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Αγωγή - Παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 736 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωµα αγωγής. Πληρεξουσιότητα.Σώρευση στο 
δικόγραφο νέας αγωγής και αιτήµατος αναγνώρισης της ακυρότητας ή του ανίσχυρου 
της παραίτησης. Επαναφορά των πραγµάτων στην πρωτέρα κατάσταση. Υποχρέωση 
συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 297 ΚΠολ∆, η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 ΚΠολ∆ 
γίνεται ή µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται 
στον αντίδικο του παραιτουµένου. Ως δικόγραφο νοείται κάθε έγγραφο που 
συντάσσεται από το διάδικο ή τον δικαστικό του πληρεξούσιο για την πιστοποίηση 
της διαδικαστικής πράξης παραίτησης, δηλαδή και η εξώδικη δήλωση η οποία 
κατ'αρθ.118 του ΚΠολ∆ επιδίδεται από τον δηλούντα διάδικο στον αντίδικο του (ΑΠ 
834/2005). Με τη διάταξη αυτή ορίζονται αποκλειστικά οι τρόποι, µε τους οποίους 
µπορεί να γίνει η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και από το δικαίωµα που 
ασκήθηκε µε αυτή (ΟλΑΠ 1187/1981).  
Συνεπώς, παραίτηση που γίνεται µε κατάθεση απλώς του σχετικού δικογράφου στη 
Γραµµατεία του δικαστηρίου που εκκρεµεί η υπόθεση χωρίς επίδοση τούτου στον 
αντίδικο του παραιτουµένου ή µε έγγραφη σύµβαση µεταξύ των διαδίκων, είναι 
ανίσχυρη και δεν συνεπάγεται έννοµα αποτελέσµατα. Εξάλλου, η αναγνώριση των 
επι µέρους διαδικαστικών πράξεων ως άκυρων ή ακυρώσιµων δεν συγχωρείται, εκτός 
από τις περιπτώσεις που ορίζεται ειδικά το αντίθετο, να γίνεται µε αυτοτελή αγωγή, 
αλλά πρέπει κατ' αρχήν να γίνεται στο πλαίσιο της σχετικής δίκης, στην οποία αυτές 
συντελέστηκαν. ∆εν αποκλείεται όµως η σώρευση αιτήµατος αναγνώρισης της 
ακυρότητας ή της ακύρωσης σε συναφή αγωγή, όταν οι συνέπειες της δικαστικής 
πράξης επηρεάζουν ή αποτελούν προϋπόθεση της παραδοχής της αγωγής. Έτσι αν ο 
ενάγων, ο οποίος παραιτήθηκε από το δικαίωµα της αγωγής αµφισβητεί το κύρος της 
παραίτησης, δεν έχει δε εκδοθεί απόφαση που να καταργεί τη δίκη µε βάση την 
παραίτηση αυτή, ασκήσει νέα αγωγή, δεδοµένου ότι η παραίτηση δεν δηµιουργεί 
δεδικασµένο, αλλά αποτελεί λόγο ουσιαστικής απόρριψης της µεταγενέστερης 
αγωγής, τότε είναι παραδεκτή η σώρευση στο δικόγραφο της τελευταίας και 
αιτήµατος αναγνώρισης της ακυρότητας ή του ανίσχυρου της παραίτησης, η 
παραδοχή του οποίου αποτελεί προϋπόθεση της παραδοχής της αγωγής. (ΑΠ 
902/2003).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 96 παρ.1 και 2, 97 παρ.1, 98 εδ.β, 
104, 122 παρ.1 και 123 παρ.1 ΚΠολ∆ και εκείνων των άρθρων 294, 296 και 297 του 
ιδίου Κώδικος συνάγεται ότι σε περίπτωση που η παραίτηση από το δικόγραφο και το 
δικαίωµα της αγωγής γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος υπογράφει το 
δικόγραφο της ως άνω παραιτήσεως και την παραγγελία προς επίδοση αυτού στον 
δικαστικό επιµελητή, αυτός πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετική 
πληρεξουσιότητα, η οποία µάλιστα, προκειµένης παραιτήσεως από το δικαίωµα που 
ασκήθηκε µε την αγωγή, πρέπει να είναι ειδική. Η πληρεξουσιότητα αυτή παρέχεται 
από τον διάδικο, στο όνοµα του οποίου λαµβάνει χώρα η ως άνω διαδικαστική πράξη, 
είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση του διαδίκου που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά αν γίνεται στο ακροατήριο ή την έκθεση (αν η δήλωση 
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έγινε ενώπιον εισηγητή ή εντεταλµένου δικαστή), η δε έλλειψη αυτής, η οποία 
ερευνάται και αυτεπαγγέλτως, επάγεται την ακυρότητα της ως άνω διαδικαστικής 
πράξεως (ΑΠ 308/2000, 436/1996). Ο ανωτέρω τύπος παροχής πληρεξουσιότητας 
είναι συστατικός (ΑΠ 1009/1982) και συνεπώς δεν αρκεί το γεγονός ότι ο διάδικος 
έχει υπογράψει µαζί µε τον δικηγόρο το δικόγραφο παραιτήσεως, για την παροχή 
πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο, ο οποίος στην συνέχεια δίδει µόνος την 
παραγγελία στον δικαστικό επιµελητή για την επίδοση του ως άνω δικογράφου στον 
αντίδικο του παραιτουµένου, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί σ'αυτόν η σχετική 
πληρεξουσιότητα κατά τους προαναφερθέντες δύο τυπικούς τρόπους για τη 
δικονοµική ενεργοποίηση και ολοκλήρωση της προαναφερθείσας παραίτησης µε την 
επίδοση της στον αντίδικο του παραιτουµένου. Εξ άλλου, ναι µεν η παραίτηση από το 
πιο πάνω δικαίωµα που ασκήθηκε ήδη µε αγωγή προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικής 
πληρεξουσιότητας προς το ∆ικηγόρο, ο οποίος προβαίνει στη σχετική δήλωση µέχρι 
την ολοκλήρωσή της, περιλαµβανοµένης και της επίδοσης της, εφόσον η παραίτηση 
έχει περιληφθεί σε εξώδικη δήλωση ή άλλο δικόγραφο, πλήν όµως η από την έλλειψη 
αυτή επερχόµενη ακυρότητα θεραπεύεται όπως και για την οποιαδήποτε άσκηση 
δικαιώµατος δικονοµικού, δια της εκ των ανωτέρω εγκρίσεως των γινοµένων 
πράξεων από τον ενδιαφερόµενο διάδικο, µε αποτέλεσµα η δηλωθείσα παραίτηση εκ 
µέρους δικηγόρου από του δικαιώµατος να ισχυροποιείται αναδροµικώς. (ΟλΑΠ 
15/2008).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ.1 εδαφ. β'του ΚΠολ∆ αν αναιρεθεί η 
απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την 
απόφαση που αναιρέθηκε και η διαδικασία ακυρώνεται µόνο κατά το σηµείο που 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση, κατά δε το άρθρο 
581 παρ.1 και 2 του ίδιου Κώδικα στο δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση 
εισάγεται και συζητείται µε κλήση µέσα στα όρια που διαγράφονται µε την 
αναιρετική απόφαση και αφού κατατεθούν προτάσεις κατά το άρθρο 237 (ΑΠ 
1220/2007).  
- Κατά το άρθρο 580 παρ.4 ΚΠολ∆ οι αποφάσεις της Ολοµέλειας και των Τµηµάτων 
του Αρείου Πάγου δεσµεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται µε την ίδια υπόθεση 
ως προς τα νοµικά ζητήµατα που έλυσαν. Τα νοµικά ζητήµατα, για τα οποία οµιλεί το 
άρθρο τούτο, µπορεί να ανάγονται είτε στο ουσιαστικό, είτε στο δικονοµικό δίκαιο, 
γεγονός που προκύπτει τόσο από την αδιάστικτη διατύπωση της διατάξεως, όσο και 
από το ότι η παραποµπή διατάσσεται επί αναιρέσεως, για παράβαση όχι µόνο του 
ουσιαστικού, αλλά, µε τους κατ'ιδίαν λόγους αναιρέσεως που θεσπίζει το άρθρο 559 
ΚΠολ∆, και του δικονοµικού δικαίου (Α.Π.1129/1997). Ιδρύεται δε ο αναιρετικός 
λόγος του άρθρου 559 αριθ.18 ΚΠολ∆, όταν το δικαστήριο της παραποµπής δεν 
συµµορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση, δηλαδή δεν ακολουθήσει, όσον αφορά 
το νοµικό ζήτηµα για το οποίο απαγγέλθηκε η αναίρεση, τη λύση που δόθηκε από τον 
Άρειο Πάγο.  
- 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 νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
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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). Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν 
έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα 
που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που 
αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος 
προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου 
για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του 
(ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). 
(ΟλΑΠ 1/1999).  
- 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 ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη 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 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. Περαιτέρω, κατά τη 
διάταξη του αρθ.559 αριθ.14 του ΚΠολ∆ ιδρύεται αναιρετικός λόγος αν το 
∆ικαστήριο κατά παράβαση δικονοµικού δικαίου διάταξη κήρυξε ή δεν κήρυξε 
ακυρότητα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 97, 98, 104, 122, 123, 294, 296, 297, 559 αριθ.1, 559 αριθ.18, 559 
αριθ.19, 579, 580, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 754, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 831 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περιορισµός αιτήµατος αγωγής που οδηγεί σε αοριστία. Υπερηµερία εργοδότη. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 ΚΠολ∆ η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία 
που ορίζονται στα άρθρα 118 και 117, πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των 
γεγονότων που τη θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή 
της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου και ορισµένο σαφές αίτηµα. ∆ιαφορετικά 
η αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία δε αυτή µε την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής 
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αοριστίας δεν µπορεί να θεραπευτεί ούτε µε τις προτάσεις ούτε µε παραποµπή στο 
περιεχόµενο άλλου εγγράφου, ούτε µπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή 
συµπλήρωσης από την προσαγωγή ή εκτίµηση αποδείξεων διότι αυτό αντίκειται στις 
διατάξεις για την προδικασία του άρθρου 111 ΚΠολ∆, των οποίων η τήρηση 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 223 και 295 παρ. 1 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι ο ενάγων µπορεί να περιορίσει το αίτηµα της αγωγής και ότι ο 
περιορισµός αυτός συνιστά µερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το 
αίτηµα που περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Με την 
παραίτηση, όµως, δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τµήµα 
της αγωγής, που εµποδίζει τη συγκεκριµενοποίηση της διαφοράς, η οποία έχει αχθεί 
σε δικαστική κρίση. Όταν το αγωγικό αίτηµα συντίθεται από περισσότερα κονδύλια, 
ο περιορισµός του επιχειρείται παραδεκτά µόνον εφόσον διευκρινίζεται σε ποια 
κονδύλια αφορά ή όταν περιορίζεται κατά σαφή δήλωση του ενάγοντος αναλόγως 
κατά ποσοστό του όλου αιτήµατος και επέρχεται έτσι αντίστοιχη µείωση όλων των 
κονδυλίων (ΟλΑΠ 30/2007). Η ανωτέρω αοριστία, που επέρχεται µε τον 
προαναφερόµενο περιορισµό, εµποδίζει τη συγκεκριµενοποίηση της διαφοράς η 
οποία έχει αχθεί σε δικαστική κρίση, η δε αποφυγή της αποβλέπει στη διευκρίνιση 
των αξιώσεων που ζητούνται αναγνωριστικά και εκείνων που ζητούνται 
καταψηφιστικά. 
Συνεπώς, δεν αντίκειται η ρύθµιση αυτή στην αρχή του Συντάγµατος για την 
αναγνώριση και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου ως 
ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου (άρθρ. 25 § 1), ούτε αντίκειται στο 
από τα άρθρα 6, 13 ΕΣ∆Α (Ν.∆. 53/1974) δικαίωµα για δίκαιη δίκη και προσφυγής 
του ατόµου στα δικαστήρια σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων του, καθώς 
και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής, µε το οποίο 
κατοχυρώνεται ο σεβασµός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο µπορεί να τη 
στερηθεί µόνο για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, ενόψει µάλιστα του ότι µε τις περί της 
αοριστίας της αγωγής ρυθµίσεις και της τηρήσεως, κατ' άρθρο 111 του ΚΠολ∆ 
έγγραφης προδικασίας, που αυτεπαγγέλτως ερευνάται από το δικαστήριο, δεν 
αποκλείονται από τον εθνικό νοµοθέτη οπωσδήποτε τα ως άνω δικαιώµατα του 
ατόµου.  
- Η από το άρθρο 656 ΑΚ αξίωση του µισθωτού για αποδοχή της εργασίας του από 
τον εργοδότη και για µισθούς υπερηµερίας, λόγω αρνήσεως του τελευταίου να 
αποδέχεται τις υπηρεσίες του µισθωτού µετά την καταγγελία της συµβάσεως, την 
οποία ο µισθωτός θεωρεί άκυρη, στηρίζεται στη σύµβαση εργασίας και ως εκ τούτου 
για την ευδοκίµηση της σχετικής αγωγής αρκεί να αποδεικνύεται η κατάρτιση της 
συµβάσεως εργασίας, ο συµβατικός ή νόµιµος µισθός και η άρνηση του εργοδότη να 
αποδεχθεί την εργασία που του προσέφερε ο µισθωτός.  
- Οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 εδ. α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη 
υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεών του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, 
σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία 
για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Η θεµελίωση του 
τελευταίου λόγου προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που 
συνθέτουν την ιστορική βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, 
ενστάσεως ή αντενστάσεως.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 656, 
ΚΠολ∆: 111, 117, 118, 216, 223,  
Σ: 6, 13, 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1601 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆, εάν κατά 
την προσδιορισµένη δικάσιµο της υπόθεσης κάποιος από τους διαδίκους δεν 
εµφανισθεί ή εµφανισθεί, αλλά δεν λάβει µέρος στη συζήτηση µε τον τρόπο που 
ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος ερευνά ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Εάν τη 
συζήτηση επισπεύδει αυτός που δεν εµφανίσθηκε ή που δεν έλαβε µέρος κατά τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν και 
αυτός παρών. Εάν, όµως, δεν προκύπτει ότι επισπεύδει αυτός τη συζήτηση, ο Άρειος 
Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Εάν η κλήση 
για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο 
Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 139 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1 και 3 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, αν 
κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή 
εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν τη συζήτηση επισπεύδει ο 
απολειπόµενος διάδικος, η τελευταία γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, 
εφόσον όµως ο δικηγόρος, που υπέγραψε την κλήση ήταν νόµιµα διορισµένος 
πληρεξούσιος αυτού, εάν δε τη συζήτηση επισπεύδει ο αντίδικος του απολειπόµενου 
διαδίκου, ο Άρειος Πάγος ερευνά, αν ο τελευταίος έχει κλητεύσει νόµιµα και 
εµπρόθεσµα τον απολειπόµενο. Εάν δεν συντρέχει καµιά από τις προϋποθέσεις αυτές, 
ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους 
(ΟλΑΠ 2/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 141 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. Αναβολή συζήτησης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 576 παρ.1-3 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, αν κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης, κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί 
και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει ποιος 
επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο διάδικος που απουσιάζει, η υπόθεση 
συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν όµως την επισπεύδει ο αντίδικός 
του, ερευνάται αν ο διάδικος που δεν εµφανίστηκε ή αν και εµφανίστηκε, δεν έλαβε 
µέρος στη συζήτηση µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, κλητεύθηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση. Στην περίπτωση που δεν 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη και η 
υπόθεση επαναφέρεται µε νέα κλήτευση. Αν δε στη δίκη για την αναίρεση 
συµµετέχουν περισσότεροι και κάποιος από αυτούς απουσιάζει ή δεν συµµετέχει 
νόµιµα και δεν έχει κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη 
συζήτηση, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους (ΟλΑΠ 2/2006). Επίσης, αν δεν 
προκύπτει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται 
απαράδεκτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδαφ. γ' και δ' ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται 
και στην αναιρετική δίκη κατ' άρθρο 575 εδαφ. β' του ίδιου Κώδικα, αν η συζήτηση 
αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως, µετά το τέλος της συνεδρίασης, να 
µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη 
δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, η αναβολή της υπόθεσης 
και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν 
χρειάζεται νέα κλήτευση του διαδίκου. Προϋπόθεση, όµως, της εγκυρότητας της 
κλήτευσης αυτής συνεπεία της αναβολής της υπόθεσης και της εγγραφής αυτής στο 
πινάκιο είναι, ότι ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είτε είχε 
επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθεί να 
παραστεί για τη δικάσιµο, κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση είτε είχε παραστεί 
νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση και 
τη µη εναντίωσή του καλύφθηκε η ακυρότητα της κλήτευσής του κατά την αρχική 
δικάσιµο. Αντιθέτως, αν κατά την αρχική δικάσιµο ο απολειπόµενος κατά τη µετ' 
αναβολή συζήτηση διάδικος δεν επέσπευσε τη συζήτηση ή δεν είχε κλητευθεί 
νοµίµως να παραστεί και δεν παραστάθηκε, ή δεν παραστάθηκε νοµίµως, η από το 
πινάκιο αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή αυτής για τη νέα µετ' αναβολή 
δικάσιµο δεν ισχύει ως κλήτευσή του για τη νέα δικάσιµο και απαιτείται νόµιµη 
κλήτευσή του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 226, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 150 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση 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. 
Εφόσον δε στη δίκη για την αναίρεση µετέχουν περισσότεροι και δεν κλητεύθηκε 
κάποιος απ' αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 δε. 3 και 4 ΚΠολ∆, αν η συζήτηση 
αναβληθεί ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της 
συνεδριάσεως να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να 
συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη 
δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως 
κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής δεν χρειάζεται 
νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο απολειπόµενος κατά την µετ' αναβολή νέα 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 παράστασή του και τη µη εναντίωσή του καλύφθηκε η µη 
νόµιµη κλήτευση του κατά την αρχική δικάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 226, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 152 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- 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 
ίου 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. Κατά δε το άρθρο 134 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, εάν 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 η 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 
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υπάγεται το ειρηνοδικείο. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, η επίδοση της 
αίτησης αναίρεσης και της κλήσης για συζήτηση, σε πρόσωπα που είναι κάτοικοι 
αλλοδαπής, γίνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 171 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση 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 αντίκλητο του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα. Ο 
διορισµός αντικλήτου γίνεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 142 παρ. 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 
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 καθ'ου 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 αρθρ. 142 παρ. 1 και 4 του ΚΠολ∆).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 575, 226 παρ. 4 εδαφ. β και γ και 
110 παρ. 2 ΚΠολ∆ σαφώς προκύπτει, ότι, αν η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως 
αναβλήθηκε από το δικαστήριο µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους σε 
µεταγενέστερη δικάσιµο µε επισηµείωση στο πινάκιο, οι διάδικοι δεν καλούνται και 
πάλι για εµφάνιση κατά τη νέα, µετά την αναβολή δικάσιµο, εφόσον όµως είχαν 
κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα κατά την αρχική, από την οποία η αναβολή, 
δικάσιµο, οπότε η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο για τη νέα δικάσιµο επέχει 
θέση κλητεύσεώς τους. ∆ιαφορετικά απαιτείται νέα κλήτευση τους για τη συζήτηση. 
Τέλος, κατά το αρθρ. 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 110, 142, 143, 226, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 181 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- 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. Εξάλλου 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, 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 (ΑΠ 273/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 205 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά τα άρθρα 294, 295 και 297 του ΚΠολ∆ ο ενάγων µπορεί να παραιτηθεί από το 
δικόγραφο της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του εναγοµένου πριν αυτός προχωρήσει 
στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως και µε δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο, η δε 
παραίτηση αυτή έχει ως αποτέλεσµα ότι η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε. 
Περαιτέρω κατά τα άρθρα 573 παρ.1 και 298 του αυτού Κώδικα, οι ως άνω διατάξεις 
εφαρµόζονται και στην αναίρεση.  
- Από τα άρθρα 568 παρ.4 και 576 παρ.1 και 3 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι σε περίπτωση 
ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπάγγελτα, αν ο απολειπόµενος 
διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα από 
εκείνον που επισπεύδει τη συζήτηση και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται 
απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 568, 573, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 160 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερηµοδικία στην αναιρετική δίκη. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 110 παρ.2 ΚΠολ∆ οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να 
παρίστανται σε όλες τις συζητήσεις της υποθέσεως ακόµη και όταν γίνονται 
κεκλεισµένων των θυρών και πρέπει για το σκοπό αυτόν να καλούνται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του νόµου. Περαιτέρω από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
568 παρ.4 και 576 παρ.1 και 3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο αναιρεσείων που επισπεύδει 
τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως επιδίδει την κλήση για τη συζήτηση σε όλους 
τους αναιρεσιβλήτους και ότι, επί ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη, ερευνάται αν ο 
απών διάδικος κλητεύθηκε από τον επισπεύδοντα, σε περίπτωση δε που δεν έχει 
κλητευθεί, ή επί περισσοτέρων διαδίκων, δεν έχουν κλητευθεί όλοι οι απολειπόµενοι, 
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ  2/2006, 
13/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 110, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 663 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 96 παρ. 1 και 143 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι η παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στον Άρειο Πάγο απαιτεί είτε 
συµβολαιογραφική πράξη, είτε έγγραφο της Αρχής, είτε προφορική δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή την έκθεση, ο δε δικαστικός πληρεξούσιος που νόµιµα 
διορίστηκε είναι εκ του νόµου αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη 
δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 575, 226 παρ. 4 εδ. α' και γ' , 568, 
576 και 498 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, αν η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης 
αναβλήθηκε µε επισηµείωση στο πινάκιο, είναι δε απών, κατά τη νέα µετά την 
αναβολή δικάσιµο κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά 
αυτεπαγγέλτως αν ο απών διάδικος είχε επισπεύσει την αρχική συζήτηση ή είχε 
κλητευθεί σ' αυτή νόµιµα και εµπρόθεσµα ή είχε παραστεί νόµιµα κατά την πρώτη 
αυτή δικάσιµο - οπότε η αναβολή µε σηµείωση στο πινάκιο και η αναγραφή της 
υπόθεσης στο πινάκιο της νέας δικασίµου ισχύει ως κλήτευσή του-, αν δε συντρέχει 
µία από τις προϋποθέσεις αυτές, είναι περιττή νέα κλήτευση του απόντος, κατά τη νέα 
µετ' αναβολή, διαδίκου, σε αποφατική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η 
συζήτηση. Προκύπτει, επίσης, ότι το ίδιο ισχύει και αν δόθηκαν επανειληµµένες 
αναβολές.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 143, 226, 568, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 855 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτο συζήτησης αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. 2 και 3 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και 
στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 575 εδ. β' ΚΠολ∆, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο 
γραµµατέας οφείλει αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης να µεταφέρει την 
υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που 
ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν απαιτείται και η 
αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων. Κατά την 
έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, η αναβολή της υπόθεσης και εγγραφή αυτής 
στο πινάκιο του δικαστηρίου για την µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων 
των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν χρειάζεται νέα κλήτευση τους. 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του ΚΠολ∆, στα πολιτικά δικαστήρια οι 
διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο.  
- Κατά το άρθρο 96 παρ. 1 ίου ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή στην έκθεση. Η πληρεξουσιότητα µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις 
δίκες εκείνου που την παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει να αναγράφονται τα 
ονόµατα των πληρεξουσίων. Κατά το άρθρο 104 ΚΠολ∆, για τις 
προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο 
θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο 
απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή 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 υπέρβαση της.  
- Στο άρθρο 576 παρ. 1 ίου ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι αν ο διάδικος που επισπεύδει τη 
συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος στη συζήτηση µε τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν 
παρόντες οι διάδικοι, ενώ στην παρ. 3 του ιδίου όρθρου ορίζεται ότι αν µετέχουν 
περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η 
συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. Από το συνδυασµό των 
προαναφεροµένων διατάξεων και την καθιερούµενη από την τελευταία απ' αυτές 
αρχή ότι για τη συζήτηση της υπόθεσης στο Άρειο Πάγο πρέπει να έχουν κλητευθεί 
από εκείνον που επισπεύδει τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι, συνάγεται ότι: α) στην 
περίπτωση που η επίσπευση της συζήτησης είχε γίνει από τον απολειπόµενο διάδικο, 
από κοινού µε άλλους που εµφανίσθηκαν, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν 
(απολειπόµενο), εάν κατά τη γενόµενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο 
ερευνά διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας ως προς εκείνον (απολειπόµενο) 
προς το δικηγόρο, που και για λογαριασµό του επέσπευσε τη συζήτηση, β) στην 
περίπτωση που ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση 
εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά δεν αποδεικνύει 
την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, την οποία πλέον αυτεπαγγέλτως εξετάζει το 
δικαστήριο, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η 
κλήση, µε βάση την οποία αυτός εµφανίζεται ότι επισπεύδει, µε περαιτέρω 
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εφαρµογή της παραπάνω αναφερόµενης διάταξης 
του άρθρου 576 παρ. 1 του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί 
την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι και γ) εφόσον οι αναιρεσείοντες είναι 
περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εµφανίζεται γι' αυτούς 
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δεν έχει την πληρεξουσιότητα µερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες που 
επέσπευσαν τη συζήτηση, είτε αυτοί παρίστανται είτε δεν παρίστανται κατ' αυτήν, 
αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς όλους, αν οι αναιρεσείοντες αυτοί δεν έχουν 
κλητευθεί από τον αντίδικο τους ή από τους επισπεύδοντες τη συζήτησης τυχόν έστω 
και απλούς οµοδίκους τους (ΟλΑΠ 39/2005, ΑΠ 15/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 226, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 270 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Περιεχόµενο αναιρετικού λόγου µε τον οποίο προσάπτεται στο δικαστήριο της 
ουσίας ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 παρ.4, 562 παρ.2, 566 παρ. 1 και 578 ΚΠoλ∆ 
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 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 
προσβαλλόµενης αποφάσεως, 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 αναιρέσεως εξαρτάται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 578 ΚΠολ∆, όχι από την ορθότητα ή µη των νοµικών αιτιολογιών, αλλά του 
διατακτικού της προσβαλλοµένης αποφάσεως, 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∆: 118, 559 αριθ. 1, 562, 578,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 256 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Με το λόγο αυτό ελέγχεται εάν υπήρξε σφάλµα στη µείζονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού είτε αυτό διατυπώνεται ρητώς είτε 
εξυπονοείται, ή σφάλµα στην υπαγωγή της ελάσσονος πρότασης, την οποία 
συνιστούν οι πραγµατικές παραδοχές, στη µείζονα πρόταση. Ελλείψεις αναγόµενες 
µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς 
την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες.  
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση 
ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος και όχι οι αρνητικοί της αγωγής ή ενστάσεως ισχυρισµοί 
και οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου 
εκ της εκτιµήσεως των αποδείξεων. Για το ορισµένο του εξεταζόµενου λόγου 
αναιρέσεως, πρέπει να αναφέρονται σε αυτόν τα πράγµατα που το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη του ενώ δεν προτάθηκαν ή εκείνα που δεν έλαβε υπόψη του 
ενώ είχαν προταθεί από τον αναιρεσείοντα, καθώς και τα στοιχεία εκείνα από τα 
οποία θα κρινόταν, αν τα πράγµατα ήταν ουσιώδη και να µνηµονεύεται το σφάλµα 
από τη µη λήψη υπόψη των πραγµάτων. Επίσης στην περίπτωση µη λήψεως υπόψη 
από το δικαστήριο ισχυρισµού που είχε προταθεί, πρέπει να παρατίθενται και όλα τα 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο ισχυρισµός προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι ήταν νόµω βάσιµος και 
ότι αν γινόταν αποδεκτός θα επηρέαζε ευνοϊκά το διατακτικό της.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆, παραµόρφωση εγγράφου 
που ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το 
δικαστήριο της ουσίας από εσφαλµένη ανάγνωση του κειµένου του εγγράφου, στο 
οποίο στήριξε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την κρίση του, όχι δε όταν το έχει 
απλώς συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, απέδωσε δε σ' αυτό περιεχόµενο 
καταδήλως διάφορο του αληθινού, µε αποτέλεσµα να καταλήξει σε πόρισµα επιζήµιο 
για τον αναιρεσείοντα. Αντιθέτως δεν υπάρχει παραµόρφωση όταν το δικαστήριο, 
αξιολογώντας το αληθινό περιεχόµενο του εγγράφου οδηγήθηκε σε συµπέρασµα 
διαφορετικό από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, αφού η κρίση του αυτή 
εκφεύγει, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, τον αναιρετικό έλεγχο. Εξάλλου, ο ανωτέρω 
λόγος είναι αόριστος, αν δεν παρατίθεται κατά λέξη στο αναιρετήριο το ακριβές 
περιεχόµενο του εγγράφου και το περιεχόµενο που δέχθηκε το δικαστήριο ή δεν 
προκύπτει, έστω και έµµεσα, ο ουσιώδης ισχυρισµός για την απόδειξη ή την 
ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο, καθώς και το επιζήµιο, για τον 
αναιρεσείοντα συµπέρασµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο της ουσίας εξαιτίας 
της παραµορφώσεως. 
