταση πλαστότητας. Αναιρετικός λόγος εκ του άρθρου 559 αριθ. 11α 
ΚΠολ∆. ∆ύναµη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. Παρά το νόµο 
αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως 
αληθινών, χωρίς απόδειξη. Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Αναιρείται 
εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 457 και 460 ΚΠολ∆ συνάγεται α) ότι 
τα ιδιωτικά έγγραφα δεν έχουν το τεκµήριο της γνησιότητας, αλλά η επίκληση και η 
προσαγωγή ιδιωτικού εγγράφου προς απόδειξη ουσιώδους ισχυρισµού εµπεριέχει τον 
ισχυρισµό του διαδίκου περί της γνησιότητάς του, ο δε αντίδικος αυτού έχει το βάρος 
της δήλωσης περί άρνησης της γνησιότητας και ο πρώτος της απόδειξης αυτής, όταν 
αµφισβητηθεί, β) ότι εφόσον το ιδιωτικό έγγραφο είναι ενυπόγραφο, αδιάφορα αν 
φέρει την υπογραφή εκείνου κατά του οποίου προσάγεται ή τρίτου, παράγεται από τη 
µη αµφισβήτηση της γνησιότητας υπογραφής αµάχητο τεκµήριο περί της γνησιότητας 
του υπερκείµενου περιεχοµένου του εγγράφου, που καλύπτεται από την υπογραφή, το 
δε τεκµήριο αυτό ανατρέπεται µόνο µε την προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, του 
επικαλούµενου την πλαστότητα βαρυνόµενου µε την απόδειξή της (άρθρ. 463 
ΚΠολ∆), γ) ότι η απόδειξη από εκείνον που προσήγαγε το ιδιωτικό έγγραφο της 
γνησιότητας της υπογραφής σ' αυτό, που αµφισβητήθηκε από τον αντίδικο, 
επιβάλλεται αν γίνεται χρήση του εγγράφου αυτού για άµεση απόδειξη, αλλά και 
όταν συνάγονται από αυτό δικαστικά τεκµήρια. Και αν µεν αποδειχθεί κατά τη 
διαδικασία, κατά την οποία εκδικάζεται η υπόθεση και προσάγεται το έγγραφο, η µη 
γνησιότητα του περιεχοµένου, τούτο, κατά το µη γνήσιο µέρος του, δεν µπορεί να 
ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο, ενώ αν προκύπτει ότι τούτο είναι γνήσιο, τότε το 
έγγραφο είναι ληπτέο υπόψη. Αν όµως το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή, χωρίς να 
εξετάσει την άρνηση της γνησιότητας του περιεχοµένου του, λάβει ή δεν λάβει υπόψη 
το ως άνω έγγραφο, τότε υποπίπτει στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ. 11α 
ΚΠολ∆, αφού εκτιµά ή δεν εκτιµά έγγραφο πριν διαπιστώσει, ως οφείλει, αν εµπίπτει 
στα επιτρεπόµενα ή µη επιτρεπόµενα από το νόµο αποδεικτικά µέσα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 11 περ. α ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει, τέτοιο δε µη 
επιτρεπόµενο αποδεικτικό µέσο είναι, κατ' αρχήν, σύµφωνα µε το άρθρ. 393 παρ. 1 
ΚΠολ∆, και οι µάρτυρες για την απόδειξη συµβάσεων και συλλογικών πράξεων, 
εφόσον η αξία του αντικειµένου τους υπερβαίνει το οριζόµενο σε αυτή ποσό. 
Εξάλλου, κατά την αληθή έννοια της διαχρονικού αστικού δικονοµικού δικαίου 
διατάξεως του άρθρ. 20 ΕισΝΚΠολ∆, το επιτρεπτό της αποδείξεως δια µαρτύρων 
κρίνεται κατά το ισχύον κατά τον χρόνο της δηµιουργίας της αποδεικτέας 
δικαιολογικής σχέσεως δίκαιο, το οποίο και µόνο µπορούν να έχουν υπόψη τους οι 
ενδιαφερόµενοι για τη ρύθµιση της αποδείξεως της σχέσεώς τους αυτής. Περαιτέρω, 
κατά τη διάταξη του πρώτου εδαφ. της παρ. 2 του άρθρου 270 ΚΠολ∆, όπως τούτο 
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είχε διαµορφωθεί µετά την τροποποίησή του µε τα άρθρα 11 του ν. 1478/1984 και 3 
παρ. 10 του ν. 2207/1994, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που 
δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Με τη διάταξη αυτή καθιερώθηκε η ελεύθερη 
απόδειξη των ισχυρισµών στις δίκες ενώπιον του ειρηνοδικείου και του µονοµελούς 
πρωτοδικείου. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα να κάµπτεται η εφαρµογή του άρθρου 393 
παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά το οποίο συµβάσεις και συλλογικές πράξεις δεν µπορούν να 
αποδειχθούν µε µάρτυρες, εφόσον η αξία του αντικειµένου τους υπερβαίνει το ποσό 
που αναφέρεται σε αυτό. Η παρ. 2 του άρθρ. 270 ΚΠολ∆ µε το ως άνω περιεχόµενο 
ίσχυσε έως τις 31.12.2001, αντικαταστάθηκε δε µε το άρθρ. 12 του ν. 2915/2001, το 
οποί ίσχυσε, σύµφωνα και µε το άρθρ. 15 του επακολουθήσαντος ν. 2.943/2001, από 
1.1.2002. Υπό τη νέα διατύπωσή της, η διάταξη αυτή ορίζει ότι "το δικαστήριο 
λαµβάνει υπόψη τα αποδεικτικά µέσα που πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα 
µε την προβλεπόµενη αποδεικτική δύναµη του καθενός. Συµπληρωµατικά µπορεί να 
λαµβάνει υπόψη και να εκτιµά ελεύθερα και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους 
όρους του νόµου, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394". Από το συνδυασµό 
όλων των πιο πάνω διατάξεων σαφώς συνάγεται, ότι σε υποθέσεις όπου οι 
δικαιολογικές σχέσεις δηµιουργήθηκαν έως τις 31.12.2001 εφαρµόζεται η διάταξη 
του άρθρ. 270 ΚΠολ∆, όπως αυτή είχε πριν την αντικατάστασή της µε τον ν. 
2915/2001, µε αποτέλεσµα να συγχωρείται η χρήση µαρτύρων προς απόδειξη 
συµβάσεων, έστω και αν το αντικείµενο τους υπερβαίνει το όριο του άρθρ. 393 
ΚΠολ∆.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 12 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη που 
δεσµευτικά γι' αυτά καθορίζει ο νόµος, όχι όµως και στην περίπτωση, κατά την 
οποία, εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρ. 
340 ΚΠολ∆), αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, τα οποία κατά νόµο έχουν την 
ίδια αποδεικτική δύναµη µε τα άλλα, µεγαλύτερη ή µικρότερη βαρύτητα ή αξιοπιστία 
από τα τελευταία, διότι η εκτίµηση αυτή, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται σε υποθέσεις 
που τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 270 ΚΠολ∆, διότι, κατά την παρ. 2 εδαφ. β 
αυτού, στις υποθέσεις αυτές το δικαστήριο συµπληρωµατικά µπορεί να λαµβάνει 
υπόψη και να εκτιµά ελεύθερα και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους 
του νόµου, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394 αυτού, διότι δεν συµβιβάζεται 
προς το πνεύµα και την οικονοµία της διαγραφοµένης από τις διατάξεις αυτές 
διαδικασίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11γ του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338 έως 340 και 346 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς 
να επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία µε επίκληση προσκοµίστηκαν 
νόµιµα από τους διαδίκους.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως πράγµατα δε κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, 
θεωρούνται οι ισχυρισµοί, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση ή 
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την κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος το οποίο ασκήθηκε ως 
επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο και όχι οι αρνητικοί της αγωγής ή της ενστάσεως 
ισχυρισµοί ή οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του 
δικαστηρίου εκ της εκτιµήσεως των αποδείξεων.  
- Ο από το άρθρ. 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης, ιδρύεται, αν 
οι αντιφατικές διατάξεις της απόφασης εντοπίζονται στο διατακτικό, έτσι ώστε να 
εµποδίζεται η εκτελεστότητά της ή η πρόκληση της σκοπούµενης διάπλασης και όχι 
όταν η αντίφαση υπάρχει στις αιτιολογίες, εκτός και αν αυτές επέχουν θέση 
διατακτικού, ή µεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 περ. α ΚΠολ∆, µε την οποία ορίζεται ότι 
αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι 
ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
τον δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει 
προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκθέτει από ποία 
αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 περ. β του ΚΠολ∆, η οποία ορίζει ότι η 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα 
διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των 
πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της 
κοινής πείρας, προκειµένου να ανεύρει µε βάση αυτά την αληθή έννοια κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς. Για την 
πληρότητα του λόγου αυτού αναίρεσης απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 118 αριθ. 4 και 566 παρ. 1 ΚΠολ∆, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια 
είναι τα διδάγµατα της κοινής πείρας που παραβιάστηκαν, καθώς και ο κανόνας 
δικαίου την ερµηνεία και εφαρµογή του οποίου τα διδάγµατα αυτά αφορούν, γιατί 
αλλιώς καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος 
απορρίπτεται ως αόριστος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 269, 270, 393, 457, 460, 463, 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 
559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 17, 
ΕισΝΚΠολ∆: 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 745 
 
Επίδοση δικογράφου - Eπίδοση σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 204 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερηµοδικία στη διαδικασία των 
γαµικών διαφορών. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 271, 591, 592 επ., 603, 
Κανονισµοί: 1393/2007  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση δικογράφου - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1889 
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Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επίδοση απόφασης. Προθεσµία για άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 144 παρ. 1 και 564 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν ο 
αναιρεσείων διαµένει στην Ελλάδα, η προθεσµία της αναιρέσεως είναι 30 ηµέρες και 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα εκείνης κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση. Η 
προθεσµία αυτή αρχίζει εφόσον η επίδοση της αποφάσεως είναι έγκυρη. Το 
εµπρόθεσµο της ασκήσεως της αναιρέσεως είναι προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής, 
τη συνδροµή δε της προϋποθέσεως αυτής εξετάζει ο Άρειος Πάγος και 
αυτεπαγγέλτως, µε βάση τα υποβληθέντα σχετικά έγγραφα στοιχεία της δικογραφίας 
και προκύπτει από την έκθεση του δικαστικού επιµελητή. Η εκπροθέσµως ασκηθείσα 
αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΟλΑΠ 412/81).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 128 ΚΠολ∆, µε την οποία ρυθµίζονται τα θέµατα της 
επίδοσης σε κατοικία, όπως αυτή ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 12 παρ. 1 
και 2 του Ν. 3994/2011. "1. Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το 
έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν µαζί του 
αν απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται σε έναν από τους 
άλλους συνοίκους που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συµµετέχουν στη 
δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφεροµένου 2. Κατοικία, µε την έννοια της παραγράφου 1, 
είναι το σπίτι ή το διαµέρισµα που είναι προορισµένο για διηµέρευση ή 
διανυκτέρευση του παραλήπτη, ακόµη και αν για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα δεν 
χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτόν. 3. Σύνοικοι θεωρούνται εκείνοι που διαµένουν 
στο ίδιο διαµέρισµα, οι θυρωροί πολυκατοικιών και τα µέλη της οικογένειάς τους που 
συνοικούν µαζί τους, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, καθώς και το 
υπηρετικό και υπαλληλικό προσωπικό τους, όχι όµως οι ένοικοι άλλου διαµερίσµατος 
ή δωµατίου της ίδιας κατοικίας. 4. 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 β) το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα µετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς 
πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταµένου του αστυνοµικού τµήµατος ή 
σταθµού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάµενος, στον 
αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνοµικού καταστήµατος, 
και αν δεν υπάρχει αστυνοµικό τµήµα ή σταθµός στην περιφέρεια της κοινότητας, 
όπου είναι η κατοικία, στον πρόεδρο της κοινότητας και αν απουσιάζει και αυτός, στο 
γραµµατέα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται µε απόδειξη που 
συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 
140 παρ. 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την ηµεροµηνία που έγινε η 
παράδοση, και το ονοµατεπώνυµο καθώς και την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το 
αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη σφραγίζει µε την υπηρεσιακή 
σφραγίδα το αντίγραφο που παραδόθηκε φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελλο στο 
υπηρεσιακό γραφείο, όπου υπηρετεί εκείνος που το παρέλαβε γ) το αργότερο την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα, εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να 
ταχυδροµήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση 
στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση 
της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλλησή του, η ηµεροµηνία της θυροκόλλησης, η 
αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ηµεροµηνία της παράδοσης 
η ειδοποίηση ταχυδροµείται µε έξοδα εκείνου που ζητεί να γίνει η επίδοση. Το 
γεγονός ότι ταχυδροµήθηκε η ειδοποίηση βεβαιώνεται µε απόδειξη, την οποία 
συντάσσει και υπογράφει ατελώς, κάτω από την επιδοτήρια έκθεση του άρθρου 140 
παρ. 1, εκείνος που ενεργεί την επίδοση η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει το 
ταχυδροµικό γραφείο µε το οποίο έστειλε την ειδοποίηση, και τον υπάλληλο που την 
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παρέλαβε, ο οποίος προσυπογράφει τη βεβαίωση. Ύστερα από προφορική αίτηση του 
παραλήπτη η αρχή στην οποία είχε παραδοθεί το αντίγραφο, σύµφωνα µε το εδάφιο 
β' , του το παραδίδει, µε έγγραφη απόδειξη που συντάσσεται ατελώς.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 128, 140, 144, 564,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1709 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επίδοση ως αγνώστου διαµονής. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά το άρθρο 135 ΚΠολ∆, αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση 
διαµονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δηµοσιεύεται σε δύο 
εφηµερίδες από τις οποίες η µία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην 
έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, 
ύστερα από υπόδειξη του Εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη του 
δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Κατά δε το άρθρο 134 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η 
επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί ή πρόκειται να 
εισαχθεί η δίκη ή σ' αυτό που εξέδωσε την επιδιδόµενη απόφαση και για δίκες στο 
ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου 
υπάγεται το ειρηνοδικείο. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, η επίδοση της 
αίτησης αναίρεσης και της κλήσης για συζήτηση, για άγνωστης διαµονής 
αναιρεσίβλητο, γίνεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1815/2009).  
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 576 ΚΠολ∆ εάν κατά τη συζήτηση της 
αναίρεσης δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει 
ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν ο 
απολειπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την 
υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος 
του απολειπόµενου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα 
και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς 
όλους τους διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 135,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1650 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επίδοση στο ∆ηµόσιο. Πρωτόκολλο µε το οποίο καθορίζεται αποζηµίωση σε βάρος 
εκείνων που χρησιµοποιούν αυθαίρετα ακίνητα που ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Ανακοπή.  
- Κατά το άρθρο 85 παρ.1 του ΚΕ∆Ε (Ν∆ 356/1974), επί δικών του νοµοθετήµατος 
αυτού, το ∆ηµόσιο εκπροσωπεί ο διευθυντής του δηµοσίου ταµείου, κατά του οποίου 
στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο, µε ποινή απαραδέκτου. Σε κάθε, όµως, 
περίπτωση, µε την ίδια ως άνω κύρωση, απαιτείται κοινοποίηση του δικογράφου και 
στον Υπουργό των Οικονοµικών. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 5 του "Κώδικος Νόµων 
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περί δικών του ∆ηµοσίου" (∆ιάταγµα 26.6/10.7.1944): "µόνον αι προς τον Υπουργόν 
Οικονοµικών κατά τας διατάξεις του από 24/28 Μαρτίου 1867 ν. ΡπΓ' γενόµεναι 
κοινοποιήσεις οποιουδήποτε δικογράφου επί δικών του ∆ηµοσίου παράγουσι 
εννόµους συνεπείας. Η διάταξις εφαρµόζεται και όταν το ∆ηµόσιον εκπροσωπείται 
δικαστικώς εκ µέρους των διευθυντών ταµείων ή οικονοµικών εφόρων ή τελωνών ή 
ετέρου οποιουδήποτε κρατικού οργάνου, της προς τον Υπουργόν Οικονοµικών 
επιδόσεως απαιτουµένης και τότε ως προσθέτου τοιαύτης, επί συνεπεία ακυρότητος 
αυτεπαγγέλτως εξεταζοµένης". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, για να είναι 
έγκυρη η επίδοση προς το ∆ηµόσιο του σχετικού δικογράφου, πρέπει να γίνει, µε 
ποινή απαραδέκτου στις δίκες του ΚΕ∆Ε, ακυρότητας δε στις λοιπές, τόσον στον 
Υπουργό Οικονοµικών, όσο και στο αρµόδιο όργανο και τούτο για µεγαλύτερη 
εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν 
επιδοθεί το δικόγραφο και στον Υπουργό Οικονοµικών, η επίδοση δεν έχει 
ολοκληρωθεί και δεν παράγει έννοµες συνέπειες, µε αποτέλεσµα, ανεξαρτήτως 
βλάβης του ∆ηµοσίου, να επέρχεται απαράδεκτο ή ακυρότητα, η οποία εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις του από 11/12.1.1929 διατάγµατος "περί 
διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων" και ιδιαίτερα του άρθρου 115 αυτού, όπως ισχύει 
µετά τις τροποποιήσεις του µε το Β∆ 619/1965 και των άρθρων 2, 5 παρ. 3 και 9 παρ. 
1 του π.δ. 551/1988 Οργανισµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών) 
προκύπτουν τα εξής: Το πρωτόκολλο µε το οποίο καθορίζεται αποζηµίωση σε βάρος 
εκείνων που χρησιµοποιούν αυθαίρετα ακίνητα που ανήκουν στο ∆ηµόσιο εκδίδεται 
από τον κατά τόπο αρµόδιο οικονοµικό έφορο. Η ανακοπή κατά του εκδιδοµένου 
πρωτοκόλλου κοινοποιείται, επί ποινή ακυρότητας στον κατά τα ανωτέρω αρµόδιο 
οικονοµικό έφορο, ο οποίος εξαιρετικώς στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί το 
δηµόσιο, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονοµικών (άρθρο 5 
παρ. 4 ΑΝ 263/1968). Μετά το Π∆  551/1988 και την έναρξη λειτουργίας των 
Κτηµατικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιών, οι αρµοδιότητες των οικονοµικών εφοριών 
σχετικά µε την επιµέλεια της διαχείρισης και την προστασία της δηµόσιας περιουσίας 
περιήλθαν στις Κτηµατικές Υπηρεσίες και συνεπώς ο "αρµόδιος οικονοµικός έφορος" 
για την κοινοποίηση της ανακοπής και την εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου είναι πλέον ο 
προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο. Από την ως 
άνω διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ΑΝ263/1968 σαφώς συνάγεται, ότι για την 
άσκηση της εν λόγω ανακοπής, πέραν της κοινοποιήσεως αντιγράφου αυτής στον 
προϊστάµενο της κτηµατικής υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο, δεν απαιτείται 
και πρόσθετη κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονοµικών, δοθέντος ότι η πάγια 
διάταξη του άρθρου 5 του Κώδικα των Νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (Ν∆ της 26-
6/10-7-1944), εξακολουθεί µεν να ισχύει, πλην όµως έχει καταργηθεί στην 
εξεταζοµένη περίπτωση από την ειδικώς ρυθµίζουσα το θέµα µεταγενέστερη και ως 
εκ τούτου επικρατέστερη ανωτέρω διάταξη του άρθρου 5 παρ.4 του ΑΝ 263/1968 
(ΟλΑΠ 1222/1975, ΑΠ 955/2009, ΑΠ 57/2007, ΑΠ 1541 και 1341/2004). Είναι 
διαφορετική η περίπτωση των ανακοπών του ΚΕ∆Ε, κατά το άρθρο 85 του οποίου 
απαιτείται πάντοτε κοινοποίηση του σχετικού δικογράφου και στον Υπουργό των 
Οικονοµικών, καθώς και των λοιπών δικών, πλην της ανωτέρω ειδικώς ρυθµιζοµένης, 
κατά του ∆ηµοσίου, όταν αυτό εκπροσωπείται δικαστικώς από τους διευθυντές των 
ταµείων ή τους οικονοµικούς εφόρους ή τελώνες ή άλλα κρατικά όργανα, οπότε, κατά 
το άρθρο 5 του άνω κώδικος του 1944, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας, η πρόσθετη 
προς τον Υπουργό των Οικονοµικών επίδοση του δικογράφου (ΟλΑΠ 34/1988, ΑΠ 
1058/2009, ΣτΕ 2681/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΕ∆Ε: 85, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση στο εξωτερικό 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1876 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επίδοση δικογράφου στο εξωτερικό. Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 134 παρ.1 εδ.α' ΚΠολ∆, αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η 
επίδοση, διαµένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον 
εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή το 
οποίο εξέδωσε την επιδιδόµενη απόφαση. Η διάταξη αυτή, µε την οποία 
καθιερώνεται νόµιµη πλασµατική κλήτευση του διαδίκου, µε πραγµατική επίδοση 
του εγγράφου στον εισαγγελέα, όταν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση έχει 
γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, εξακολουθεί να ισχύει και µετά την κύρωση της 
από 15 Νοεµβρίου 1965 ∆ιεθνούς Συµβάσεως της Χάγης µε τον νόµο 1334/1983. Η 
διεθνής αυτή σύµβαση δεν καταργεί τις περί επιδόσεως διατάξεις του εσωτερικού 
δικαίου των Χωρών, που την υπέγραψαν, αλλά αποκλείει να θεωρηθεί η πλασµατική 
επίδοση ως ολοκληρωθείσα µε την απλή παράδοση του επιδοτέου εισαγωγικού της 
δίκης ή άλλου ισοδύναµου δικογράφου στον εισαγγελέα, όπως ορίζει το άρθρο 136 
παρ.1 ΚΠολ∆, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν παραλήφθηκε από το πρόσωπο προς το 
οποίο απευθύνεται, κατά τον οριζόµενο στο άρθρο 15 της συµβάσεως τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται η θεµελιώδης αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως. Ειδικότερα, µε τις 
διατάξεις της πιο πάνω ∆ιεθνούς Συµβάσεως, η οποία, σύµφωνα µε την από 3/17-8-
1983 ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τέθηκε σε ισχύ ως προς την Ελλάδα 
από 18-9-1983, έχοντας την ισχύ του ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, 
ρυθµίστηκαν τα της επιδόσεως και κοινοποιήσεως στο εξωτερικό δικαστικών και 
εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, όταν το πρόσωπο προς το 
οποίο απευθύνεται το έγγραφο έχει γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό. Κατά την 
παρ.1 του άρθρου 15 της Συµβάσεως αυτής, αν µία πράξη δίκης ή ισοδύναµη πράξη 
χρειαστεί να διαβιβαστεί για τον σκοπό επίδοσης ή κοινοποίησης στο εξωτερικό 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύµβασης και ο εναγόµενος δεν προσέλθει, ο δικαστής 
υποχρεούται να αναβάλει την έκδοση αποφάσεως για όσο χρόνο δεν διαπιστώνεται; 
α) είτε ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε τον τύπο τον 
προδιαγραφόµενο από τη νοµοθεσία του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση για 
την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων που συντάχθηκαν σ' αυτό το κράτος και που 
.προορίζονται για άτοµα που βρίσκονται στο έδαφος του και είτε ότι η πράξη 
επιδόθηκε πράγµατι στον εναγόµενο ή στην κατοικία του σύµφωνα µε άλλη 
διαδικασία που προβλέπεται στη σύµβαση αυτή και ότι σε καθεµία απ' αυτές τις 
περιπτώσεις είτε η επίδοση είτε η κοινοποίηση ή η παράδοση έγιναν έγκαιρα ώστε να 
µπορέσει ο εναγόµενος να υπερασπιστεί τον εαυτό του.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 576 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι, αν κάποιος από 
τους διαδίκους δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ή εµφανιστεί και δεν 
λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος 
διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήσαν 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 τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε αλλά όχι νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο 
Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Εξάλλου κατά τη διάταξη της 
παραγράφου 4 εδάφ. α' του άρθρου 568 του ίδιου Κώδικα, αν ο αναιρεσείων 
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επισπεύδει τη συζήτηση, η κλήση συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του 
δικογράφου που έχει κατατεθεί και επιδίδεται µε επιµέλειά του στους αντιδίκους 
τουλάχιστον εξήντα ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, αν όλοι οι διάδικοι που καλούνται, 
διαµένουν στην Ελλάδα, και τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες, αν κάποιος από τους 
διαδίκους διαµένει στο εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη. Από τη διάταξη 
αυτή σε συνδυασµό µε όσα προεκτέθηκαν, προκύπτει ότι αν ο µη εµφανισθείς 
διάδικος είναι αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόµιµο της κλήτευσής του η προς 
αυτόν επίδοση της κλήσης προς συζήτηση, αλλ' απαιτείται να του επιδοθεί και 
αντίγραφο της αίτησης αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 136, 576 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Έφεση - Απαγόρευση επιβλαβέστερης απόφασης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 209 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσεως του εκκαλούντος άνευ ασκήσεως εφέσεως 
ή αντεφέσεως υπό του εφεσιβλήτου. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης. Η ενέργεια της 
ενοχικής σχέσης είναι σχετική, δηλαδή αναπτύσσεται µόνο µεταξύ των µερών. 