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- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του 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 στην έκβαση της 
δίκης. Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των 
αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, 
ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται 
αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια. Για να είναι δε ορισµένος ο λόγος 
αναιρέσεως µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας ότι η απόφασή του 
στερείται νοµίµου βάσεως, πρέπει να προσδιορίζεται στο αναιρετήριο, το ζήτηµα, η 
επιρροή που ασκεί στην έκβαση της δίκης και οι αιτιολογίες που λείπουν καθώς και 
ποιος είναι ο κανόνας του ουσιαστικού δικαίου σε σχέση µε την εφαρµογή του οποίου 
υπάρχει η έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της 
νοµιµότητας του λόγου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 225 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
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∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 374 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Η εξέταση του 
νοµίµου εκπροσώπου ανώνυµης εταιρείας ή µέλους της διοικήσεως αυτού, ως 
µάρτυρα, αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό µέσο. Ποιά πρόσωπα δεν µπορούν να 
εξετασθούν ως µάρτυρες σε περίπτωση πτώχευσης ανώνυµης εταιρείας.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει (περ. α'). Εξάλλου, στα 
περιοριστικός αναφερόµενα στο άρθρο 339 ΚΠολ∆ αποδεικτικά µέσα 
συγκαταλέγονται οι µάρτυρες, τρίτοι, εκτός των διαδίκων πρόσωπα, καθώς και η 
εξέταση των διαδίκων, η οποία υλοποιείται, κατά την διακριτική ευχέρεια του 
δικαστηρίου της ουσίας, µε τήρηση των οριζοµένων από τις διατάξεις των άρθρων 
415-420 ΚΠολ∆. Προς διάδικο εξοµοιώνεται, µη δυνάµενος να εξετασθεί ως 
µάρτυρας, τόσο ο νόµιµος αντιπρόσωπος του ανίκανου να παρίσταται φυσικού 
προσώπου (ΚΠολ∆ 64 παρ.1) ή του νοµικού προσώπου (ΚΠολ∆ 64 παρ.2) ή το µέλος 
της διοικήσεως αυτού, τους οποίους µπορεί το δικαστήριο να εξετάσει µε την 
προδιαληφθείσα ιδιότητα τους (ΚΠολ∆ 415 παρ. 2,3). ∆ιαφορετικά η εξέταση τους 
ως µαρτύρων αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό µέσο, η παρά ταύτα λήψη υπόψη της 
µαρτυρίας των οποίων στοιχειοθετεί τον ερευνώµενο λόγο αναιρέσεως. Υπό την 
αντίθετη εκδοχή θα ήταν δυνατό να εξετάζεται το ίδιο πρόσωπο ως µάρτυρας και στη 
συνέχεια ως διάδικος ή νόµιµος εκπρόσωπος φυσικού ή νοµικού προσώπου ή µέλος 
της διοικήσεως αυτού. Αποφασιστικό εποµένως κριτήριο είναι η δικονοµική 
δυνατότητα εξετάσεως του µάρτυρα και ως διαδίκου ή νοµίµου εκπροσώπου φυσικού 
ή νοµικού προσώπου κατά την διαδικασία των άρθρων 415-420 ΚΠολ∆, εκδοχή η 
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οποία καταλήγει σε προφανή άτοπα δικονοµικά αποτελέσµατα. Έτσι παρά το γεγονός 
ότι η πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρεία δεν είναι διάδικος στις πτωχευτικές δίκες, αλλά 
ο σύνδικος αυτής, ο οποίος, ως µη δικαιούχος διάδικος, ενεργεί ιδίω ονόµατι (άρθρα 
534 του προϊσχύσαντος πτωχευτικού δικαίου και 17 του Ν. 3588/2007), άποψη η 
οποία επιβεβαιώνεται και από την παρεχόµενη από τις εν λόγω διατάξεις δικονοµική 
δυνατότητα στον πτωχό να παρέµβει, ως τρίτος, στη δίκη µε διάδικο τον σύνδικο της 
πτωχεύσεως αυτής, παρά ταύτα η εξέταση του νοµίµου εκπροσώπου αυτής ή µέλους 
της διοικήσεως αυτού, ως µάρτυρα, αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό µέσο, εφόσον 
µε την διάταξη του άρθρου 415 παρ.4 ΚΠολ∆ παρέχεται η δυνατότητα εξετάσεως 
αυτού ή του διαδίκου συνδίκου. Η κρίση αυτή δεν διαφοροποιείται από την διάταξη 
του άρθρου 47α παρ. 1γ του Ν. 2190/1920, κατά τους ορισµούς της οποίας η 
ανώνυµη εταιρεία λύνεται µε την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως. Και τούτο 
για τον λόγο ότι στην περίπτωση αυτή, µετά την λύση της εταιρείας, ακολουθεί η 
πτωχευτική διαδικασία, που αποτελεί µορφή συλλογικής εκτελέσεως, χωρίς να 
επέρχεται η εξαφάνιση της νοµικής προσωπικότητας της εταιρείας, η οποία θεωρείται 
κατά πλάσµα δικαίου ότι διατηρείται σε όλο το στάδιο της πτωχεύσεως προς τον 
αποκλειστικό σκοπό της εξακολουθήσεως της πτωχευτικής διαδικασίας. Κατά την 
διάρκεια αυτής, αν και δεσµεύεται η εταιρική περιουσία και αναλαµβάνει την 
διαχείριση αυτής ο σύνδικος της πτωχεύσεως, δεν παύει η ύπαρξη των οργάνων της 
εταιρίας, αλλ'εξακολουθεί να υφίσταται τόσο η γενική συνέλευση των µετόχων της 
όσο και το διοικητικό αυτής συµβούλιο, το οποίο την εκπροσωπεί κατά την 
πτωχευτική διαδικασία, µε δικονοµική δυνατότητα παρεµβάσεως της πτωχευσάσης 
εταιρείας, ως τρίτης, στη δίκη µε διάδικο το σύνδικο της πτωχεύσεως αυτής, κατά την 
οποία η εξέταση του εκπροσωπούντος αυτήν διοικητικού συµβουλίου ή µέλους αυτού 
ως µάρτυρα αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό µέσο, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, 
µε την διάταξη του άρθρου 415 παρ.4 ΚΠολ∆ παρέχεται η δυνατότητα εξετάσεως 
αυτών ή του µη δικαιούχου διαδίκου συνδίκου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 64, 415 - 420, 559 αριθ. 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2011, σελίδα 1860 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 120 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1634 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Οµολογία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε τις διατάξεις των άρθρων 335, 
339, 340, 591 παρ. 1 και 681Α ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικαστήριο και στην ειδική 
διαδικασία των διαφορών για ζηµίες από αυτοκίνητα, για να σχηµατίσει τη δικανική 
του πεποίθηση, πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
επικαλέστηκαν 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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 339 και 352 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι 
οµολογίες που γίνονται ενώπιον άλλου δικαστηρίου αποτελούν εξώδικες οµολογίες, 
που εκτιµώνται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΑΠ 102/2003, 414/2000).  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 339, 352, 559 αριθ. 11 περ. γ, 681Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 970 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Aπό τις διατάξεις των αρθρ. 335, 338, 339 και 346 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 επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
και έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη, χωρίς όµως να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. ∆εν αποκλείεται, βέβαια, το 
δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να εξάρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα 
λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να µην 
καταλείπεται καµία αµφιβολία από το περιεχόµενο της αποφάσεως ότι δια της 
συνήθως γενικής αναγραφής του είδους των αποδεικτικών µέσων [µάρτυρες, έγγραφα 
κ.λ.π.], συνεκτιµήθησαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον από 
το αρθρ. 559 αρ.11 γ, του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως.  
- Κατά το αρθρ. 559 αρ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση της απόφασης 
όταν το δικαστήριο παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη το αποδεικτικό µέσο που οι 
διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Εξάλλου, η βεβαίωση του δικαστηρίου της 
ουσίας περί προσκοµιδής ή µη αποδεικτικού µέσου, ως αναγόµενη σε πράγµατα, δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά το αρθρ. 561 §1 του ΚΠολ∆. 
Εποµένως, κάθε ισχυρισµός που στηρίζει λόγο αναίρεσης κατά της βεβαίωσης του 
δικαστηρίου ότι δεν προσκοµίσθηκε αποδεικτικό µέσο που επικαλέσθηκε ο διάδικος, 
είναι απαράδεκτος και καθιστά αβάσιµο τον λόγο αναιρέσεως (ΟλΑΠ 30/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1114 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Ο κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ. γ' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό της κρίσης του, 
επι ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα, όπως είναι τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν προς 
απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 237 παρ. 1 
περ. β' , 453 και 524 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει 
υπόψη τα νοµίµως προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα. Και έχει µεν υποχρέωση το 
δικαστήριο να αιτιολογήσει την απόφαση του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους που 
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το οδήγησαν στο σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, επί ουσιώδους για την 
έκβαση της ισχυρισµού, όχι όµως και να κάνει ειδική µνεία καθενός από τα 
αποδεικτικά µέσα τα οποία επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι για άµεση ή 
έµµεση απόδειξη. Αν όµως από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται 
αδιστάκτως βέβαιο ότι για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, επί 
ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα 
τα αποδεικτικά µέσα, τότε ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και 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. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (αρθρ. 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης και τείνουν στην θεµελίωση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος που έχει ασκηθεί είτε ως επιθετικό µέσο είτε ως αµυντικό, όχι δε και τα 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, όπως και οι 
νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, ούτε οι ισχυρισµοί 
που ανάγονται στην κατ' ορθή ερµηνεία, έννοια του εφαρµοστέου νόµου. Από τα 
ανωτέρω συνάγεται ότι στοιχείο της ιστορικής βάσεως της αιτήσεως για τον 
προσδιορισµό αποζηµίωσης εναποµείναντος της απαλλοτριώσεως ακινήτου, είναι, η 
πραγµατική αξία του εναποµείναντος, κατά τον κρίσιµο χρόνο, ενώ όσα 
προβάλλονται και φέρονται ότι επιδρούν µειωτικά επί της ως άνω αξίας ή όσα είναι 
περιστατικά από τα οποία συνάγεται η ως άνω αξία δεν είναι "πράγµατα" µε την 
προεκτεθείσα έννοια και η λήψη ή µη υπόψη αυτών δεν ιδρύει τον ως άνω λόγο 
αναιρέσεως.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
απόφασης τα πραγµατικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων για την 
εφαρµογή της εφαρµοσθείσας διάταξης ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που 
αποκλείουν της εφαρµογής της, όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες σε ότι αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών 
περιστατικών που έγιναν δεκτά και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των 
αποδείξεων (ανάλυση- στάθµιση- αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού), καθώς και 
στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί το αποδεικτικό πόρισµα να 
αναφέρεται µε σαφήνεια.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 748 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 864, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 164 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση των ορισµών του νόµου 
αναφορικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 339, 340 και 346 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει το αποδεικτικό 
πόρισµα αναφορικώς µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται 
να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νοµίµως επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να γίνεται χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός. Η παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον 
προβλεπόµενο, από το άρθρο 559 αριθ.11 περ. γ του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Ο 
λόγος, όµως, αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος-κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο 
βεβαιώνει στην απόφασή του, ότι έλαβε υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα. 
για τα οποία προτείνεται ο λόγος αναιρέσεως, ή, προκειµένου περί εγγράφων, όταν 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα, έστω 
και χωρίς να γίνεται ειδική µνεία ή αξιολόγηση καθενός από αυτά, εκτός, αν, παρά τη 
βεβαίωση αυτή από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες της 
καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων εγγράφων και 
ειδικότερα των αναφεροµένων στο αναιρετήριο, οπότε και µόνον είναι κατ' ουσίαν 
βάσιµος ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως.  
- Από την παραβίαση των ορισµών του νόµου αναφορικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων λόγος αναιρέσεως ιδρύεται κατά την έννοια του άρθρου 559 
αριθµός 12 ΚΠολ∆ που τον προβλέπει όταν το δικαστήριο αποδίδει σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη που 
δεσµευτικά γι' αυτό (∆ικαστήριο) καθορίζει ο νόµος. Ο λόγος όµως αυτός δεν 
στοιχειοθετείται στην ειδική διαδικασία των διαφορών από ζηµιές από αυτοκίνητο 
καθώς και από τη σύµβαση ασφάλισής του (αρ. 681Α και 666 επ. ΚΠολ∆) στην 
οποία δεν έχουν διαφορετική αποδεικτική δύναµη τα αποδεικτικά µέσα, αλλά ισχύει ο 
γενικός κανόνας του άρθρου 340 του ΚΠολ∆ κατά το οποίο το ∆ικαστήριο εκτιµά 
ελεύθερα. 
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆. αναίρεση 
επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες η έχει αιτιολογίες αντιφατικές, ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί 
κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει 
ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την 
επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής 
αιτιολογία, ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
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βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς. Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η αντίστοιχη έλλειψη 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 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων που είναι 
ανέλεγκτη (αρθ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) εφόσον το εξ αυτών συναγόµενο είναι σαφές.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 932 εδ. α' ΑΚ. που ορίζει ότι "σε περίπτωση 
αδικοπραξίας από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί 
να επιδικάσει εύλογη κατά τη κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης" προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική ευχέρεια, ύστερα από 
εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του, ήτοι του 
βαθµού του πταίσµατος του υπόχρεου, της ηλικίας του παθόντος και των δικαιούχων, 
της κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως των µερών κλπ και µε βάση τους 
κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής να επιδικάσει ή όχι χρηµατική 
ικανοποίηση αν κρίνει ότι επήλθε στον αδικηθέντα ηθική βλάβη, καθορίσει δε 
συγχρόνως και το ποσό αυτής που θεωρεί εύλογο κατά την ανέλεγκτη κρίση του. Η 
κρίση αυτή σχηµατίζεται από την εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, χωρίς η 
υπαγωγή του πορίσµατος σε κάποια νοµική έννοια, ώστε να µπορεί να νοηθεί 
εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου είτε ευθέως (αριθµός 1 του άρθρου 559 του 
ΚΠολ∆), είτε εκ πλαγίου (αριθµός 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆), είτε παράβαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Εποµένως η σχετική κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας στον καθορισµό του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως δεν υπόκειται στον 
έλεγχο του ακυρωτικού (ΑΠ. 1087/2010, ΑΠ 127/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 335, 338, 339, 340, 346, 559 αριθ.11γ, 559 αριθ.12, 559 αριθ.19, 666 
επ., 681Α,  
ΑΚ: 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 170 
Έτος: 2012 
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 απόφαση 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 επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
για άµεση ή έµµεση απόδειξη. Αν όµως από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν 
καθίσταται απολύτως βέβαιο ότι για το σχηµατισµό της δικανικής πεποίθησης του 
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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 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 268 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως παρέχεται 
και αν το δικαστήριο της ουσίας σχηµάτισε την αποδεικτική του κρίση χωρίς να λάβει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι 
διάδικοι προς άµεση ή έµµεση (δια τεκµηρίων ) απόδειξη πραγµατικών γεγονότων 
ασκούντων ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (στο διατακτικό της απόφασης), 
δηλαδή παραδεκτών και νοµίµων. Ο λόγος αυτός περί παρά το νόµο µη λήψης υπόψη 
αποδεικτικών µέσων είναι αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην 
προσβαλλόµενη απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα 
για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή ότι έλαβε υπόψη του όλα τα µε 
επίκληση προσκοµισθέντα από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα, έστω και χωρίς 
στην απόφασή του να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από 
αυτά, εκτός, αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και 
ιδίως από τις αιτιολογίες καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή 
ορισµένων αποδεικτικών µέσων, οπότε είναι ουσιαστικά βάσιµος ο κρίσιµος λόγος 
αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 133 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, το δικαστήριο 
της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα, 
αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα , τα οποία νοµίµως επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και 
χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής 
ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. γ' του ιδίου Κώδικος λόγο 
αναιρέσεως.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Το ουσιώδες στοιχείο αυτού του λόγου αναίρεσης αποτελεί η έλλειψη νόµιµης 
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βάσης σε "ζήτηµα", ήτοι ισχυρισµό που έχει αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή τείνει στη 
θεµελίωση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που ασκήθηκε ως 
επιθετικό ή αµυντικό µέσο, το οποίο "ζήτηµα" ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης, ενώ τα αναφερόµενα σχετικά µε τις αιτιολογίες αποτελούν επεξηγηµατικά 
στοιχεία του ουσιώδους στοιχείου. Εκ τούτων παρέπεται ότι η ελαττωµατικότητα των 
αιτιολογιών, η σχετική µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν δηµιουργεί τον υπό 
εξέταση λόγο αναιρέσεως αν το αποδεικτικό πόρισµα εκτίθεται σαφώς. Ωσαύτως, ο 
ίδιος λόγος αναίρεσης δεν ιδρύεται όταν οι αιτιολογίες είναι ελλιπείς ή αντιφατικές 
ως προς τα γενόµενα δεκτά ή απορριπτόµενα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν 
είναι ουσιώδεις ισχυρισµοί , αλλά αντλούνται από το νόµο ή το πραγµατικό υλικό για 
την ενίσχυση, την παραδοχή ή απόκρουση των αιτήσεων ή ενστάσεων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 529, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 405 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων. Ηµιτελής κατάθεση µάρτυρα. ∆ικαστικά τεκµήρια. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων, 
όπως συµβαίνει και όταν εσφαλµένα υπολαµβάνει κατάθεση µάρτυρα ως ηµιτελή και 
την εκτιµά ως δικαστικό τεκµήριο (άρθρα 335, 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολ∆), ενώ 
αυτή είναι ολοκληρωµένη και ως τέτοια, δηλαδή µε την έννοια του επώνυµου 
αποδεικτικού µέσου της κατάθεσης µάρτυρα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να 
εκτιµάται (πρβλ. ΑΠ 559/1976).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 336, 339, 395, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 860 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Επιδίκαση 
περισσοτέρων απ' όσα ζητήθηκαν. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
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όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). 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 ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µη µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη 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 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από, αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 9 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
όταν το ∆ικαστήριο, µετά από ανεπίτρεπτη µεταβολή του αγωγικού αιτήµατος 
επιδίκασε αντικείµενο που δεν ζητήθηκε ή περισσότερο απ' ότι ζητήθηκε. Ο όρος 
"επιδίκασε" νοείται υπό ευρεία έννοια δηλαδή αν το ∆ικαστήριο αποφάσισε για 
αντικείµενο που ζητήθηκε ή περισσότερο απ' ότι ζητήθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 660 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση διδαγµάτων κοινής πείρας. Παραµόρφωση 
εγγράφου. Αποβολή από τη νοµή. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και έτσι 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικώς από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη 
σαφή έννοια του άρθρου 559 παρ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, λόγο αναίρεσης µόνο αν αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
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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 (ΟλΑΠ 2/2008, 8,10,11/2005).  
- 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 (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΑΚ: 974, 980, 981, 984, 987, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 6 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 280 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο και ιδίως παρά τις σχετικές µε την επίδοση διατάξεις ο διάδικος 
δικάσθηκε ερήµην. Νέοι ισχυρισµοί στην κατ΄ έφεση δίκη επί ερηµοδίκιας στον 
πρώτο βαθµό. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 6 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν παρά το νόµο και 
ιδίως παρά τις σχετικές µε την επίδοση διατάξεις ο διάδικος δικάσθηκε ερήµην. Από 
τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι θεµελιώνεται λόγος αναιρέσεως για παράνοµη 
ερηµοδικία του διαδίκου, ανεξαρτήτως αν η ερηµοδικία του είναι πραγµατική ή 
πλασµατική ή αν υφίσταται ή όχι δικονοµική βλάβη οπό την άκυρη ερηµοδικία του, 
αρκεί µόνον ότι οι σχετικοί κανόνες να εφαρµόσθηκαν εσφαλµένα (ΑΠ 1863/1980).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 270, 524 παρ. 1 και 2 και 528 
ΚΠολ∆, όπως αυτά ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε τα άρθρα, αντιστοίχως, 
12, 16 παρ. 3 και 16 παρ. 4 ταυ Ν. 2915/2001, προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η 
προφορική συζήτηση ενώπιον όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, ενώ ενώπιον 
των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική µόνον 
στην περίπτωση κατά την οποία η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε 
από το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθµό σαν να ήταν παρών, οπότε, µε την 
τυπική παραδοχή της έφεσης, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο της 
καταργηθείσας αναιτιολόγητης ανακοπής ερηµοδικίας, εξαφανίζεται η πρωτόδικη 
απόφαση, µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους 
λόγους, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιµήσει προηγουµένως κάποιος λόγος της έφεσης 
και αναδικάζεται η υπόθεση από το εφετείo, η συζήτηση ενώπιον του οποίου γίνεται 
πλέον προφορικά. Στην περίπτωση αυτή, που είναι υποχρεωτική η προφορική 
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συζήτηση ενώπιον του Εφετείου, δεν έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 
ΚΠολ∆ και δεν είναι επιτρεπτή η παράσταση κατά τη συζήτηση µε κοινή δήλωση 
των διαδίκων, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή µε 
δήλωση του ενός ή ορισµένων µόνον πληρεξουσίων, ότι δεν θα παραστούν κατά την 
εκφώνηση.  
- Η κατά το άρθρο 528 του ΚΠολ∆ απαγόρευση της παράστασης µε δήλωση 
πληρεξουσίου δικηγόρου ισχύει όχι µόνον για το διάδικο, ο οποίος δικάστηκε στον 
πρώτο βαθµό σαν να ήταν παρών, αλλά και για τον αντίδικό του, ο οποίος είχε 
παραστεί κανονικά, γιατί διαφορετικά προφορική συζήτηση δε νοείται, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα εκατέρωθεν ακροάσεως και κατ' αντιδικία συζητήσεως της 
υποθέσεως, για να εξασφαλίζεται η αρχή της δίκαιης δίκης, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α (ΑΠ 251/2009, 866/2008). Εάν ο µη προσηκόντως 
παριστάµενος και γι' αυτό ερήµην δικαζόµενος διάδικος είναι ο εκκαλών, τότε η 
έφεσή του απορρίπτεται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 3 ΚΠολ∆ και η 
απόρριψη συντελείται κατ' ουσίαν, ανεξάρτητα από την υποβολή ή µη σχετικού 
αιτήµατος του εφεσιβλήτου, διότι ο εκκαλών µε την απουσία του ή τη µη 
προσήκουσα παράστασή του θεωρείται ότι παραιτείται από την έφεση και αποδέχεται 
την πρωτόδικη απόφαση (ΑΠ 625/2000, 126/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 524, 528, 559 αριθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 289 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση ετµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αποδοχή πραγµάτων χωρίς απόδειξη. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8α του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δηµιουργείται και κατά 
την εφαρµογή των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, αν δεν ληφθούν 
υπόψη από το δικαστήριο πραγµατικοί ισχυρισµοί που προτείνονται για την 
εξακρίβωση της πραγµατικής βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 1026/1977, 325/1977, 182/1976). Αντιθέτως 
δεν ιδρύεται ο εκ του αριθ. 8 περίπτωση α' της ως άνω διατάξεως λόγος αναιρέσεως 
της παρά το νόµο λήψης υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν, όταν το δικαστήριο 
αυτεπαγγέλτως οδηγείται σε ερµηνεία ασαφούς ή αµφίβολης δικαιοπραξίας και για το 
ακριβές περιεχόµενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων βουλήσεως των µερών αντλεί 
επιχειρήµατα και συνάγει συµπεράσµατα από τους κανόνες της λογικής και της 
κοινής πείρας, όπως και από αποδείξεις που προσκοµίζονται για άλλο θέµα (ΑΠ 
255/1972, 459/1972). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 του ΚΠολ∆, 173 και 200 του ΑΚ, συνάγεται ότι 
αντικείµενο αποδείξεως δεν µπορεί να είναι η έννοια δικαιοπραξίας ή κάποιου όρου 
αυτής, γιατί δεν είναι πραγµατικό γεγονός, αλλά η έννοια αυτή εξευρίσκεται από το 
δικαστήριο της ουσίας, που διαπιστώνει µε ερµηνεία του περιεχοµένου της, η οποία 
γίνεται κυριαρχικά από αυτό, την αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων χωρίς να 
δεσµεύεται στην κρίση του από τους ισχυρισµούς των διαδίκων ή να υποχρεούται να 
διατάξει γι' αυτούς απόδειξη (ΑΠ 176/1973, 225/1972). Το δικαστήριο, αν διαγνώσει 
στη δικαιοπραξία την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας, έστω και έµµεσα, οφείλει να 
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προσφύγει στους κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ και να παραθέσει τα 
πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή τους (ΟλΑΠ 324/1978, 
590/1968). ∆εν υποχρεούται όµως να τάσσει κατ' αρχήν αποδείξεις, ενόψει του ότι 
την καλή πίστη, που είναι νοµική έννοια, κατέχει ο δικαστής από τις γενικές γνώσεις 
του και µόνο αν προτείνονται ειδικά συναλλακτικά ήθη πρέπει να καθίστανται αυτά 
αντικείµενο αποδείξεως (ΑΠ 225/1972). Πάντως σε κάθε περίπτωση που το 
δικαστήριο οδηγείται στην ερµηνεία ασαφούς δικαιοπραξίας µπορεί, και αν ακόµη 
δεν συντρέχει λόγος να ταχθούν αποδείξεις για τα συναλλακτικά ήθη, να αντλήσει 
αυτεπάγγελτα τα επιχειρήµατα ή να συναγάγει σχετικά συµπεράσµατα και από τους 
κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εµπειρίας, γιατί και αυτά δεν αποτελούν 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, αλλά απορρέουν από τις κοινές γνώσεις του δικαστή και 
συνεπώς τέτοια επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα για ερµηνεία αρύεται ελεύθερα το 
∆ικαστήριο και από οποιοδήποτε ενώπιον αυτού στοιχείο, όπως και από τις 
αποδείξεις που προσκοµίζονται για άλλο θέµα (ΑΠ 255/1972, 459/1972). Εξάλλου 
κατά το άρθρο 559 αρ.1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών.  
- Κατά δε τον αριθ. 19 του άρθρου 559, 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. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι ευθεία παραβίαση ερµηνευτικών 
κανόνων των δικαιοπραξιών συντελείται όταν το δικαστήριο, µολονότι διαπιστώνει 
την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας, δεν προσφεύγει στους κανόνες της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών ή παραβιάζει τους κανόνες αυτούς µε την εσφαλµένη 
εξειδίκευση των αορίστων νοµικών εννοιών της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. Εκ πλαγίου δε παραβίαση των ερµηνευτικών αυτών κανόνων 
συντελείται, αν εφαρµόσθηκαν κατά τρόπο που να µην καθίσταται εφικτός ο 
αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής τους, όπως συµβαίνει όταν δεν εκτίθενται 
µε σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν 
προκειµένου να γίνει η προσήκουσα ερµηνεία των δηλώσεων βουλήσεως (ΑΠ 
1715/1999, 215/2009, 258/2003).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 του ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν από 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 περί αυτών απόδειξη. Κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που 
συγκροτούν την αγωγή ή ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1998), όχι όµως η άρνηση της αγωγής ή τα 
πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα (ΟλΑΠ 469/1984). Ο λόγος αυτός αναιρέσεως 
ιδρύεται και όταν το δικαστήριο, κατά την εφαρµογή των ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών, δεχθεί πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνονται για την 
εξακρίβωση της πραγµατικής βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, χωρίς να έχει διαταχθεί απόδειξη (ΑΠ 1026/1977).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΚΠολ∆: 335, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 549 
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Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- 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 η δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997), όχι 
δε και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν 
άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984). Ο λόγος δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο 
που δίκασε, έλαβε υπόψη ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο (ΟλΑΠ 12/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 201 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµόν 8 ΚΠολ∆ "Αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
το ∆ικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Για το παραδεκτό του εξεταζόµενου λόγου 
αναιρέσεως, κατά την έννοια του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆ πρέπει ο αναιρεσείων να 
έχει υποβάλλει ενώπιον του ∆ικαστηρίου της ουσίας τα πραγµατικά περιστατικά του 
προβαλλόµενου ισχυρισµού µε βάση τα οποία ο ισχυρισµός αυτός θα κρινόταν ως 
ουσιώδης για την έκβαση της δίκης και επί πλέον να κάνει µνεία αυτού στο 
αναιρετήριο. Πράγµατα κατά την έννοια του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ είναι 
οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων οι οποίοι παραδεκτώς 
προτεινόµενο συγκροτούν την ιστορική βάση αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως. Το λόγο αυτό νοµιµοποιείται να προβάλει µόνο ο διάδικος που 
πρότεινε τον ισχυρισµό νοµίµως και παραδεκτώς (ΑΠ 1253/2007). Εποµένως δεν 
νοµιµοποιείται στην προβολή της αναιρετικής αυτής πληµµέλειας εκείνος που δεν τον 
πρότεινε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 11 του ΚΠολ∆ "Αναίρεση επιτρέπεται αν 
το ∆ικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το 
νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για να είναι 
ορισµένος ο λόγος από τον άνω αριθµό 11 του άρθ. 559 ΚΠολ∆ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4 και 566 παρ.2 ΚΠολ∆ πρέπει να αναφέρονται στο 
δικόγραφο της αναιρέσεως τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα τα οποία το 
∆ικαστήριο έλαβε παρά το νόµο υπόψη ή τα έλαβε υπόψη χωρίς να έχουν 
προσκοµισθεί ή δεν έλαβε υπόψη αν και τα επικαλέσθηκαν και τα προσκόµισαν οι 
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διάδικοι και να καθορίζονται τα πραγµατικά στοιχεία που επιφέρουν την νοµική 
πληµµέλεια.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 264 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. καταχρηστική άσκηση της επισπευδοµένης αναγκαστικής 
εκτέλεσης. Απαράδεκτοι και αυτεπάγγελτοι αναιρετικοί λόγοι 
- Με το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
αντιφατικών ή ανεπαρκών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της 
απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόστηκε ή όχι ορθώς ορισµένη 
ουσιαστική διάταξη νόµου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση και γ) για ισχυρισµό, που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη 
νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και 
νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, 
καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή 
της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός, που στηρίζει το λόγο αναίρεσης, είχε προταθεί στο 
δικαστήριο, που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νοµίµως. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι, στην 
περίπτωση αυτή, το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, όµως λόγος αναίρεσης δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νοµίµως από το 
διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562§2 ΚΠολ∆. 
Συνεπώς, αν προσβάλλεται απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και 
αναιρεσείων είναι ο εκκαλών που είχε ηττηθεί πρωτοδίκως, πρέπει ο ισχυρισµός στον 
οποίο στηρίζεται ο σχετικός λόγος αναίρεσης να είχε προταθεί από τον αναιρεσείοντα 
στο Εφετείο µε λόγο της έφεσης του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 361,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 562,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 562 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 199 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Συµµόρφωση προς την αναιρετική απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ.1 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης 
κατά απόφασης του δικαστηρίου της παραποµπής, εφόσον µε το λόγο αυτό 
προσβάλλεται η απόφαση κατά το τµήµα της εκείνο κατά το οποίο συµµορφώθηκε 
προς την αναιρετική.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 403 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επάλληλες αιτιολογίες της απόφασης. 
- Στην περίπτωση που το διατακτικό της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως στηρίζεται 
αυτοτελώς σε δύο ή περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες και µε το λόγο της 
αναιρέσεως πλήσσεται η µία µόνον από αυτές, ο λόγος αυτός της αναιρέσεως είναι 
απορριπτέος ως αλυσιτελής, αφού οι µη πληττόµενες αιτιολογίες στηρίζουν επαρκώς 
το διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως. Το ίδιο συµβαίνει και στην 
περίπτωση που µε τους λόγους της αναιρέσεως πλήσσονται όλες οι αιτιολογίες, αλλά 
η προσβολή της µίας από αυτές δεν τελεσφορεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη νόµιµης βάσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 856 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
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ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997 Ελ∆νη 1997 σελ. 1573). Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται 
αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 559 αριθ. 1, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 267 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1 και 2, 97 παρ.1 και 104 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το διάδικο κατά τη συζήτηση της 
αιτήσεως αναιρέσεως 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 τη µη προσήκουσα παράσταση του διαδίκου κατά τη συζήτηση (ΑΠ 
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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 598 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. ∆ιαδικασία εργατικών διαφορών. 
Ανακοπή ερηµοδικίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 553 παρ. 1 εδάφιο α' του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά 
των αποφάσεων, που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και 
έφεση, κατά δε το επόµενο άρθρο 554, αν η ανακοπή ερηµοδικίας απορρίφθηκε, η 
αναίρεση απευθύνεται κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, οπότε 
θεωρείται ότι συµπροσβάλλεται και η ερήµην απόφαση, κατά της οποίας είχε 
απευθυνθεί η ανακοπή, εφόσον δεν παρήλθε η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης 
κατά της απόφασης αυτής. Σύµφωνα µε την πρώτη των ως άνω διατάξεων, η ερήµην 
οριστική απόφαση του εφετείου υπόκειται σε αναίρεση µόνον αφότου έπαυσε να 
υπόκειται σε ανακοπή, είτε διότι παρήλθε άπρακτη η προθεσµία της ανακοπής, η 
οποία αρχίζει µε την επίδοση της ερήµην απόφασης, είτε διότι ο διάδικος 
παραιτήθηκε του δικαιώµατος του να ασκήσει ανακοπή. Αν ασκηθεί εµπροθέσµως 
ανακοπή, η ερήµην εφετειακή απόφαση υπόκειται σε αναίρεση, αφότου εκδοθεί 
απόφαση του εφετείου που απορρίπτει την ανακοπή και η οποία επίσης υπόκειται 
έκτοτε σε αναίρεση. Έτσι, η εµπρόθεσµη άσκηση ανακοπής αναστέλλει την έναρξη 
της προθεσµίας αναίρεσης κατά της ερήµην απόφασης, η οποία επαναρχίζει αφότου 
επιδοθεί η απόφαση που απορρίπτει την ανακοπή. Το ανασταλτικό όµως αυτό 
αποτέλεσµα δεν έχει και η ανακοπή που ασκείται εκπροθέσµως, αφού, η πάροδος της 
προθεσµίας αυτής καθιστά τελεσίδικη την ερήµην απόφαση, έκτοτε δε αρχίζει να 
τρέχει η προθεσµία της αναίρεσης. Από αυτά, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις 
άρθρων 566 παρ. 1 και 577 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τις οποίες µεταξύ των 
στοιχείων που απαιτούνται για το παραδεκτό της αναιρετικής αίτησης είναι και το να 
περιέχεται στο έγγραφο αυτής ένας τουλάχιστον λόγος αναίρεσης, συνάγεται ότι, αν 
στην αίτηση για αναίρεση της απόφασης, που απέρριψε την ανακοπή ερηµοδικίας δεν 
περιέχεται ένας τουλάχιστον σαφής και ορισµένος λόγος αναίρεσης, είτε κατά της 
απόφασης που απέρριψε την ανακοπή ερηµοδικίας, είτε κατά της 
συµπροσβαλλόµενης απόφασης που εκδόθηκε ερήµην, η αίτηση αναίρεσης 
απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη, ως προς εκείνη των 
συµπροσβαλλοµένων αποφάσεων, ως προς την οποία υπάρχει η έλλειψη, έστω και 
ενός λόγου αναίρεσης.  
- Κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 673 
παρ. 1 του ΚΠολ∆, το οποίο, κατά το άρθρο 674 παρ. 2, εφαρµόζεται και στην κατ' 
έφεση δίκη, ανακοπή ερηµοδικίας επιτρέπεται αν εκείνος που δικάστηκε ερήµην δεν 
κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα ή αν συντρέχει λόγος 
ανώτερης βίας. Ως ανώτερη βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε 
αντικειµενικό είτε σχετικό µε το πρόσωπο του διαδίκου που ερηµοδικάστηκε ή του 
πληρεξουσίου του δικηγόρου, το οποίο, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν µπορεί να 
αποτραπεί ακόµη και µε µέτρα εξαιρετικής επιµελείας και σύνεσης. Αποτελεί δηλαδή 
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η δικονοµική ανώτερη βία έννοια ταυτιζόµενη κατά τον πυρήνα της µε την οµώνυµη 
έννοια του ουσιαστικού δικαίου, διαφοροποιούµενη έναντι της τελευταίας µόνο κατά 
τις συνέπειες, ως συνεπαγόµενη τη δυνατότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην 
πρότερα κατάσταση, µε ανατροπή της κύρωσης από την παράβαση του δικονοµικού 
βάρους, ενώ, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, λειτουργεί ως λόγος απαλλαγής του 
οφειλέτη, εµφανιζόµενη ως στενότερη έννοια έναντι του τυχηρού, όπου τούτο 
δηµιουργεί ευθύνη του οφειλέτη. Κατά το περιεχόµενο της, εποµένως, η δικονοµική 
ανώτερη βία είναι η κατάσταση της, παρά την καταβολή εξιδιασµένης προσοχής και 
επιµέλειας εκ µέρους του διαδίκου και του πληρεξουσίου του, αδυναµίας αυτού να 
ανταποκριθεί σε δικονοµικό βάρος του, συνεπεία της οποίας η διαδικαστική πράξη 
πάσχει ακυρότητα ή απαράδεκτο. Τέτοιο γεγονός δικονοµικής ανώτερης βίας 
αποτελεί, για τον διάδικο που ερηµοδικάσθηκε, και η αιφνίδια βαρειά ασθένεια του 
διαδίκου ή στενού συγγενικού του προσώπου και η εξ αιτίας αυτής αδυναµία 
παραστάσεως του και νοµιµοποιήσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του. ∆εν 
εµπίπτει όµως στην παραπάνω έννοια της ανώτερης βίας η ασθένεια του διαδίκου ή 
του συγγενικού του προσώπου, που εµποδίζει αυτόν να παραστεί στο δικαστήριο, 
όταν µπορεί να παρασταθεί δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του.  
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 εδ. β ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η παράβαση 
(µη λήψη υπόψη) των διδαγµάτων της κοινής πείρας, δηλ. των γενικών και 
αφηρηµένων αρχών για την εξέλιξη των πραγµάτων που αντλούνται από την 
εµπειρική πραγµατικότητα µε την βοήθεια της επιστηµονικής έρευνας και της 
επαγγελµατικής ενασχόλησης και έχουν γίνει κοινό κτήµα, δηµιουργεί λόγο 
αναίρεσης, µόνον όταν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή 
σ' αυτούς των πραγµατικών γεγονότων και όχι για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των προσκοµισθέντων 
αποδεικτικών µέσων, τούτο δε συµβαίνει, όταν το δικαστήριο εσφαλµένα 
χρησιµοποιεί ή εσφαλµένα δεν χρησιµοποιεί τα διδάγµατα της κοινής πείρας για να 
ανεύρει µε βάση αυτά την έννοια κανόνα δικαίου, ιδίως όταν αυτός περιέχει αόριστες 
νοµικές έννοιες, ή για να υπαγάγει ή όχι τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς 
στον κανόνα αυτόν.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 553, 554, 566, 577, 673, 674,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 265 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 553 παρ.1 περ. 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. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι όσο διαρκεί η προθεσµία της 
ανακοπής ερηµοδικίας ή εκείνη της εφέσεως, αποκλείεται η άσκηση κατά της ερήµην 
αποφάσεως ή κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου αιτήσεως 
αναιρέσεως, η οποία, αν παρ' όλα αυτά ασκηθεί, είναι απορριπτέα αυτεπαγγέλτως ως 
απαράδεκτη (άρθρο 577 παρ.1 ΚΠολ∆). Αυτό γιατί σε σχέση µε την αναίρεση δεν 
υπάρχει διάταξη όµοια µε εκείνη του άρθρου 513 παρ.1 περ. β εδ. β ΚΠολ∆, που 
ορίζει ότι κατά των ερήµην αποφάσεων επιτρέπεται έφεση ήδη από τη δηµοσίευσή 
τους. Αντίθετα δηλαδή µε την καθιερούµενη µε την τελευταία αυτή διάταξη 
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συµπόρευση των προθεσµιών της εφέσεως και της ανακοπής ερηµοδικίας, ως προς 
την αναίρεση καθιερώνεται η αρχή της διαδοχικής ασκήσεως των προβλεπόµενων 
ένδικων µέσων (ΑΠ 12/2011). Και ναι µεν η άσκηση απευθείας αιτήσεως 
αναιρέσεως, κατά παράλειψη της ανακοπής ερηµοδικίας ή της εφέσεως και ενώ 
διαρκεί η προθεσµία τους, υποδηλώνει σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωµα 
ασκήσεως των πιο πάνω ένδικων µέσων, ειδικά όµως στις γαµικές διαφορές, όπως 
είναι το διαζύγιο (άρθρο 592 παρ.1 εδ.α ΚΠολ∆), η παραίτηση του διαδίκου από το 
δικαίωµα ασκήσεως ενδίκων µέσων δεν µπορεί να γίνει σιωπηρώς αλλά, σύµφωνα µε 
το άρθρο 606 του ίδιου κώδικα, µόνο µε ρητή δήλωση στη γραµµατεία του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ΑΠ 1466/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 513, 553, 577, 592,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Ματαίωση συζήτησης λόγω έλλειψης πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 190 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Ματαίωση συζήτησης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ. 1 και 3, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάσταση του από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 3994/2011 και 104 ΚΠολ∆ 
προκύπτει: 1) ότι στα πολιτικά δικαστήρια και µάλιστα στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) ότι κατά τη 
διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου η πληρεξουσιότητα δίνεται µόνον µε 
συµβολαιογραφική πράξη ή µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά 
ή στην έκθεση, µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει 
και πρέπει να αναγράφει τα ονόµατα των πληρεξουσίων, 3) ότι για τη συζήτηση στο 
ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται 
άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως, το δε 
δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη 
πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβαση της και 4) ότι εκείνος που παρίσταται 
στο ακροατήριο µε δικηγόρο, στον οποίο όµως δεν αποδεικνύεται ότι έχει δοθεί 
νόµιµα ρητή σχετική πληρεξουσιότητα, θεωρείται ως µη παριστάµενος, διότι δεν 
λαµβάνει µέρος στη δίκη µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος. Στην περίπτωση όµως που 
δεν παρίσταται ή δεν εκπροσωπείται νοµίµως από πληρεξούσιο δικηγόρο και ο 
αντίδικος του, η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης µαταιώνεται κατά τη διάταξη του 
αρθρ. 260 παρ.1 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται κατά το αρθρ. 573 παρ.1 ΚΠολ∆ και στην 
αναιρετική δίκη, ενώ είναι πλέον αδιάφορο ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτηση, 
αφού δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση αυτή οι ρυθµίσεις του αρθρ. 576 ΚΠολ∆, 
επειδή προϋποθέτουν τη νόµιµη παράσταση και συµµετοχή στην αναιρετική δίκη, 
έστω και ενός µόνο διαδίκου (ΑΠ 48/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 573, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 963 
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Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 764 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Οµοδικία. Σε δίκη δανειστή κατά πρωτοφειλέτη 
και εγγυητή, δικάσθηκε ερήµην στο Εφετείο ο ένας από τους αναγκαίους οµοδίκους, 
θα πρέπει να έχει γίνει και ως προς αυτόν τελεσίδικη η απόφαση για να υπόκειται σε 
αναίρεση 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 553 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο 
κατά οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή 
ερηµοδικίας και έφεση και οι οποίες περατώνουν τη δίκη για την αγωγή ή την 
ανταγωγή. Ο χαρακτήρας της απόφασης ως τελεσίδικης ή µη, κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής κρίνεται κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης αναίρεσης, δηλαδή κατά 
το χρόνο της κατάθεσής της στον αρµόδιο γραµµατέα, διαφορετικά η αίτηση είναι 
απαράδεκτη.  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό της πρώτης από τις διατάξεις αυτές προς εκείνες 
των άρθρων 74, 75 παρ. 1 και 2 και 76 παρ. 1 ΚΠολ∆ σε περίπτωση απλής οµοδικίας 
η οριστική απόφαση που εκδίδεται καθίσταται τελεσίδικη αυτοτελώς έναντι εκάστου 
οµοδίκου και συνεπώς υπόκειται σε αναίρεση κατά το µέρος που είναι τελεσίδικη, 
προτού δηλαδή να γίνει τελεσίδικη και ως προς τους υπολοίπους οµοδίκους. Αντίθετα 
σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας που υπάρχει όταν εγερθεί αγωγή από το 
δανειστή κοινή κατά του πρωτοφειλέτη και του εγγυητή, η οποία έχει ως αντικείµενο 
την ύπαρξη της κύριας οφειλής, η οριστική απόφαση προσβάλλεται παραδεκτώς µε 
αίτηση αναίρεσης µόνο όταν καταστεί τελεσίδικη για όλους τους οµοδίκους. 
Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των άρθρων 76 παρ. 1 και 501 ΚΠολ∆, 
σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας, δικαίωµα να ασκήσει αιτιολογηµένη ανακοπή 
ερηµοδικίας κατά της απόφασης που εκδόθηκε παρά την απουσία του έχει ο 
αναγκαίος οµόδικος που ήταν απών από τη δίκη, έστω και αν αυτός σύµφωνα µε την 
πρώτη από τις διατάξεις αυτές θεωρείται ότι αντιπροσωπεύθηκε στη δίκη από τους 
παρόντες αναγκαίους οµοδίκους του, αφού προϋπόθεση για την εν λόγω 
αντιπροσώπευση είναι να είχε αυτός κλητευθεί νόµιµα στη δίκη. Το έννοµο 
συµφέρον του απόντος οµοδίκου να ασκήσει κατά της απόφασης που εκδόθηκε 
ερήµην του ανακοπή ερηµοδικίας ως και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής, 
κρίνει µόνο το δ/ριο που δικάζει την ανακοπή ερηµοδικίας, το οποίο κρίνει και τη 
βασιµότητα των λόγων της ανακοπής, δεν µπορεί δε να τις κρίνει παρεµπιπτόντως ο 
Άρειος Πάγος όταν εξετάζει εάν η αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση έχει τελεδικήσει 
(ΟλΑΠ 15/2001). Εάν συνεπώς σε δίκη δανειστή κατά πρωτοφειλέτη και εγγυητή, 
δικάσθηκε ερήµην στο Εφετείο ο ένας από τους αναγκαίους οµοδίκους, θα πρέπει να 
έχει γίνει και ως προς αυτόν τελεσίδικη η απόφαση για να υπόκειται σε αναίρεση, είτε 
µε την πάροδο της προθεσµίας άσκησης από αυτόν ανακοπή ερηµοδικίας, που 
αποδεικνύεται από τη σχετική έκθεση επιδόσεως προς αυτόν της τελεσίδικης 
απόφασης ή από την επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή στο αντίγραφο της 
απόφασης που του επιδόθηκε, είτε µε την οριστική απόρριψη της ανακοπής 
ερηµοδικίας που αυτός άσκησε κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 74, 75, 76, 501, 553,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 709 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Αναγκαστική οµοδικία. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 553 παρ. 1 στοιχ. β' , 577 παρ. 2, 321 
και 495 παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση που έχει 
καταστεί τελεσίδικη, εκείνη δηλαδή η οποία, απεκδύοντας το δικαστήριο από κάθε 
περαιτέρω εξουσία, περατώνει τη δίκη επί της αγωγής και δεν µπορεί να προσβληθεί 
µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση. Εξάλλου, ο χαρακτήρας της αποφάσεως ως 
τελεσίδικης ή µη κρίνεται κατά το χρόνο της ασκήσεως του ενδίκου µέσου της 
αναιρέσεως, δηλαδή της καταθέσεως του σχετικού δικογράφου της στη γραµµατεία 
του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση, διαφορετικά η 
αίτηση είναι απαράδεκτη, κατ' αυτεπάγγελτη, περί αυτού, έρευνα του δικαστηρίου 
(ΑΠ 430/2009).  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό της πρώτης από τις διατάξεις αυτές προς εκείνες 
των άρθρων 74, 75 παρ. 1 και 2 και 76 παρ. 1 του ΚΠολ∆, σε περίπτωση απλής 
οµοδικίας η οριστική απόφαση που εκδίδεται καθίσταται τελεσίδικη αυτοτελώς 
έναντι εκάστου οµοδίκου και συνεπώς υπόκειται σε αναίρεση κατά το µέρος µόνο 
που είναι τελεσίδικη, προτού δηλαδή γίνει τελεσίδικη και ως προς τους υπόλοιπους 
οµοδίκους. Αντίθετα, σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας, η οποία υπάρχει και 
όταν ασκήθηκε αγωγή από το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάµου, µε την οποία 
ζητείται η αναγνώριση της πατρότητας αυτού, κατά τα άρθρα 1479 και 1480 ΑΚ, η 
οριστική απόφαση προσβάλλεται παραδεκτώς µε αναίρεση µόνο όταν καταστεί 
τελεσίδικη για όλους τους αναγκαίους οµοδίκους. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 76 παρ. 1 και 501 
του ΚΠολ∆, σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας δικαίωµα να ασκήσει 
αιτιολογηµένη ανακοπή ερηµοδικίας, κατά της απόφασης που εκδόθηκε παρά την 
απουσία του, έχει ο αναγκαίος οµόδικος που ήταν απών κατά τη δίκη, έστω και αν 
αυτός, σύµφωνα µε την πρώτη από τις διατάξεις αυτές, θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύθηκε στη δίκη από τους παρόντες αναγκαίους οµοδίκους του, δεν 
µπορεί δε εκ των προτέρων να αποκλεισθεί το έννοµο συµφέρον του απόντος 
αναγκαίου οµοδίκου, να ασκήσει κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του 
ανακοπή ερηµοδικίας, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της οποίας, όπως είναι και η 
ύπαρξη εννόµου συµφέροντος προς άσκηση της, κρίνει µόνο το δικαστήριο που 
δικάζει την ανακοπή ερηµοδικίας, το οποίο κρίνει και τη βασιµότητα των λόγων της 
ανακοπής, και δεν µπορεί να τις κρίνει παρεµπιπτόντως ο Άρειος Πάγος, όταν 
εξετάζει εάν η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση έχει τελεσιδικήσει (ΟλΑΠ 15/2001). Εάν 
συνεπώς, στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητος τέκνου που γεννήθηκε εκτός 
γάµου, δικάσθηκε ερήµην στο Εφετείο ένας από τους αναγκαίους οµοδίκους, θα 
πρέπει να έχει γίνει και ως προς αυτόν τελεσίδικη η απόφαση για να υπόκειται σε 
αναίρεση, είτε, µε την πάροδο της προθεσµίας άσκησης απ' αυτόν ανακοπής 
ερηµοδικίας, η οποία αποδεικνύεται µε τη σχετική έκθεση επίδοσης προς αυτόν της 
τελεσίδικης απόφασης, ή µε την επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή στο 
αντίγραφο της απόφασης που του επιδόθηκε, είτε µε την οριστική απόρριψη της 
ανακοπής ερηµοδικίας που αυτός άσκησε κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην 
του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 74, 75, 76, 286, 287, 291, 292, 321, 495, 501, 553, 573, 577, 
ΑΚ: 1479, 1480, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 192 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Αναγκαστική οµοδικία. ∆ιάρρηξη απαλλοτριωτικής 
δικαιοπραξίας. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 558 εδ. β' ΚΠολ∆, αν υπάρχει αναγκαστική οµοδικία, 
η αναίρεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των οµοδίκων, άλλως απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Εξ άλλου, µε την διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του ιδίου Κώδικος 
ορίζεται, ότι όταν, πλην των άλλων περιπτώσεων οι οποίες συνοδεύουν την υπόθεση, 
δεν µπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους οµοδίκους, οι πράξεις 
εκάστου εξ αυτών ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους, οι δε οµόδικοι, οι οποίοι 
µετέχουν νοµίµως στην δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται 
ότι αντιπροσωπεύονται από τους παρισταµένους. Αναγκαστική οµοδικία, κατά την 
τελευταία διάταξη, υπάρχει και στην περίπτωση, κατά την οποίαν ο δανειστής, ασκών 
την αγωγή του άρθρου 939 Α.Κ. για διάρρηξη της απαλλοτριώσεως, η οποία έγινε 
προς βλάβην του από τον οφειλέτη του, ενάγει τον τελευταίο και τον τρίτο, στον 
οποίον διετέθη το περιουσιακό στοιχείο του, διότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι 
νοητή η έκδοση αντιθέτων αποφάσεων έναντι των οµοδίκων αυτών (ΑΠ 1332/2011, 
ΑΠ 31/1993).  
- Στο άρθρο 76 παρ. 4 ΚΠολ∆ ορίζεται, ότι η άσκηση των ενδίκων µέσων από έναν 
εκ των οµοδίκων της παραγράφου 1 έχει αποτελέσµατα και για τους λοιπούς. Κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής, αν κάποιος αναγκαίος οµόδικος ασκήσει ένδικο 
µέσον, θεωρείται εκ του νόµου ότι άσκησαν αυτό και οι οµόδικοι εκείνου, καίτοι 
αδράνησαν, ως εκ τούτου δε, αυτοί πρέπει να καλούνται, κατά το άρθρον 110 
ΚΠολ∆, στην συζήτηση της αναιρέσεως. Άλλως, σε περίπτωση µη εµφανίσεως 
τούτων, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αναιρέσεως ως προς όλους, κατ' 
εφαρµογήν του άρθρου 576 παρ. 3 ΚΠολ∆. Υπό την αντίθετη εκδοχή, κατά την οποία 
η ασκούµενη από αναγκαίο οµόδικο αναίρεση πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να 
απευθύνεται και κατά των οµοδίκων του, ο αναγκαίος οµόδικος του αναιρεσείοντος 
θα εµφανίζεται, να έχει ταυτοχρόνως την ιδιότητα του αναιρεσιβλήτου και του 
αναιρεσείοντος, πράγµα λογικώς και νοµικώς απαράδεκτο (ΑΠ 554/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 939, 
ΚΠολ∆: 76, 110, 558, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 149 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Οµοδικία. ∆ίκη διανοµής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 553 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
κατά οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή 
ερηµοδικίας και έφεση, οι οποίες περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την 
αγωγή ή την ανταγωγή. Ο χαρακτήρας της απόφασης ως τελεσίδικης ή µη, κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, κρίνεται κατά το χρόνο της άσκησης της αίτησης 
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αναίρεσης, δηλαδή κατά το χρόνο της κατάθεσής της στον αρµόδιο γραµµατέα, 
διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το 
συνδυασµό της πρώτης από τις διατάξεις αυτές προς εκείνες των άρθρων 74, 75 παρ. 
1 και 2 και 76 παρ. 1 ΚΠολ∆, σε περίπτωση απλής οµοδικίας, η οριστική απόφαση 
που εκδίδεται καθίσταται τελεσίδικη αυτοτελώς έναντι εκάστου οµοδίκου και 
συνεπώς υπόκειται σε αναίρεση κατά το µέρος µόνο που είναι τελεσίδικη, προτού 
δηλαδή να γίνει τελεσίδικη και ως προς τους υπόλοιπους οµοδίκους. Αντίθετα, σε 
περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας, η οποία υπάρχει και όταν ασκήθηκε αγωγή 
διανοµής κοινού πράγµατος, που υποχρεωτικά, κατά το άρθρο 478 ΚΠολ∆, 
απευθύνεται κατά όλων των κοινωνών, η οριστική απόφαση προσβάλλεται 
παραδεκτώς µε αναίρεση µόνο όταν καταστεί τελεσίδικη για όλους τους οµοδίκους. 
Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 76 παρ. 1 
και 501 ΚΠολ∆ (όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 
2145/1993), σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας, δικαίωµα ν' ασκήσει 
αιτιολογηµένη ανακοπή ερηµοδικίας, κατά της απόφασης που εκδόθηκε παρά την 
απουσία του έχει ο αναγκαίος οµόδικος που ήταν απών κατά τη δίκη, έστω και αν 
αυτός, σύµφωνα µε την πρώτη από τις διατάξεις αυτές θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύθηκε στη δίκη από τους παρόντες αναγκαίους οµοδίκους του, αφού 
προϋπόθεση για την αντιπροσώπευση αυτή είναι να είχε αυτός κλητευθεί νόµιµα στη 
δίκη. Προκειµένου, ειδικότερα, για δίκη διανοµής κοινού πράγµατος, οπότε η σχετική 
αγωγή έχει διπλό χαρακτήρα, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 798 και 799 ΑΚ, 480 παρ. 3, 481 αριθ. 2, 483 και 489 ΚΠολ∆ και η θέση 
κάθε κοινωνού ως ενάγοντος ή εναγοµένου είναι συµπτωµατική, εξαρτώµενη από το 
ποίος είχε την πρωτοβουλία να ασκήσει την αγωγή, κάθε δε κοινωνός είναι 
συγχρόνως οµόδικος και αντίδικος των υπόλοιπων συγκοινωνών (ΟλΑΠ 321/1983), 
ούτε ο κανόνας της αντιπροσώπευσης του απόντος κοινωνού διαδίκου από τους 
παρόντες συγκοινωνούς, αναγκαίους οµοδίκους του, έχει εφαρµογή, και συνεπώς σε 
κάθε περίπτωση δεν µπορεί εκ των προτέρων ν' αποκλεισθεί το έννοµο συµφέρον του 
απόντος συγκοινωνού διαδίκου ν' ασκήσει κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην 
του ανακοπή ερηµοδικίας, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της οποίας, όπως είναι 
και η ύπαρξη έννοµου συµφέροντος προς άσκησή της, κρίνει µόνο το δικαστήριο που 
δικάζει την ανακοπή ερηµοδικίας, το οποίο κρίνει και τη βασιµότητα των λόγων της 
ανακοπής, δεν µπορεί δε να τις κρίνει παρεµπιπτόντως ο Άρειος Πάγος, όταν εξετάζει 
εάν η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση έχει τελεσιδικήσει (ΟλΑΠ 15/2001). Συνεπώς, 
εάν σε δίκη διανοµής κοινού πράγµατος δικάστηκε ερήµην στο Εφετείο ο ένας από 
τους αναγκαίους οµοδίκους συγκοινωνούς, θα πρέπει να έχει γίνει και ως προς αυτόν 
τελεσίδικη η απόφαση για να υπόκειται σε αναίρεση, είτε µε την πάροδο της 
προθεσµίας άσκησης από αυτόν ανακοπής ερηµοδικίας, η οποία αποδεικνύεται µε την 
σχετική έκθεση επίδοσης προς αυτόν της τελεσίδικης απόφασης ή µε την 
επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή στο αντίγραφο της απόφασης που του 
επιδόθηκε, είτε µε την οριστική απόρριψη της ανακοπής ερηµοδικίας που αυτός 
άσκησε κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 798. 799, 
ΚΠολ∆: 74, 75, 76, 478, 480, 481, 483, 489, 501, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1287 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από δικόγραφο αίτησης αναίρεσης. ∆ικαστικά έξοδα αναιρεσίβλητης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 189, 191, 192, 294 επ., 295, 297, 299, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου 
Αριθµός απόφασης: 146 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρχή αναλογικότητας. 
- Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολ∆ περιλαµβάνεται στις ανακοπές του άρθρου 583 
επ. του ίδιου κώδικα και εποµένως εφαρµόζονται σ' αυτήν οι σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 585 §2, κατά το οποίο οι λόγοι ανακοπής πρέπει να προταθούν µόνο µε το 
κύριο δικόγραφο της ανακοπής ή µε πρόσθετο δικόγραφο, που πρέπει να κατατεθεί 
στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η ανακοπή και να 
κοινοποιηθεί στον αντίδικο οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Νέοι 
λόγοι, µη περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής ή των προσθέτων λόγων αυτής, 
δεν επιτρέπεται να προταθούν για πρώτη φορά µε τις έγγραφες προτάσεις του 
ανακόπτοντος στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια δίκη (ΑΠ 241/2010, ΑΠ 385/2010 
ΧρΙ∆ 2011.201, ΑΠ 1336/2006). Περαιτέρω, µε το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ' του 
Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, 
τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα 
ατοµικά δικαιώµατα «πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε 
από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της 
αναλογικότητας». Κατά την αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και 
προ της ρητής αποτύπωσης της στο Σύνταγµα, κατά την προαναφερθείσα 
αναθεώρηση του, οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων 
πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι: α') 
κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β') 
αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να 
ληφθούν µέτρα, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό 
και, τέλος, γ') 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 6/2009 Αρµ 2009.1162, ΟλΑΠ 43/2005 Ελ∆νη 2005.1649).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 του ΚΠολ∆, 
20 παρ. 1 και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού 
δικαιώµατος, που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής 
εκτελέσεως πραγµάτωση της απαίτησης του δανειστή. Εποµένως, λόγο της ανακοπής 
του άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειµενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η εντεύθεν 
ακυρότητα της εκτέλεσης. Αν µεν η αντίθεση αυτή αναφέρεται στην εγκυρότητα του 
ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωµα του, µε την επιδίωξη 
εκτέλεσης δια τίτλου τυπικώς µεν έγκυρου, ο οποίος όµως επιτεύχθηκε αντιθέτως 
προς το άρθρο 281 ΑΚ, ο δε σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται µέσα 
στην προθεσµία του άρθρου 934 §1 α' ΚΠολ∆. Αν η αντίθεση στα κριτήρια του 
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άρθρου 281 ΑΚ αφορά στην απαίτηση ή στη διαδικασία της εκτέλεσης, ο λόγος της 
ανακοπής πρέπει να προβάλλεται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 934 §1 β' 
ΚΠολ∆, δηλαδή ως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, η οποία, 
προκειµένου περί ικανοποίησης χρηµατικών απαιτήσεων, είναι, κατά το άρθρο 934 
§2 ΚΠολ∆, η σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης (ΟλΑΠ 
12/2009, ΟλΑΠ 49/2005 Ελ∆νη 2006.80, ΟλΑΠ 10/1993 Ελ∆νη 1994.1242, ΑΠ 
2143/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 583 επ., 933, 934, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2011, σελίδα 938, σχολιασµός Σταµάτης Ι. Κουµάνης  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Προσηµείωση Υποθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1262 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσηµείωση υποθήκης. ∆ικαίωµα προτίµησης. Πτώχευση. 
- Κατά τη σαφή έννοια των άρθρων 1276, 1277, 1278 και 1279 ΑΚ, η προσηµείωση 
χορηγεί δικαίωµα µόνο προτιµήσεως για την απόκτηση υποθήκης, υπό τη διπλή 
αίρεση της τελεσιδίκου επιδικάσεως της απαιτήσεως και της τροπής αυτής σε 
υποθήκη, µέσα στην προθεσµία που ορίζει το άρθρο 1323 αριθµ. 2 του ΑΚ, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 56 παρ. 2 του ΕισΝΚΠολ∆. Η πλήρωση της ως άνω 
αιρέσεως ενεργεί αναδροµικώς, δηλαδή ή υποθήκη λογίζεται εγγραφείσα από την 
ηµέρα της προσηµειώσεως, η ρύθµιση δε αυτή δεν επηρεάζεται από την πτώχευση 
του οφειλέτη. Έτσι, η προσηµείωση που ενεγράφη πριν από τον ύποπτο χρόνο του 
άρθρου 537 ΕµπΝ µπορεί να τραπεί σε υποθήκη οποτεδήποτε, ακόµα και µετά την 
κήρυξη της πτωχεύσεως.  
- Από τα άρθρα 534, 582, 601, 644, 648 και 665 επ. του ΕµπΝ που έχουν εφαρµογή 
στην προκειµένη περίπτωση συνάγεται ότι της αναστολής των ατοµικών διώξεων 
εξαιρούνται οι απαιτήσεις κατά του πτωχού που είναι ασφαλισµένες µε υποθήκη, 
ενέχυρο ή ειδικό προνόµιο, οι δικαιούχοι των οποίων δεν υποχρεούνται να 
υποβληθούν στη διαδικασία της επαληθεύσεως, αλλά µπορούν να επιδιώξουν την 
πλήρη ικανοποίηση τους εκ του υπεγγύου πράγµατος, ασκώντας την εκ του άρθρου 
1292 ΑΚ εµπράγµατη υποθηκική αγωγή, η οποία οδηγεί στον πλειστηριασµό του 
ενυπόθηκου. Πέραν όµως της αγωγής αυτής, έχουν παραλλήλως και δικαίωµα 
αναγγελίας στον πλειστηριασµό του ενυπόθηκου, οπότε η κατάταξη αυτών γίνεται 
προνοµιακά. σύµφωνα µε το άρθρο 1007 παρ. 1 ΚΠολ∆. Εξ άλλου, η απαίτηση που 
είναι ασφαλισµένη µε προσηµείωση υποθήκης, δεν εξοµοιώνεται µε ενυπόθηκη, αλλά 
χορηγεί όπως προεκτέθηκε δικαίωµα µόνο προτιµήσεως νια την απόκτηση υποθήκης 
και. ταυτόχρονα, δικαίωµα τυχαίας κατατάξεως της, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 
1007 παρ. 1 του ΚΠολ∆. Το δικαίωµα τούτο µπορεί να επιδιωχθεί κατά τους κοινούς 
κανόνες από το δανειστή και ατοµικώς κατά του οφειλέτη, εκπροσωπουµένου υπό 
του συνδίκου, είτε για να αποκτηθεί τίτλος εκτελέσεως, όταν δεν υπάρχει τοιούτος, 
είτε για να τραπεί απλώς η προσηµείωση σε υποθήκη και αποκτηθεί έτσι η 
δυνατότητα αναγκαστικής εκτελέσεως επί του ενυπόθηκου. Από αυτά παρέπεται ότι η 
αναγκαστική εκτέλεση, που άρχισε πριν από την πτώχευση του οφειλέτη, δεν µπορεί 
να επισπευσθεί µετά την κήρυξη της πτωχεύσεως προς ικανοποίηση απαιτήσεως η 
οποία δεν ασφαλίζεται µε υποθήκη, ενέχυρο ή ειδικό προνόµιο, άρα ούτε προς 
ικανοποίηση απαιτήσεως ασφαλιζόµενης µε προσηµείωση υποθήκης. Αν, εντούτοις, 
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επισπευσθεί τέτοια εκτέλεση µετά την κήρυξη της πτωχεύσεως οι επιχειρούµενες 
σχετικώς πράξεις εκτελέσεως είναι άκυρες και η ακυρότητα αυτή µπορεί να 
προβληθεί εκ µέρους του συνδίκου µε την ανακοπή εκ του άρθρου 933 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1276, 1277, 1278, 1279, 1292, 
ΚΠολ∆: 933, 1007,  
ΕµπΝ: 534, 582, 601, 644, 648, 665,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 145 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 
76, σχολιασµός Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Σε βάρος του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 
Αριθµός απόφασης: 1061 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος ΟΤΑ. ∆ιαταγή πληρωµής. Αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης. Ωριµότητα τίτλου. ∆εκτή η αίτηση αναστολής του αιτούντος ∆ήµου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α -274), «το ∆ηµόσιο, οι 
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές 
αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. ∆ικαστικές 
αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των 
διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση 
συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές διατάξεις και τους 
όρους που κάθε απόφαση τάσσει», ενώ µε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 20 Ν. 3301/2004, (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2004), ορίζεται ότι 
"δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του παρόντος και δεν εκτελούνται 
οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ΄- ζ της παρ. 2 
του άρθρου 904 ΚΠολ∆ πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών 
αποφάσεων". Περαιτέρω στο κανονιστικό περιεχόµενο του καθιερούµενου από τα 
άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ∆.Α., θεµελιώδους 
δικαιώµατος της δικαστικής προστασίας, περιλαµβάνεται, εκτός από την οριστική και 
προσωρινή δικαστική προστασία και η αναγκαστική εκτέλεση, ως ισότιµη µορφή 
δικαστικής προστασίας και ως αναγκαία αυτοτελής δικονοµική προέκταση του 
ουσιαστικού δικαιώµατος και όχι αποκλειστικά ως προέκταση κάποιας διαγνωστικής 
διαδικασίας.  