Αδικοπραξία. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
- Με την διάταξη του άρθρου 536 παρ. 1 ΚΠολ∆ καθιερώνεται ότι επί εφέσεως κατ΄ 
αρχήν ισχύει ο κανόνας της non reformatio in pejus, ήτοι της µη χειροτερεύσεως της 
θέσεως του εκκαλούντος άνευ ασκήσεως εφέσεως ή αντεφέσεως υπό του 
εφεσιβλήτου. Εξαίρεση του κανόνα τούτου εισάγεται µε την διάταξη του άρθρου 536 
παρ 2 ΚΠολ∆, στην οποίαν ορίζεται ότι η αρχή της απαγορεύσεως της 
χειροτερεύσεως της θέσεως του εκκαλούντος, χωρίς την άσκηση ιδίας εφέσεως ή 
αντεφέσεως από τον εφεσίβλητο, δεν ισχύει, όταν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση και κρατήσει αυτό την υπόθεση προς περαιτέρω 
κατ΄ ουσία συζήτησιν, διότι τότε αυτό υποκαθιστά το πρωτοβάθµιο δικαστήριο εις 
όλα του τα δικαιώµατα, δηλαδή δεν δικάζει πλέον την έφεση αλλά την αγωγή, και 
µπορεί και να χειροτερεύσει ακόµη και την θέση του εκκαλούντος, αλλ΄ όµως, κατά 
ρητή επιταγή της ιδίας διατάξεως εντός των ορίων του µεταβιβαστικού 
αποτελέσµατος της εφέσεως. Συνεπώς προϋπόθεση εφαρµογής της εξαιρέσεως της 
παρ. 2 είναι όχι απλώς το σφάλµα της πρωτοδίκου αποφάσεως και η συνεπεία αυτού 
εξαφάνισή της αλλά και η δυνατότης έρευνας της διαφοράς κατ΄ ουσίαν. Αν η αγωγή 
απερρίφθη πρωτοδίκως για τυπικόν λόγο (ως αόριστος) ή ως νόµω αβάσιµος, χωρίς 
δηλαδή να ερευνηθεί η ουσία αυτής, και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο κρίνει ότι η 
αγωγή ήταν ορισµένη ή παραδεκτή ή νόµω βάσιµος, µετά την εξαφάνιση της 
εκκαλουµένης, δύναται να κρατήσει την υπόθεση, να ερευνήσει την ουσία αυτής και 
να απορρίψει αυτήν κατ΄ ουσίαν, ανεξαρτήτως του εάν το πρωτόδικο δικαστήριο 
ερεύνησε ή όχι την ουσίαν της υποθέσεως. Εάν όµως το πρωτοβάθµιο δικαστήριο 
απέρριψε την αγωγή ως αόριστον ενώ έπρεπε να την απορρίψει ως µη νόµιµο, δεν 
υφίσταται πεδίον εφαρµογής της εξαιρέσεως της παρ. 2, δηλαδή εξαφανίσεως της 
αποφάσεως και απορρίψεως της αγωγής, διότι η κρίση του Εφετείου περί του νόµω 
αβασίµου εµποδίζει αναγκαίως την κατ΄ ουσίαν έρευνα της αγωγής, η οποία είναι, ως 
σηµειώθηκε, όρος αναγκαίος προς εφαρµογή της παρ. 2 του άνω άρθρου 536 ΚΠολ∆ 
(άλλως ΕφΘεσ 1286/1993 Αρµ ΜΗ.33).  
- Η αόριστη αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτος, για έλλειψη δηλαδή της 
διαδικαστικής προϋποθέσεως την οποίαν αξιώνει το άρθρον 216 παρ. 1 α ΚΠολ∆ 
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(ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29.296, ΑΠ 20/1976 ΝοΒ 24.722, ∆. Κονδύλη, Το ∆εδικασµένον 
παρ. 18 σηµ. 13, παρ. 17 αριθ. 2). Το σφάλµα αυτό επιδρά εις την έκταση του 
δεδικασµένου που απορρέει από την απόφαση και εποµένως, εάν η αγωγή εκρίθη µη 
νόµιµος (αλλά και αντιστρόφως, εάν εκρίθη αόριστος ενώ είναι µη νόµιµος) δεν είναι 
επιτρεπτή ούτε η αντικατάσταση της εσφαλµένης αιτιολογίας της εκκαλουµένης δια 
της ορθής, κατ΄ άρθρον 534 ΚΠολ∆, διότι η ορθή αιτιολογία οδηγεί σε διαφορετικό 
κατ΄ αποτέλεσµα διατακτικό, αφού η απόρριψη της αγωγής ως µη νοµίµου 
ισοδυναµεί (από πλευράς δεδικασµένου πάντοτε) προς κατ΄ ουσίαν απόρριψη, ενώ η 
απόρριψη αυτής ως αορίστου γίνεται δια τυπικούς λόγους (Κονδύλης ενθ΄ αν. σελ. 
217-219, ΑΠ 1190174 ΝοΒ 23.729). Τούτο δε διότι η αοριστία είναι ελάττωµα του 
δικογράφου και δηµιουργεί απαράδεκτο του δικογράφου, ενώ το νόµω βάσιµο αφορά 
την ύπαρξη ή ανυπαρξία αυτού τούτου του καταγοµένου εις δίκην ουσιαστικού 
δικαιώµατος, βάσει των ισχυρισµών, οι οποίοι περιέχονται στην αγωγή. Συνεπώς 
προς τα ανωτέρω εάν η αγωγή απερρίφθη πρωτοδίκως ως αόριστη και εκκαλεί ο 
ενάγων, άνευ αντεφέσεως ή εφέσεως του εφεσιβλήτου το Εφετείον δεν δύναται να 
εκδώσει επιβλαβέστερη δια τον εκκαλούντα απόφαση (Σ. Σαµουήλ, Η Έφεσις ∆΄ έκδ. 
αρ. 1137 ε).  
- Κατά τη διάταξη του 287 ΑΚ η ενέργεια της ενοχικής σχέσης είναι σχετική, δηλαδή 
αναπτύσσεται µόνο µεταξύ των µερών (inter partes) και µόνο τα συµβαλλόµενα µέρη 
υποχρεούνται να τη σέβονται (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, Ερµηνεία ΑΚ, τόµος 11, 
σελ. 8).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, το παράνοµο, ως στοιχείο του πραγµατικού 
της αδικοπραξίας, πρέπει να κρίνεται από το αποτέλεσµα. Για την κατάφαση δηλαδή 
της παρανοµίας ερευνάται αν προκλήθηκε παράνοµη ζηµία µε την έννοια ότι 
προσβλήθηκε δικαίωµα ή έννοµο συµφέρον του ζηµιωθέντος (βλ. Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλο, όπ.π., τόµος IV, άρθρο 914 σελ. 698 επ.).  
- Από το ρυθµιστικό της ευθύνης από αδικαιολόγητο πλουτισµό άρθρο 904 ΑΚ 
συνάγεται ότι όποιος έγινε πλουσιότερος, ιδίως µε αύξηση της περιουσίας του, από 
την περιουσία άλλου, ιδίως µε αντίστοιχη µείωση της περιουσίας αυτού, χωρίς 
νόµιµη αιτία οφείλει να αποδώσει σ΄ αυτόν την ωφέλεια. Η έννοια της ελλείψεως 
νόµιµης αιτίας, ως στοιχείου της ευθύνης από αδικαιολόγητο πλουτισµό, αποκλείεται 
να συντρέχει, αν συντρέχει αναγνωριζόµενη από το νόµο ευθύνη και τούτο 
στοιχειοθετεί την αρχή της επικουρικότητας της από αδικαιολόγητο πλουτισµό 
ευθύνης, η οποία, βέβαια, αρχή έχει όχι δικονοµικό αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα (ΑΠ 
907/2003).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ συνάγεται ότι η ενοχή αδικαιολογήτου 
πλουτισµού ιδρύεται στις σχέσεις µεταξύ δύο προσώπων, όταν η επαύξηση της 
περιουσίας του ενός από αυτά που είναι ο λήπτης του πλουτισµού συνδέεται αιτιωδώς 
µε µείωση ή ζηµία της περιουσίας του άλλου χωρίς να υφίσταται νόµιµος λόγος που 
να δικαιολογεί την οριστική διατήρηση αυτής της περιουσιακής επαύξησης από τον 
λήπτη. Νόµιµη αιτία που δικαιολογεί τη διατήρηση του πλουτισµού στην περιουσία 
του λήπτη αποτελεί µεταξύ άλλων και η δικαιοπρακτική βούληση του δότη η οποία 
εµπεριέχεται σε έγκυρη υποσχετική σύµβαση που κατήρτισε µε το λήπτη (βλ Απ. 
Γεωργιάδη, Ενοχικό ∆ίκαιο Γενικό Μέρος εκδ. 1999 σελ 552, Σταθόπουλο, Γενικό 
Ενοχικό ∆ίκαιο εκδ. β σελ 288, Αστ. Γεωργιάδη, Ενοχικό ∆ίκαιο Γενικό µέρος εκδ. 
β΄ σελ 353, ∆εληγιάννη - Κορνηλάκη, Μαθήµατα ειδικού ενοχικού δικαίου τευχ. γ΄ 
εκδ 1988 σελ 34).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 287, 904, 914,  
ΚΠολ∆: 216, 534, 536,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Έφεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1629 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Είδη εκκαλουµένων αποφάσεων. Παρά τον νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης χωρίς απόδειξη. Παρά τον νόµο κήρυξη ή 
µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 513 παρ. 2 του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αν προσβληθεί 
µε έφεση η οριστική απόφαση θεωρείται ότι έχουν προσβληθεί µαζί και οι µη 
οριστικές που έχουν προηγουµένως εκδοθεί και αν η έφεση δεν απευθύνεται ρητώς 
εναντίον τους, α)οι ως άνω µη οριστικές αποφάσεις θεωρούνται συνεκκληθείσες κατά 
τις µη οριστικές τους διατάξεις εφόσον επί των διατάξεων αυτών στηρίχθηκε η 
οριστική απόφαση, και β)αν η απόφαση που εκδόθηκε πριν από την οριστική περιέχει 
και οριστικές διατάξεις δεν θεωρείται και ως προς τις διατάξεις αυτές συνεκκληθείσα 
παρά µόνο αν η έφεση απευθύνεται ρητώς και κατά της απόφασης αυτής (ΑΠ 
1823/2008, 203/2001). Είναι δε οριστική διάταξη αυτή που δέχεται ή απορρίπτει, για 
λόγους τυπικούς ή ουσιαστικούς, κεφάλαιο της αγωγής, αίτηµα δηλαδή για παροχή 
έννοµης προστασίας (ΑΠ 2008/2009).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.10 και 14 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
αντίστοιχα, αν το δικαστήριο παρά τον νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης χωρίς απόδειξη και αν το δικαστήριο παρά τον νόµο 
κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο.  
- Έτσι που έκρινε το Εφετείο 1ον) υπέπεσε στην αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 
559 αρ.14 του ΚΠολ∆, αφού παρά τον νόµο δεν κήρυξε (απέρριψε ως) απαράδεκτο 
τον προαναφερθέντα δεύτερο λόγο της εφέσεως του αναιρεσιβλήτου, ο οποίος 
(λόγος) στρεφόταν µόνο κατά της οριστικής υπ' αριθµ. 98/2007 αποφάσεως του 
Πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, όχι δε και κατά της υπ' αριθµ. 225/2001 εν µέρει 
οριστικής, µε οριστική διάταξη της οποίας, κατά τα προεκτεθέντα, είχε απορριφθεί το 
εξεταζόµενο κεφάλαιο της αγωγής και η οποία δεν θεωρείται, σύµφωνα µε την 
προηγηθείσα µείζονα σκέψη, συνεκκληθείσα µε την οριστική απόφαση που 
προσέβαλε ο αναιρεσίβλητος µε την έφεσή του, εφόσον η έφεση αυτή δεν στρέφεται 
ρητώς και κατά της εν µέρει οριστικής αυτής απόφασης, και 2ον) υπέπεσε στην 
αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 559 αρ.10 του ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν από τον 
ν. 2915/2001, αφού και σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα α) παρά τον νόµο δέχθηκε ως 
αληθινά πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και 
ειδικότερα τον ανωτέρω ισχυρισµό-αίτηµα της αγωγής για επιδίκαση ιδιαίτερης, κατά 
το άρθρο 931 του ΑΚ, αποζηµίωσης, τον οποίο και δέχθηκε κατ' ουσίαν, χωρίς να 
διατάξει απόδειξη γι' αυτόν, όπως είχε υποχρέωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 226 
παρ. 2α' , 341, 345, 396, 406, 522 και 535 παρ.1 του ΚΠολ∆, όπως ίσχυαν πριν από 
τον ν. 2915/2001 και είχαν εφαρµογή εν προκειµένω σύµφωνα µε τη µεταβατική 
διάταξη του άρθρου 22 του ίδιου ν. 2915/2001, ενώ β) για τα ανωτέρω "πράγµατα" 
που δέχθηκε ως αληθινά το Εφετείο έλαβε υπόψη τις αποδείξεις που είχαν διαταχθεί 
για άλλα θέµατα (τα λοιπά κεφάλαια της αγωγής) µε την προειρηµένη υπ' αριθµ. 