Έτσι, µε τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν των διατάξεων του Ν. 
3068/2002, δεν κατοχυρώνεται απλώς η εκτελεστότητα των δικαστικών αποφάσεων, 
αλλά η αναγκαστική εκτέλεση, ως έκφανση του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας. 
Τούτο έχει την έννοια ότι η αναγκαστική εκτέλεση, ως αντικείµενο του δικαιώµατος 
παροχής δικαστικής προστασίας, αφορά στην υποχρέωση της πολιτείας όπως, προς 
αποτροπή της αυτοδικίας, παρέχει, µε τα αρµόδια όργανα της, την προσήκουσα 
συνδροµή, για τη λήψη των εξαναγκαστικών εκείνων µέσων, ώστε να διαµορφωθεί η 
κατά νόµο αποκατάσταση κατά τρόπο συνάδοντα µε το περιεχόµενο της 
ενσαρκούµενης στον εκτελεστό τίτλο ουσιαστικής αξίωσης. Είναι δε αδιάφορο το 
θεµέλιο στο οποίο στηρίζεται αυτή η µετάβαση: είτε δηλαδή η αναγκαστική εκτέλεση 
διεξάγεται µε βάση εκτελεστό τίτλο, που είναι δικαστική (ή διαιτητική) απόφαση είτε 
µε βάση "τους άλλους αναφερόµενους στα άρθρα 904, 905 του ΚΠολ∆ εκτελεστούς 
τίτλους, γιατί η έννοµη τάξη δεν αρκεί να αναγνωρίζει απλώς δικαιώµατα, αλλά 
πρέπει και να εξασφαλίζει και τον τρόπο αναγκαστικής ικανοποίησης τους 
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(πραγµάτωσης του δικαιώµατος), για την ύπαρξη και το περιεχόµενο των οποίων τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, σε περίπτωση αµφισβήτησης, µπορούν να προσφύγουν στη 
δικαστική διάγνωση. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να αποκλειστεί a priori η 
αναγκαστική εκτέλεση κατά του ∆ηµοσίου και των λοιπών νοµικών προσώπων, στα 
οποία έχουν επεκταθεί τα προνόµια αυτού, για την ικανοποίηση χρηµατικών 
απαιτήσεων, που πηγάζουν από κάθε αιτία, µε βάση τους αναφερόµενους στον 
ΚΠολ∆ εκτελεστούς τίτλους (άρθρα 904, 905). Από τους ως αν κανόνες δικαίου, που 
καθιερώνουν την αποτελεσµατική δικαστική προστασία έπεται ότι δεν εφαρµόζεται η 
παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 εδ. τελευτ. του Ν. 3068/2002, όπως προστέθηκε µε 
το άρθρο 20 Ν. 3301/2004. Κατ΄ ακολουθίαν υπάρχει υποχρέωση της ∆ιοίκησης να 
συµµορφώνεται και στους ανωτέρω εκτελεστούς τίτλους, αφού παρέχεται η 
δυνατότητα υλοποίηση αυτών µε την αναγκαστική εκτέλεση τους, κατ΄ εφαρµογή της 
εγγυώµενης απ τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.∆.Α 
πραγµάτωση των προβλεπόµενων από την έννοµη τάξη δικαιωµάτων (ΕφΑθ 
137/2007). Παρέπεται, ότι η άνω νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 20 Ν. 3301/2004, 
κατά την οποία δεν εκτελούνται οι αναφερόµενοι σ΄ αυτή εκτελεστοί τίτλοι, µεταξύ 
των οποίων και οι διαταγές πληρωµής, αντίκειται στις ειρηµένες διατάξεις του 
Συντάγµατος και των ∆ιεθνών Συµφώνων και ως εκ τούτου είναι δυνατή, η από τον 
αρµόδιο πολιτικό δικαστή (ειρηνοδίκη ή δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου) 
έκδοση διαταγής πληρωµής , συντρεχουσών των προς τούτο προϋποθέσεων εις βάρος 
του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, και αν ακόµη η υποκείµενη σχέση, από την οποία 
απορρέει η χρηµατική απαίτηση προς πληρωµή της οποίας ζητείται η έκδοση 
διαταγής πληρωµής, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών, δικαστηρίων, όπως 
συµβαίνει επί διαφοράς από σύµβαση δηµόσιου έργου. (ΑΠ 2347/2009). Υπό το 
πρίσµα των ανωτέρω σκέψεων οι διαταγές πληρωµής εξοµοιώνονται λειτουργικώς µε 
τις δικαστικές αποφάσεις, διότι αφ΄ ενός µεν επιλύουν διαφορές, εφ΄ ετέρου δε 
ανταποκρίνονται στα βασικά λειτουργικά γνωρίσµατα της προβλεπόµενης από το 
άρθρο 20 του Συντάγµατος δικαστικής προστασίας, διότι παρέχεται η δυνατότητα 
στον καθού να ασκήσει ανακοπή και να προβάλει τους ισχυρισµούς του, τόσο ως 
προς τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων έκδοσης της διαταγής πληρωµής όσο και ως 
προς την απαίτηση, (βλ ΜΠρΑθ 6819/2010, ΜΠρΑθ 7373/2010). Προς εξασφάλιση 
όµως της αποβλεπόµενης από το άρθρο 20 του Συντάγµατος δικαστικής προστασίας, 
πρέπει να γίνει δεκτό ότι πριν από την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου επί της 
τυχόν ασκηθείσης και εκκρεµούς ανακοπής κατά της εκδοθείσας διαταγής πληρωµής 
σε βάρος του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δεν επιτρέπεται η επίσπευση αναγκαστικής 
εκτέλεσης διότι στην τελευταία περίπτωση λαµβάνονται εξαναγκαστικά µέσα χωρίς 
εισέτι να διαγνωστούν δικαστικώς οι ισχυρισµοί και οι αντιρρήσεις του καθ΄ου τόσο 
ως προς τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων έκδοσης της διαταγής πληρωµής όσο και 
ως προς την απαίτηση, πολλώ µάλλον όταν πρόκειται για διαταγή πληρωµής, που δεν 
στηρίζεται σε τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση, καθώς µόνο στην τελευταία 
περίπτωση πηγάζει δεδικασµένο, έτσι ώστε ως τίτλος να είναι αρκούντως, ώριµος ως 
απρόσβλητος µε τακτικά ένδικα µέσα, το δε ∆ηµόσιο είναι υποχρεωµένο να 
συµµορφώνεται και στις αναγνωριστικές αποφάσεις (βλ ΕφΑθ 1837/2007 δηµ 
ΝΟΜΟΣ, καθώς και σκέψεις στην ΜΠρΑθ 2006/2010 δηµ ΝΟΜΟΣ). 
Τα παραπάνω συνάδουν και µε την προβλεποµένη από τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 διαδικασία σύµφωνα µε την οποία: «1. Η αναγκαστική 
εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηµατική απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου, των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. γίνεται µε κατάσχεση 
της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που 
πηγάζουν από έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηµατικού ή µη 
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αντικειµένου το οποίο έχει ταχθεί για την άµεση εξυπηρέτηση ειδικού δηµόσιου 
σκοπού. 2. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆, επιτρέπεται 
µετά την παρέλευση εξήντα ηµερών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό 
που είναι αρµόδιος για την πληρωµή ή στον εκπρόσωπο του Ν.Π∆∆.». Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η επιβολή πρόσθετων διατυπώσεων στην προδικασία προκειµένου και 
για την έναρξη της εκτέλεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, που 
καθιερώνεται µε την προαναφεροµένη διάταξη, ουδόλως αντίκειται στο Σύνταγµα και 
στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα που εξασφαλίζουν σε 
κάθε πρόσωπο το δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας, περιλαµβανοµένης και 
της αναγκαστικής εκτελέσεως για την πραγµατική ικανοποίηση του επιδικασθέντος 
δικαιώµατος, καθόσον µε αυτές, δεν απαγορεύεται ούτε µαταιώνεται η εκτέλεση σε 
βάρος των ανωτέρω προσώπων, αλλά αντίθετα σκοπείται η ενηµέρωση του 
εκπροσώπου τους προς τον οποίο επιβάλλεται η κοινοποίηση προκειµένου να 
παρασχεθεί η δυνατότητα στο αιτούν ΝΠ∆∆ να ασκήσει τυχόν δικαιώµατα του και να 
αποφευχθεί ζηµία αυτού, (βλ ΜΠρΠειρ 6819/2010, ΜΠρΡοδ 20/2010, ΜΠρΑθ 
2006/2010, Μον ΠρΧαλκιδ 486/2011). Η διαφοροποίηση εξάλλου που προβλέπει η 
εν λόγω διάταξη για την προδικασία της εκτέλεσης σε βάρος των ΟΤΑ κρίνεται όχι 
µόνο επιτρεπτή αλλά και επιβεβληµένη, καθόσον οι ΟΤΑ τυγχάνουν πολυπρόσωποι 
οργανισµοί, υπάρχουν δε για την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος και δεν 
επιδιώκουν προσωπικούς σκοπούς. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3068/2002 ναι µεν υπάρχει υποχρέωση της 
∆ιοίκησης να συµµορφώνεται και στις διαταγές πληρωµής πλην όµως προς 
εξασφάλιση της προβλεπόµενης από το άρθρο 20 του Συντάγµατος δικαστικής 
προστασίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι πριν από τη δικαστική διάγνωση του 
δικαστηρίου επί της τυχόν ασκηθείσης και εκκρεµούς ανακοπής κατά της εκδοθείσας 
διαταγής πληρωµής σε βάρος του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δεν επιτρέπεται η επίσπευση 
αναγκαστικής εκτέλεσης διότι στην τελευταία περίπτωση λαµβάνονται 
εξαναγκαστικά µέσα χωρίς εισέτι να διαγνωστούν δικαστικώς οι ισχυρισµοί και οι 
αντιρρήσεις του καθ΄ ου τόσο ως προς τη µη συνδροµή των προϋποθέσεων έκδοσης 
της διαταγής πληρωµής όσο και ως προς την απαίτηση, πολλώ µάλλον όταν πρόκειται 
για διαταγή πληρωµής, που δεν στηρίζεται σε τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση, 
όπως εν προκειµένω. 
- Κατά το χρόνο επιβολής της προσβαλλόµενης πράξεως της κατασχέσεως (εις χείρας 
τρίτου) η µε αρ. 355/2010 διαταγή πληρωµής που αποτελεί το θεµέλιο της 
επιβληθείσας κατάσχεσης, δεν πιθανολογείται ότι ήταν ώριµος τίτλος, αφού δεν είχε 
γίνει καµία δικαστική διάγνωση των ισχυρισµών του αιτούντος (διάγνωση) 
υπαγορευόµενη από το άρθρο 20 του Συντάγµατος περί δικαστικής προστασίας. 
Οµοίως πιθανολογείται αληθής ο ισχυρισµός του αιτούντος (µε τον ίδιο λόγο 
ανακοπής) περί ελλείψεως προδικασίας στην προκείµενη αναγκαστική εκτέλεση 
καθώς πιθανολογείται ότι ο καθ΄ ου προ της έναρξης της ένδικης εκτέλεσης δεν 
επέδωσε, ως όφειλε, στον αιτούντα, αντίγραφο της ως άνω διαταγής πληρωµής δίχως 
εννοείται επιταγή προς εκτέλεση και δεν ανέµεινε την παρέλευση 60 ηµερών 
προκειµένου να ξεκινήσει την ένδικη εκτέλεση, µε αποτέλεσµα, η προδικασία της 
επισπευδόµενης εκτέλεσης να πάσχει ακυρότητος (παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 
3068/2002). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, ρητή δικονοµική ακυρότητα κατά την 
έννοια του άρθρου 159 ΚΠολ∆ υπάρχει και στις περιπτώσεις που ο νόµος 
χρησιµοποιεί παρεµφερείς προς την «ποινή ακυρότητας» εκφράσεις, που είναι 
νοµικώς ταυτόσηµες ή κατά περιεχόµενο ταυτόσηµες, αντίστοιχες ή ισοδύναµες προς 
αυτή (Β. Βαθρακοκοίλης, τόµος πρώτος εκδ. 1996, υπό το άρθρο 159, σελ. 940-941 
παρ. 8), όπως η διατύπωση του εν λόγω άρθρου (ΕφΑθ 3921/2007, στην οποία 
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κηρύχθηκε άκυρη η εκτέλεση δίχως να ερευνηθεί το στοιχείο της τυχόν δικονοµικής 
βλάβης). Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιβολή πρόσθετων διατυπώσεων 
στην προδικασία προκειµένου και για την έναρξη της εκτέλεσης σε βάρος του 
∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, που καθιερώνεται µε την προαναφεροµένη διάταξη, 
ουδόλως πιθανολογείται ότι αντίκειται στο Σύνταγµα και στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για 
τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα που εξασφαλίζουν σε κάθε πρόσωπο το 
δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας, περιλαµβανοµένης και της αναγκαστικής 
εκτελέσεως για την πραγµατική ικανοποίηση του επιδικασθέντος δικαιώµατος, 
απορριπτόµενου του σχετικού ισχυρισµού της καθ ης, καθόσον µε αυτές, δεν 
απαγορεύεται ούτε µαταιώνεται η εκτέλεση σε βάρος του αιτούντος, αλλά αντίθετα 
σκοπείται η ενηµέρωση του εκπροσώπου του προς τον οποίο επιβάλλεται η 
κοινοποίηση προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στο αιτούν ΝΠ∆∆ να ασκήσει 
τυχόν δικαιώµατα του και να αποφευχθεί ζηµία αυτού. Η διαφοροποίηση εξάλλου 
που προβλέπει η εν λόγω διάταξη για την προδικασία της εκτέλεσης σε βάρος των 
ΟΤΑ κρίνεται όχι µόνο επιτρεπτή αλλά και επιβεβληµένη, καθόσον το αιτούν 
τυγχάνει ένα πολυπρόσωπο όργανο, υπάρχει δε για την εξυπηρέτηση του κοινού 
συµφέροντος και δεν επιδιώκει προσωπικούς σκοπούς, (βλ ΜΠρΠειρ 6819/2010 δηµ. 
ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΡοδ 20/2010 δηµ. ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 2006/2010 δηµ. ΝΟΜΟΣ, Μον 
ΠρΧαλκιδ 486/2011 αδηµ.). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 632, 686 επ., 904, 905, 933, 934, 938, 
Νόµοι: 3068/2002, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3301/2004,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Χρηµατική ποινή & προσωπική κράτηση 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 140 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσωποκράτηση. Απαίτηση µικρότερη από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. 
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1047 του ΚΠολ∆ προσωπική κράτηση 
διατάσσεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς ο νόµος, και για απαιτήσεις 
από αδικοπραξίες. Η διάρκεια της προσωπικής κράτησης ορίζεται µε την απόφαση, 
έως ένα έτος. Η αγωγή για απαγγελία προσωπικής κράτησης µπορεί να ασκηθεί και 
αυτοτελώς. Στην περίπτωση αυτή εκδικάζεται κατά το άρθρο 270 και υπάγεται στο 
µονοµελές πρωτοδικείο. Η αγωγή αυτή, όταν ασκείται αυτοτελώς, εισάγεται είτε στο 
δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του εναγοµένου, είτε στο δικαστήριο που είναι 
κατά τόπον αρµόδιο για την απαίτηση. Αίτηση απαγγελίας προσωπικής κράτησης που 
περιέχεται σε αγωγή για την απαίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία στην οποία 
υπάγεται η αγωγή.  
Περαιτέρω κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου δεν διατάσσεται προσωπική 
κράτηση για απαίτηση δικαστικών εξόδων που επιδικάστηκαν από πολιτικό 
δικαστήριο ή για απαίτηση µικρότερη από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ όπως οι 
παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 62 Ν.3994/2011,ΦΕΚ Α 
165/25.7.2011. Περαιτέρω µε το άρθρο 72 παρ.12 του αυτού νόµου ορίζεται ότι: "12. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 1047 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας εφαρµόζεται 
και στις αγωγές που εκκρεµούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 1047 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αόριστη αγωγή - Αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 326 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι την αοριστία της αγωγής (νοµική, ποσοτική ή 
ποιοτική αοριστία). Στοιχεία αγωγής. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα, η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, τα πραγµατικά, 
δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και 
προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 
559 αριθ. 8 και 14 του ΚΠολ∆. Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας υπόψη 
αναγκαία για τη θεµελίωσή της και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης 
γεγονότα που δεν εκτίθενται σε αυτή ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την 
αγωγή, παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για τη θεµελίωσή της και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το 
άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά την µη 
επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του 
αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε 
επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως 
αόριστη.  
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆, για να είναι ορισµένη η 
αγωγή, πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων, και ακριβή 
περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς, ώστε να µη δηµιουργείται αµφιβολία για 
την ταυτότητα του. Προκειµένου για αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική της 
κυριότητας ακινήτου, απαιτείται για το ορισµένο αυτής, από απόψεως περιγραφής 
του αντικειµένου της διαφοράς, ο καθορισµός κατά τρόπο σαφή της θέσεως, στην 
οποία κείται το ακίνητο, και οπωσδήποτε των ορίων του, ώστε να µη γεννάται 
αµφιβολία περί της ταυτότητας του. Όµως δεν προσαπαιτείται για το ορισµένο της ως 
άνω αγωγής να αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του 
επίδικου ακινήτου, ούτε ο προσανατολισµός αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1448 
 
Αόριστη αγωγή - Αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 222 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 



 

[47] 
 

- Η νοµική αοριστία της αγωγής στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), αν το δικαστήριο για τη θεµελίωση 
της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου αρκέσθηκε σε στοιχεία λιγότερα ή 
αξίωσε περισσότερα εκείνων που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του 
δικαιώµατος. Αντίθετα το ορισµένο ή αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σε 
αυτή των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία 
(ποιοτική ή ποσοτική αοριστία) εκτιµά κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και δεν 
υπόκειται κατά τούτο η απόφασή του σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν αυτό έκρινε 
ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα µη διαλαµβανόµενα σε αυτή και 
ασκούντα ουσιώδη επιρροή στην περί του νόµω βασίµου της ή αντιθέτως έκρινε 
αόριστη την αγωγή επειδή δεν έλαβε υπόψη τέτοια γεγονότα, καίτοι διαλαµβάνονταν 
σε αυτή, οπότε µπορούν να θεµελιωθούν οι από το άρθρο 559 αριθ.8 και 14 ΚΠολ∆ 
λόγοι αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - 'Εγγραφα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 228 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη εγγράφων. Ιδιωτικά 
έγγραφα θεωρούνται και οι φωτογραφικές ή κινηµατογραφικές αναπαραστάσεις, 
φωνοληψίες και κάθε άλλη µη κανονική απεικόνιση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330, και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Υπαιτιότητα είναι ο 
ψυχικός δεσµός του δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζηµία οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος, δεν οφείλεται αποζηµίωση, ενώ, εάν 
διαπιστωθεί συντρέχον πταίσµα αυτού, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε το αρθ. 
300 ΑΚ, να µη επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό αυτής. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν ή αποκλείουν το συµπέρασµα 
να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη 
αιτία της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί είναι κρίση νοµική, 
αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας.  
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- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, δεχόµενο πραγµατικά γεγονότα 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο κατά την έννοια των άρθρων 
339 και 432- 465 επ. αποδεικτικό έγγραφο. Με την έννοια αυτή δεν αποτελούν 
έγγραφα εκείνα στα οποία αποτυπώνεται άλλο αποδεικτικό µέσο, όπως η αυτοψία και 
οι µάρτυρες (ΚΠολ∆ 339, 355 επ, 393 επ). 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού που έχει ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως για τη 
στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών 
για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προσκοµισθέντων µε επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, τα ποία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (Β' ολΑΠ 2/2008). Μη λήψη, πάντως, δεν 
συνάγεται από µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα τα έγγραφα, πλην εκείνου, 
στο οποίο αναφέρονται η αναιρετική αιτίαση.  
- Κατά το άρθρο 444 αρ. 3 ΚΠολ∆, ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και οι 
φωτογραφικές ή κινηµατογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη µη 
κανονική απεικόνιση. Στην έννοια των µη κανονικών απεικονίσεων περιλαµβάνεται 
κάθε υλική αποτύπωση οπτικών ή ακουστικών εντυπώσεων, που πραγµατοποιούνται 
µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο. Έτσι, σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη του άρθρου 
444 αρ. 3 ΚΠολ∆, θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα και οι βιντεοταινίες ή 
βιντεοκασέτες, οι οποίες και λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο µε τις 
προϋποθέσεις που λαµβάνεται υπόψη κάθε ιδιωτικό έγγραφο. Η περιεχόµενη σε 
βιντεοκασέτα δήλωση τρίτου αποτελεί µαρτυρία αυτού, η οποία δεν δόθηκε κατά τον 
οριζόµενο από τον νόµο τρόπο. Πρόκειται εποµένως για µη πληρούν τους όρους του 
νόµου αποδεικτικό µέσο, το οποίο επιτρεπτώς λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται 
συµπληρωµατικώς, εφόσον ανελέγκτως κρίνει το δικαστήριο της ουσίας και 
µνηµονεύει στην απόφασή του ότι δεν µπόρεσε να καταλήξει σε αποδεικτικό πόρισµα 
στον απαιτούµενο βαθµό της πλήρως δικανικής πεποιθήσεως από την αξιολόγηση 
µόνο των νοµίµων αποδεικτικών µέσων(ΚΠολ∆ 270 παρ. 2 εδ.), εκτός αν, κατά την 
αναιρετικώς ανέλεγκτη πάντοτε κρίση του, εκτιµήσει και βεβαιώσει ότι πρόκειται για 
αποδεικτικό µέσο, µαρτυρία τρίτου η οποία δόθηκε επίτηδες για να χρησιµοποιηθεί 
στην µεταξύ άλλων πολιτική δίκη. Για την κατά το άρθρο όµως 432 ΚΠολ∆ 
αναγνωσιµότητα της περιεχοµένης σε βιντεοκασέττα µαρτυρίας τρίτου είναι 
αναγκαία η αποτύπωσή της σε έγγραφο κείµενο, µε πιστοποίηση της ακρίβειας της 
µεταφοράς, χωρίς να υποχρεούται το δικαστήριο της ουσίας να διατάξει περί τούτων 
την διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης ή την κατ' άρθρο 254 ΚΠολ∆ επανάληψη της 
συζητήσεως της υποθέσεως. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσεως υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου, που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
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που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως "ζητήµατα" των 
οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί 
από την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί, που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση του 
δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα 
απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αγιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 297, 298, 300,330, 914, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 346, 339, 432, 444, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20,  
ΚΟΚ: 27, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 990, σχολιασµός Ιωάννης 
∆εληκωστόπουλος  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - 'Εγγραφα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 780 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πιστοποιητικά Προέδρου Κοινότητας. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 
∆ικαστικά τεκµήρια. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 περ. ι' του π.δ/τος 410/1995 "∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας" και την οµοίου περιεχοµένου διάταξη του άρθρου 106 παρ. 1 
περ. ι' του ν. 3463/2006, "Ο Πρόεδρος της Κοινότητας...ι) εκδίδει πιστοποιητικά 
προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δηµοτών". Από τις διατάξεις αυτές 
σαφώς προκύπτει ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει 
πιστοποιητικά περί του ότι κάποιο µέλος της κοινότητας είναι ο ιδιοκτήτης, νοµέας 
και επικαρπωτής κάποιου ακινήτου και, εποµένως πιστοποιητικό µε τέτοιο 
περιεχόµενο δεν αποτελεί απόδειξη περί αυτού.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι τα 
δικαστικά τεκµήρια µπορούν να συναχθούν από οποιοδήποτε έγγραφο, εποµένως και 
από δηλώσεις και βεβαιώσεις τρίτων, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία 
αυτές, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, συνετάγησαν προ ή 
κατά τη δίκη ειδικώς προς το σκοπό να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικό µέσο σε αυτή, 
γιατί έτσι γίνεται καταστρατήγηση των διατάξεων των άρθρων 396 επ. ΚΠολ∆ που 
αναφέρονται στο αποδεικτικό µέσο των µαρτύρων.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης της 
παραβίασης των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων 
ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας προσδίδει σε αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη 
ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που προσδίδει σ' αυτό ο νόµος, ενώ δε 
δηµιουργείται ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο συνεκτιµώντας ελεύθερα τα 
αποδεικτικά µέσα, κατά το άρθρο 340 ΚΠολ∆, αποδίδει µεγαλύτερη ή µικρότερη 
βαρύτητα σ' ένα από αυτά. Τα δηµόσια έγγραφα έχουν αυξηµένη αποδεικτική δύναµη 
και παράγουν πλήρη απόδειξη, κατά το άρθρο 438 ΚΠολ∆, µόνο ως προς όσα 
βεβαιώνονται σ' αυτά ότι έγιναν από πρόσωπο που συνέταξε τα έγγραφα ή ότι έγιναν 
ενώπιόν του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρµόδιο να κάνει 
αυτή τη βεβαίωση και όχι όταν εκτιµώνται ως δικαστικά τεκµήρια.  
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- Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν.δ/τος 105/1969 και ήδη του Ν. 1599/1986 παραδεκτά 
λαµβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκµήρια από τα δικαστήρια της ουσίας, εφόσον 
δεν προκύπτει ότι δόθηκαν για να χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη δίκη, επί της 
οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε 
υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν.  
- 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.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 533 παρ. 2 ΚΠολ∆, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
εφαρµόζει το νόµο που ίσχυε όταν δηµοσιεύτηκε η πρωτόδικη απόφαση. Εξάλλου, 
από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει, ότι, αν µετά τη δηµοσίευση της πρωτόδικης 
απόφασης δηµοσιεύθηκε νόµος που έχει αναδροµική δύναµη, τότε µόνο τον 
εφαρµόζει το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, όταν κατά ρητή αυτού διάταξη 
καταλαµβάνει και τις έννοµες σχέσεις, επί των οποίων εκδόθηκε οριστική απόφαση 
(ΟλΑΠ 654/1984 ΝοΒ 33.71).  
- Ο λόγος αναίρεσης στην περίπτωση της από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ πληµµέλειας 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 336, 395, 438, 533, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 100, 106, 114, 117,  
Νόµοι: 3463/2006,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 860 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική οµολογία. ∆ιορισµός πραγµατογνωµόνων. ∆ύναµη αποδεικτικών µέσων. 
Ένορκες βεβαιώσεις. Ισχύς προσωρινού δεδικασµένου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 339 και 352 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η δικαστική 
οµολογία, που αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που οµολόγησε, είναι 
εκείνη που έγινε ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση ή του 
εντεταλµένου δικαστή, ενώ κάθε άλλη οµολογία, όπως και εκείνη που έγινε στα 
πλαίσια άλλης δίκης (πολιτικής ή ποινικής), είναι εξώδικη και εκτιµάται ελεύθερα 
από το δικαστήριο.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 368 ΚΠολ∆ "Το δικαστήριο µπορεί να διορίσει ένα 
ή περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει, ότι πρόκειται για ζητήµατα που 
απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης" (παρ. 1). "Το 
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δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγµατογνώµονες, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος 
και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης" (παρ. 2). Εκ τούτων 
συνάγεται, ότι η συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και µη ελεγχόµενη αναιρετικώς 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη της 
χρησιµοποίησης του αποδεικτικού αυτού µέσου, µε εξαίρεση την περίπτωση, κατά 
την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης 
και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς "ειδικές" γνώσεις επιστήµης ή 
τέχνης, όπως αναφέρεται στο µεταγλωτισµένο στη δηµοτική κείµενο του άνω άρθρου 
368 παρ. 2 ΚΠολ∆, αλλά "ιδιάζουσες" τέτοιες γνώσεις, όπως αναφέρεται στο 
υπερισχύον, κατά το άρθρο 36 παρ. 3 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1406/1983, κείµενο 
της καθαρεύουσας της εν λόγω διάταξης, οπότε οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να 
διορίσει πραγµατογνώµονα ή πραγµατογνώµονες. Εποµένως, εάν 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, ρητώς ή 
σιωπηρώς, σχετικού αιτήµατος αυτού, δεν δηµιουργεί λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 
559 ΚΠολ∆.  
- Ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη, που δεσµευτικά γι' 
αυτό, καθορίζει ο νόµος και δεν θεµελιώνεται ο λόγος, αυτός όταν το δικαστήριο, 
εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 340 
ΚΠολ∆), αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, που κατά το νόµο έχουν την ίδια 
αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία. Εξάλλου, από την 
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 340 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι η αξιοπιστία των µαρτύρων 
και η εκτίµηση των όσων καταθέτουν ανήκει στην κυριαρχική και ανέλεγκτη εξουσία 
του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, εκτιµώντας τις αποδείξεις, µπορεί να αποδώσει 
σε καταθέσεις κάποιων µαρτύρων µεγαλύτερη βαρύτητα και αξιοπιστία από 
καταθέσεις άλλων µαρτύρων.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 226 παρ. 2, 270 παρ.1 και 2, 341 παρ. 1, 2 και 3, και 
524 παρ.1 ΚΠολ∆, όπως ίσχυαν πριν το Ν. 2915/2001, προκύπτει ότι επί υποθέσεως 
δικαζοµένης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία, 
αν ο Πρόεδρος µε πράξη του, που καταχωρίζεται στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα 
της αγωγής, ορίσει, ότι η απόδειξη θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 341 ΚΠολ∆, 
τότε ένορκες βεβαιώσεις µαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, 
ληφθείσες για να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικό µέσο στη δίκη αυτή, δεν 
λαµβάνονται υπόψη, ως µη παραδεκτά αποδεικτικά µέσα, ούτε στον πρώτο βαθµό 
ούτε στο δεύτερο, ουδέ καν για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Η ένορκη 
βεβαίωση όµως που δόθηκε στα πλαίσια άλλης δίκης δεν αποτελεί µεν ιδιαίτερο 
αποδεικτικό µέσο στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί, κατά τα ανωτέρω, προδικαστική 
απόφαση, αλλά δεν στερείται παντελώς αποδεικτικής αξίας, διότι εκτιµάται, εφόσον 
συγχωρείται η εµµάρτυρη απόδειξη, ως έγγραφο, προς συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων.  
- Από το 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 339, 340, 352, 368, 524, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 695, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 137 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική οµολογία. Ένορκες βεβαιώσεις. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τα άρθρα 339 και 352 παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι, δικαστική είναι όχι κάθε 
οµολογία, αλλά εκείνη που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου από τον αντίδικο εκείνου 
που φέρει το βάρος επίκλησης και απόδειξης του αµφισβητούµενου και επιβλαβούς 
για τον οµολογούντα γεγονότος µε σκοπό αποδοχής του και είναι σαφής και 
ορισµένη.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 270 
ΚΠολ∆, όπως, ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της µε το άρθρο 12 του ν. 
2915/2001 και έχει στην περίπτωση που πρόκειται εφαρµογή σύµφωνα µε το άρθρο 
38 του ίδιου ν.2915/2001 (ΑΠ 1253/2005 Ελ∆νη 48,1043), το δικαστήριο 
(πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο) λαµβάνει υπόψη ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 
Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου µόνο αν έχουν συνταχθεί πριν από τη δικάσιµο και 
µετά προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
δικάσιµο. Όταν όµως αυτές έχουν ληφθεί στα πλαίσια άλλης δίκης, δεν συνιστούν 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά απλά έγγραφα, που εκτιµώνται για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ολΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997), όχι δε 
και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν άρνηση 
αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν επιχειρήµατα νοµικά 
ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων 
(OλΑΠ 469/1984).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού εγγράφου µε την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 του ΚΠολ∆, µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς 
διαφορετικά από εκείνα, που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Παραµόρφωση, κατά 
την έννοια της άνω διάταξης συντρέχει όταν υπάρξει διαγνωστικό σφάλµα του 
δικαστηρίου της ουσίας, δηλαδή λάθος στην ανάγνωση του κειµένου του εγγράφου 
(OλΑΠ1/1999). Η παραµόρφωση µπορεί να γίνει θετικά, µε τη µεταβολή του 
κειµένου του εγγράφου ή αρνητικά µε την παράλειψη χρήσιµων περικοπών και το 
ζήτηµα πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδη πραγµατικό ισχυρισµό.  
- 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 
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του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π), 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. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 339, 352, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Πραγµατογνωµοσύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 107 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αντικατάσταση πραγµατογνώµονα. 
- Όπως προκύπτει από την από βεβαίωση της δικαστικής επιµελήτριας, ο διορισθείς 
πραγµατογνώµονας έχει µετοικήσει σε άγνωστη διεύθυνση και δεν κατέστη δυνατόν 
να του κοινοποιηθεί η άνω απόφαση του ∆ικαστηρίου τούτου που τον διόρισε 
πραγµατογνώµονα. Ως εκ τούτου, κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου, συντρέχει 
εύλογη αιτία αντικατάστασης του ανωτέρω πραγµατογνώµονος , προκειµένου να 
καταστεί εφικτή η διενέργεια της διαταχθείσης πραγµατογνωµοσύνης. Πρέπει, 
εποµένως, να γίνει δεκτή η αίτηση και ως βάσιµη κατ΄ ουσίαν και να διορισθεί νέος 
πραγµατογνώµονας από τον οικείο κατάλογο, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο 
διατακτικό. ∆ιάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί στην παρούσα 
ελλείψει αιτήµατος 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 686 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - Αλλοδαπές αποφάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 531 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο και εκτελεστότητα αλλοδαπών αποφάσεων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 323 αριθ. 3 ΚΠολ∆, που έχει κατά το άρθρο 905 αριθ. 4 
του ίδιου Κώδικα εφαρµογή και όταν πρόκειται για απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου 
που αφορά την προσωπική κατάσταση, προκύπτει ότι προϋπόθεση για την 
αναγνώριση δεδικασµένου από τέτοια απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου είναι ότι, ο 
διάδικος που νικήθηκε δεν στερήθηκε το δικαίωµα της υπερασπίσεως και γενικά της 
συµµετοχής στη δίκη, εκτός αν η στέρηση έγινε σύµφωνα µε διάταξη που ισχύει και 
για τους υπηκόους του κράτους στο οποίο ανήκει το δικαστήριο που εξέδωσε την 
απόφαση. Η στέρηση δικαστικής προστασίας και η απαγόρευση συµµετοχής στη 
δίκη, οσοδήποτε και εάν επεκτείνεται στους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς, πρέπει να 
έχει τέτοια φύση και έκταση, ώστε, αν ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες, να µην 
εµφανίζεται ο αλλοδαπός δικαστής ότι δίκασε άκριτους όλους εκείνους που είχαν 
έννοµο συµφέρον να ακουσθούν, είτε είναι είτε δεν είναι ιθαγενείς της Πολιτείας (βλ. 
ΑΠ 1383/1987 ΕΕΝ 1988. 745). Εξάλλου, η αξιολογική κρίση για το αν οι 
πραγµατικές συνθήκες που συγκροτούν τη διαδικασία στο αλλοδαπό δικαστήριο, 
αποτελούν ή όχι τη νοµική έννοια της στερήσεως από το διάδικο που νικήθηκε από το 
δικαίωµα της υπερασπίσεώς του είναι νοµικό ζήτηµα και ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο (ΑΠ 1383/1987 ο.π.).  
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- Κατά τις διατάξεις των παρ. 33.15 (Ι) (α) και (ii) και 33.7 (Ι) (α) και (ii) της 
Ordinary Cause Rules 1993, Περί Πρωτοδικείων Σκωτίας, σε κάθε υπόθεση 
οικογενειακής φύσεως ο πρωτοδίκης δύναται ανά πάσα στιγµή να διατάσσει την 
κοινοποίηση της αγωγής περί πατρότητας τέκνων στα πρόσωπα που κρίνει ότι 
απαιτείται, και εφόσον αποφασίσει ο ενάγων (ή διαταχθεί) να κλητευθούν τρίτα 
πρόσωπα η κλήτευση αυτή γίνεται σε ένα συγγενή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 323, 905, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 981 
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 204 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Από το άρθρο 315 ΚΠολ∆, ορίζεται ότι αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της 
απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά, ή το διατακτικό της διατυπώθηκε 
κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το ∆ικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το 
ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του. 
Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι η διόρθωση της απόφασης προϋποθέτει, ότι 
κατά τη σύνταξη της παρεισέφρησαν από παραδροµή σφάλµατα, τα οποία οφείλονται 
σε ασυµφωνία µεταξύ ηθεληµένου και του διατυπωθέντος στην απόφαση ή σε 
µαθηµατικό υπολογισµό, ή ότι το διατακτικό διατυπώθηκε από παραδροµή ελλιπώς ή 
ανακριβώς. ώστε να µην αποδίδεται σε αυτό η διατυπωθείσα στο σκεπτικό βούληση 
του ∆ικαστηρίου (βλ. ΑΠ 1400/1980, ΝοΒ 29.691, ΕφΑθ 8420/1984 ∆. 16.141, 
ΕφΑθ 1837/1983, ∆. 15.599). Αντικείµενο της διόρθωσης είναι οι παραδροµές του 
∆ικαστηρίου, υπάρχει δε παραδροµή όταν η διατύπωση της απόφασης δεν αποδίδει 
αυτό το οποίο πράγµατι είχε σκεφθεί το ∆ικαστήριο κατά τη σύνταξή της (βλ. Κ. 
Μπέη, ΕρµΚΠολ∆, άρθρο 315, σελ. 1287 και τις εκεί παραποµπές). Τα ανωτέρω 
σφάλµατα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο της 
απόφασης και των στοιχείων της δίκης, µε τα οποία ορίζεται το περιεχόµενο αυτής, 
από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα λοιπά δικόγραφο των διαδίκων, σε τρόπο ώστε 
να αποκλείεται η διόρθωση µε βάση νέα στοιχεία (βλ. Κ. Μπέη. ο.π., σελ. 1287, 
ΕφΑθ 8420/1984 ο.π.). Εξάλλου σε διόρθωση-συµπλήρωση υπόκειται οποιοδήποτε 
τµήµα της απόφασης, στα προεισαγωγικά, στο σκεπτικό, ακόµη και το διατακτικό 
αυτής.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 παρ. 1, 2 ΚΠολ∆, η συζήτηση στο ακροατήριο 
γίνεται κατά τη διαδικασία µε την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται ή 
ερµηνεύεται, αφού κληθούν, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση, όλοι οι 
διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση, αν δε τη διόρθωση την προκαλεί το 
∆ικαστήριο αυτεπαγγέλτως, η κλήση των διαδίκων γίνεται µε την επιµέλεια της 
Γραµµατείας του ∆ικαστηρίου. Αν κατά τη συζήτηση δεν εµφανίζεται κάποιος 
διάδικος που κλητεύθηκε νόµιµα, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι 
οι διάδικοι, χωρίς να ορίζονται παράβολο και έξοδα ερηµοδικίας, δεδοµένου ότι δεν 
επιτρέπεται κατά της απόφασης αυτής ανακοπή ερηµοδικίας (άρθρο 319 ΚΠολ∆, βλ. 
και ΕφΑθ 1378/1978 Αρχ Ν 29. 252). Από τα από 31-8-2009 και 8-9-2009 
αποδεικτικά επιδόσεως των επιµελητού ∆ικαστηρίων ΧΧΧ και ΧΧΧ αντίστοιχα, 
προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 12-8-2009 και µε αριθµ. 2172/2009 πράξης 
του Προέδρου του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο περιλαµβάνει 
ορισµό δικασίµου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιµο που αναφέρεται στην 



 

[55] 
 

αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα στους αναφερόµενους στην 
προς διόρθωση απόφαση ενάγοντα και εναγοµένη αντίστοιχα, εκ των οποίων, ο µεν 
ενάγων εµφανίστηκε, η δε εναγόµενη δεν εµφανίστηκε κατά την εκφώνηση της 
υπόθεσης κατά τη σειρά του πινακίου, χωρίς να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο 
δικηγόρο όπως υποχρεούνται και πρέπει να δικαστούν ερήµην. Το ∆ικαστήριο 
ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν και αυτοί 
παρόντες (αρθρ. 318 παρ. 2 KΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 318, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1010 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 315 ΚΠολ∆, η οποία, κατά το άρθρ. 573 ΚΠολ∆, 
εφαρµόζεται και στην αναιρετική διαδικασία, 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 εκδόσει, 
µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει, µε νέα 
απόφασή του. Κατά δε τη διάταξη του άρθρ. 318 παρ. 1 ΚΠολ∆, η συζήτηση στο 
ακροατήριο γίνεται κατά τη διαδικασία, µε την οποία εκδόθηκε η απόφαση που 
διορθώνεται και αφού κληθούν, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση, 
όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση και κατά την παράγραφο 2 της ίδιας 
διάταξης, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης δεν εµφανίζεται κάποιος διάδικος που 
κλητεύθηκε νόµιµα η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Αρµοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 117 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιοικητικές συµβάσεις. Αρµοδιότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγµατος, στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας ως και στα τακτικά ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές 
διαφορές, όπως νόµος ορίζει, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Σε εκτέλεση της ως άνω συνταγµατικής διατάξεως, εκδόθηκε ο νόµος 
1406/1983. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 § 2 περ. ι' αυτού, στη δικαιοδοσία των 
τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων υπάγονται οι διοικητικές διαφορές ουσίας, 
τέτοιες, δε, θεωρούνται και οι διαφορές, οι οποίες αναφύονται κατά την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας που αφορά τις διοικητικές συµβάσεις, δηλαδή εκείνες οι διαφορές, οι 
οποίες ανακύπτουν από διοικητική σύµβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερµηνεία 
και την εκτέλεση αυτής ή σε οιανδήποτε παρεπόµενη της συµβάσεως αξίωση. 
Εξάλλου, ως διοικητική χαρακτηρίζεται µία σύµβαση όταν: α) ένα, τουλάχιστον, από 
τα συµβαλλόµενα µέρη είναι το ∆ηµόσιο (ή Ν.Π.∆.∆. που ασκεί δηµόσια εξουσία), β) 
το αντικείµενο της συµβάσεως σχετίζεται µε την άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας ή 
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εξυπηρετεί δηµόσιο σκοπό και γ) η κατάρτιση και η εκτέλεση της συµβάσεως 
διέπονται, εν µέρει, τουλάχιστον, από κανόνες διοικητικού δικαίου ή έχουν 
περιληφθεί σε αυτήν, πρόσθετοι όροι, οι οποίοι καθιστούν υπερέχουσα τη θέση του 
∆ηµοσίου (ή του Ν.Π.∆.∆.) έναντι του αντισυµβαλλόµενου µέρους, µη 
προσιδιάζουσα στο συµβατικό δεσµό, ως αυτός ορίζεται κατά τις διατάξεις του 
ιδιωτικού δικαίου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν υπέρ του ∆ηµοσίου (ή του 
Ν.Π.∆.∆.) εξαιρετικό συµβατικό καθεστώς, µε δυνατότητα µονοµερούς επεµβάσεως 
στη σύµβαση και επιβολής κυρώσεων. Αντιθέτως, συµβάσεις, οι οποίες δεν 
συγκεντρώνουν τα ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία αποτελούν ιδιωτικές διαφορές και 
υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών Πολιτικών ∆ικαστηρίων, κατ' εφαρµογή 
των διατάξεων των άρθρων 94 §3 του Συντάγµατος και 1 περ. α' ΚΠολ∆ (ΑΠ 
1671/2008, ΑΠ 1649/2007 ∆ΕΕ 2008.995).  
∆ιατάξεις: 
Σ: 94, 
ΚΠολ∆: 1, 
Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Υλική αρµοδιότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1139 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση αδίκως καταδικασθέντος από ποινικό δικαστήριο. Αρµόδιο δικαστήριο 
για την επιδίκαση της διαφοράς. 
- Κατά άρθρο 93 του Συντάγµατος "τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, 
πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται µε ειδικούς νόµους", ενώ µε τα άρθρα 94 95 
και 96 αυτού (Συντάγµατος), ορίζεται η δικαιοδοσία του καθενός από τα παραπάνω 
δικαστήρια. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 7 παρ. 4 του Συντάγµατος "νόµος ορίζει µε 
ποιους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζηµίωση σε 
όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν άδικα ή παράνοµα ή µε άλλο τρόπο 
στερήθηκαν παράνοµα την προσωπική τους ελευθερία". Κατά την έννοια της 
συνταγµατικής αυτής διατάξεως, η παροχή αποζηµιώσεως µε δικαστική απόφαση σε 
όσους προφυλακίστηκαν ή καταδικάστηκαν ή στερήθηκαν την ελευθερία τους 
προϋποθέτει τη διάγνωση από δικαστήριο του αδίκου 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), εντεταγµένου στη διαδικασία 
της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που 
καθορίζονται από τον κοινό νοµοθέτη. Ο τελευταίος, δεν µπορεί πάντως να αναθέσει 
τη διάγνωση αυτή σε δικαστήρια άλλης δικαιοδοσίας, όπως είναι τα πολιτικά 
δικαστήρια, ενόψει του εκτεθέντος παραπάνω οργανωτικού συστήµατος χωριστών 
δικαιοδοσιών που εγκαθιδρύει το Σύνταγµα. Περαιτέρω, στο άρθρο 3 του 7ου 
πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. που κυρώθηκε και κατέστη εσωτερικό δίκαιο, µε το ν. 
1705/1987, ορίζεται ότι: "όταν ένα πρόσωπο καταδικάστηκε µε αµετάκλητη απόφαση 
για αξιόποινη πράξη και η καταδίκη αυτή ακυρωθεί ή όταν στο πρόσωπο αυτό 
απονεµηθεί χάρη µε βάση ένα νέο ή µεταγενέστερο της απόφασης γεγονός, που 
αποδεικνύει άµεσα ότι υπήρχε δικαστική πλάνη, τότε το πρόσωπο που υποβλήθηκε 
σε ποινή, η οποία ήταν αποτέλεσµα αυτής της καταδίκης, θα αποζηµιώνεται σύµφωνα 
µε το νόµο ή την πρακτική που ακολουθείται στο Κράτος για το οποίο πρόκειται, 
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εκτός αν αποδειχθεί ότι η µη έγκαιρη αποκάλυψη του άγνωστου γεγονότος οφείλεται 
ολικά ή µερικά σ' αυτό το πρόσωπο".  
Περαιτέρω κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά 
δικαιώµατα, που κυρώθηκε και κατέστη εσωτερικό δίκαιο µε το ν. 2464/1997 "κάθε 
πρόσωπο, θύµα παράνοµης σύλληψης ή κράτησης, έχει δικαίωµα αποζηµίωσης".  
Εξάλλου, µε τα άρθρα 533 έως 540 και 544 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας που 
περιέχονται στο τρίτο κεφάλαιο και υπό τον τίτλο "Αποζηµίωση εκείνων που άδικα 
καταδικάστηκαν ή κρατήθηκαν προσωρινά", τα οποία τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 
26 του ν. 2915/2001, στην Εισηγητική έκθεση του οποίου αναφέρεται ότι ο 
νοµοθέτης θεώρησε αναγκαία την εναρµόνιση της νοµοθεσίας, που διέπει την 
αποζηµίωση όσων καταδικάστηκαν ή κρατήθηκαν και µετέπειτα αθωώθηκαν, µε το 
Σύνταγµα και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις που έχει επικυρώσει η χώρα µας, και 
συγκεκριµένα µε τις διατάξεις του όρθρου 7 παρ. 4 του Συντάγµατος, 5 παρ. 5 της 
Ε.Σ.∆.Α. 9 παρ. 5 και 14 παρ. 6 του ∆ιεθνούς Συµφώνου του Ο.Η.Ε. για τα Ατοµικά 
και Πολιτικά δικαιώµατα, ορίζονται τα εξής: Α) άρθρο 533. 1. "Έχουν δικαίωµα να 
ζητήσουν από το ∆ηµόσιο αποζηµίωση: α) οι προσωρινά κρατηθέντες που 
αθωώθηκαν αµετάκλητα. µε βούλευµα ή απόφαση δικαστηρίου, β) οι κρατηθέντες µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία µετέπειτα εξαφανίστηκε. 2. Όσοι κρατήθηκαν λόγω 
καταδίκης ή κρατήθηκαν προσωρινά κατά την παρ. 1, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν 
αποζηµίωση και αν ακόµη έχουν απαλλαγεί επειδή, µολονότι τέλεσαν την πράξη, δεν 
τους επιβλήθηκε ποινή για οιανδήποτε λόγο". Β) άρθρο 535. "Το δηµόσιο δεν έχει 
υποχρέωση για αποζηµίωση αν εκείνος που καταδικάστηκε ή κρατήθηκε προσωρινά 
έγινε από πρόθεση υπαίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής του κράτησης". Γ) 
άρθρο 536 " 1. Σχετικά µε την υποχρέωση του δηµοσίου για αποζηµίωση 
αποφαίνεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση, µε ιδιαίτερη 
ταυτόχρονη απόφαση, ύστερα από προφορική ή γραπτή αίτηση εκείνου που 
αθωώθηκε και αφού προηγουµένως ο αιτών και ο εισαγγελέας ακουστούν, 2. Σε 
περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση εκείνου που αθωώθηκε, του επιδικάζεται κατ' 
αποκοπή ηµερήσια αποζηµίωση συνολικά για τεκµαρτή περιουσιακή ζηµία και ηθική 
βλάβη, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των 3000 δρχ. ή 8,804 ευρώ, ούτε 
ανώτερη από 10.000 δρχ. ή 29,347 ευρώ την ηµέρα και της οποίας το ύψος 
προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη και η οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση 
του δικαιούχου. Το κατώτερο και ανώτερο ύψος της αποζηµίωσης µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. 
∆) άρθρο 537, 1. Εκείνος που ζηµιώθηκε µπορεί να υποβάλει και αργότερα αίτηση 
για αποζηµίωση στο ίδιο δικαστήριο. 2. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραδίδεται 
στον εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο ή από την κοινοποίηση 
στον προσωρινά κρατούµενο του απαλλακτικού βουλεύµατος ή της απαλλακτικής 
απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του. Η παραπάνω προθεσµία δεν παρατείνεται λόγω 
αποστάσεως. Η αίτηση εισάγεται στο δικαστήριο ή στο συµβούλιο που συγκαλείται 
εκτάκτως για την εκδίκαση της κατά το δυνατό σε µία από τις πρώτες εργάσιµες 
ηµέρες µετά την παράδοση της αίτησης. 3- Το δικαστήριο αποτελείται κατά 
προτίµηση από τους ίδιους δικαστές που αποφάνθηκαν για την ποινική υπόθεση. Ε) 
άρθρο 538 "Απόφαση που αναγνωρίζει υποχρέωση του δηµοσίου για αποζηµίωση, αν 
εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των αρθρ. 536 και 537 είναι άκυρη. ΣΤ), 
άρθρο 539. "1. Αν αναγνωριστεί από το ποινικό δικαστήριο µόνο υποχρέωση για 
αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο, χωρίς να επιδικαστεί αποζηµίωση, ή αν η 
επιδικασθείσα αποζηµίωση κρίνεται από τον δικαιούχο ανεπαρκής για να καλύψει το 
σύνολο της ζηµίας του ή από το ∆ηµόσιο κρίνεται υπερβολική, οι διάδικοι µπορούν 
να εγείρουν αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια, κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. 
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ΚΠολ∆, που δεν µπορούν να εξετάσουν πάλι την ύπαρξη αυτής της υποχρέωσης για 
τον ακριβή προσδιορισµό του ποσού της αποζηµίωσης. Μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις µπορεί το δικαστήριο να υπερβεί το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 536. 2. Η αξίωση παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια από την ηµέρα που 
έγινε αµετάκλητη η απόφαση για την ποινική υπόθεση". Ζ) άρθρο 540.1. 
"Αντικείµενο της αξίωσης για αποζηµίωση στα πολιτικά δικαστήρια είναι κάθε είδους 
ζηµία που προκλήθηκε από την ολική ή µερική εκτέλεση της ποινής ή της 
προσωρινής κράτησης στην περιουσιακή κατάσταση εκείνου που ζηµιώθηκε και η 
ηθική βλάβη που υπέστη" και Η) άρθρο 544 "Στις διατάξεις των άρθρων 533-542, ως 
δικαστήριο και απόφαση νοούνται και τα δικαστικά συµβούλια και τα βουλεύµατα 
τους". Με τις 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 (άρθρα 94, 95 και 96), ότι αρµόδιο δικαστήριο για τη 
διάγνωση του άδικου ή παράνοµου 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 δε πολιτικά 
δικαστήρια είναι αρµόδια, µόνο για τον προσδιορισµό του ύψους της ζηµίας και την 
επιδίκαση της ανάλογης αποζηµίωσης ή χρηµατικής ικανοποίησης, στις περιπτώσεις 
που το ποινικό δικαστήριο έχει µεν αναγνωρίσει τη σχετική υποχρέωση του 
∆ηµοσίου, αλλά δεν έχει προσδιορίσει το ύψος της αποζηµίωσης, ή προσδιόρισε αυτή 
και το ύψος της δεν βρίσκει σύµφωνο τον δικαιούχο ή το υπόχρεο ∆ηµόσιο. Και 
τούτο διότι ο ποινικός δικαστής, ο οποίος έχει πλήρη γνώση της διεξαχθείσης ενώπιον 
του ποινικής διαδικασίας, εκτιµώντας τις συνθήκες και όλες τις προσκοµισθείσες 
αποδείξεις, είναι ο πλέον κατάλληλος για να αποφανθεί για την υποχρέωση ή µη του 
∆ηµοσίου προς αποζηµίωση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 4,  
ΚΠ∆: 533 - 542, 544, 
Νόµοι: 2464/1997, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 7645 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά µέτρα. Συνοπτική αιτιολογία. ∆ιαδοχικές συµβάσεις ορισµένου 
χρόνου. Επείγουσα περίπτωση και επικείµενος κίνδυνος. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 691 ΚΠολ∆, όπως αυτή 
προστέθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 4055/2012 «για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη 
διάρκεια αυτής» η εκδιδόµενη απόφαση επί των ασφαλιστικών µέτρων απόφαση 
περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούµενου 
δικαιώµατος και τη συνδροµή ή µη επικείµενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης. 
- Οι αιτούντες προσλήφθηκαν και εργάσθηκαν στο καθ' ου µε αλλεπάλληλες 
συµβάσεις, χαρακτηριζόµενες ως συµβάσεις ορισµένου χρόνου, απασχολούµενοι στη 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας του καθ' ου και δη ο πρώτος εξ αυτών ως εργάτης 
καθαριότητας και οι λοιποί ως οδηγοί απορριµατοφόρων οχηµάτων. Ωστόσο, παρά το 
γεγονός ότι προσλήφθηκαν µε τις ως άνω συµβάσεις, στην πραγµατικότητα 
απασχολήθηκαν προκειµένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του καθ' ου, 
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απασχολούµενοι σε θέση µονίµου υπαλλήλου, υπό τις εντολές και οδηγίες αυτού και 
των οργάνων του, που ασκούσαν εποπτεία και καθόριζαν τον τόπο, τον τρόπο και το 
χρόνο της εργασίας τους, υποχρεούµενοι αυτοί να συµµορφώνονται µε αυτούς και να 
δέχονται τον έλεγχο, τόσο για την τήρηση των εντολών και οδηγιών όσο και για την 
επιµελή εκτέλεση της εργασίας τους, προσερχόµενοι στην υπηρεσία τους καθηµερινά 
σε συγκεκριµένο ωράριο, όπως και οι µόνιµοι υπάλληλοι του καθ' ου. Συνεπώς, οι 
αιτούντες συνδέονται µε το τελευταίο µε την έννοµη σχέση της συµβάσεως 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου µε όλες τις περαιτέρω συνέπειες του 
στοιχείου της εξάρτησης και όχι της συµβάσεως ορισµένου χρόνου, η οποία 
καταρτίστηκε µε πρόθεση καταστρατήγησης της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 3 Ν. 
2112/1920, που επιτελεί τους σκοπούς της κοινοτικής οδηγίας 1999/70/ Ε.Κ.. 
Συνεπώς, δεν υφίστατο αντικειµενικός λόγος για την ανανέωση των «ορισµένου 
χρόνου» συµβάσεων, τέτοια δε, χωρίς αντικειµενικό λόγο, ανανέωση συνιστά 
κατάχρηση, η οποία πρέπει να εξαλειφθεί και να τύχει εφαρµογής το άρθρο 8 παρ. 3 
Ν. 2112/1920, χωρίς την εφαρµογή του οποίου -ελλείψει άλλου αποτελεσµατικού 
προς τούτο µέτρου - δεν είναι δυνατή η εξάλειψη της. Τέλος, πιθανολογήθηκε η 
ύπαρξη επείγουσας περίπτωσης και επικείµενου κινδύνου για τους αιτούντες, από τη 
µη συνέχιση της εργασιακής τους σχέσης µε το καθ' ου, καθόσον, µέχρι την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως από το παρόν δικαστήριο, επί της κύριας αγωγής που θα 
ασκήσουν, θα αποστερούνται του τακτικού τους µισθού, που αποτελεί και το 
µοναδικό µέσο βιοπορισµού τους, ενόψει µάλιστα και των επικρατουσών, όχι 
ευνοϊκών στην αγορά εργασίας σήµερα συνθηκών. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 281, 648 επ., 671, 
ΚΠολ∆: 686 επ.,., 691, 
ΕισΝΑΚ: 38, 
Νόµοι: 2112/1920, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 180 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής απαγωγή παιδιών. ∆ιαδικασία ασφαλιστικών µέτρων. ∆εν αρκεί η απλή 
πιθανολόγηση των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά, αλλά απαιτείται 
πλήρης δικανική πεποίθηση. 
- Η αστική διαφορά από τη διεθνή απαγωγή παιδιών, για την οποία προβλέπουν οι 
διατάξεις της από 25-10-1980 Σύµβασης της Χάγης για τα αστικά θέµατα απαγωγής 
παιδιών, που κυρώθηκε µε το Ν. 2102/1992 «Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα 
αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών» και του υπ’ αριθ. 2201/27-11-2003 
Κανονισµού του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη «διεθνή δικαιοδοσία 
και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές 
γονικής µέριµνας» δεν είναι ασφαλιστικό µέτρο µε την έννοια του άρθρου 682 του 
ΚΠολ∆ αλλά για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας εκδικάζεται κατά τη 
διαδικασία του επείγοντος χαρακτήρος (άρθρο 2 και 11 παρ. 2 του Ν. 2102/1992), 
που κατά τα ισχύοντα στην Ελλάδα είναι η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων 
(άρθρα 682 και επ.), η οποία ως διαδικασία επείγοντος χαρακτήρα ανταποκρίνεται 
στις σχετικές επιταγές του άνω Κανονισµού (βλ. Χαρ. Απαλαγάκη: Οι ρυθµίσεις του 
Κανονισµού 2201/2003 «για τη διεθνή απαγωγή παιδιών», Αρµ 2005, σελ. 1015 και 
επ. ιδίως σελ. 1021 και τις εκεί παραποµπές στη νοµολογία, Βούλγαρη: Η σύµβαση 
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της Χάγης του 1980, ΝοΒ 38, σελ. 14 επ. ιδίως 21 και 22). Η σχετική απόφαση τέµνει 
οριστικά τη διαφορά της παράνοµης διεθνούς απαγωγής παιδιών η οποία 
διαχωρίζεται και σαφώς διακρίνεται για την αυτοτέλειά της µε την αντίστοιχη 
διαφορά της υπόθεσης της επιµέλειας των παιδιών των άρθρων 16 και 17 της 
Συµβάσεως (ΟλΑΠ 754/1986 ΝοΒ 35. 380, ΑΠ 1382/1995 Ελ∆νη 39. 540, 
Βαθρακοκοίλης ΕΡΝΟΜΑΚ Τοµ. Ε, Οικογ.∆ικ., σελ. 973, ΕφΑΘ 8468/2007 Ελ∆νη 
2008.1697, ΕφΠατρ 697/2006 Αχ.Νοµ. 2007.204, ΕφΘεσ. 101/2006 Αρµ. 2007.609, 
ΕφΛαρ 613/2001 Ελ∆νη 2003. 511, Χαρ. Απαλαγάκη, ∆. 34. 650) και υπόκειται 
συνεπώς σε έφεση (ΟλΑΠ 251/1986 ό.π., ΑΠ 1382/1995 ό.π. Κ. Παπαδόπουλου, 
Αγωγές Οικογενειακού ∆ικαίου, έκδ. 2003 Τοµ. Β’, σελ. 309, Βαθρακοκοίλης 
όπ.παρ. ΕφΘεσ 3662/1996 Ελ∆νη 38. 854).  
- Κατά το άρθρο 690 παρ. 2 του ΚΠολ∆ σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά 
µέτρα είναι υποχρεωτική η προαπόδειξη και αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισµών. 