225/2001 εν µέρει οριστική απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, που 
ισοδυναµεί µε παραδοχή πραγµάτων χωρίς απόδειξη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 931, 
ΚΠολ∆: 513, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 14,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Έφεση - Επανάληψη συζήτησης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1631 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη συζήτησης στην κατ’ έφεση διαδικασία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολ∆, το οποίο εφαρµόζεται και στην κατ’ 
έφεση διαδικασία (άρθρο 524 παρ.1 ΚΠολ∆), το δικαστήριο δύναται να διατάξει την 
επανάληψη της επ’ ακροατηρίω συζήτησης, η οποία έχει κηρυχθεί περαιωµένη, όταν 
κατά τη µελέτη της υπόθεσης, ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα 
σηµεία, που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση. Η παρεχόµενη από τη διάταξη 
αυτή εξουσία περιλαµβάνει και το δικαίωµα του δικαστηρίου να διατάξει, εκτός των 
άλλων, την προσκοµιδή των αναγκαίων για το σχηµατισµό της κρίσης του εγγράφων 
ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία επικαλούνται και δεν προσκοµίζουν οι 
διάδικοι (ΑΠ 338/2007 Α' ∆ηµοσίευση Νόµος).  
- Η διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολ∆, η οποία προβλέπει υποχρέωση του δικαστηρίου 
να προσκαλέσει το διάδικο να συµπληρώσει τις τυπικές παραλείψεις που µπορούν να 
αναπληρωθούν, καθιστά απαράδεκτη την πρόσκληση προς το διάδικο για την 
προσκοµιδή αποδεικτικού µέσου (ΕφΠατρ 471/2002 ΑχΝοµ 2003.306).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 227, 254, 524,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1625 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Αντικατάσταση των αιτιολογιών της 
απόφασης. Παραβίαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά το άρθρο 522 ΚΠολ∆, µε την άσκηση της έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται 
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται µε την έφεση και 
τους πρόσθετους λόγους. Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ειδικώς, σε σχέση µε την έφεση, 
την καθιερούµενη από το άρθρο 106 ΚΠολ∆ γενική αρχή της διάθεσης, σύµφωνα µε 
την οποία 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. Το αίτηµα 
συνεπώς της έφεσης και οι λόγοι αυτής, που το στηρίζουν, οριοθετούν το 
µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Το εφετείο, για να αποφασίσει αν πρέπει ή 
όχι να εξαφανίσει την εκκαλούµενη απόφαση, είναι υποχρεωµένο να περιοριστεί 
στην έρευνα µόνο των παραπόνων που διατυπώνονται µε τους λόγους της έφεσης ή 
τους πρόσθετους λόγους, και των ισχυρισµών, τους οποίους, ως υπεράσπιση κατά 
των λόγων αυτών, προβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 527 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, ο 
εφεσίβλητος, καθώς και εκείνων των ζητηµάτων η έρευνα των οποίων προηγείται, ως 
αναγκαίο προαπαιτούµενο, για να ληφθεί απόφαση σε σχέση µε τα παράπονα που 
διατυπώνονται µε τους λόγους έφεσης και τα οποία κατά νόµο εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο, όπως είναι το ορισµένο ή η νοµική βασιµότητα της 
αγωγής ή της ένστασης, που αυτεπαγγέλτως τα εξετάζει το Εφετείο, στην περίπτωση 
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που µε την έφεση διατυπώνονται παράπονα µόνο για την κρίση ως προς την 
ουσιαστική βασιµότητα αυτών.  
- Η διάταξη του άρθρου 534 ΚΠολ∆, που προβλέπει αντικατάσταση των εσφαλµένων 
αιτιολογιών και απόρριψη της έφεσης, εάν το διατακτικό της απόφασης που έχει 
προσβληθεί µε έφεση κρίνεται ορθό, δεν παρέχει στο εφετείο, πριν από την 
εξαφάνιση της προσβαλλόµενης µε έφεση απόφασης, τη δυνατότητα να ερευνήσει 
παράπονα που δεν προβλήθηκαν µε λόγους έφεσης ή ισχυρισµούς που δεν 
προβλήθηκαν από τον εφεσίβλητο ως υπεράσπιση κατά της έφεσης, αλλά 
προϋποθέτει ότι το εφετείο ενεργεί χωρίς να υπερβαίνει τα οριοθετούµενα µε τους 
λόγους της έφεσης όρια του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της έφεσης. Έτσι, εάν ο 
ενάγων παραπονείται µε την έφεσή του, διότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο απέρριψε 
ως απαράδεκτη την αγωγή του, το εφετείο δεν έχει την εξουσία να ερευνήσει την 
ουσιαστική βασιµότητα της αγωγής και εάν την κρίνει ουσιαστικά αβάσιµη να 
απορρίψει την έφεση και να αντικαταστήσει απλώς την αιτιολογία της πρωτόδικης 
απόφασης, χωρίς να την εξαφανίσει, αλλά οφείλει να περιορισθεί µόνο στην έρευνα 
του διατυπούµενου µε το σχετικό λόγο της έφεσης παραπόνου και εάν κρίνει ότι 
εσφαλµένα το πρωτοβάθµιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη, ενώ 
αυτή ήταν παραδεκτή, είναι υποχρεωµένο να εξαφανίσει την εκκαλούµενη απόφαση, 
µόνο δε µετά την εξαφάνισή της και διακράτηση της υπόθεσης, προς εξέταση της 
ουσίας της (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολ∆), µπορεί να ερευνήσει τη νοµιµότητα και την 
ουσιαστική βασιµότητα της αγωγής. Εάν, χωρίς να εξαφανίσει την πρωτόδικη 
απόφαση, το εφετείο περιοριστεί να αντικαταστήσει, στην περίπτωση αυτή, την 
αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης, υπερβαίνει τα όρια του µεταβιβαστικού 
αποτελέσµατος της έφεσης, δηλαδή λαµβάνει υπόψη λόγο έφεσης και συνεπώς 
"πράγµα", κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, που δεν προτάθηκε και 
έτσι ιδρύεται ο από το εδάφιο α' της τελευταίας αυτής διάταξης (άρθρο 559 αριθ. 8 
ΚΠολ∆) προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης.  
- 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 γενικοί αυτοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, 
εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που υφίσταται κενό στη σύµβαση και γενικά σε 
µονοµερή δικαιοπραξία ή γεννιέται αµφιβολία για την έννοια των δηλώσεων 
βούλησης. Παραβιάζονται δε οι διατάξεις των άρθρων αυτών στην περίπτωση, που το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διαπίστωση, έστω και εµµέσως, κενού ή αµφιβολίας 
για την έννοια της δικαιοπραξίας, είτε παραλείπει να προσφύγει σ' αυτές για να 
διαπιστώσει την αληθινή βούληση των δικαιοπρακτησάντων, ή δεν παραθέτει στην 
απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή των 
διατάξεων αυτών, είτε προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους. Όταν όµως η δηλωθείσα 
βούληση είναι πλήρης και σαφής και δεν καταλείπει αµφιβολία για το περιεχόµενό 
της, τότε δεν υφίσταται περίπτωση προσφυγής στους προαναφερόµενους κανόνες. Η 
διαπίστωση πάντως από το δικαστήριο της ύπαρξης ή µη κενού ή αµφιβολίας 
ανάγεται στην ουσία και δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 522, 534, 535, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Έφεση - Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2371 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Νέοι ισχυρισµοί ύστερα από ερηµοδικία στην 
πρωτοβάθµια δίκη. 
- Η διάταξη του άρθρου 528 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το 
άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 2915/2001, ορίζει ότι αν ασκηθεί έφεση από τον διάδικο που 
δικάσθηκε σαν να ήταν παρών, η εκκαλουµένη απόφαση εξαφανίζεται µέσα στα όρια 
που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται 
να προτείνει όλους τους ισχυρισµούς που µπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Έτσι 
όταν ο ωσεί παρών δικασθείς εναγόµενος πρωτοδίκως προβάλλει ως λόγο έφεσης την 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων ως προς τη βάση της εναντίον του αγωγής, η 
απόφαση πλήττεται στο σύνολό της και πρέπει να εξαφανιστεί ως προς όλες τις 
διατάξεις της ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσής της, δίχως το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο να ερευνήσει εάν ο λόγος έφεσης είναι ουσία βάσιµος. Μετά την 
εξαφάνιση της απόφασης χωρεί ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου νέα 
συζήτηση της υπόθεσης (Μαργαρίτης στο Κεραµέα-Κονδύλη-Νίκα, Ερµηνεία 
ΚΠολ∆ 2003 άρθρο 528 αρ. 2). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 70, 297, 298, 345, 346, 914, 
ΚΠολ∆: 528, 1047, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1642 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έφεση. Αναγκαστική οµοδικία. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατ' εκείνων που 
ήσαν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων 
του και επί αναγκαστικής οµοδικία κατά πάντων των αντιδίκων οµοδίκων. 
- Κατά τους ορισµούς της διατάξεως του άρθρου 517 ΚΠολ∆, η έφεση πρέπει να 
απευθύνεται κατ' εκείνων που ήσαν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών 
διαδόχων ή των κληροδόχων του και επί αναγκαστικής οµοδικία κατά πάντων των 
αντιδίκων οµοδίκων, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναγκαστική 
οµοδικία υπάρχει όταν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόµενες στο άρθρο 76 
ΚΠολ∆, ως και όταν ασκηθεί αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση (ΚΠολ∆ 83), η οποία 
κατά την εν λόγω διάταξη υφίσταται όταν η ισχύς της αποφάσεως στην κύρια δίκη 
εκτείνεται και στις έννοµες σχέσεις εκείνου που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση προς 
τον αντίδικό του. Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, επί αυτοτελούς πρόσθετης 
παρεµβάσεως µόνον η έφεση του καθ' ου η παρέµβαση πρέπει να απευθύνεται και 
κατά του αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνοντος, όχι δε εκείνη του υπέρ ου η 
παρέµβαση, µε µόνη δικονοµική υποχρέωση του τελευταίου κλητεύσεως του 
προσθέτως υπέρ αυτού παρεµβαίνοντος, κατ' επιταγή της διατάξεως του άρθρου 81 
παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολ∆, η παράλειψη κλητεύσεως του οποίου επάγεται ως δικονοµική 
συνέπεια το απαράδεκτο της συζητήσεως της υποθέσεως. Εις αµφότερες όµως τις 
περιπτώσεις προϋποτίθεται ότι η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση δεν αξιολογήθηκε 
πρωτοδίκως ως απαράδεκτη και για το λόγο αυτό απορρίφθηκε, δοθέντος ότι η 
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ιδιότητά του ως αναγκαίου οµοδίκου στηρίζεται στην άσκηση παραδεκτής 
αυτοτελούς πρόσθετης παρεµβάσεως, σε αντιδιαστολή µε τις λοιπές περιπτώσεις 
αναγκαστικής οµοδικίας, η ύπαρξη των οποίων συνδέεται µε ουσιαστικού χαρακτήρα 
δικονοµικές διατάξεις. Ο αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνων δικαιούται να ασκήσει 
έφεση κατά της απορριπτικής αποφάσεως προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων του 
(ΚΠολ∆ 516 παρ. 1), δεν µπορεί όµως να µετάσχει στη δίκη µε βάση την 
απορριφθείσα πρωτοδίκως ως απαράδεκτη παρέµβασή του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 76, 81, 517,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2011, σελίδα 995 
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1898 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση ακινήτου. Έκθεση κατάσχεσης. Περιγραφή. Ανακοπή κατά 
αναγκαστικής εκτέλεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 993 παρ. 2 εδ. β' ΚΠολ∆, το κατασχεµένο ακίνητο πρέπει, ύστερα 
από επιτόπια µετάβαση του δικαστικού επιµελητή, να περιγράφεται µε ακρίβεια ως 
προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκταση του, µε τα συστατικά και τα 
παραρτήµατα που κατασχέθηκαν, ώστε να µη χωρεί αµφιβολία για την ταυτότητά 
του.  
- Κατά το άρθρο 999 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα ο αρµόδιος για την εκτέλεση 
δικαστικός επιµελητής, συντάσσει, µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα που έγινε η 
κατάσχεση, πρόγραµµα που περιέχει, πλην των άλλων, και συνοπτική περιγραφή του 
κατασχεµένου ακινήτου, κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκταση του, µε τα 
συστατικά και τα κατασχεµένα παραρτήµατά του. Από τις παραπάνω διατάξεις 
προκύπτει ότι στην έκθεση κατασχέσεως, η οποία αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ 
των παραγόντων της εκτελεστικής διαδικασίας, µεταξύ των οποίων και ο 
υπερθεµατιστής, το κατασχεµένο ακίνητο πρέπει να περιγράφεται κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να µη χωρεί αµφιβολία για την ταυτότητά του, όχι µόνο την "τοπική" αλλά 
ακόµη και την "οικονοµική". Στο πρόγραµµα πλειστηριασµού (ήδη περίληψη 
κατασχετήριας έκθεσης), το οποίο απευθύνεται προς εκείνους που επιθυµούν να 
πλειοδοτήσουν, πρέπει να περιέχεται συνοπτική περιγραφή του κατασχεµένου 
ακινήτου, δηλαδή να περιέχονται σε αυτό όλα τα απαραίτητα για την πληροφόρησή 
τους στοιχεία, κατά τρόπο ώστε να µπορούν να κάνουν τις προσφορές τους. 
Συγκεκριµένα πρέπει να περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία επιδρούν στο 
ύψος των πλειοδοσιών και του πλειστηριάσµατος. Ειδικότερα οι οικοδοµές και οι 
όροφοι, οι οποίοι υπάγονται στα συστατικά του εδάφους (άρθρο 954 παρ.1 αριθµ.1 
ΑΚ), πρέπει να περιγράφονται στην έκθεση κατασχέσεως και στο πρόγραµµα 
πλειστηριασµού κατά τα παραπάνω, χωρίς όµως να απαιτείται να είναι η περιγραφή 
τους άκρως λεπτοµερειακή και σχολαστική. Ως "έκταση" του ακινήτου νοείται η 
κατά το ισχύον µετρικό σύστηµα επακριβής ή κατά προσέγγιση συνολική έκταση του 
ακινήτου. Εξάλλου, στην έκθεση κατασχέσεως η ατελής περιγραφή του 
κατασχεµένου ακινήτου ή η έλλειψη ή ανακρίβεια οποιουδήποτε από τα στοιχεία του 
άρθρου 993 παρ. 2 εδ. β' (είδος, θέση, όρια, έκταση), εφόσον γεννά αµφιβολία για την 
ταυτότητα του ακινήτου, άγει σε ακυρότητα εκθέσεως, µόνο όταν συντρέχει και το 
στοιχείο της βλάβης, δηλαδή όταν η παράβαση της πιο πάνω διατάξεως, προκάλεσε 
στον καθ' ού η εκτέλεση βλάβη, η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά 
παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας (άρθρο 159 αριθµ. 3 ΚΠολ∆). Αν 
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πρόκειται για πρόγραµµα πλειστηριασµού τυχόν σφάλµατα ή παραλείψεις ως προς 
την περιγραφή του κατασχεµένου ακινήτου επιδρούν ακυρωτικώς, κατά την 
τελευταία διάταξη, επίσης µόνο αν συντρέχει και το στοιχείο της βλάβης (ΑΠ 
1470/2004, ΑΠ1329/80, ΑΠ597/1989, ΑΠ186/1976).  
- Με το άρθρο 934 παρ.1 του ΚΠολ∆ προβλέπεται η κατά στάδια προσβολή των 
πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης µε την ανακοπή του άρθρου 933 και δη 
επιτρέπεται η άσκηση της ανακοπής µόνο µέσα σε ορισµένη για κάθε περίπτωση 
ακυρότητας προθεσµία. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσµία, οι πράξεις εκτέλεσης 
γίνονται πλέον απρόσβλητες και δεν µπορούν να συµπαρασύρουν σε ακυρότητα και 
τις επόµενες στη διαδικασία πράξεις, διότι επέρχεται έκπτωση από το δικαίωµα 
άσκησης ανακοπής. Ειδικότερα το άρθρο 934 παρ.1 ΚΠολ∆ ορίζει τα εξής: 
"Ανακοπή σύµφωνα µε το άρθρο 933 είναι παραδεκτή α) αν αφορά την εγκυρότητα 
του τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες 
αφότου γίνει η πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, β) αν αφορά την 
εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη µετά την επιταγή 
πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης 
εκτέλεσης, γ) αν αφορά την , εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, µέσα σε 
έξι µήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, και αν πρόκειται για εκτέλεση για την 
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµέρα του 
πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού αν πρόκειται για κινητά, και ενενήντα ηµέρες 
αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για 
ακίνητα". Κριτήριο του εµπροθέσµου της ανακοπής αποτελεί ο προβαλλόµενος 
λόγος, ήτοι η πράξη όπου ενυπάρχει το επικαλούµενο ελάττωµα και όχι το αίτηµά 
της, δηλαδή οι επόµενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση (ΟλΑΠ 10/2006, 
ΑΠ37/2009).Ειδικά όταν προσβάλλεται ο πλειστηριασµός λόγω ελαττωµάτων της 
προδικασίας του γίνεται δεκτό για την τηρούµενη προθεσµία ότι κάθε λόγος που 
αναφέρεται σε δικονοµικά ελαττώµατα των πράξεων της προδικασίας του 
πλειστηριασµού, οι οποίες εντούτοις πραγµατοποιήθηκαν εµπρόθεσµα, προκαλεί 
δικονοµική ακυρότητα των πράξεων αυτών και υπόκειται στην προθεσµία του 
άρθρου 934 παρ. 1β. Όταν όµως πρόκειται για ελλείψεις που ισοδυναµούν µε νοµική 
ανυπαρξία των διατυπώσεων της προδικασίας του πλειστηριασµού (δηλαδή των 
άρθρων 960 παρ.1 και 999 παρ.1 και 3 εδ. α' , β' , γ' , ε' , στ' ΚΠολ∆), όταν τηρήθηκαν 
εκπρόθεσµα ή όταν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αυτές καθόλου, το ελάττωµα 
ενυπάρχει στον ίδιο τον πλειστηριασµό, αφού σύµφωνα µε τα άρθρα 960 παρ. 2 και 
999 παρ. 4, ο πλειστηριασµός είναι τότε άκυρος και η προβολή του σχετικού λόγου 
υπόκειται, έτσι, στην προθεσµία του άρθρου 934 παρ. 1 γ' του ΚΠολ∆. (ΑΠ 158/85, 
ΑΠ744/79, ΑΠ186/76). 
- Ο εκ του άρθρου 559 παρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1186/2009, ΑΠ 1126/2009). Στην περίπτωση κατά 
την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 236/2009, ΑΠ 12/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 559 αριθ. 1, 933, 934, 954, 993, 999,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 718 
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Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1914 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Πράξη που µπορεί να γίνει µόνο απ' τον 
οφειλέτη. Συµωηφισµός. Εικονική δήλωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 712 παρ. 1 ΚΠολ∆, η συντηρητική κατάσχεση 
απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου, γίνεται µε επίδοση στον τρίτο αντιγράφου 
της απόφασης που τη διατάζει µε επιταγή να µην εξοφλήσει την απαίτηση ή να µην 
παραδώσει τα κινητά, καθώς και µε επίδοση µέσα σε οκτώ ηµέρες σε εκείνον κατά 
του οποίου στρέφεται η κατάσχεση εγγράφου, στο οποίο αναφέρεται η κατάσχεση 
που έχει επιβληθεί στα χέρια του τρίτου, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Στην 
κατάσχεση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης 
απαιτήσεων ή κινητών σε χέρια τρίτου.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 716 παρ. 3 ΚΠολ∆ σε κατάσχεση στα χέρια 
τρίτου χρηµάτων ή άλλων πραγµάτων, που, κατά το νόµο, επιδέχονται κατάθεση, ο 
τρίτος, εφ' όσον είναι οφειλέτης, έχει την υποχρέωση να τα καταθέσει δηµοσίως, 
αµέσως µετά την κατάσχεση, αν η εναντίον του απαίτηση είναι ληξιπρόθεσµη, 
διαφορετικά, µόλις λήξη η προθεσµία. Όταν δε, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
722 ΚΠολ∆, υπάρχει συντηρητική κατάσχεση κινητών ή ακινήτων, ή εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων πάνω σ' αυτά, ο κατασχών, αν η αγωγή για την κύρια υπόθεση γίνει 
δεκτή και η σχετική απόφαση είναι εκτελεστή, έχει δικαίωµα µε βάση απόγραφο της 
απόφασης, να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση χωρίς αναγκαστική κατάσχεσή 
τους. Αν δε, υπάρχει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου ο κατασχών, γίνεται, 
µετά την τελεσιδικία της απόφασης πού δέχεται την αγωγή για την κύρια υπόθεση, 
δικαιούχος ολόκληρης της απαίτησης ή µέρους της, ανάλογα µε το περιεχόµενο της. 
(πρβλ. ΟλΑΠ 3/1993). Πρόκειται, δηλαδή, για την λεγοµένη ex lege εκχώρηση της 
κατασχεµένης απαίτησης στον κατασχόντα δανειστή, µόλις τελεσιδικήσει η πιο πάνω 
απόφαση (βλ. και Π. Γέσιου Φαλτσή: ∆ίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ειδικό 
Μέρος παρ. 64 παρ. 297-298 σελ. 858-859). Άλλωστε, για την ταυτότητα του νοµικού 
λόγου, επιβάλλεται η ενιαία αντιµετώπιση των συνεπειών της αναγκαστικής και της 
συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου (Γέσιου Φαλτσή: όπ παρ. και 
περαιτέρω παραποµπές σε θεωρία σε σηµ. 1056, 1057 βλ. και ολ ΑΠ 
3/1993.Περαιτέρω, ως χρηµατικές απαιτήσεις του καθ' ου κατά τρίτου, νοούνται οι 
ενοχικές απαιτήσεις από σύµβαση ή αδικοπραξία ή από το νόµο που η παροχή τους 
συνίσταται σε χρήµα.(Γέσιου-Φαλτσή: όπ. παρ. σελ. 700.701 ΑΠ 836/1989). Στην 
προκείµενη περίπτωση εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του Γενικού Μέρους της 
Αναγκαστικής Εκτέλεσης (904-990 ΚΠολ∆), ενώ, εφ' όσον η κατάσχεση στα χέρια 
τρίτου αποτελεί µία από τις µορφές της κατάσχεσης που υιοθετεί ο ΚΠολ∆, πρέπει να 
εφαρµοσθούν και οι διατάξεις πού αφορούν την κατάσχεση (951-952ΚΠολ∆). 
(Γέσιου Φαλτσή όπ.παρ. σελ.677παρ. 64αρ. 29 και περαιτέρω παραποµπές σε 
σηµείωση 85). Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου δε, ενόψει και της 
προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 712 παρ. 1 ΚΠολ∆ (πρβλ και ΑΠ 550/2003), 
πρέπει να γίνει δεκτό, πώς έχουν εν προκειµένω εφαρµογή και οι διατάξεις για τα 
µέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης,( αρθρ. 941-953 ΚΠολ∆). ∆ιαφορετική παραδοχή, 
θα οδηγούσε σε λογικό και νοµικό παράδοξο, ώστε να ισχύουν µεν οι πιο πάνω 
διατάξεις του Γενικού Μέρους, και επί συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου οι 
διατάξεις, όµως, για τα µέσα, της αναγκαστικής εκτέλεσης να µην ισχύουν.  