Η εφαρµογή της διάταξης αυτής όµως ως προς τις θεσπιζόµενες δυνατότητες του 
δικαστηρίου να αποφασίζει µε βάση την πιθανολόγηση των ισχυρισµών των διαδίκων 
αποκλείεται από την ως άνω ∆ιεθνή Σύµβαση της Χάγης από την οποία επιβάλλεται 
στο δικαστή να αποφασίζει επί των εν λόγω διαφορών κατά πλήρη δικανική 
πεποίθηση, που σχηµατίζεται µε βάση τους λοιπούς κανόνες που διέπουν τη 
διαδικασία αυτή και όχι απλώς µε πιθανολόγηση, όπως συνάγεται ιδίως από τις 
διατάξεις των άρθρων 12-24 της Σύµβασης, που στις προβλεπόµενες σε αυτά 
περιπτώσεις κάνουν λόγο για απόδειξη (και όχι απλώς πιθανολόγηση) των 
περιστατικών που αξιώνουν για την εφαρµογή τους (βλ. ΑΠ 1382/1995 ό.π.). 
Εποµένως η εκκαλουµένη απόφαση που αποφάνθηκε µε βάση απλή πιθανολόγηση 
των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά και όχι κατά πλήρη δικανική 
πεποίθηση, εσφαλµένα εφάρµοσε το νόµο και ο συναφής πρώτος λόγος της έφεσης 
είναι βάσιµος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΚ) 2201/2003 «Σε περίπτωση 
παράνοµης µετακίνησης ή κατακράτησης του παιδιού, τα δικαστήρια του κράτους 
µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την 
παράνοµη µετακίνηση ή κατακράτησή του διατηρούν την αρµοδιότητά τους έως ότου 
το παιδί έχει αποκτήσει συνήθη κατοικία σε άλλο κράτος µέλος, και: α) κάθε 
πρόσωπο, ίδρυµα ή οργάνωση που έχει δικαίωµα επιµέλειας έχει συγκατατεθεί στη 
µετακίνηση ή κατακράτηση, ή β) το παιδί έχει διαµείνει σε αυτό το άλλο κράτος 
µέλος για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους αφότου το πρόσωπο, το ίδρυµα ή 
οιαδήποτε άλλη οργάνωση που έχει δικαίωµα επιµέλειας γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει τον τόπο στον οποίο ευρίσκεται το παιδί και το παιδί έχει ενταχθεί στο νέο 
περιβάλλον του, συντρέχει δε µια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: i) εντός ενός 
έτους αφότου ο δικαιούχος της επιµέλειας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τον τόπο 
στον οποίο ευρίσκεται το παιδί, δεν έχει υποβληθεί αίτηση επιστροφής ενώπιον των 
αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους στο οποίο έχει µετακινηθεί ή κατακρατείται το 
παιδί, ii) έχει ανακληθεί αίτηση επιστροφής την οποία υπέβαλε ο δικαιούχος της 
επιµέλειας, και δεν έχει υποβληθεί νέα αίτηση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται 
στο σηµείο i), iii) έχει περατωθεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου του κράτους µέλους 
στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν από την παράνοµη 
µετακίνηση ή κατακράτηση κατ' εφαρµογήν του άρθρου 11 παράγραφος 7, iv) τα 
δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί είχε τη συνήθη διαµονή του 
αµέσως πριν από την παράνοµη µετακίνηση ή κατακράτησή του έχουν εκδώσει 
απόφαση για επιµέλεια που δεν συνεπάγεται την επιστροφή του παιδιού». Από τη 
διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνη του άρθρου 11 παρ. 1 του ιδίου Κανονισµού 
και της 8 της ως άνω Συµβάσεως της Χάγης, που εφαρµόζεται συµπληρωµατικά, 
προκύπτει ότι σε περίπτωση µετακινήσεως ή κατακρατήσεως παιδιού, κατά 
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παραβίαση του δικαιώµατος επιµέλειας, αρµόδια να διατάξουν την επιστροφή αυτού 
είναι τόσο τα δικαστήρια του τόπου στον οποίο µετακινήθηκε αυτό ή τα δικαστήρια 
της κατοικίας του απαγωγέως, όσο και τα δικαστήρια του τόπου της προηγούµενης 
συνήθους διαµονής του. Έτσι, εν αντιθέσει µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 12 παρ. 1 και 8 της Συµβάσεως της Χάγης, οι οποίες για τη ρύθµιση του 
ζητήµατος της επιστροφής παρανόµως µετακινηθέντων παιδιών καθιερώνουν 
αποκλειστική δικαιοδοσία και αρµοδιότητα των δικαστηρίων του τόπου της 
µετακινήσεως ή παρανόµου κατακρατήσεώς των, ήδη, υπό την ισχύ του άνω 
Κανονισµού, προβλέπεται η κατ’ αρχήν παράλληλη διατήρηση της διεθνούς 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου του κράτους της προηγούµενης της µετακινήσεώς του 
συνήθους διαµονής του παιδιού, εφόσον όµως συντρέχουν οι ακόλουθοι 
προϋποθέσεις: 1) δεν υπήρχε συγκατάθεση στη µετακίνηση του παιδιού του 
προσώπου ή ιδρύµατος, που έχει δικαίωµα επιµέλειας επ’ αυτού, 2) δεν έχει αυτό 
αποκτήσει συνήθη κατοικία σε άλλο κράτος µέλος, 3) δεν έχει διαµείνει το παιδί στο 
άλλο κράτος µέλος για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους αφότου ο δικαιούχος της 
επιµέλειας πληροφορήθηκε τον τόπο µετακίνησης ή κατακράτησής του και επί πλέον 
εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση επιστροφής του ενώπιον των αρµοδίων αρχών του 
κράτους µέλους στο οποίο έχει µετακινηθεί (Χαρ. Απαλαγάκη: Οι ρυθµίσεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) 2201/2003 ό.π. σελ. 1020-1021, Γραµµατικάκη-Αλεξίου: Η 
διεθνής απαγωγή παιδιών κατά τη Σύµβαση της Χάγης του 1980 σηµ. 4 σελ. 181, 
π.ρ.β.λ. ΕφΘεσ 3662/1996 Ελ∆νη 1997. 864). 
Κατά το άρθρο 2 στοιχ. 10 του Κανονισµού (ΕΚ) 2201/2003, που, κατά το προοίµιο 
αυτού, έχει ως σκοπό να διασφαλίσει την άµεση επιστροφή των παιδιών που 
µετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν παράνοµα σε ένα από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., ως 
παράνοµη θεωρείται η µετακίνηση ή κατακράτηση παιδιού, εφόσον α) έγινε κατά 
παράβαση του δικαιώµατος επιµέλειας το οποίο κατά το στοιχείο 9 του ιδίου άρθρου 
περιλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στη µέριµνα για το 
πρόσωπο του παιδιού και ιδίως το δικαίωµα καθορισµού του τόπου διαµονής του και 
είναι αναγνωρισµένο είτε απευθείας από το νόµο είτε από δικαστική απόφαση ή από 
συµφωνία που ισχύει σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο το παιδί 
είχε τη συνήθη διαµονή του αµέσως πριν τη µετακίνηση ή κατακράτησή του και β) το 
δικαίωµα αυτό ασκεί πραγµατικά αποκλειστικά ή από κοινού µε άλλους κατά τον 
χρόνο της µετακίνησης ή κατακράτησης ή θα είχε ασκηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο εάν 
δεν είχαν επισυµβεί τα γεγονότα αυτά. Κατά το άρθρο 11 στοιχ. 1, 2 και 4 του 
Κανονισµού, όταν ένα φυσικό πρόσωπο, ίδρυµα ή οργάνωση που έχει δικαίωµα 
επιµέλειας προσφεύγει στις αρµόδιες αρχές κράτους µέλους προκειµένου να εκδοθεί, 
βάσει της Συµβάσεως της Χάγης, απόφαση για την επιστροφή του παιδιού το οποίο 
µετακινήθηκε ή κατακρατήθηκε παρανόµως σε κράτος µέλος διάφορο του κράτους 
µέλους όπου είχε τη συνήθη διαµονή του πριν από την παράνοµη µετακίνηση ή 
κατακράτηση, εφόσον από τη µετακίνηση ή κατακράτησή του και µέχρι το χρόνο 
κατάθεσης της αίτησης διέρρευσε χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους, η 
επιληφθείσα αρχή διατάσσει την άµεση επιστροφή του, κατά δε την παρ. 2 του 
άρθρου 12 της Συµβάσεως της Χάγης, που εφαρµόζεται συµπληρωµατικά, η άµεση 
επιστροφή πρέπει να διατάσσεται ακόµη και µετά την πάροδο του έτους, εκτός αν 
αποδειχθεί ότι το παιδί έχει ήδη προσαρµοστεί στο νέο του περιβάλλον. Περαιτέρω, 
κατά το άρθρο 13 της άνω Συµβάσεως, δεν δεσµεύεται η δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση να διατάξει την επιστροφή του παιδιού, 
εφ’ όσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η οργάνωση του αντιτίθεται στην επιστροφή 
του αποδεικνύει: α) ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργάνωση, που είχε τη 
µέριµνα του προσώπου του παιδιού δεν ασκούσε ουσιαστικά το δικαίωµα της 
επιµέλειας κατά το χρόνο της µετακίνησης ή κατακράτησης ή την είχε εγκρίνει εκ 
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των υστέρων ή β) ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το 
εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιµασία ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να το 
περιαγάγει σε µια αφόρητη κατάσταση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 690,  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 2201/2003, 
Νόµοι: 2102/1992, άρθ. 2, 11,  
∆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.δ. 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 
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. 
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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 
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 
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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 
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.  
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- 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 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1386, σχολιασµός Σωτήριος 
Ιωακειµίδης  
 
∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 255 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. Παραβίαση δεδικασµένου. Καταχρηστική καταγγελία της σύµβασης 
εργασίας. 
- 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 της νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογητική σχέση από 
την οποία αυτό έχει παραχθεί. 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 το 
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. Επίσης το δεδικασµένο, κατά το άρ. 331 εκτείνεται και στα 
ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του 
κύριου ζητήµατος, αν το δικαστήριο ήταν καθ' ύλην αρµόδιο να αποφασίσει για τα 
παρεµπίπτοντα αυτά ζητήµατα.  
- Από το άρθρο 559 αριθµ. 16 περ. α' ΚΠολ∆, που ορίζει ότι η αναίρεση επιτρέπεται 
και αν το δικαστήριο κατά παράβαση του 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 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, 
όπως είναι η αγωγή και οι δικαστικές αποφάσεις, η εκτίµηση του περιεχοµένου των 
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οποίων υπόκειται, κατά το άρθρο 561 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, στον αναιρετικό 
έλεγχο, για την έρευνα της βασιµότητας του προβαλλόµενου λόγου αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 281, 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 559 αριθ. 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιάδικοι - Ικανότητα διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 307 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ικανότητα διαδίκου. Συγχώνευση εταιρειών. Προθεσµία άσκησης αναίρεσης κατά 
απόφασης του πρωτοβάθµιου πολιτικού δικαστηρίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 62 ΚΠολ∆ "όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείµενο 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος". Κατά δε το 
άρθρο 61 ΑΚ "το νοµικό πρόσωπο αποκτά προσωπικότητα αν τηρηθούν οι όροι που 
αναγράφει ο νόµος", ενώ η διάλυση του νοµικού προσώπου δεν θίγει την ικανότητά 
του να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων- άρα και της έννοµης σχέσης 
της δίκης- αφού κατ' άρθρο 72 ΑΚ, µόλις το νοµικό πρόσωπο διαλυθεί βρίσκεται 
αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, ωσότου δε περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες 
της θεωρείται ότι υπάρχει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 73 ΚΠολ∆ το δικαστήριο 
εξετάζει και αυτεπαγγέλτως, αν συντρέχει η, κατά το άρθρο 62 προϋπόθεση, ενόψει 
και της διάταξης του άρθρου 313 παρ.1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, κατά την οποία 
"µπορεί να επιδιωχθεί µε αγωγή ή ένσταση η αναγνώριση της ανυπαρξίας µιας 
δικαστικής απόφασης, αν εκδόθηκε σε δίκη που είχε διεξαχθεί κατά ανύπαρκτου 
φυσικού ή νοµικού προσώπου". Περαιτέρω, στην περίπτωση συγχώνευσης ανωνύµων 
εταιριών, που επέρχεται είτε µε τη σύσταση νέας εταιρίας είτε µε απορρόφηση είτε µε 
εξαγορά της µιας από την άλλη, ορίζει το άρθρο 75 του Ν. 2190/1920, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 Π∆ 498/1987 (ΦΕΚ Α' 236), ότι: "1.Από την 
καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της 
συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται αυτοδίκαια και 
ταυτόχρονα χωρίς καµία άλλη διατύπωση... τα ακόλουθα αποτελέσµατα: α) η 
απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις της ή των απορροφούµενων εταιριών και η µεταβίβαση αυτή 
εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή... γ) οι απορροφούµενες εταιρίες παύουν να 
υπάρχουν... 2) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα 
εταιρία ή κατ' αυτής, χωρίς καµία ειδικότερη διατύπωση από µέρους της για τη 
συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και 
χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της". Η έννοια της, κατά τα άνω 
συγχώνευσης, είναι ότι µε αυτή, η συγχωνευόµενη εταιρία παύει να υφίσταται χωρίς 
να µεσολαβήσει εκκαθάριση, εξαφανιζόµενη ως υποκείµενο δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων και ότι η νέα εταιρία, ως διάδοχος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 
συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες (πρβλ. ΟλΑΠ 12/1999).  
- Το άρθρο 553 παρ. 1 του ΚΠολ∆ ορίζει ότι "αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση". 
Εξάλλου, το άρθρο 321 του ίδιου κώδικα ορίζει ότι "όσες αποφάσεις των πολιτικών 
δικαστηρίων δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση είναι 
τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασµένο". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για 
να προσβληθεί µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως απόφαση του πρωτοβάθµιου 
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πολιτικού δικαστηρίου, που εκδόθηκε, όπως στην προκείµενη περίπτωση, αντιµωλία 
των διαδίκων, πρέπει αυτή να είναι τελεσίδικη και ότι η πρωτοβάθµια απόφαση, η 
οποία υπόκειται σε έφεση γίνεται, αν δεν είναι κατά την έκδοσή της, τελεσίδικη, για 
κάποια αιτία που έχει επέλθει, π.χ. διότι έχει περάσει η προθεσµία για έφεση ή διότι ο 
διάδικος έχει παραιτηθεί από το δικαίωµα προς άσκηση της έφεσης ή διότι αυτός έχει 
παραιτηθεί από το δικόγραφο της έφεσης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση δεν 
υπάρχει πλέον προθεσµία προς άσκησή της. Η προθεσµία της αναίρεσης, που κατ' 
άρθρο 564 παρ.1 ΚΠολ∆, είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της 
απόφασης, ηρεµεί όσο διαρκεί η προθεσµία της έφεσης, δηλαδή αρχίζει αφού περάσει 
η προθεσµία της έφεσης, που είναι, στην περίπτωση που επιδόθηκε η πρωτόβαθµη 
απόφαση, κατά το άρθρο 518 παρ.1 ΚΠολ∆, τριάντα ηµέρες. ∆ηλαδή η προθεσµία 
της αναίρεσης είναι συνολικά εξήντα ηµέρες τριάντα ηµέρες για να περάσει η 
προθεσµία της έφεσης και να γίνει τελεσίδικη η πρωτόβαθµη απόφαση και άλλες 
τριάντα ηµέρες από την ηµέρα που έγινε τελεσίδικη για να ασκηθεί µέσα στην 
προθεσµία αυτή η αναίρεση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 72,  
ΚΠολ∆: 62, 73, 313, 518, 553, 564,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 75,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2011, σελίδα 2148 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 91, 
σχολιασµός * ΕΕµπ∆ 2011, σελίδα 71 
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Αίτηση αναστολής 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1809 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Ένσταση αχρεωστήτου. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Αίτηση αναστολής. 
- Το άρθρ. 632 παρ. 2 ΚΠολ∆ ορίζει ότι η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της διαταγής πληρωµής, το δικαστήριο όµως που την εξέδωσε µπορεί, κατά 
τη διαδικασία των άρθρ. 686 επόµενα, να χορηγήσει αναστολή, µε εγγύηση ή χωρίς 
εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.(ΑΠ 902/ 2005 
ΤΝΠ, ∆ΣΑ). Η υποχρέωση από την επιταγή είναι µεν αναιτιώδης, αφού µεταξύ των 
στοιχείων του κύρους της, δεν αξιώνεται και αναφορά της αιτίας (άρθρο 1 του Ν. 
5960/1933), πλην, όµως, αν η επιταγή εκδόθηκε και παραδόθηκε προς τον λήπτη, για 
αιτια που δεν επακολούθησε, ο λήπτης αποκρούεται µε την περί αχρεωστήτου 
ένσταση (ΕφΑθ 3586/2001 Ελ∆νη 44.528). Η παραπάνω ένσταση µπορεί να 
προβληθεί µε την ανακοπή κατά της εκδοθείσης, βάσει της επίδικης επιταγής, 
διαταγής πληρωµής, µε την οποία ο ανακόπτων µπορεί να αντιτάξει το παραπάνω 
γεγονός και να αντικρούσει έτσι ων ενάσκηση του δικαιώµατος οπό ων επιταγή (ΑΠ 
355/1999, ΕφΘεσ 615/2005 Αρµ 2005.862, ΕφΑθ 3925/2001 Ελ∆νη 44.528 επ.).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η άσκηση του 
δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, 
προκύπτει µε σαφήνεια ότι στη βάση της ενστάσεως αυτής υπάρχει η άσκηση 
κάποιου δικαιώµατος, που ασκείται, όµως, χωρίς κανένα συµφέρον του δικαιούχου 
και κατά τρόπο ο οποίος συνεπάγεται ζηµία για τον οφειλέτη, υπερβαίνει προφανώς 
τα όρια τα οποία επιβάλλονται από την καλή πίστη και από τον κοινωνικό και 
οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος (ΑΠ 1472/2004, 758/2002, 725/2000, ΑΠ 
1097/1999, 309/1999 Ελ∆νη 1999.1541 και 1317 αντίστοιχα, 683/1999 Ελ∆νη 
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2000.379 ΕφΘεσ 3052/1998 Αρµ. 1999.661, ΕφΠατρ 784/1999 ∆ΕΕ 2000.633, 
146/1997 Αρµ 1997.1133). Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το δικαίωµα 
θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου πριν 
από την άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο 
διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του και 
καθιστούν αυτή µη ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου (ΟλΑΠ 7/2002, ΝοΒ 2003.648, 8/2001, Ελ∆νη 2001.382 = ΕπισκΕµπ∆ 
2001.392).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 632, 686 επ.,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 1, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 
Αριθµός απόφασης: 3015 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Παρέκταση αρµοδιότητας µε ιδιωτικό συµφωνητικό. ∆έχεται 
την ανακοπή. 
- Για την έκδοση διαταγής πληρωµής, κατά τόπον αρµόδιος είναι ο δικαστής του 
∆ικαστηρίου της γενικής δωσιδικίας του καθ' ου η αίτησις οφειλέτου ή άλλης ειδικής 
δωσιδικίας, αλλά και του τόπου εκδόσεως της συναλλαγµατικής ή του γραµµατίου εις 
διαταγή ή επιταγής, ως και του τόπου πληρωµής ή της αποδοχής των δύο πρώτων 
τίτλων ή και του τόπου που δικαιούται να εισπράξει την απαίτηση ο δανειστής και 
αιτών την έκδοση της διαταγής πληρωµής, κατά το άρθρο 321 ΑΚ. Συνεπώς, το 
αρµόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται από το δανειστή, ο οποίος µεταξύ των 
ενδεχοµένως πολλών τοπικών αρµοδίως δικαστηρίων επιλέγει εκείνο από τον 
δικαστή του οποίου ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωµής και το οποίον καθίσταται 
ως εκ τούτου κατά την κρατούσαν γνώµη και αποκλειστικά κατά τόπο αρµόδιο και 
για την εκδίκαση της κατ' αυτής ανακοπής των άρθρων 632 ή 633 ΚΠολ∆, διότι ο 
αιτών την έκδοση διαταγής πληρωµής, διά της υποβολής της αιτήσεως εις έναν από 
τους περισσότερους αρµοδίους κατά τόπον δικαστές, ασκεί συγχρόνως και το 
δικαίωµα επιλογής, που έχει ως ενάγων δανειστής, διά την τυχόν µετέπειτα 
διαδικασία επί της ανακοπής, κατά την οποία οι διάδικοι έχουν την ιδία δικονοµική 
θέση, δηλαδή ο µεν καθ' ου η ανακοπή τη θέση του ενάγοντος, ο δε ανακόπτων την 
θέση εναγοµένου. Για τους άνω λόγους, η ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής πρέπει 
να ασκείται ενώπιον του ∆ικαστηρίου, στο οποίο ανήκει ο δικαστής, που εξέδωσε την 
διαταγή πληρωµής, αλλ' ο καθ' ου η διαταγή πληρωµής δεν εγκαταλείπεται εις την 
αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη επιθυµία του δανειστού, διότι, αν ο δικαστής που εξέδωσε 
τη διαταγή πληρωµής ήταν αναρµόδιος κατά τόπον, δύναται, για το λόγο αυτό, να 
ζητήσει µε ανακοπή την ακύρωση της διαταγής πληρωµής (ΕΑ 4290/2002 ∆ΕΕ 
2004.294). Εξάλλου η διάταξη του άρθρου 625 ΚΠολ∆ ενώ κατανέµει την προς 
έκδοση διαταγής πληρωµής καθ' ύλην αρµοδιότητα µεταξύ ειρηνοδίκου και δικαστού 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δεν διαλαµβάνει περί της κατά τόπον αρµοδιότητος. 
Συνεπώς η κατά τόπον αρµοδιότητα ρυθµίζεται κατά τις γενικές διατάξεις και χωρεί 
και συµφωνία περί παρεκτάσεως αρµοδιότητος (Ποδηµατά εις Κεραµέως κ.λπ. 
Ερµηνεία ΚΠολ∆ άρθρο 625 αριθ. 2 επ. µετά περ. παρ.), η εκ της οποίας δωσιδικία, 
κατά τον κανόνα του άρθρου 44 ΚΠολ∆, είναι αποκλειστική. Η έλλειψη τοπικής 
αρµοδιότητος του δικαστού που εκδίδει τη διαταγή πληρωµής, δύναται να επιφέρει, 
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µετά από ανακοπή την ακύρωση της παρά τούτο εκδοθείσης διαταγής πληρωµής (ΑΠ 
497/1993 Ελ∆ 35,1290). Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι επί διαφορών, ακόµη και µελλοντικών, που έχουν περιουσιακό 
αντικείµενο, τακτικό δικαστήριο που δεν είναι αρµόδιο είναι δυνατόν να καταστεί 
αρµόδιο εάν υπάρχει έγγραφος συµφωνία των διαδίκων και αναφέρεται εις ορισµένη 
έννοµη σχέση από την οποίαν θα προέλθουν οι διαφορές (ΕφΑθ 2138/1993 Ελ∆νη 
35.443). Η περί παρεκτάσεως συµφωνία είναι δυνατό να διατυπούται στο αποδεικτικό 
της απαιτήσεως έγγραφο ή στο σώµα του αξιόγραφου βάσει του οποίου εκδίδεται η 
διαταγή πληρωµής (βλ. προκειµένου για συναλλαγµατικές Ι. Μάρκου, ∆ίκαιο της 
Συναλλαγµατικής, έκδ. β' σελ. 396), χωρίς να αποκλείεται η περί παρεκτάσεως 
συµφωνία να αποδεικνύεται εξ ετέρου συνυποβαλλόµενου εις τον δικαστή εγγράφου, 
διότι η δικονοµική αυτή σύµβαση δεν είναι περί των δικαιωµάτων που πηγάζουν εκ 
του τίτλου, αλλά πρόσθετη. Η περί παρεκτάσεως της κατά τόπον αρµοδιότητος 
συµφωνία δεσµεύει οπωσδήποτε τους απευθείας συµβαλλοµένους. Όταν η συµφωνία 
περιέχεται σε εκτός του αξιόγραφου έγγραφο πρέπει αυτό να προσκοµίζεται µετά του 
αξιόγραφου βάσει του οποίου ζητείται η έκδοση της διαταγής πληρωµής.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 626 παρ. 3 και 630 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι µεταξύ των 
στοιχείων που πρέπει να περιέχονται εις την διαταγή πληρωµής δεν περιλαµβάνονται 
και τα θεµελιωτικά της αρµοδιότητος του εκδίδοντος αυτήν δικαστού στοιχεία, η 
συνδροµή των οποίων ερευνάται προ της εκδόσεως και η έλλειψη των δύναται να 
επιφέρει µετά από άσκηση ανακοπής την ακύρωση της διαταγής πληρωµής, 
ανεξαρτήτως του αν τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αναρµοδιότητα είχαν τεθεί 
υπ' όψιν του εκδόντος την ανακοπτοµένη διαταγή πληρωµής δικαστού και τα παρείδε, 
ή δεν του ετέθησαν πλην εστερείτο τοπικής αρµοδιότητος να επιληφθεί (ΑΠ 
497/1993 Ελ∆νη 35.1290, Κ. Μπέης, Πολ∆ άρθρο 625, αριθµ. 189).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 42, 43, 44, 583 επ., 625, 626, 630, 632, 633, 635 επ.,  
ΑΚ: 321,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 111 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Προσηµείωση υποθήκης και τροπή σε υποθήκη.  Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1287 εδ. α' ΑΚ, όταν το ενυπόθηκο είναι 
ασφαλισµένο, το δικαίωµα της υποθήκης ασκείται και στην οφειλόµενη ασφαλιστική 
αποζηµίωση. Εξάλλου, κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1277 ΑΚ, η προσηµείωση 
χορηγεί µόνο δικαίωµα προτίµησης για την απόκτηση υποθήκης, όταν δε η απαίτηση 
επιδικασθεί τελεσίδικα η προσηµείωση τρέπεται σε υποθήκη η οποία λογίζεται ότι 
έχει εγγραφεί από την ηµέρα της προσηµείωσης. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 
1323 αρ. 2 του ίδιου Κώδικα, απόσβεση της προσηµείωσης επέρχεται αν µέσα σε 
ενενήντα ηµέρες από την τελεσίδικη απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση δεν 
τράπηκε σε υποθήκη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 633 παρ. 2 εδάφ. α' και γ' ΚΠολ∆, αν δεν έχει ασκηθεί 
εµπροθέσµως ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής εκείνος υπέρ του οποίου έχει 
εκδοθεί η διαταγή πληρωµής µπορεί να επιδώσει πάλι τη διαταγή στον οφειλέτη, ο 
οποίος έχει το δικαίωµα να ασκήσει την ανακοπή µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών 
από τη νέα επίδοση. Αν περάσει άπρακτη και η νέα προθεσµία, η διαταγή πληρωµής 
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αποκτά δύναµη δεδικασµένου και υπόκειται µόνο σε αναψηλάφηση. Τέλος, κατά την 
παρ.1 του άρθρου 29 ΕισαγΝΚΠολ∆, αν κατά της διαταγής πληρωµής χρηµατικής 
απαίτησης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή ή η ανακοπή που ασκήθηκε απορριφθεί 
τελεσίδικα, η διαταγή πληρωµής αποτελεί τίτλο για την εγγραφή υποθήκης. Κατά την 
παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αν έχει εγγραφεί προσηµείωση για να ασφαλισθεί απαίτηση 
για την οποία εκδόθηκε διαταγή πληρωµής, η προσηµείωση µετατρέπεται σε 
υποθήκη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Από το συνδυασµό 
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι µόνη η άπρακτη πάροδος της κατά το άρθρο 
632 παρ. 1 ΚΠολ∆ δεκαπενθήµερης προθεσµίας για την άσκηση ανακοπής κατά της 
διαταγής πληρωµής δεν αρκεί ούτε για την τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη ούτε 
για να αρχίσει να τρέχει η κατά το άρθρο 1323 αρ. 2 ΑΚ προθεσµία των ενενήντα 
ηµερών και να θεωρηθεί ακολούθως, µετά τη συµπλήρωση και της προθεσµίας αυτής, 
η προσηµείωση ως αποσβεσθείσα, αλλά απαιτείται προς τούτο να έχει γίνει και 
δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωµής και να έχει περάσει άπρακτη η κατά το 
άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολ∆ δεκαήµερη προθεσµία, οπότε πλέον η διαταγή εξακολουθεί 
µεν να µην είναι δικαστική απόφαση, αποκτά όµως κατά νόµο δύναµη δεδικασµένου 
και δεν µπορεί να προσβληθεί παρά µόνο µε αναψηλάφηση (ΟλΑΠ 6/1996, ΟλΑΠ 
30/1987, ΑΠ 28 /2000, ΑΠ 1494/2003, ΑΠ 1330/2006). Εξ άλλου, από τις διατάξεις 
των άρθρων 295, 297, 632 παρ. 1 και 633 παρ. 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η νοµότυπη 
παραίτηση από του δικογράφου της ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, ως 
αποτέλεσµα έχει την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε µε το σχετικό δικόγραφο 
και την άρση των συνεπειών που απορρέουν από τα άρθρα 215 και 221 ΚΠολ∆, δεν 
επιφέρει όµως την τελεσίδικη επιδίκαση της απαιτήσεως που επιδικάζεται µε την 
ανακοπτοµένη διαταγή πληρωµής, η οποία δεν αποκτά µετά την τοιαύτη παραίτηση 
δύναµη δεδικασµένου. Μόνο δε µετά την επίδοση εκ νέου της διαταγής πληρωµής, 
εφόσον πλέον θεωρείται ότι η ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολ∆ κατ' αυτής δεν 
ασκήθηκε ποτέ και την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας των δέκα ηµερών που 
προβλέπεται στο άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολ∆, χωρίς να ασκηθεί ανακοπή κατά τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, επέρχεται τελεσίδικη επιδίκαση της απαιτήσεως που 
επιδικάζεται µε τη διαταγή πληρωµής (ΑΠ 1494/2003). Εφόσον δε συντρέξουν οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις και η διαταγή πληρωµής αποκτήσει δύναµη δεδικασµένου, η 
ασφαλιζόµενη, µε εγκύρως εγγραφείσα προσηµείωση απαίτηση που ενσωµατώνεται 
σ' αυτήν, δίνει το δικαίωµα στον προσηµειούχο δανειστή, είτε να ζητήσει την τροπή 
της προσηµείωσης σε υποθήκη. εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, η οποία 
λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ηµέρα της προσηµείωσης, είτε να ζητήσει 
εγγραφή υποθήκης µε βάση το δικαστικό τίτλο της διαταγής πληρωµής. Στην 
περίπτωση που συµβούν τα τελευταία, το δικαίωµα της ήδη υφισταµένης πλέον 
υποθήκης, αν το ενυπόθηκο είναι ασφαλισµένο, µπορεί να ασκηθεί και στην 
οφειλόµενη ασφαλιστική αποζηµίωση. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 αριθµ. 1 
ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. 
Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε ή αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1011/2007).  