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- Η διάταξη του άρθρου 946 παρ. 1 του ΚΠολ∆ αναφέρεται στη ρύθµιση της 
περίπτωσης που υφίσταται υποχρέωση προς εκτέλεση αναντικατάστατης υλικής (όχι 
νοµικής) πράξης, δηλαδή της πράξης που δεν µπορεί να εκτελεστεί από τρίτο 
πρόσωπο, παρά µόνο από τον οφειλέτη, και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά 
από τη βούληση του και ορίζει προς τούτο, για να κάµψει την άρνηση του οφειλέτη 
µε έµµεσο τρόπο, ότι ο δανειστής έχει τη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο για 
την καταδίκη του οφειλέτη στην επιχείρηση της πράξης και, προσθέτως, για την 
περίπτωση µη συµµόρφωσης του στο περιεχόµενο της απόφασης, για την 
ταυτόχρονη, αυτεπάγγελτη, σωρευτική καταδίκη αυτού σε χρηµατική ποινή και 
προσωπική κράτηση. Οι για την εφαρµογή του άρθρου 946 προϋποθέσεις, οι οποίες 
ορίζονται αθροιστικώς είναι οι ακόλουθες: α) υποχρέωση προς επιχείρηση υλικής 
µόνο (όχι νοµικής) πράξης, β) η πράξη να µην µπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, 
δηλαδή όταν η από τον τρίτο ενέργεια της πράξης είναι αδύνατη από τη φύση της 
πράξης ή σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα µεταξύ των µερών, όπως όταν η εκτέλεση 
της από τον τρίτο δεν θα έχει το ίδιο νοµικό ή οικονοµικό αποτέλεσµα για το 
δανειστή, γιατί η ενέργεια της απαιτεί ορισµένες ικανότητες ή ιδιότητες που µόνο ο 
οφειλέτης έχει, ή είναι νοµικά ανεπίτρεπτο η από τον τρίτο επιχείρηση της, ή 
βρίσκεται σε αντίθεση µε το οικονοµικό περιεχόµενο της υποχρέωσης, γ) εξάρτηση 
της επιχείρησης της πράξης αποκλειστικά από τη βούληση του υπόχρεου, το οποίο 
αποτελεί ζήτηµα που καθορίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο, τη φύση της πράξης ή 
ιδιαίτερη συµφωνία (βλ. ΚΠολ∆ Βασίλη Βαθρακοκοίλη, έκδοση 1997, κάτω από το 
άρθρο 946 αρ. 1, 2 σελ. 549 - 550).  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 440 επ. ΑΚ ρυθµίζεται ο µεταξύ των δύο µερών, µε 
µονοµερή δήλωση του ενός, επερχόµενος συµψηφισµός αµοιβαίων απαιτήσεων, 
εφόσον αυτές είναι οµοειδείς κατά το αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες. Όµως, µε βάση 
την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων (361ΑΚ), δεν αποκλείεται η δυνατότητα 
αποσβέσεως απαιτήσεων µε συµψηφισµό, κατόπιν συµφωνίας των ενδιαφεροµένων 
µερών. Το περιεχόµενο µιας τέτοιας συµβάσεως καθορίζουν ελεύθερα τα µέρη, τα 
οποία µπορούν να συµφωνήσουν το συµψηφισµό των απαιτήσεων χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του µονοµερούς συµψηφισµού, όπως εκείνη του 
οµοειδούς ή του ληξιπροθέσµου τον απαιτήσεων. Η εν λόγω δε σύµβαση περί 
συµψηφισµού είναι δυνατόν να αφορά όχι αµοιβαίες απαιτήσεις, µεταξύ δύο 
προσώπων, αλλά αντιτιθέµενες απαιτήσεις ευρύτερου κύκλου προσώπων, ή 
µέλλουσες και ακόµη υπό αίρεση ή υπό προθεσµία απαιτήσεις, µε αποτέλεσµα να 
επέρχεται η λόγω συµψηφισµού απόσβεση µόλις εκείνες γεννηθούν και συνυπάρξουν 
(ΑΠ 769/2004, ΑΠ 906/1996).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 ΑΚ "δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα 
σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά είναι άκυρη". Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη 
προς αυτήν του άρθρου 139 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι σε περίπτωση 
εικονικότητας µιας σύµβασης, ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία όλων 
των, κατά το χρόνο της καταρτίσεως της, συµβληθέντων, περί του ότι η συναφθείσα 
σύµβαση είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες.  
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν στο 
αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή 
δεν αναφερόντα: µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα 
γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, η αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών 
γεγονότων, όχι όµως και όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
συνταχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. 
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Ως ζητήµατα, εξάλλου, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο 
ανεπαρκή ή αντιφατικό, στερεί την απόφαση από την νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στην θεµελίωση, 
παρακώλυση ή κατάλυση του δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό, είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως, εκτός αν η παράθεση 
αντιφατικών επιχειρηµάτων προσδίδει ασάφεια και αντιφατικότητα και στο 
αποδεικτικό πόρισµα.  
- Με το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, κατά 
τα άρθρα 335, 338, 339 και 346 του ΚΠολ∆. ∆εν ιδρύεται, συνεπώς, ο λόγος αυτός 
αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη κάποιο αποδεικτικό µέσο, αλλά του 
προσέδωσε αποδεικτική βαρύτητα και αξιοπιστία διαφορετική από εκείνη που ο 
αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτό έχει. Για την ουσιαστική βασιµότητα του 
αναιρετικού αυτού λόγου, δεν αρκεί ότι στην προσβαλλόµενη απόφαση δε γίνεται 
ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση αυτού, αλλά πρέπει από την γενική κατ' είδος 
αναφορά των αποδεικτικών µέσων σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της αποφάσεως, 
να δηµιουργούνται τουλάχιστον αµφιβολίες, εάν πράγµατι λήφθηκε υπόψη τα 
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 10 του ΚΠολ∆, όπως αυτή ίσχυε πριν 
τροποποιηθεί µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001 και έχει εν προκειµένω 
εφαρµογή κατά το άρθρο 22 του νόµου αυτού, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκη ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Κατά 
την δεύτερη περίπτωση της διατάξεως αυτής, ιδρύεται Λόγος αναίρεσης στις 
περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες, αν και δεν υπάρχει υποχρέωση προαποδείξεως 
και πρέπει να διαταχθούν αποδείξεις µε έκδοση προδικαστικής αποφάσεως περί 
αποδείξεως, το δικαστήριο έκρινε την ουσία της διαφοράς βάσει προαποδείξεως ή 
έµµεσης αποδείξεως. Τέτοια περίπτωση συντρέχει και όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 
226 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠολ∆ (όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε µετά την 
αντικατάσταση της µε το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2207/1994 και έχει εν προκειµένω 
εφαρµογή) επί αγωγής που απευθύνεται στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, αµέσως µετά 
την κατάθεση της ο Πρόεδρος, εφόσον κατά την κρίση του απαιτείται έκδοση 
προδικαστικής αποφάσεως, ορίζει µε πράξη του, που καταχωρίζεται στο πρωτότυπο 
και τα αντίγραφα της αγωγής ότι η απόδειξη θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 341 
του ΚΠολ∆, το δικαστήριο όµως, παρά την πράξη του Προέδρου, παραλείποντας να 
διάταξει αποδείξεις επί των αµφισβητουµένων πραγµατικών περιστατικών 
παραδεκτώς προβαλλοµένου οψιγενούς ισχυρισµού, προβαίνει σε εκτίµηση τον 
αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 138, 440 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 712, 716, 722, 946,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Πλειστηριασµός - Ακύρωση πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 243 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακύρωση πλειστηριασµού. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο 
λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται µόνον όταν η πληµµέλεια αναφέρεται σε 
ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα, που προέρχεται από παραβίαση 
δικονοµικής διατάξεως. Στα πλαίσια του αναιρετικού αυτού λόγου ερευνάται η 
παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 1001 παρ. 2 ΚΠολ∆, κατά τους ορισµούς της 
οποίας "Αν µε την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνητα, που βρίσκονται 
στην ίδια περιφέρεια, αυτά πλειστηριάζονται χωριστά την Ίδια ηµέρα. Εκείνος κατά 
του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ή αλλιώς ο υπάλληλος του πλειστηριασµού ορίζει 
τη σειρά µε την οποία κατακυρώνονται αυτά. Μόλις το πλειστηριασµό των ακινήτων, 
που κατακυρώθηκαν, καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου 
γίνεται η εκτέλεση, των δανειστών που αναγγέλθηκαν και τα έξοδα της εκτέλεσης, 
παύει ο πλειστηριασµός των λοιπών ακινήτων". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
όταν υπάρχουν πολλά ακίνητα που έχουν κατασχεθεί αναγκαστικώς µε σύνταξη µιας 
εκθέσεως κατασχέσεως, πρέπει πριν την κατακύρωση οποιουδήποτε από τα ακίνητα 
αυτά να προηγηθεί ο προσδιορισµός της σειράς, µε την οποία αυτά θα 
κατακυρώνονται. Ο προσδιορισµός αυτός, εφόσον δεν γίνει από εκείνον, κατά του 
οποίου στρέφεται η εκτέλεση ή από αντιπρόσωπο του µε αντίστοιχη εξουσία, 
παριστάµενο τυχόν και καλούµενο από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού να ορίσει 
τη σειρά κατακυρώσεως, γίνεται από τον ίδιο τον υπάλληλο του πλειστηριασµού. 
Ακολούθως πρέπει η κατακύρωση να αρχίσει και ενδεχοµένως να συνεχιστεί, µε την 
ως άνω προσδιοριζόµενη σειρά, εωσότου το συνολικό ποσό του πλειστηριάσµατος, 
που οφείλεται για την κατακύρωση, καλύψει, στην έκταση τους κατά το χρόνο του 
πλειστηριασµού, την απαίτηση του επισπεύδοντος, για την ικανοποίηση της οποίας 
συντελείται η εκτέλεση και τις εκκαθαρισµένες απαιτήσεις που έχουν ήδη αναγγελθεί 
µε τους έως την ηµέρα του πλειστηριασµού αντίστοιχους νόµιµους τόκους, καθώς και 
τα έξοδα εκτελέσεως, όπως αυτά νοούνται στα άρθρα 932 και 975 ΚΠολ∆ (βλ. και 
άρθρο 1002 παρ. 2 ΚΠολ∆).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 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. 
"Έγγραφο" κατά τον προκείµενο λόγο νοείται το κατά τα άρθρα 339, 432 επ. ΚΠολ∆ 
αποδεικτικό έγγραφο, που περιέχει άµεση ή έµµεση απόδειξη στην έννοια του οποίου 
δεν περιλαµβάνονται τα διαδικαστικά έγγραφα της διαγνωστικής και εκτελεστικής 
διαδικασίας, όπως η αναγγελία των δανειστών, για το κύρος του αναγγελτηρίου της 
οποίας δεν απαιτείται υπογραφή του από δικηγόρο αλλ' αρκεί η υπογραφή του από 
τον δανειστή που αναγγέλλεται (Α' ΟλΑΠ 1,2/2010) και ο πίνακας κατατάξεως των 
αναγγελθέντων δανειστών. Περαιτέρω, παραµόρφωση, κατά την έννοια της εν λόγω 
διατάξεως συντρέχει όταν υπάρχει διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας, 
δηλαδή λάθος στην ανάγνωση του κειµένου του εγγράφου. Η παραµόρφωση µπορεί 
να γίνει θετικά, µε τη µε την παράλειψη χρήσιµων περικοπών και το ζήτηµα πρέπει 
να αναφέρεται σε ουσιώδη πραγµατικό ισχυρισµό. ∆εν ιδρύεται όµως ο λόγος αυτός, 
όταν αναφέρεται στην εκτίµηση του περιεχοµένου του εγγράφου για τη συναγωγή 
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αποδεικτικού πορίσµατος, έστω και εσφαλµένως, διαφορετικού από εκείνο που 
θεωρεί ορθό ο αναιρεσείων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 932, 933, 934, 975, 1001,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 913 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Αναγγελία ή ανακοπή του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Παράλειψη 
κοινοποίησης στον Υπουργό Οικονοµικών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 85 παρ. 1 του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Ν∆ 
356/1974) επί δικών του διατάγµατος αυτού, όπως είναι και εκείνη από αναγγελία ή 
ανακοπή του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά πλειστηριασµού σε βάρος οφειλέτη του όταν 
επισπεύδων είναι τρίτος (άρθρα 54 και 55 αυτού), το ∆ηµόσιο εκπροσωπεί ο 
διευθυντής του δηµοσίου ταµείου, ήδη δε ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., κατά 
του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο µε την ποινή του 
απαραδέκτου. Σε κάθε όµως περίπτωση µε την ίδια κύρωση απαιτείται κοινοποίηση 
του δικογράφου και στον Υπουργό των Οικονοµικών. Με την αντίστοιχη διάταξη του 
άρθρου 5 του κ.δ.26-6/10-7-1944 περί δικών του ∆ηµοσίου, ορίζεται ότι επί δικών 
του ∆ηµοσίου µόνο οι κοινοποιήσεις προς τον Υπουργό των Οικονοµικών 
οποιουδήποτε δικογράφου παράγουν νόµιµες συνέπειες και ότι η διάταξη αυτή 
εφαρµόζεται και όταν το ∆ηµόσιο εκπροσωπείται δικαστικώς από άλλον, εκτός του 
Υπουργού των Οικονοµικών, είτε από τους διευθυντές των ταµείων ή οικονοµικού 
εφόρους ή τελώνες ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό όργανο, οπότε η επίδοση προς τον 
Υπουργό των Οικονοµικών απαιτείται προσθέτως, µε συνέπεια, σε περίπτωση 
παραλείψεώς της, το απαράδεκτο στις δίκες του ΚΕ∆Ε και την ακυρότητα στις λοιπές 
(ΑΠ 15/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΕ∆Ε: 54, 55, 85, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1907 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 216 παρ.1, 585, 933 και 979 παρ. 2 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν ο λόγος ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως συνίσταται 
σε απλή αµφισβήτηση και άρνηση από τον ανακόπτοντα της απαιτήσεως του καθ' ου 
που έχει καταταγεί ή του προνοµίου της, για το ορισµένο του λόγου της ανακοπής 
αρκεί µόνο η άρνηση αυτή, δεδοµένου ότι ο καθ' ου η ανακοπή βαρύνεται µε την 
επίκληση και την απόδειξη των παραγωγικών της απαιτήσεώς του ή του προνοµίου 
της πραγµατικών γεγονότων. ∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή ο καθ' ου η ανακοπή 
οφείλει κατά την πρώτη ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου συζήτηση να 
επικαλεσθεί κατά τρόπο ορισµένο (και να αποδείξει) την ύπαρξη, το περιεχόµενο και 
το µέγεθος της απαιτήσεώς του για την οποία έχει καταταγεί, καθώς και τον 
προνοµιακό χαρακτήρα της. Αν ο καθ' ου η ανακοπή δεν ανταποκριθεί στο βάρος 
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αυτό, η ανακοπή γίνεται δεκτή. Η ανωτέρω άρνηση ή αµφισβήτηση της υπάρξεως της 
απαιτήσεως για την οποία έγινε η κατάταξη, µπορεί να γίνει και στην περίπτωση 
ακόµη που αυτή αποδεικνύεται έναντι του καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη από έγγραφα 
τα οποία έχουν αποδεικτική δύναµη έναντι αυτού, γιατί η αποδεικτική αυτή δύναµή 
τους δεν δεσµεύει και τους δανειστές που αναγγέλθηκαν. Οι τελευταίοι, µαχόµενοι 
κατά του κύρους του πίνακα κατατάξεως, στο πλαίσιο της διεξαγόµενης κατόπιν 
ανακοπής του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολ∆ δίκης, είναι τρίτοι έναντι του καθ' ου και 
δεν δεσµεύονται ούτε ωφελούνται από το µεταξύ αυτού και οποιουδήποτε δανειστή 
δεδικασµένο. Εποµένως ο ανακόπτων δεν δεσµεύεται από το δεδικασµένο 
αποφάσεως µεταξύ του καθ' ου η ανακοπή και του καθ' ου η εκτέλεση (ΑΠ 
1501/2006). Με βάση τ' ανωτέρω - αφού, µε µόνη την αµφισβήτηση του 
ανακόπτοντος και την αντίστοιχη παράλειψη του καθ' ου η ανακοπή να επικαλεσθεί 
τα παραγωγικά γεγονότα της απαιτήσεώς του, το ύψος αυτής και τον προνοµιακό της 
χαρακτήρα, το δικαστήριο οφείλει να δεχθεί το λόγο της ανακοπής - κατά της 
αποφάσεως µε την οποία γίνεται δεκτή η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως για 
το λόγο αυτό, δεν είναι παραδεκτοί λόγοι αναιρέσεως που προϋποθέτουν υποχρέωση 
του δικαστηρίου να ερευνήσει τα αποδεικτικά µέσα, όπως εκείνοι του άρθρου 559 
αριθ.11 και 12 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ.11, 559 αριθ.12, 585, 933, 979,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 80 
 
Πλειστηριασµός - Επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1628 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα πλειστηριασµού. Παράλειψη επίδοσης στον οφειλέτη περίληψης της 
κατασχετήριας έκθεση. Ανακοπή.  