- Ο από το άρθρο 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 3/1997, ΑΠ 558/2008, ΑΠ 625/2008). Με τον 
πρώτο των ως άνω λόγων (άρθρο 559 αρ. 1) ελέγχεται η νοµική βασιµότητα της 
αγωγής µε βάση τις παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας περί του περιεχοµένου 
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της. Αν όµως οι τελευταίες (παραδοχές) δεν ταυτίζονται µε το πραγµατικό 
περιεχόµενο της αγωγής, κυρίας παρέµβασης κλπ, η εκτίµηση του περιεχοµένου των 
οποίων, ως διαδικαστικών της δίκης εγγράφων, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο 
(άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολ∆), επειδή δεν λήφθηκαν υπόψη περιστατικά των οποίων 
έγινε επίκληση ή αντιστρόφως, για να θεµελιωθεί το ορισµένο ή το νόµιµο λήφθηκαν 
υπόψη περιστατικά , των οποίων δεν έγινε επίκληση, ιδρύεται ο δεύτερος των 
παραπάνω λόγων του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ (ΑΠ 342/1995, ΑΠ 1375/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1277, 1287, 1323,  
ΚΠολ∆: 68, 215, 221, 295, 297, 558, 559 αριθ. 8, 566, 578, 632, 633,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 983 
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Στοιχεία αίτησης & στοιχεία απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1389 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού. Στοιχεία αίτησης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. παρά το νόµο κήρυξη απαραδέκτου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 623 ΚΠολ∆, κατά την ειδική διαδικασία των 
άρθρων 624 έως 634 του ίδιου κώδικα µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής 
πληρωµής για χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η 
απαίτηση και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύεται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 
∆ιαταγή πληρωµής µπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου 
λογαριασµού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύµβαση του αλληλόχρεου 
λογαριασµού, η κίνηση, το κλείσιµο και το κατάλοιπο αυτού. Περαιτέρω η 
περιλαµβανόµενη στη σύµβαση παροχής πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασµό ειδική συµφωνία (άρθρο 361 Α.Κ.) ότι η οφειλή του πιστούχου προς την 
πιστώτρια τράπεζα που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο της πιστώσεως θα 
αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της τράπεζας είναι, ως 
δικονοµική σύµβαση, έγκυρη (ΑΠ 35/2011).  
- Κατά µεν την παρ.2 του άρθρου 626 ΚΠολ∆, το δικόγραφο της αιτήσεως για 
έκδοση διαταγής πληρωµής πρέπει να περιέχει: α) όσα ορίζουν τα άρθρα 118 και 117 
και το άρθρο 119 παρ.1 του κώδικα αυτού, β) αίτηση για την έκδοση διαταγής 
πληρωµής και γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρηµάτων ή των 
χρεογράφων, µε τους τυχόν οφειλόµενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή, 
κατά δε την παρ.3 του ίδιου άρθρου στην αίτηση του δικαιούχου για την έκδοση 
διαταγής πληρωµής πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της. Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις, που δεν 
περιλαµβάνουν παραποµπή στο άρθρο 216 παρ.1 περ. α ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε 
την ανωτέρω αναφερθείσα διάταξη του άρθρου 623 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι 
στο δικόγραφο της αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωµής, για τον 
προσδιορισµό της χρηµατικής απαιτήσεως για την οποία ζητείται η έκδοσή της, 
ούτως ώστε να πληρούται ο αντίστοιχος νόµιµος όρος, δεν απαιτείται να παρατίθεται 
το σύνολο των γενεσιουργών της απαιτήσεως περιστατικών αλλ' αρκεί η παράθεση 
πραγµατικών περιστατικών που να εξατοµικεύουν την απαίτηση υπό την έποψη 
αντικειµένου, είδους και τρόπου γενέσεώς της και που να δικαιολογούν συµπέρασµα 
αντίστοιχης συγκεκριµένης οφειλής εκείνου κατά του οποίου απευθύνεται η αίτηση 
έναντι του αιτούντος (ΑΠ 15/2007). Από τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι 
στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής µε την οποία ζητείται το κατάλοιπο 
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ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασµού µεταξύ της αιτούσας πιστώτριας τράπεζας και 
του καθ' ου η αίτηση πιστούχου αρκεί να αναφέρεται ότι µεταξύ των διαδίκων 
συµφωνήθηκε ότι το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών 
βιβλίων της αιτούσας, ότι ο λογαριασµός αυτός έκλεισε µε ορισµένο κατάλοιπο υπέρ 
αυτής το οποίο αποδεικνύεται από το πλήρες απόσπασµα των εµπορικών της βιβλίων 
και ότι το απόσπασµα αυτό, στο οποίο εµφαίνεται όλη η κίνηση του λογαριασµού 
από την υπογραφή της συµβάσεως µέχρι το κλείσιµο του λογαριασµού (και το οποίο 
αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 623 ΚΠολ∆) επισυνάπτεται στην 
αίτηση, οπότε και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται σ' αυτήν και τα επί µέρους 
κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, αφού τα κονδύλια αυτά περιλαµβάνονται στο 
επισυναπτόµενο απόσπασµα, από το οποίο κατά τη συµφωνία των διαδίκων 
αποδεικνύεται η απαίτηση της αιτούσας τράπεζας (ΑΠ 1432/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 117, 118, 119, 623, 626,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012, σελίδα 673 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 333 
 
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 741 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αυτοεξαίρεση δικαστή. 
- Κατά το άρθρο 55 παρ. 1 και 4 του ΚΠολ∆, "∆ικαστές Πολυµελών δικαστηρίων 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".  
- Από τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 1 περ. στ' του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι οι 
δικαστές µπορούν να προτείνουν την εξαίρεση τους ή να εξαιρεθούν από 
οποιοδήποτε διάδικο, αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνεια µεροληψίας 
ιδίως..... . Η δήλωση αυτού του κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό 
περιορισµό και µπορεί να γίνει και κατά τη µελέτη της υπόθεσης προς διάσκεψη για 
την έκδοση της σχετικής απόφασης, οπότε αν αποφασισθεί η εξαίρεση του 
εξαιρετέου από τη σύνθεση δικαστή, οφείλει ο τελευταίος να απόσχει από την 
εκδίκαση της υπόθεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 55, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1016 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαστές. Αυτοεξαίρεση. 
- Κατά το άρθρο 55 παρ. 1 και 4 ΚΠολ∆ "∆ικαστές πολυµελών δικαστηρίων και 
εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσης τους, οφείλουν να το δηλώσουν στο 
Πρόεδρο του δικαστηρίου", "Το δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συµµετοχή εκείνου 
που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο". Συνεπώς, νόµιµα 
φέρεται στο δικαστήριο τούτο, που συνεδριάζει σε συµβούλιο, η από 22-5-2012 
δήλωση κωλύµατος (αυτοεξαίρεσης), που υποβλήθηκε στην Πρόεδρο του Αρείου 
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Πάγου από τον Αρεοπαγίτη Σπυρίδωνα Ζιάκα Προεδρεύοντα του ∆' Πολιτικού αυτού 
Τµήµατος και πρέπει να ερευνηθεί.  
- 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 εξαίρεση 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 δικαστού, το δικαστήριο 
οφείλει να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστικά έξοδα - Σε περίπτωση παραίτησης από ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 232 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αναίρεση. ∆ικαστική δαπάνη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστικά έξοδα - Σε περίπτωση παραίτησης από ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 238 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. Επιβολή δικαστικών εξόδων. 
- Το αίτηµα της πληρεξουσίας δικηγόρου των αναιρεσιβλήτων, το οποίο διατυπώθηκε 
προφορικώς στο ακροατήριο και καταχωρήθηκε στα πρακτικά, περί επιβολής, εις 
βάρος του παραιτηθέντος αναιρεσείοντος, των δικαστικών εξόδων τους, τα οποία 
προκλήθηκαν από την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και εν όψει της συζητήσεως 
αυτής στο ακροατήριο, για την οποία προκατέθεσαν τις προτάσεις τους, 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, 293, 294, 297, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εκούσια ∆ικαιοδοσία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 276 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκούσια δικαιοδοσία. Αντικατάσταση ή η παύση των µελών του εποπτικού 
συµβουλίου του τελούντος υπό δικαστική συµπαράσταση. Επίδοση στον εισαγγελέα. 
Παρά το νόµο µη κήρυξη διαδικαστικού απαραδέκτου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. Πρόσθετη παρέµβαση. 



 

[74] 
 

- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 748 παρ. 2 και 801 παρ.1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι αντίγραφο της αίτησης που εισάγεται να δικαστεί και δικάζεται κατά τη 
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, µε τη σηµείωση για τον προσδιορισµό 
δικασίµου, πρέπει να κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας 
του δικαστηρίου, εκτός άλλων και στην περίπτωση που ζητείται η αντικατάσταση ή η 
παύση των µελών του εποπτικού συµβουλίου του τελούντος υπό δικαστική 
συµπαράσταση, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 760 ΚΠολ∆, το άρθρο 748 
εφαρµόζεται και στα ένδικα µέσα και αντί του Εισαγγελέα που αναφέρεται στο άρθρο 
748 παρ.2 καλείται ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που δικάζει το ένδικο µέσο.  
Από τις διατάξεις αυτές παρέπεται ότι επί έφεσης κατά απόφασης που εκδόθηκε κατά 
τη διαδικασία τα εκουσίας δικαιοδοσίας σε υπόθεση παύσης ή αντικατάστασης 
µέλους του εποπτικού συµβουλίου, αναφορικά µε πρόσωπο που τελεί σε πλήρη 
στερητική δικαστική συµπαράσταση, αν αντίγραφο της έφεσης, µε τη σηµείωση για 
τον προσδιορισµό δικασίµου και κλήση για συζήτηση κατ' αυτήν, δεν κοινοποιηθεί 
στον Εισαγγελέα Εφετών και αυτός δεν εµφανισθεί οίκοθεν στη δίκη, κηρύσσεται 
απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης, ανεξάρτητα από τη συνδροµή του στοιχείου της 
βλάβης. Το απαράδεκτο αυτό λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως, διότι πρόκειται 
για παράλειψη που συνεπάγεται έλλειψη της κατά νόµο απαιτούµενης για τη 
συζήτηση του ενδίκου µέσου, προδικασίας, ως προς τον Εισαγγελέα, ο οποίος στις 
υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας καθίσταται αυτοδικαίως διάδικος και έχει 
δικαίωµα να παρίσταται ή όχι κατά τη συζήτησή τους. Τέτοια όµως υποχρέωση 
κλήτευσης του αρµόδιου Εισαγγελέα δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει και στην 
περίπτωση προσθέτων λόγων έφεσης, που κατατίθενται µε τις προτάσεις. Και τούτο 
διότι στη διάταξη του άρθρου 764 παρ.1 ΚΠολ∆ προβλέπεται δικαίωµα άσκησης 
προσθέτων λόγων έφεσης και µε τις προτάσεις, οι οποίες στην προκειµένη διαδικασία 
της εκουσίας δικαιοδοσίας κατατίθενται στην έδρα του ∆ικαστηρίου κατά τη 
συζήτηση της έφεσης χωρίς τήρηση προδικασίας. Όπως λοιπόν δεν υπάρχει 
υποχρέωση γνωστοποίησης των προτάσεων στις περιπτώσεις του άρθρου 748 παρ.2 
και 760 ΚΠολ∆ στον αρµόδιο Εισαγγελέα, για την ταυτότητα του λόγου, δεν υπάρχει 
αντίστοιχα υποχρέωση κοινοποίησης και των διαλαµβανοµένων στις προτάσεις 
προσθέτων λόγων έφεσης, αφού τούτο είναι άλλωστε χρονικώς ανέφικτο ως προς την 
κλήση εκ νέου (για δεύτερη δηλαδή φορά) του Εισαγγελέα να προσέλθει 
ταυτοχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση και των προσθέτων λόγων της έφεσης, 
δεδοµένου ότι αρκεί ότι κλητεύθηκε να παραστεί για τη συζήτηση της έφεσης.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα 
ή απαράδεκτο. Έτσι, συντρέχει ο προκείµενος λόγος αναίρεσης αν το δικαστήριο της 
ουσίας, παρά το νόµο, κήρυξε απαράδεκτη κάποια διαδικαστική πράξη, όπως αγωγή, 
ανακοπή, προσθέτους λόγους ανακοπής, έφεση, προσθέτους λόγους έφεσης κ.λπ. 
- Κατά το άρθρο 68 ΚΠολ∆ "∆ικαστική προστασία έχει δικαίωµα να ζητήσει όποιος 
έχει άµεσο έννοµο συµφέρον". Εξ άλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των 
άρθρων 80, 81, 215 και 556 § 1 ΚΠολ∆, η πρόσθετη παρέµβαση, ασκούµενη σε 
εκκρεµή δίκη σε κάθε στάση της, έως την έκδοση αµετάκλητης αποφάσεως, 
προϋποθέτει ότι εκείνος που την ασκεί έχει έννοµο συµφέρον η δίκη να αποβεί υπέρ 
ενός από τα διάδικα µέρη. Το εν λόγω έννοµο συµφέρον σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να προκύπτει από το διατακτικό της αποφάσεως που πρόκειται να εκδοθεί και 
όχι από τις αιτιολογίες της. Ειδικότερα η δέσµευση από το εν λόγω διατακτικό θα 
πρέπει να θίγει κάποιο, έστω και µη περιουσιακό, δικαίωµα του προσθέτως 
παρεµβαίνοντος ή να δηµιουργεί νοµική υποχρέωση του. ∆εν αρκεί δηλαδή στο 
αιτιολογικό της προσβαλλόµενης µε το ένδικο µέσο που ασκεί ο υπέρ ου η 
παρέµβαση κύριος διάδικος αποφάσεως να περιέχονται πραγµατικά περιστατικά που 
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προσβάλλουν την κοινωνική και επαγγελµατική υπόσταση του προσθέτως 
παρεµβαίνοντος, αλλά, όπως έχει ήδη σηµειωθεί, απαιτείται το διατακτικό της να 
δηµιουργεί εις βάρος του τελευταίου συγκεκριµένες έννοµες συνέπειες, τις οποίες και 
να επικαλείται. Αυτό ισχύει και για την πρόσθετη παρέµβαση που ασκείται σε 
εκκρεµή αναίρεση, ήτοι και αυτή για να είναι παραδεκτή θα πρέπει ο προσθέτως 
παρεµβαίνων να επικαλείται έννοµο συµφέρον υπό την προεκτιθέµενη έννοια (ΑΠ 
1277/1994). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 80, 81, 215, 556, 559 αριθ. 14, 748, 760, 764, 801,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση µε θυροκόλληση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1740 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Επίδοση µε θυροκόλληση. 
- Από τη διάταξη (άρθ. 128 παρ. 4 ΚΠολ∆), σε συνδυασµό και προς τις διατάξεις των 
άρθρων 139 και 140 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι: 1) για τη νόµιµη επίδοση εγγράφου µε 
θυροκόλληση στην κατοικία του προσώπου στο οποίο γίνεται η επίδοση πρέπει να 
βεβαιώνεται στην έκθεση επίδοσης, ότι η θυροκόλληση έγινε στην κατοικία του 
προσώπου στο οποίο γίνεται η επίδοση, ότι κατ` αυτήν (επίδοση) ελλείπουν ή 
απουσιάζουν όχι µόνον οι συνοικούντες µε αυτόν συγγενείς αλλά και οι υπηρέτες, ως 
και άλλοι σύνοικοι και κάτω από την έκθεση της επίδοσης να µνηµονεύονται τα 
απαιτούµενα στοιχεία του άρθρου 128 παρ. 4 εδ. β και γ ΚΠολ∆, 2) η απόδειξη του 
γεγονότος της θυροκόλλησης µε τον διαγραφόµενο από το νόµο τρόπο (άρθρο 124 
παρ. 4 εδ. α ΚΠολ∆) αποδεικνύεται από το περιεχόµενο της έκθεσης επίδοσης και το 
βάρος απόδειξης ότι η θυροκόλληση δεν έγινε φέρει αυτός που αντιµάχεται την 
έκθεση, µε την προσβολή της ως πλαστής, 3) για τον προσδιορισµό της κατοικίας 
στην έκθεση επιδόσεως αρκεί η αναγραφή της διεύθυνσης της, δηλαδή της οδού και 
του αριθµού στην οποία βρίσκεται και αν πρόκειται για διαµέρισµα δεν απαιτείται και 
η µνεία του συγκεκριµένου ορόφου στον οποίο βρίσκεται και 4) για το έγκυρο της 
επίδοσης αρκεί η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 128 παρ. 4 εδ. β και γ 
ΚΠολ∆ και δεν απαιτείται το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η επίδοση να έλαβε 
γνώση της τελευταίας (ΑΠ 1929/1999). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 124, 128, 139, 140,  
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2009, σελίδα 860 
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1020 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επίδοση αναιρετηρίου σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής. Επίδοση στον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 135 παρ. 1 εδ. πρώτο 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 περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε σε δύο 
ηµερήσιες εφηµερίδες, από τις οποίες η µία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η 
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άλλη στην έδρα του δικαστηρίου. Εξάλλου, αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η 
επίδοση διαµένει ή έχει την έδρα στο εξωτερικό κατά τη διάταξη του άρθρου 134 
παρ. 1 του ΚΠολ∆, η επίδοση γίνεται στον Εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο 
εκκρεµεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε τη 
διάταξη του άρθρου 576 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι αν δεν τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία 
κλητεύσεως του αναιρεσιβλήτου άγνωστης διαµονής που δεν παρίσταται, δηλ. αν η 
επίδοση του αναιρετηρίου δεν έγινε όπως έπρεπε, στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, αφού η δίκη είναι εκκρεµής σ' αυτό το δικαστήριο, είναι απαράδεκτη η 
συζήτηση αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 576 παρ. 2 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 135, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση στο εξωτερικό 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1689 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Επίδοση στο εξωτερικό. Σύµβαση της Χάγης. Ερηµοδικία διαδίκου. 
- Με τις διατάξεις της από 15-11-1965 διεθνούς σύµβασης της Χάγης, η οποία 
κυρώθηκε µε τον Ν. 1334/1983 και τέθηκε σε ισχύ, ως προς την Ελλάδα, σύµφωνα µε 
την από 3/17-8-1983 ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, από την 18-9-1983 
και, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη 
νόµου, ρυθµίστηκαν τα σχετικά µε την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό 
δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, όταν το 
πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το έγγραφο έχει γνωστή διαµονή στο εξωτερικό. Η 
διεθνής αυτή σύµβαση δεν καταργεί τις σχετικές µε την επίδοση στον εισαγγελέα 
διατάξεις του άρθρου 134 του ΚΠολ∆, αλλ' αποκλείει να θεωρηθεί ότι έχει 
ολοκληρωθεί η κλήτευση του προσώπου στο οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, µε 
µόνη την παράδοση του επιδοτέου εισαγωγικού της δίκης ή άλλου ισοδύναµου 
δικογράφου στον εισαγγελέα, όπως ορίζει το άρθρο 136 παρ. 1 του ΚΠολ∆, δηλαδή 
ανεξάρτητα από το αν παραλήφθηκε από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, κατά 
τον οριζόµενο στη σύµβαση αυτή (άρθρο 15) τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 
θεµελιώδης αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως. Ειδικότερα, κατά την πρώτη 
παράγραφο του άρθρου 15 της σύµβασης αυτής, την οποία έχουν κυρώσει και θέσει 
σε εφαρµογή από τις 10-2-1969 και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, αν µια 
πράξη δίκης ή ισοδύναµη πράξη χρειαστεί να διαβιβαστεί για το σκοπό επίδοσης ή 
κοινοποίησης στο εξωτερικό σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύµβασης αυτής και ο 
εναγόµενος δεν προσέλθει, ο δικαστής υποχρεούται να αναβάλει την έκδοση 
απόφασης για όσο χρόνο δε 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, β) είτε ότι η πράξη επιδόθηκε πράγµατι στον εναγόµενο ή στην 
κατοικία του σύµφωνα µε άλλη διαδικασία που προβλέπεται στη σύµβαση αυτή και 
ότι σε κάθε µια από αυτές τις περιπτώσεις είτε η επίδοση είτε η κοινοποίηση ή η 
παράδοση έγιναν έγκαιρα, ώστε να µπορέσει ο εναγόµενος να υπερασπισθεί τον 
εαυτό του. Περαιτέρω, κατά τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, κάθε 
συµβαλλόµενο κράτος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι οι δικαστές του, παρά τις 
διατάξεις της πρώτης παραγράφου, µπορούν να εκδώσουν απόφαση εφόσον 
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συγκεντρώνονται οι κατωτέρω προϋποθέσεις, µολονότι καµία βεβαίωση για την 
επίδοση ή την κοινοποίηση ή την παράδοση δεν έχει ληφθεί: α) η πράξη 
διαβιβάσθηκε σύµφωνα µε ένα από τους τρόπους που προβλέπονται σ' αυτή τη 
σύµβαση, β) µια προθεσµία, που ο δικαστής θα εκτιµά σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση και που δεν θα είναι µικρότερη από έξι µήνες, έχει παρέλθει από την 
ηµεροµηνία αποστολής της πράξης, γ) παρ' όλες τις επίµονες ενέργειες από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους στο οποίο απευθύνεται (του κράτους αποστολής κατά το 
επίσηµο κείµενο στη γαλλική), δεν µπορεί να ληφθεί καµιά βεβαίωση. Η 
προβλεπόµενη δε από την πιο πάνω διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 
15 της σύµβασης δήλωση έγινε για λογαριασµό της Ελλάδος µε τη ρηµατική 
διακοίνωση από 23-11-1989 της Ελληνικής Πρεσβείας της Χάγης προς το Υπουργείο 
Εξωτερικών των Κάτω Χωρών (υπ' αριθµ. πρωτ. ΧΧΧ έγγραφο της ∆/νσης Νοµ/κής 
Εργασίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης).  
Συνεπώς, συζήτηση αγωγής δεν επιτρέπεται να γίνει, αν λείπει ο αντίδικος εκείνου 
που επισπεύδει τη συζήτηση, ο οποίος κατοικεί σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, 
εφόσον δεν βεβαιώνεται ότι η σχετική κλήση έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί σε αυτόν 
σύµφωνα µε ένα από τους τρόπους που προβλέπονται στην πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 15 της σύµβασης αυτής, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική βεβαίωση, 
εάν δεν έχει περάσει τουλάχιστον διάστηµα έξι µηνών από την παράδοση του 
σχετικού δικογράφου στον εισαγγελέα ή, αν, έστω και αν έχει περάσει η προθεσµία 
αυτή, δεν διαπιστωθεί η συνδροµή των υπόλοιπων προϋποθέσεων που σωρευτικά 
προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου. Εξ' άλλου, διαδικαστικό 
έγγραφο, που σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ.2 ΚΠολ∆ικ ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο για την έρευνα λόγου αναιρέσεως που στηρίζεται σε τέτοιο έγγραφο, είναι, στις 
περιπτώσεις επίδοσης δικογράφου σε διάδικο που είναι κάτοικος εξωτερικού και έχει 
γνωστή διαµονή, τόσο η έκθεση επίδοσης του δικογράφου στον αρµόδιο Εισαγγελέα, 
που σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 134 και 139 του ίδιου Κώδικα 
συντάσσεται από το δικαστικό επιµελητή, ο οποίος κατά το άρθρο 1 παρ. 2 Ν.∆. 
1210/1972 είναι δηµόσιος υπάλληλος, όσο και η βεβαίωση των αρχών του Κράτους 
στο οποίο απευθύνεται η αίτηση προς επίδοση, µε την οποία βεβαιώνεται η επίδοση ή 
µη του δικογράφου και οι σχετικές ενέργειες που έγιναν, δηλαδή πράξεις, οι 
δικονοµικές συνέπειες των οποίων επηρεάζουν την εξέλιξη της δίκης, ιδιαίτερα όταν 
κρίνεται ανακοπή ερηµοδικίας µε την οποία προβάλλεται ακυρότητα της ερηµοδικίας 
του ανακόπτοντος λόγω µη νόµιµης κλήτευσής του.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 501 του ΚΠολ∆, όπως ισχύει, µετά την αντικατάστασή του 
µε το άρθρο 9 παρ.1 του ν. 2145/1993, ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί 
ερήµην επιτρέπεται και αν εκείνος που δικάσθηκε ερήµην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή 
δεν κλητεύθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα.  
- Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 6 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης αν παρά τον νόµο και ιδίως παρά τις σχετικές µε την επίδοση διατάξεις ο 
διάδικος δικάσθηκε ερήµην. Με τον λόγο αυτόν προσβάλλεται η απόφαση µε την 
οποία δικάσθηκε ερήµην ο διάδικος, όχι όµως και η απόφαση που εκδόθηκε και 
αντιµωλία των διαδίκων, ενώ η άκυρη ερηµοδικία έλαβε χώρα σε προηγούµενη 
συζήτηση στον πρώτο ή στον δεύτερο βαθµό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 136, 559 αριθ. 6, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1767 
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Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανακοπή ερηµοδικίας. Παράβολο. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 507 ΚΠολ∆, αν ο ανακόπτων δεν 
εµφανισθεί κατά τη συζήτηση ανακοπής ερηµοδικίας ή εµφανισθεί αλλά δεν µετάσχει 
κατά τον προσήκοντα τρόπο (π.χ. χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο όταν είναι 
υποχρεωτική η παράσταση ή χωρίς της κατάθεση προτάσεων) το δικαστήριο ερευνά 
αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση. Αν τη συζήτηση 
της ανακοπής επισπεύδει ο ανακόπτων ή ο καθού η ανακοπή και αυτός έχει κλητευθεί 
νόµιµα και εµπρόθεσµα για τη συζήτηση της ανακοπής και δεν εµφανισθεί κατά την 
εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου, η ανακοπή 
απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη (Εφ∆ωδ 143/2004, ΕφΑθ 6434/1990 Ελ∆νη 33.851). 
∆ηλαδή το ∆ικαστήριο χωρεί στην απόρριψη της ανακοπής σε περίπτωση 
ερηµοδικίας του ανακόπτοντος, χωρίς προηγούµενη εξέταση του παραδεκτού της, 
όπως αν αυτή ασκήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, αφού η έρευνα των προϋποθέσεων 
της ανακοπής, προϋποθέτει αναγκαίως συζήτηση κατ΄ αντιµωλίαν (ΑΠ 1509/2006, 
Εφ∆ωδ 143/2004 ο.π.).  
- Παρά την έλλειψη σχετικής µε την τύχη του παραβόλου που προκαταβλήθηκε 
διάταξης, στην προκειµένη περίπτωση του άρθρου 507 πρέπει να γίνει δεκτό ότι για 
την ταυτότητα του νοµικού λόγου, θα εφαρµοσθεί αναλογικώς, η ρύθµιση του 
άρθρου 509 ΚΠολ∆ και συνεπώς µε την απορριπτική της ανακοπής ερηµοδικίας 
απόφαση, θα διαταχθεί ο γραµµατέας να καταθέσει αυτό στο ∆ηµόσιο Ταµείο. Κατά 
την κρατούσα δε άποψη, η κατάθεση του παραβόλου στο ∆ηµόσιο Ταµείο, 
διατάσσεται αυτεπαγγέλτως δηλαδή χωρίς την ανάγκη υποβολής σχετικού προς τούτο 
αιτήµατος από το διάδικο κατά του οποίου στρέφεται η ανακοπή ερηµοδικίας. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 507, 509, 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2011, σελίδα 511 
 
Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 774 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανακοπή ερηµοδικίας. Παρά το νόµο µη κήρυξη απαραδέκτου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 501 του ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το N. 
2145/93 και 502 παρ. 1 ΚΠολ∆, ανακοπή κατά αποφάσεως που έχει εκδοθεί ερήµην 
επιτρέπεται να ασκήσει ο διάδικος που δικάστηκε ερήµην, αν δεν είχε κλητευτεί 
καθόλου , ή νοµίµως ή αν η δικονοµική απουσία του οφείλεται σε λόγο ανώτερης 
βίας. Ως ανώτερη βία χαρακτηρίζεται κάθε γεγονός, το οποίο δεν θα µπορούσε να 
προβλεφθεί και να αποτραπεί στη συγκεκριµένη περίπτωση, ούτε µε µέτρα άκρας 
επιµέλειας και σύνεσης. Γεγονός ανώτερης βίας είναι δυνατό να θεωρηθεί εκτός των 
άλλων και η ασθένεια του διαδίκου ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, όπως και 
κάθε άλλο, εξαιτίας του οποίου ο διάδικος ή ο δικηγόρος περιέρχεται σε κατάσταση 
αδυναµίας να εµφανιστεί στο δικαστήριο, εφόσον τα γεγονότα αυτά υπήρξαν 
απρόβλεπτα και αναπότρεπτα και επιπλέον συνέβαλαν στην επέλευση της 
ερηµοδικίας. Για την συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών για µεν τον διάδικο θα 
χρησιµοποιηθούν και υποκειµενικά κριτήρια, για το δικηγόρο όµως θα 
χρησιµοποιηθούν αντικειµενικά κριτήρια, αφού ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο 
δικηγόρος ασκεί λειτούργηµα, το οποίο απαιτεί την προσήκουσα εκπλήρωση των 
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ανειληµµένων υποχρεώσεών του. Κατά συνέπεια, το πταίσµα του δικηγόρου κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του δεν µπορεί να θεωρηθεί ως γεγονός ανώτερης 
βίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 501, 502, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 965, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Έφεση - Ερηµοδικία του εκκαλούντος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 118 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έφεση. Ερηµοδικία εκκαλούντος. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 524 παρ. 3 και 271 ΚΠολ∆, προκύπτει 
ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, στην περίπτωση που ασκήθηκε έφεση και ο 
εκκαλών ερηµοδικεί, οφείλει να ερευνήσει αυτεπάγγελτα «ποιος» από τους διαδίκους 
επισπεύδει τη συζήτηση. Έτσι, αν τη συζήτηση επισπεύδει ο εκκαλών, ή αυτός 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, η έφεσή του απορρίπτεται, γιατί η µη 
παράστασή του έχει την έννοια της παραίτησης από την έφεση, η οποία απορρίπτεται 
ως ανυποστήρικτη. Στην περίπτωση αυτή η απόρριψη της εφέσεως λόγω της 
ερηµοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ’ ουσίαν και όχι κατά τύπους (ΑΠ 841/2004 
ΧρΙ∆ 2004.918). ∆ιότι, µολονότι οι λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το 
παραδεκτό και τη βασιµότητά τους, θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου ότι είναι 
αβάσιµος και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέος, αφού δεν δίδεται στο 
δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης αποφάσεως περί παραδοχής της 
(ΟλΑΠ 16/1990 Ελ∆νη 31.804, ΑΠ 350/2005 ΝοΒ 51.1858, ΑΠ 498/2001 Ελ∆νη 
44.179). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 271, 524,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Ερηµοδικία του εκκαλούντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 187 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έφεση. ∆ιαδικασία. Ερηµοδικία στην αναιρετική δίκη. 
- Κατά το άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολ∆ όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 3 Ν. 