- Κατά το άρθρο 999 παρ. 4 του ΚΠολ∆ ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει χωρίς 
να έχουν τηρηθεί οι αναφερόµενες στην ίδια διάταξη διατυπώσεις, µεταξύ των 
οποίων και η επίδοση από τον δικαστικό επιµελητή εκτός των άλλων και στον 
οφειλέτη περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
ηµέρα της κατάσχεσης, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο 999 παρ. 1 και 3α' του ΚΠολ∆. 
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 159, 160, 161 και 933 
του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι µόνο η παντελής έλλειψη (παράλειψη) επιδόσεως της 
ανωτέρω περιλήψεως ή η εκπρόθεσµη επίδοσή της επάγεται την ακυρότητα του 
πλειστηριασµού (που πλήττει δηλαδή ευθέως τον ίδιο τον πλειστηριασµό), η οποία 
και µπορεί να προταθεί µε την ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολ∆ µέσα στην 
προθεσµία του άρθρου 934 παρ. 1γ' του ΚΠολ∆, ήτοι µέσα σε προθεσµία ενενήντα 
ηµερών αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται 
για ακίνητα. Κάθε άλλη, απλώς άκυρη, επίδοση της περίληψης, ως ιδιαίτερη και 
αυτοτελής ενδιάµεση πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας, της οποίας το ελάττωµα 
πλήττει την επιχειρηθείσα αυτή πράξη και όχι ευθέως τον πλειστηριασµό, παράγει τις 
συνέπειές της σαν να ήταν έγκυρη µέχρις ότου κηρυχθεί άκυρη µε δικαστική 
απόφαση κατόπιν προσβολής της µε ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολ∆ µέσα στην 
προθεσµία του άρθρου 934 παρ. παρ. 1β' και 2 του ΚΠολ∆, ήτοι µέχρι την έναρξη της 
τελευταίας πράξης της εκτέλεσης, που είναι η σύνταξη εκθέσεως πλειστηριασµού και 
κατακύρωσης (αρχή της σταδιακής προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής 
εκτέλεσης που επιβάλλεται από το άρθρο 934 παρ. 1 του ΚΠολ∆) και υπό την 
επίκληση και απόδειξη δικονοµικής βλάβης, σύµφωνα µε το άρθρο 159 περ. 3 του 



 

[128] 
 

ΚΠολ∆ (βλ. ΟλΑΠ 3/2007). Εάν η ενδιάµεση αυτή ακυρότητα δεν προσβληθεί 
εµπροθέσµως, ως ανωτέρω, δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια του πλειστηριασµού (ΑΠ 658/2007). 
Τέτοια απλώς άκυρη επίδοση, που δεν εξοµοιώνεται µε έλλειψη επιδόσεως, υπάρχει 
και όταν η κατασχετήρια έκθεση επιδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 124 παρ. 2 του 
ΚΠολ∆ στο κατάστηµα του οφειλέτη και παραλαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 129 
παρ. 1 του ίδιου ΚΠολ∆ από τον συνεργάτη του οφειλέτη λόγω απουσίας του 
τελευταίου, ενώ κατά τους ισχυρισµούς του οφειλέτη - ανακόπτοντος αυτό δεν είναι 
το κατάστηµά του και ο παραλήπτης του επιδοθέντος εγγράφου δεν είναι συνεργάτης 
του. Η ακυρότητα εποµένως αυτή, και υπό την προϋπόθεση ότι προκάλεσε, κατά την 
κρίση του δικαστηρίου, βλάβη στον διάδικο που την προτείνει, πρέπει να προβληθεί 
µε την ανακοπή του άρθρου 933 του ΚΠολ∆ µέσα στην προθεσµία του άρθρου 934 
παρ. 1β' του ΚΠολ∆, ήτοι µέχρι την έναρξη του πλειστηριασµού, σε αντίθετη δε 
περίπτωση, εάν δηλαδή δεν συµβεί τούτο, δεν κωλύεται η διενέργεια του 
πλειστηριασµού, κατά τα προεκτεθέντα (ΑΠ 103/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 160, 161, 933, 934, 999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλειστηριασµός - Κατάταξη απαιτήσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 20 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Κατάταξη απαιτήσεων. Προνόµια Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. 
- Κατά το άρθρο 8 παρ. 1, 4, 5 του ιδρυτικού της αναιρεσίβλητης Τράπεζας Ν. 
4332/1929, η εν λόγω Τράπεζα για όλες τις από οποιαδήποτε αιτία και από 
οποιοδήποτε τίτλο γενικά απαιτήσεις της κέκτηται αυτοδικαίως και χωρίς συστατικό 
έγγραφο προνόµιο πρωτοπραξίας και δικαίωµα γεωργικού ενεχύρου µέχρι 
ολοσχερούς εξόφλησης επί των µνηµονευοµένων αντικειµένων στην παρ.1 του πιο 
πάνω άρθρου, µεταξύ των οποίων αναφέρονται παντός είδους µέσα (εργαλεία, 
µηχανήµατα) οποιασδήποτε µορφής επιχειρήσεως και εκµεταλλεύσεως των 
οφειλετών και συνυποχρέων, τα οποία λογίζονται αυτοδικαίως υπέγγυα σ' αυτήν, που 
ανήκουν στους οφειλέτες και συνυποχρέους. Οι διατάξεις αυτές διατηρήθηκαν σε 
ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.4 του Ν. 1914/1990, και µετά την µετατροπή της 
αναιρεσίβλητης Τράπεζας σε ανώνυµη εταιρεία. Ειδικότερα, µε τη διάταξη του 
άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 1914/1990, η αναιρεσίβλητη Τράπεζα από αυτόνοµος 
οργανισµός κοινωφελούς χαρακτήρα µετατράπηκε σε ανώνυµη τραπεζική εταιρεία, 
λειτουργούσα κατά τους κανόνες ανωνύµων τραπεζικών εταιρειών, ενώ 
διατηρήθηκαν σε ισχύ τα δικονοµικά και ουσιαστικά αυτής προνόµια, εποµένως και 
το πιο πάνω γεωργικό ενέχυρο. Οι διατάξεις αυτές δεν θίγηκαν από τις διατάξεις του 
Ν. 2076/1992 "Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητος πιστωτικών ιδρυµάτων και 
άλλες συναφείς διατάξεις", που είχε σκοπό σύµφωνα µε το άρθρο 1 αυτού, την 
ενσωµάτωση της Ελληνικής τραπεζικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
89/6446/ΕΠΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αφορούσε κυρίως 
τη ρύθµιση των προϋποθέσεων πρόσβασης στη τραπεζική αγορά και όχι τη ρύθµιση 
ουσιαστικών και δικονοµικών δικαιωµάτων των οφειλετών τραπεζών. Σηµειώνεται 
ότι ούτε από τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του Ν. 2076/1992, µε την 
οποία ορίστηκε ότι διατάξεις νόµων που ρυθµίζουν θέµατα καταστατικού των 
τραπεζών που έχουν έδρα την Ελλάδα καταργούνται, θίγηκαν οι ειδικές αυτές 
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ρυθµίσεις που αναφέρονται στα πιο πάνω προνόµιά της, ενόψει του ότι οι ρυθµίσεις 
αυτές έπαυσαν να αποτελούν περιεχόµενο αποκλειστικά του καταστατικού νόµου 
4332/1929 και διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάµει του άρθρου 26 παρ.4 του Ν. 1914/1990 
(ΟλΑΠ 24 και 25/2006), ενώ µε τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2844/2000 
καταργήθηκε το πιο πάνω άρθρο 8 του Ν. 4332/1929 και οι διατάξεις του Ν∆ 
572/1948 µόνο και κατά το µέρος που προέβλεπε ενέχυρο σε αλιευτικά και 
σπογγαλιευτικά πλοιάρια. Κατά την µεταβατικού όµως χαρακτήρα διάταξη του 
άρθρου 20§3 του Ν. 2844/2000 ενέχυρα που συστήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος 
του Ν. 2844/2000 (13-10-2001), διατηρούνται και διέπονται από τις καταργούµενες 
οικείες διατάξεις. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 4332/1929 δεν είναι 
κανονιστικού περιεχοµένου, αφού δεν αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της 
ΑΤΕ, αλλά εµπεριέχει καθαρώς ουσιαστική ρύθµιση, η οποία προβλέπει σύσταση 
ενεχύρου εκ του νόµου. Η αντισυνταγµατικότητα της νοµοθετικής αυτής ρυθµίσεως 
εντοπίζεται κατά την αναίρεση στην δηµιουργούµενη ανισότητα µεταξύ των 
οφειλετών της αναιρεσίβλητης και των λοιπών τραπεζών και κατά την παραπεµπτική 
απόφαση µεταξύ των διαδίκων, απόψεις σε σχέση µε τις οποίες και ερευνάται στη 
συνέχεια. Ειδικότερα, κατά την κρατήσασα στο ∆ικαστήριο τούτο γνώµη, πληρούται 
η προϋπόθεση των οµοίων καταστάσεων ή σχέσεων ή κατηγοριών προσώπων κατά το 
πραγµατικό του συνταγµατικού κανόνα δικαίου του άρθρου 4§1 επί κατατάξεως της 
αναιρεσίβλητης µε τις λοιπές τράπεζες. Αντίθετα η περίπτωση αυτή δε συντρέχει επί 
κατατάξεως της αναιρεσίβλητης και του αναιρεσείοντος Ελληνικού ∆ηµοσίου, το 
οποίο διαθέτει ευρύτερης εκτάσεως και περιεχοµένου προνόµια (άρθρο 975 περ. 5 
ΚΠολ∆), ούτε και αναφορικά µε τους οφειλέτες των λοιπών τραπεζών, 
λαµβανοµένου επιπροσθέτως υπόψη ότι η διαδικασία της κατατάξεως συνδέεται 
κυρίως µε το συµφέρον των καταταγέντων δανειστών, σε αντιδιαστολή µε τους 
οφειλέτες αυτών, ιδιότητα την οποία άλλωστε δεν διαθέτει το αναιρεσείον στην 
ερευνώµενη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω περιορισµένης εκτάσεως 
προνόµιο παρέχει την δυνατότητα στην αναιρεσίβλητη ευχερούς και χωρίς 
καθυστέρηση χορηγήσεως δανείων σε βεβαρηµένους µε χρέη προς τρίτους 
αντισυµβαλλόµενους και ιδία αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισµούς, µε τους 
οποίους εξακολουθεί κυρίως να συνδέεται ο πιστωτικός της ρόλος, µε συνεχή και 
ανανεούµενη ανάγκη χρηµατοδοτήσεώς τους προς όφελος της αγροτικής οικονοµίας 
και στήριξη της αγροτικής πολιτικής. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώνεται από το είδος 
των εξασφαλιζόµενων απαιτήσεων (γεωργικές εν γένει και εκείνες των άρθρων 22, 23 
του Ν. 602) και των υποκειµένων στο ενέχυρο πραγµάτων (καρπών, προϊόντων, 
κτηνών και µέσων) διαλαµβάνοντας παράλληλα το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 4332/ 1929 
"Των αυτών προνοµίων δύνανται δια νόµου να απολαύωσι και έτεροι τραπεζικοί 
οργανισµοί µε την αγροτικήν πίστιν ασχολούµενοι" (περ. δ' εδ. β'). Ο επιδιωκόµενος 
µε την ελεγχόµενη νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 8§1, 4,5 του Ν. 4332/1929 
σκοπός και το παρεχόµενο δι' αυτής προνόµιο στην αναιρεσίβλητη στηρίζει ασφαλώς 
την εκτίµηση ότι επιβάλλεται από λόγους δηµόσιου συµφέροντος και µε την έννοια 
αυτή δεν αντίκειται στη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 4§1 (βλ. και ΟλΑΠ 24, 
25/2006, αποφάσεις στις οποίες διηγηµατικώς αναφέρεται, χωρίς να αποτελεί 
αντικείµενο των δικών εκείνων, ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγµα η διάταξη του 
άρθρου 12 του Ν. 4332/1929, µε την οποία παρέχεται το δικαίωµα στην 
αναιρεσίβλητη να προβαίνει µονοµερώς σε εγγραφή υποθήκης και προσηµειώσεως). 
Εποµένως, κατά την πλειοψηφούσα πάντοτε γνώµη, η προβαλλόµενη µε τον 
παραπεµφθέντα λόγο αναιρετική αιτίαση από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆, µε την 
έννοια ότι η προσβαλλόµενη απόφαση εσφαλµένα εφάρµοσε την αντιβαίνουσα στο 
άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγµατος και την καθιερούµενη δι' αυτού αρχή της ισότητας, 
κατά την προδιαληφθείσα του όρου έννοια, νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 8§1, 4, 5 
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του Ν. 4332/1929. ελέγχεται, ερειδόµενη επί αναληθούς από νοµική άποψη 
προϋποθέσεως, ως αβάσιµη.  
Αντίθετα κατά την µειοψηφούσα γνώµη των µελών του ∆ικαστηρίου τούτου Ηλία 
Γιαννακάκη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, και Νικολάου Τρούσσα, Αρεοπαγίτη, 
η ένδικη αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να γίνει δεκτή, γιατί, το ανωτέρω προνόµιο 
πρωτοπραξίας της Α.Τ.Ε., το οποίο εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα επί των 
ενεχύρων που συστάθηκαν πριν από την ισχύ του Ν. 2844/2000, παραβιάζει τη 
συνταγµατική αρχή της ισότητας, διότι θέτει τους οφειλέτες της Α.Τ.Ε. Α.Ε., σε 
µειονεκτική θέση σε σχέση µε τους οφειλέτες άλλων τραπεζών, χωρίς η ρύθµιση αυτή 
να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, αφού 
το προνόµιο αυτό, το οποίο ήταν ανεκτό από την έννοµη τάξη πριν από την 
µετατροπή της νοµικής µορφής και του σκοπού της Αγροτικής Τράπεζας, δεν είναι 
νοµικά λογικό να διατηρείται υπέρ αυτής µετά την µετατροπή της σε ανώνυµη 
τραπεζική εταιρία, µε σκοπούς και δραστηριότητες που δεν διαφοροποιούνται από 
αυτούς µιας κοινής εµπορικής τράπεζας. 
Σε συνέπεια µε τις νοµικές παραδοχές της πλειοψηφούσης γνώµης πρέπει να 
απορριφθεί η ένδικη αίτηση αναιρέσεως, µε παράλληλη καταδίκη του ηττώµενου 
αναιρεσείοντος Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 33, 
ΚΠολ∆: 323, 559 αριθ. 1, 897, 975, 
Σ: 4, 
Νόµοι: 4332/1929, άρθ. 8, 
Νόµοι: 1914/1990, άρθ. 26,  
Νόµοι: 2076/1992, άρθ. 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 645, σχολιασµός Γεώργιος 
∆ιαµαντόπουλος  
 
Πλειστηριασµός - Κατάταξη απαιτήσεων δικηγόρων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1819 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Κατάταξη απαιτήσεων δικηγόρων. 
- Κατά το αρχικό κείµενο των διατάξεων του άρθρου 975 αρ. 3 και 4 του ΚΠολ∆ 
στην τρίτη τάξη των προνοµίων κατατάσσονται οι απαιτήσεις από την παροχή 
εξηρτηµένης εργασίας και οι απαιτήσεις διδασκάλων εφόσον όλες αυτές προέκυψαν 
κατά τους τελευταίους έξι µήνες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού, στην 
τέταρτη δε τάξη (κατατάσσονται) οι απαιτήσεις των δικηγόρων από αµοιβές, 
αποζηµιώσεις και έξοδα εφόσον προέκυψαν από ενέργειες που έγιναν µέσα στο 
τελευταίο έτος πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού ενώπιον δικαστηρίων και 
επιδικάστηκαν µε τελεσίδικη απόφαση. Ακολούθησαν α) ο ν. 1545/1985, µε το άρθρο 
31 του οποίου ορίστηκε ότι "Στην τρίτη τάξη των προνοµίων του άρθρου 975 του 
ΚΠολ∆ κατατάσσονται οι απαιτήσεις που έχουν σαν βάση τους την παροχή 
εξηρτηµένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις δασκάλων, εφόσον όλες αυτές 
προέκυψαν µέσα στην τελευταία διετία πριν από την ηµέρα ορισµού του πρώτου 
πλειστηριασµού ή της κήρυξης της πτώχευσης. Αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της 
σχέσης εργασίας κατατάσσονται, ανεξάρτητα από τον χρόνο που προέκυψαν, στην 
τάξη αυτή (...)", και β) ο ν. 2479/1997, µε το άρθρο 6 παρ. 16 του οποίου ορίζεται ότι 
"Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 975 ΚΠολ∆, όπως έχει συµπληρωθεί µε το 
άρθρο 31 του ν. 1545/1985, υπάγονται οι απαιτήσεις από αµοιβές, έξοδα και 
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αποζηµιώσεις των δικηγόρων, είτε αµείβονται κατά υπόθεση είτε µε πάγια περιοδική 
αµοιβή (...). Η παρ. 5 του άρθρου 975 καταργείται, µεταβαλλοµένης αναλόγως της 
αριθµήσεως των επόµενων παραγράφων του ίδιου άρθρου". Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι από την έναρξη της ισχύος του ν. 2497/1997 (6-5-1997) οι κατά τα 
ανωτέρω απαιτήσεις των δικηγόρων από αµοιβές, έξοδα και αποζηµιώσεις 
κατατάσσονται οριστικά ή τυχαία, στην τρίτη τάξη των προνοµιούχων απαιτήσεων 
υπό την προϋπόθεση ότι προέκυψαν µέσα στην τελευταία διετία πριν από την 
ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού (ήδη και οι απαιτήσεις αυτές 
συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ των άλλων, ευθέως στην ρηθείσα διάταξη του άρθρου 
975 παρ. 3 ΚΠολ∆, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 56 του ν. 3924/2011).  
Κατά την πλειοψηφήσασα γνώµη του δικαστηρίου, από τις ίδιες αυτές διατάξεις και 
εν όψει της σαφούς διατύπωσης της εξ αυτών διατάξεως του άρθρου 31 του ν. 
1545/1985 ως προς τον κατά τα ανωτέρω χρόνο της διετίας πριν από την ηµέρα 
ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού µέσα στον οποίο (χρόνο) πρέπει να προέκυψαν 
οι ειρηµένες απαιτήσεις για είναι προνοµιούχες (στην τρίτη τάξη των προνοµίων του 
άρθρου 975 του ΚΠολ∆) προκύπτει περαιτέρω ότι κατά τη βούληση του νοµοθέτη 
δεν υπήχθησαν στο προνόµιο αυτό οι (εργασιακές, και ήδη και οι) δικηγορικές 
απαιτήσεις που γεννήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ορισµού 
του πρώτου πλειστηριασµού (µετά δηλαδή την ηµεροµηνία του αρχικά ορισθέντος 
πλειστηριασµού) µέχρι και την ηµεροµηνία της διενέργειάς του (που ορίστηκε µετά 
από µαταίωση, αναστολή κ.λ.π. του πλειστηριασµού) και οι οποίες απαιτήσεις δεν 
διαλαµβάνονται στην ως άνω διάταξη του άρθρου 31 του Ν. 1545/1985 ως 
προνοµιούχες. Αν ο νοµοθέτης ήθελε να εξοπλίσει µε το ανωτέρω προνόµιο και τις 
τελευταίες αυτές απαιτήσεις θα όριζε τούτο ρητώς και κατά τρόπο σαφή, όπως 
έπραξε για τις αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργασίας, για τις οποίες 
ρητώς και όρισε ότι κατατάσσονται στην τρίτη τάξη των προνοµίων ανεξάρτητα από 
το χρόνο που γεννήθηκαν, χωρίς να κάνει διάκριση για τις πριν ή µετά την 
ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού ή της πραγµατικής διενέργειάς του 
(ΟλΑΠ 22/2000, µε αφορµή την προνοµιακή κατάταξη τόκων απαιτήσεων από 
εργασιακή σχέση, πλειοψ. ΑΠ 1765/2009, ΑΠ 1513/2006, 1224/2006, 61/2001, 
476/1999). Η ρύθµιση αυτή, περαιτέρω, δεν αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 25 
παρ. 1δ'του Συντάγµατος και την θεσµοθετούµενη µε αυτήν αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία κατατείνει (ΟλΑΠ 6/2001, 6/2009, 27/2008) στην 
εκλογίκευση των επαχθών παρεµβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατοµικά και 
κοινωνικά δικαιώµατα του ανθρώπου και πολίτη και η οποία παραβιάζεται όταν η 
συγκεκριµένη κρατική παρέµβαση δεν είναι α) πρόσφορη για την επίτευξη του 
σκοπού που επιδιώκεται µε αυτήν, β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, 
υπό την έννοια ότι το ίδιο αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ένα (άλλο) 
ανώδυνο ή ηπιότερο µέσο, και γ) αναλογική εν στενή εννοία, να τελεί δηλαδή σε 
εσωτερική αλληλουχία προς τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια 
να µην είναι ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται, αφού 
οι προϋποθέσεις αυτές (αρνητικές) δεν πληρούνται στην εξεταζόµενη εδώ περίπτωση 
της ρύθµισης των προνοµίων των (εργασιακών και) δικηγορικών απαιτήσεων και 
ειδικότερα της µη υπαγωγής στο προνόµιο του άρθρου 975 αρ. 3 του ΚΠολ∆ και των 
απαιτήσεων που γεννήθηκαν µετά την αρχική ηµέρα του πλειστηριασµού και µέχρι 
τη διενέργειά του. Η συγκεκριµένη αυτή κρατική παρέµβαση(νοµοθετική ρύθµιση), 
ειδικότερα, µε την οποία περιορίζεται προς όφελος των άλλων δανειστών η αύξηση 
των ποσών που διατίθενται για την ικανοποίηση εργασιακών ή δικηγορικών 
απαιτήσεων και αποκλείεται έτσι η δυνατότητα δηµιουργίας εικονικών τέτοιων 
απαιτήσεων κατόπιν συµπαιγνίας µεταξύ οφειλέτη-καθ'ου η εκτέλεση και του 
δανειστή από τέτοιες απαιτήσεις που (φέρεται να) γεννήθηκαν στο εξαιρούµενο 
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διάστηµα από την αρχική ηµέρα του πλειστηριασµού έως την πραγµατοποίησή του, 
στην περίπτωση της, σκόπιµης ή µη, µαταίωσης ή αναστολής κ.λ.π. του 
πλειστηριασµού, και η οποία (νοµοθετική ρύθµιση)ασκείται στα πλαίσια της 
διακριτικής ευχέρειας του νοµοθέτη για τη ρύθµιση των προνοµίων των απαιτήσεων, 
βρίσκεται εκτός των προαναφερθέντων ορίων της συνταγµατικής αρχής της 
αναλογικότητας, όντας πρόσφορη (κατάλληλη) και αναγκαία για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου σκοπού, αλλά και αναλογική υπό την προεκτεθείσα στενή έννοια, 
αφού η αναφερόµενη ωφέλεια (προστασία λοιπών δανειστών) δεν είναι ποιοτικά και 
ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (περιορισµός στα προνόµια των 
δανειστών από εργασιακές ή δικηγορικές αµοιβές).  
∆ιατάξεις: 

ΚΠολ∆: 975, 

∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 725 
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