2915/2001, σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Η 
διάταξη του άρθρου αυτού εφαρµόζεται αναλόγως και στην ειδική διαδικασία των 
γαµικών διαφορών, κατά την διάταξη του άρθρου 603 παρ. 1 ΚΠολ∆. Όπως δε 
προκύπτει από την διάταξη αυτή, η απόρριψη της εφέσεως, λόγω ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους, καθόσον, παρά το ότι στην 
πραγµατικότητα οι λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και την 
βασιµότητα τους, θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και για την 
αιτία αυτή είναι πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα 
εκδόσεως αντίθετης αποφάσεως περί αποδοχής τους (ΑΠ 1439/2008). Εξ άλλου, το 
άρθρο 600 παρ. 1 ΚΠολ∆ ορίζει, ότι στις διαφορές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 
592 παρ. 1 ίδιου Κώδικος (γαµικές διαφορές) η µη προσέλευση, η παράλειψη ή η 
άρνηση διαδίκου να καταθέσει ή να απαντήσει στις υποβαλλόµενες σε αυτόν 
ερωτήσεις ή να δηλώσει για την αλήθεια πραγµατικών περιστατικών ή για την 
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γνησιότητα εγγράφου, όπως και η οµολογία, λαµβάνονται υπόψη σε συνδυασµό µε 
τις άλλες αποδείξεις και εκτιµώνται ελεύθερα. Ως " µη προσέλευση" δεν νοείται η 
ερηµοδικία διαδίκου, για την οποίαν υπάρχει ρύθµιση στο άρθρο 603 ΚΠολ∆, αλλά η 
µη προσέλευση σε άλλες διαδικαστικές πράξεις, όπως είναι η περίπτωση µαταιώσεως 
αυτοψίας λόγω της µη προσελεύσεως του διαδίκου (άρθρο 366 ΚΠολ∆).  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι αν κάποιος από 
τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά την συζήτηση της υποθέσεως ή εµφανισθεί και 
δεν λάβει µέρος µε τον οριζόµενο από τον νόµο τρόπο, ο Άρειος Πάγος εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει την 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 τον οποίον ορίζει ο νόµος διάδικος κλητεύθηκε νοµίµως και 
εµπροθέσµως και σε καταφατική περίπτωση προχωρεί στην συζήτηση παρά την 
απουσία του κλητευθέντος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 524, 576, 592, 600, 603,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1004, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 276 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση επικαρπίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 992 παρ.1 του ΚΠολ∆ αντικείµενο κατάσχεσης, εκτός 
από την κυριότητα, µπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα του 
οφειλέτη επί αλλοτρίου ακινήτου, χωρίς περιορισµό. Εξ άλλου, και η επικαρπία 
συνιστά εµπράγµατο δικαίωµα προσωπικής δουλείας επί αλλοτρίου πράγµατος, η 
οποία αν δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά κατά τη σύστασή της είναι µεν 
αµεταβίβαστη, (άρθρ. 1166 ΑΚ), πλην όµως, και όταν δεν µεταβιβάζεται επιτρέπεται 
αφ' ενός µεν η µεταβίβασή του δικαιώµατος άσκησής της (άρθρ. 1166 εδ.β' ΑΚ), αφ' 
ετέρου δε µπορεί να καταστεί αντικείµενο υποθήκης (άρθρ. 1259 ΑΚ), οπότε 
επιτρέπεται η κατάσχεσή της από τον ενυπόθηκο δανειστή και η εκποίησή της κατά 
τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή, µε τον 
αναγκαστικό πλειστηριασµό ενυπόθηκου ακινήτου ως προς την επικαρπία του, 
µεταφέρεται στον υπερθεµατιστή αυτούσιο το εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας, 
στη νοµική κατάσταση του χρόνου της κατάσχεσης, ο δε υπερθεµατιστής έχει την 
επικαρπία µόνο εφόσον διαρκεί αυτή, αφού ο υπερθεµατιστής δεν αποκτά 
περισσότερα δικαιώµατα από όσα είχε ο δικαιοπάροχος του αρχικού επικαρπωτή. Εν 
όψει αυτών, δεν αποκλείεται το δικαίωµα κατάσχεσης του εµπραγµάτου δικαιώµατος 
της επικαρπίας ακινήτου, είτε αποκλείστηκε η µεταβίβασή της είτε όχι, όχι µόνο 
στους ενυπόθηκους δανειστές,- αλλά σε όλους τους δανειστές του επικαρπωτή. Επί 
της κατάσχεσης επικαρπίας σε ακίνητο µεταβιβαστής ή όχι, θα εφαρµοστεί η 
διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως του άρθρ. 992 περ.2 του ΚΠολ∆ (για τα 
ακίνητα), και όχι η διαδικασία της κατάσχεσης των ειδικών περιουσιακών στοιχείων 
του άρθρ. 1022 του ΚΠολ∆, στα οποία δεν περιλαµβάνεται η επικαρπία, είτε 
συµφωνήθηκε µεταβιβαστή είτε όχι.  
- 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 
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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 νοµικά 
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).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο επόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). 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 ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή του, 
να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). 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 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο 
προβαίνει ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το 
πόρισµα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Ο εκ του άρθρ. 559 αρ. 8 λόγος αναίρεσης δεν ιδρύεται εάν το δικαστήριο απέρριψε 
πραγµατικό ισχυρισµό για τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1166, 1259,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 992, 993, 1022, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 480 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Ανακοπή κατά της ανακριβούς αρνητικής δήλωσης 
τρίτου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 982  παρ. 1περ.α' ΚΠολ∆, µπορεί να κατασχεθεί 
αναγκαστικά και χρηµατική απαίτηση του καθ' ου η εκτέλεση κατά τρίτου, εφόσον 
δεν εξαρτάται από αντιπαροχή. Η κατάσχεση αυτή στα χέρια τρίτου γίνεται όπως 
ορίζει το άρθρ. 983 ΚΠολ∆, δηλαδή µε επίδοση στον τρίτο και σε εκείνον κατά του 
οποίου στρέφεται η εκτέλεση εγγράφου, το οποίο µάλιστα στον καθ' ου η εκτέλεση 
πρέπει να επιδοθεί το αργότερο µέσα σε οκτώ ηµέρες αφότου γίνει η επίδοση στον 
τρίτο, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη, πρέπει δε το κατασχετήριο έγγραφο να 
περιέχει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρ. 118 ΚΠολ∆, και α) ακριβή περιγραφή του 
εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης βάσει των οποίων γίνεται η κατάσχεση, β) το 
ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, γ) επιταγή προς τον τρίτο να µην 
καταβάλει σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση και δ) διορισµό αντικλήτου 
που κατοικεί στην περιφέρεια του ίδιου ειρηνοδικείου ή στην έδρα του πρωτοδικείου 
της κατοικίας του τρίτου, αν εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση δεν κατοικεί 
στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου της κατοικίας του τρίτου. Κατά το άρθρ. 985 
ΚΠολ∆, ο τρίτος, στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση της απαίτησης του 
καθ' ου η εκτέλεση, οφείλει µέσα σε οκτώ ηµέρες από την επίδοση σ' αυτόν του 
κατασχετήριου εγγράφου να δηλώσει στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου του τόπου 
της κατοικίας του, αν υπάρχει η απαίτηση και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη 
κατάσχεση, αναφέροντας συνάµα ποιος την επέβαλε και για ποιό ποσό, σε περίπτωση 
δε καταφατικής δήλωσης ως προς την ύπαρξη της απαίτησης οφείλει ακολούθως να 
ενεργήσει σύµφωνα µε τα οριζόµενα ειδικότερα στο άρθρ. 988 ΚΠολ∆, διαφορετικά, 
αν η απαίτηση δεν υπάρχει ή πρόκειται για απαίτηση ακατάσχετη, πρέπει να προβεί 
σε αντίστοιχη αρνητική δήλωση, µε την οποία εξοµοιώνεται και η παράλειψη 
δήλωσης. Μέσα σε τριάντα ηµέρες από την παραπάνω ρητή ή σιωπηρή αρνητική 
δήλωση δικαιούται αυτός που επέβαλε την κατάσχεση να ασκήσει στο αρµόδιο κατά 
τις γενικές διατάξεις δικαστήριο ανακοπή κατά το άρθρ. 986 ΚΠολ∆, επικαλούµενος 
ολική ή µερική ανακρίβεια της δήλωσης. Η ανακρίβεια της αρνητικής δήλωσης 
κρίνεται µόνο αντικειµενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από την υποκειµενική αντίληψη του 
δηλούντος και την καλή ή κακή πίστη του, γίνεται δε δεκτή η κατ' αυτής ανακοπή και 
υποχρεούται τότε ο τρίτος να ενεργήσει κατά τα οριζόµενα στο άρθρ. 990 ΚΠολ∆, 
εφόσον η δήλωση δεν αληθεύει ως προς τα πραγµατικά περιστατικά ή αναλόγως ως 
προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών (ΑΠ 256/2011). Αντικείµενο έτσι 
της σχετικής δίκης, που δηµιουργείται µεταξύ του ανακόπτοντος και του τρίτου, είναι 
η εκδίκαση της απαίτησης του καθ' ου η εκτέλεση κατά του τρίτου, ώστε να 
διαπιστωθεί αν ο τρίτος είναι ή όχι και µε ποιους περιορισµούς οφειλέτης του 
οφειλέτη του κατασχόντος. Εποµένως στο δικόγραφο της ως άνω ανακοπής από το 
άρθρ. 986 ΚΠολ∆, που αποτελεί µορφή της γενικής ανακοπής από το άρθρ. 583 
ΚΠολ∆, πρέπει να προσδιορίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία της η απαίτηση, δηλαδή 
η αιτία της οφειλής του τρίτου προς τον καθ' ου η εκτέλεση κατά τα πραγµατικά 
περιστατικά που τη στηρίζουν, αφού ο ανακόπτων βαρύνεται µε την απόδειξη της 
κατασχεθείσας απαίτησης (ΑΠ 73/1995, 1065/2009, 1182/2009), εκτός αν ο τρίτος 
δεν αµφισβητεί µε τη δήλωσή του την ύπαρξή της και απλώς επικαλείται λόγους που 
εµποδίζουν την ικανοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή η ανακοπή περιορίζεται στην 
αµφισβήτηση των σχετικών λόγων και υποχρεούται πλέον ο τρίτος να αποδείξει την 
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αλήθεια των λόγων που αυτός προβάλλει µε τη µορφή ενστάσεών του κατά της 
απαίτησης. Τέτοια είναι και η περίπτωση κατά την οποία µετά την οριστικοποίηση 
του πίνακα κατάταξης των αναγγελθέντων δανειστών του καθ' ου η εκτέλεση 
οφειλέτη, που επέρχεται κατά το άρθρ. 980 ΚΠολ∆ είτε µε την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας άσκησης κατ' αυτού ανακοπής είτε µε την απόρριψη της ασκηθείσας 
ανακοπής ή τη µεταρρύθµιση του πίνακα κατά παραδοχή της ανακοπής, ικανοποιηθεί 
κατ' άλλο τρόπο δανειστής που κατατάχθηκε στον πίνακα, µε αποτέλεσµα έτσι την 
ελευθέρωση αντίστοιχου µέρους του πλειστηριάσµατος. Στην περίπτωση αυτή, αν 
δανειστής του καθ' ου η εκτέλεση κατάσχει το µέρος αυτό του πλειστηριάσµατος στα 
χέρια του συµβολαιογράφου ως τρίτου, προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι είναι 
αποδοτέο στον καθ' ου η εκτέλεση, ο συµβολαιογράφος νόµιµα µεν αρνείται µε 
δήλωσή του την κατάσχεση αυτή, προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι στο µέρος αυτό 
έχει επικουρικά καταταγεί µε τον πίνακά του άλλος δανειστής του καθ' ου η εκτέλεση 
ή ότι ως προς το ίδιο µέρος κατάρτισε συµπληρωµατικό πίνακα για τη διανοµή του, 
όµως στη δίκη της ανακοπής κατά της αρνητικής αυτής δήλωσής του αυτός πλέον 
βαρύνεται µε την επίκληση και την απόδειξη κατ' ένσταση των γεγονότων αυτών, 
αφού για τη θεµελίωση της κατασχεθείσας στα χέρια του απαίτησης αρκεί κατ' αρχήν 
αυτό καθαυτό το γεγονός της ελευθέρωσης µέρους του πλειστηριάσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 583, 982, 983, 985, 986, 988, 990, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 8 Ελ∆νη 2012, σελίδα 993 
 
Οµοδικία - Αναγκαστική οµοδικία 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 118 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική οµοδικία. Μεταξύ της ετερόρρυθµης εταιρίας και των οµορρύθµων 
εταίρων αυτής, όταν ενάγονται για χρέος της εταιρίας, υπάρχει σχέση αναγκαστικής 
οµοδικίας. Λύση ετερόρρυθµης εταιρείας. Η λύση του νοµικού πρόσωπου 
ετερόρρυθµης εταιρίας δεν επιφέρει βίαιη διακοπή της δίκης, αφού ακολουθεί το 
στάδιο της εκκαθαρίσεως και η εταιρία εκπροσωπείται εφεξής από τους εκκαθαριστές 
της. Επίδοση στον εκκαθαριστή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 765, 777, 781, 782 και 784 AK, οι οποίες εφαρµόζονται 
και επί προσωπικών εµπορικών εταιριών (OE ή EE - βλ. άρθρ. 18 EµπΝ), προκύπτει 
ότι το νοµικό πρόσωπο, µόλις λυθεί, βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και, 
ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση, θεωρείται ότι υπάρχει για τις ανάγκες και το σκοπό 
της εκκαθαρίσεως, που έγκειται στη ρευστοποίηση του ενεργητικού, τη διαπίστωση 
και εξόφληση των χρεών και, στη συνέχεια, στην απόδοση των εισφορών και τη 
διανοµή του τυχόν υπόλοιπου µεταξύ των εταίρων. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως είναι 
υποχρεωτικό, µε την έννοια ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί µε ρήτρα του 
καταστατικού ή µε απόφαση των εταίρων (ΑΠ 1410/1996 Ελ∆νη 38.1107, 46/1986 
ΕΕµπ∆ 1986.614). Ως εκ τούτου, η λύση της ετερόρρυθµης εµπορικής εταιρίας, από 
οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθει, δεν επιφέρει την ανικανότητα αυτής να είναι 
υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και, συνεπώς, να είναι διάδικος, αφού και 
µετά τη λύση της η νοµική προσωπικότητα της εταιρίας αυτής εξακολουθεί 
υφισταµένη µέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και για τις ανάγκες αυτής (ΑΠ 
774/1991 αδηµ., EφΠατρ 709/1995 ∆EE 1996.157). Συνακόλουθα, η λύση του 
νοµικού πρόσωπου ετερόρρυθµης εταιρίας δεν επιφέρει βίαιη διακοπή της δίκης, 
αφού ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως και η εταιρία εκπροσωπείται εφεξής 
από τους εκκαθαριστές της (ΑΠ 374/1997 ∆ΕΕ 1997/1172). Η εκκαθάριση 
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πραγµατοποιείται από όλους τους εταίρους, εκτός αν διοριστεί εκκαθαριστής, ο 
οποίος και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των ∆ικαστηρίων (ΟλΑΠ 14/1989 Ελ∆νη 
32.53).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 126 παρ. 1 εδ. γ΄, 127 παρ. 1 και 139 
ΚΠολ∆ συνάγεται, εκτός άλλων, ότι για να είναι έγκυρη η επίδοση εγγράφου σε 
νοµικό πρόσωπο, πρέπει τούτο να παραδοθεί στον κατά το νόµο ή το καταστατικό 
εκπρόσωπό του, είτε στην κατοικία του, είτε στο κατάστηµα, γραφείο ή εργαστήριο 
του νοµικού προσώπου. Αν κατά το χρόνο της επιδόσεως το νοµικό πρόσωπο τελεί 
υπό εκκαθάριση, η επίδοση γίνεται στον εκκαθαριστή ως κατά το νόµο και το 
καταστατικό εκπρόσωπο στο γραφείο ή το κατάστηµα της εταιρίας, στο οποίο 
ενεργείται η εκκαθάριση από τον εκκαθαριστή, ενώ, αν δεν υπάρχει γραφείο ή 
κατάστηµα της εταιρίας, η επίδοση γίνεται στην οικία του εκκαθαριστή (ΕφΑθ 
6399/2006 Ελ∆νη 2008.551). Η ιδιότητα και το ονοµατεπώνυµο του νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρίας πρέπει να αναγράφονται στη σχετική έκθεση επιδόσεως, 
που συντάσσεται από το δικαστικό επιµελητή (άρθρ. 139 ΚΠολ∆), άλλως η γενόµενη 
επίδοση είναι άκυρη (ΑΠ 769/2002 Ελ∆νη 44.747, ΕφΠατρ 1129/2004 ΑχΝοµ 
2005.361).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 110 παρ. 2 ΚΠολ∆, οι διάδικοι έχουν δικαίωµα 
να παρίστανται σε όλες τις συζητήσεις της υποθέσεως και πρέπει να καλούνται για το 
σκοπό αυτό κατά τις διατάξεις του νόµου. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρ. 271 
παρ. 1 ΚΠολ∆, αν ο εναγόµενος δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση, το ∆ικαστήριο 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως βάσει της έκθεσης επιδόσεως αν η αγωγή και η κλήση προς 
συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νοµίµως και εµπροθέσµως, δηλαδή κατά τον τρόπο 
που διαγράφεται από το νόµο και πριν από την οριζόµενη από αυτόν προθεσµία. 
Ελλείψει νόµιµης κλητεύσεως του µη παριστάµενου εναγόµενου, το ∆ικαστήριο 
κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση, δοθέντος µάλιστα ότι κατά τη διάταξη του άρθρ. 
111 παρ. 2 ΚΠολ∆, καµία κύρια ή παρεµπίπτουσα αίτηση για παροχή δικαστικής 
προστασίας δεν µπορεί να εισαχθεί στο ∆ικαστήριο χωρίς την τήρηση προδικασίας, 
εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά (ΑΠ 1288/1979 ΝοΒ 28.732, ΕφΑθ 1485/1988 
Ελ∆νη 31.1048). Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι, σε περίπτωση αναγκαστικής 
οµοδικίας (άρθρ. 76 ΚΠολ∆), για την εξασφάλιση της ενιαίας της ενιαίας διεξαγωγής 
της δίκης ως προς όλους τους οµοδίκους, προς το σκοπό ενιαίας και οµοιόµορφης 
δικαστικής κρίσεως, πρέπει στη συζήτηση της υποθέσεως και σε κάθε µεταγενέστερη 
συζήτηση να καλούνται όλοι οι οµόδικοι, αλλιώς ο κατακερµατισµός της δίκης 
απολήγει σε µαταίωση του ως άνω σκοπού. Συνεπώς, αν κάποιος από τους οµόδικους 
δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νοµίµως και δεν έλαβε µέρος στη συζήτηση, δεν 
αντιπροσωπεύεται από τους παριστάµενους οµοδίκους κατ΄ άρθρ. 76 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
και, εποµένως, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους οµοδίκους 
και αυτεπαγγέλτως (Βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολ∆, 1996, Τόµο Α΄, σ. 524).  
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 76 παρ. 1, 329 και 920 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, µεταξύ 
της ετερόρρυθµης εταιρίας και των οµορρύθµων εταίρων αυτής, όταν ενάγονται για 
χρέος της εταιρίας, υπάρχει σχέση αναγκαστικής οµοδικίας, αφού η ισχύς της 
αποφάσεως, που εκδίδεται για την εταιρία, και το εξ αυτής δεδικασµένο εκτείνεται 
και σε εκείνους και επηρεάζει τις έννοµες σχέσεις τους, µε συνέπεια να µην είναι 
δυνατόν στην ίδια υπόθεση να υπάρξουν διαφορετικού περιεχοµένου αποφάσεις 
(ΕφΑθ 205/2002 Αρµ 2003.840, 9848/1987 Ελ∆νη 30.99).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 765, 777, 781, 782, 784, 
ΚΠολ∆: 76, 110, 111, 126, 127, 139, 271, 329, 920,  
ΕµπΝ: 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 179 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση. Επίδοση. Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά µεν το άρθρο 82 εδ. γ ΚΠολ∆ αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται 
στους κύριους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση, κατά δε το άρθρο 81 παρ.3 του ίδιου κώδικα ο παρεµβαίνων καλείται 
στις επόµενες διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη. Από το 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η κλήση για συζήτηση της αιτήσεως 
αναιρέσεως πρέπει να επιδίδεται και προς εκείνον που είχε στη δίκη επί της ουσίας, 
από την οποία προήλθε η προσβαλλόµενη απόφαση, την ιδιότητα του προσθέτως 
παρεµβαίνοντος υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους, για να ενηµερώνεται 
αυτός ως προς την εξέλιξη της δίκης που ανοίγεται µε την άσκηση του ένδικου µέσου 
της αιτήσεως αναιρέσεως και να ασκεί τα νόµιµα δικαιώµατά του, διότι και αυτός 
είναι διάδικος. Στην αντίθετη περίπτωση δηµιουργείται απαράδεκτο της συζητήσεως 
της αιτήσεως αναιρέσεως, το οποίο, ως αναφερόµενο στην προδικασία, λαµβάνεται 
υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 1406/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Ακύρωση πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 701 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασµός. Ακυρότητα πλειστηριασµού. Ανακοπή. 
Περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Ακυρότητες. Επίκληση ακυρότητας. Παρά το 
νόµο κήρυξη ακυρότητας. 
- Κατά το άρθρο 934 του ΚΠολ∆, η ανακοπή του άρθρου 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 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 
προς 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 (παρ. 1). Αν πρόκειται για εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηµατικών 
απαιτήσεων, πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως είναι η σύνταξη εκθέσεως 
κατασχέσεως και τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασµού και κατακυρώσεως 
(παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι καθιερώνεται, µε ποινή 
απαραδέκτου, η κατά στάδια προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, 
χάριν της ταχείας άρσης της αβεβαιότητας σχετικά µε το κύρος των πράξεων αυτών 
και της ασφάλειας των συναλλαγών, όταν δε ο λόγος ανακοπής αναφέρεται σε 
δικονοµικά ελαττώµατα των πράξεων της προδικασίας του πλειστηριασµού, τότε 
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δικονοµική ακυρότητα προκαλείται, εάν συντρέχει και δικονοµική βλάβη του 
ανακόπτοντος (άρθρο 159 παρ. 3 του ΚΠολ∆).  
- Με τη διάταξη του άρθρου 999 παρ.4 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι ο πλειστηριασµός µε 
ποινή ακυρότητας δεν µπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση, πλην άλλων, και των 
διατυπώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 3 εδάφιο πρώτο του αυτού άρθρου, 
µεταξύ των οποίων και η επίδοση του προγράµµατος πλειστηριασµού στον οφειλέτη, 
στον τρίτο κύριο ή νοµέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Από το συνδυασµό των 
παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι µόνον η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσµο της 
επίδοσης του προγράµµατος στα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται ακυρότητα του 
πλειστηριασµού, όχι όµως και η ακυρότητα της επίδοσης, αφού και η άκυρη επίδοση 
του προγράµµατος παράγει τις συνέπειές της, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
159 έως 161 ΚΠολ∆, µέχρι την ακύρωσή της µε δικαστική απόφαση ύστερα από 
σχετική ανακοπή. Στην περίπτωση αυτή η ακύρωση εξοµοιώνεται αναδροµικά σε 
υπαρχής άκυρη επίδοση και µπορεί να προσβληθεί ο πλειστηριασµός κατ' εφαρµογή 
της προαναφερόµενης παραγράφου 4 του άρθρου 999 ΚΠολ∆. Αν παρέλθει, άπρακτη 
η προβλεπόµενη από το άρθρο 934 παρ.1 στοιχ. β' προθεσµία για προσβολή της 
άκυρης επίδοσης του προγράµµατος, η οποία προθεσµία διαρκεί µέχρι την ηµέρα που 
διενεργείται ο πλειστηριασµός, χωρίς η τελευταία να συµπεριλαµβάνεται στην εν 
λόγω προθεσµία, η ακυρότητα αυτή θεραπεύεται και καθίσταται απρόσβλητη, η δε 
εκπρόθεσµη ανακοπή απορρίπτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτη και 
αυτεπαγγέλτως, εφόσον το εκπρόθεσµο προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας 
.Από δε τις διατάξεις των άρθρων 152-156 και 158 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι ο διάδικος, 
ο οποίος εξαιτίας ανώτερης βίας δε µπόρεσε να τηρήσει κάποια προθεσµία, άρα και 
εκείνη για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆, µπορεί µε οποιοδήποτε 
δικόγραφο διαµείβεται κατά τη σχετική δίκη ή και µε αυτοτελές δικόγραφο, να 
ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση, µέσα σε 
προθεσµία τριάντα ηµερών από την ηµέρα της άρσεως του εµποδίου που συνιστούσε 
την ανώτερη βία.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 14 του ΚΠολ∆, κατά την οποία "αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο, παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, 
έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο", προκύπτει ότι µε τον προβλεπόµενο από αυτή 
αναιρετικό λόγο γίνεται σαφής διαστολή των αναιρετικών πληµµελειών της παρά το 
νόµο κηρύξεως ή µη κηρύξεως ακυρότητας από την κήρυξη ή µη κήρυξη 
απαραδέκτου, αµφότερες όµως αποτελούν συνέπεια εφαρµογής δικονοµικών 
διατάξεων (ΟλΑΠ 1/1999).  
- Από το συνδυασµό δε των διατάξεων των άρθρων 159 και 160 του ΚΠολ∆, και 
εκείνων που καθιερώνουν δικονοµικά απαράδεκτα προκύπτει, ότι οι από τις πρώτες 
προβλεπόµενες δικονοµικές ακυρότητες αποτελούν νόµιµες κυρώσεις που 
απαγγέλονται για την παράβαση διατάξεων που ρυθµίζουν τη διαδικασία και ιδίως 
τον τύπο διαδικαστικών πράξεων, ενώ τα δικονοµικά απαράδεκτα, συνεπαγόµενα το 
νοµικώς ανεπίτρεπτο διαδικαστικής πράξης ή ενέργειας, ανεξαρτήτως του κύρους, 
της νοµιµότητας ή βασιµότητας αυτής, ανάγονται στην εσωτερική διάρθρωση και 
πορεία της διαδικασίας και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της οµαλής εξελίξεώς της, 
σε τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η από τους διαδίκους υπεράσπιση των σε δίκη 
καταχθέντων δικαιωµάτων και η ορθή γενικώς απονοµή της δικαιοσύνης, χάριν της 
οποίας καθιερώνονται τα ένδικα µέσα (ΟλΑΠ 1331/1985).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 160, 161, 933, 934, 999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 995, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
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Πλειστηριασµός - Ακύρωση πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 281 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα πλειστηριασµού. Επιδόσεις. Επίκληση και απόδειξη δικονοµικής 
βλάβης. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- 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, µεταξύ των οποίων είναι και η επίδοση περιλήψεως της 
κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη εντός 20 ηµερών από την ηµέρα της 
κατασχέσεως. Η διάταξη αυτή αφορά στην καθόλου παράλειψη των διατυπώσεων, 
όχι δε και στην περίπτωση που αυτές έλαβαν µεν χώρα, αλλά µε τρόπο δικονοµικώς 
άκυρο. Η ακυρότητα αυτή µίας ενδιάµεσης πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας 
απαγγέλεται κατόπιν ανακοπής, που πρέπει να ασκείται έως την έναρξη του 
πλειστηριασµού (αρθρ. 934 παρ. ιβ ΚΠολ∆), υπό την επίκληση και απόδειξη 
δικονοµικής βλάβης κατά το άρθρο 159 παρ. 3 του ΚΠολ∆. Αντιθέτως, αν ο 
πλειστηριασµός διενεργηθεί παρά την ανυπαρξία τελείως όλων ή µιας των 
τασσοµένων µε ποινή ακυρότητας διατυπώσεών του είναι άκυρος ανεξαρτήτως 
βλάβης, η ακυρότητα αυτή αφορά την ίδια την τελευταία πράξη της εκτελέσεως και 
απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον εντός 20 ηµερών από τη µεταγραφή της περιλήψεως της κατακυρωτικής 
εκθέσεως επί πλειστηριασµού ακινήτων. Ο καθού η εκτέλεση, που επικαλείται άγνοια 
και εντεύθεν ακυρότητα του διενεργηθέντος πλειστηριασµού, επειδή µετέβαλε 
κατοικία και η επίδοση έγινε σε διεύθυνση άλλη από εκείνη της πραγµατικής του 
κατοικίας και δεν µπόρεσε να προσβάλει την ανωτέρω πράξη εντός της προθεσµίας 
του άρθρου 934 παρ. ιβ ΚΠολ∆, για το παραδεκτό της ανακοπής του πρέπει να 
επικαλείται, ότι ο επισπεύδων γνώριζε την πραγµατική κατοικία ή ότι ο ίδιος πριν την 
επίδοση είχε γνωστοποιήσει στον τελευταίο τη µεταβολή της. (ΟλΑΠ 3/2007).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.1 του Συντάγµατος και 6 παρ.1 της 
κυρωθείσας µε το Ν∆ 53/1974, σύµβασης της Ρώµης "για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών", που έχει 
υπερνοµοθετική ισχύ (ΟλΑΠ 40/1998), δεν αποκλείεται στο νοµοθέτη να θέτει 
περιορισµούς, υπό τους οποίους τελεί το δικαίωµα πρόσβασης στο δικαστήριο, οι 
περιορισµοί όµως αυτοί δεν µπορούν να περιστείλουν το δικαίωµα κατά τέτοιο τρόπο 
ή σε τέτοιο βαθµό, ώστε αυτό να προσβάλλεται στον ίδιο του τον πυρήνα. ∆ύναται, 
συνεπώς, ο νοµοθέτης, θεσπίζοντας προϋποθέσεις προσφυγής στα δικαστήρια, να 
καθορίζει και προθεσµία µέσα στην οποία θα λαµβάνει γνώση ο θιγόµενος για το 
βλαπτικό του οφειλέτη γεγονός, πράξη ή παράλειψη, γιατί χωρίς µια τέτοια γνώση 
δεν καθίσταται εφικτή η εκ µέρους του διεκδίκηση της παροχής έννοµης προστασίας. 
Η γνώση αυτή του θιγοµένου δεν απαιτείται µεν αναγκαίως να διαπιστώνεται από την 
επίδοση της βλαπτικής πράξης στον ίδιο. Πρέπει όµως τουλάχιστον να συνάγεται 
κατά τρόπο ασφαλή, ότι ενόψει των συντρεχουσών, κατά περίπτωση, συνθηκών, 
µεταξύ των οποίων και ο χρόνος που µεσολάβησε, ο θιγόµενος, ως επιµελής 
άνθρωπος, έλαβε ή µπορούσε να έχει λάβει γνώση του βλαπτικού γι' αυτόν 
γεγονότος, ώστε να είναι σε θέση να επιδιώξει την παροχή έννοµης προστασίας (ΑΕ∆ 
2/1999). Έτσι η εκ µέρους του καθού η εκτέλεση επίκληση άγνοιας ως προς το χρόνο 
διενέργειας του πλειστηριασµού, λόγω άκυρης επίδοσης της περίληψης της 
κατασχετήριας έκθεσης, πρέπει κατά τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών 
ηθών του άρθρου 116 ΚΠολ∆, που ισχύουν αναλογικά και στην αναγκαστική 
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εκτέλεση, να συνδυάζεται και µε ισχυρισµό αυτού ότι δεν έλαβε ούτε µπορούσε να 
έχει λάβει γνώση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης (Α.Π. 658/2007).  
- Ο προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται, όταν παραβιάζεται κανόνας ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνας που ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και τη γένεση 
των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις, όχι δε κανόνες του δικονοµικού δικαίου, 
δηλαδή όσων καθορίζουν τον τρόπο, τα όργανα και τη µορφή της ένδικης 
προστασίας, η παραβίαση των οποίων µπορεί να θεµελιώνει κάποιον από τους 
προβλεπόµενους, µε τους αριθµούς 2 έως 18 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, λόγους 
αναιρέσεως (ΑΠ 807/1994, 788/1994). Ο δε προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.8β 
του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως δεν ιδρύεται, όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη 
ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 
12/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 934, 559 αριθ. 1, 999,  
Σ: 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 996 
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 175 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 975 του ΚΠολ∆ η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται 
αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτελέσεως που ορίζονται αιτιολογηµένα από τον 
υπάλληλο του πλειστηριασµού. Η εκκαθάριση αυτή των εξόδων εκτελέσεως αν και 
δεν αποτελεί κατάταξη προσβάλλεται, κατ' ανάλογη εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 979 του ΚΠολ∆, µε την προβλεπόµενη από τη διάταξη αυτή ανακοπή κατά 
του πίνακα κατατάξεως, εάν δε γίνει δεκτός ο λόγος της ανακοπής µε τον οποίο 
επιδιώκεται η µείωση των εξόδων ή αµφισβητείται το ύψος τους, το δικαστήριο 
επαναπροσδιορίζει το προς διανοµήν υπόλοιπο του πλειστηριάσµατος, στο οποίο και 
κατατάσσεται ο ανακόπτων που έχει υποβάλει το σχετικό αίτηµα, όχι δε και άλλος 
δανειστής που δεν έχει προσβάλει ως ανωτέρω τον πίνακα για τα προαφαιρεθέντα 
έξοδα, αρκεί βεβαίως το προνόµιο του ανακόπτοντος να παρέχει σ' αυτόν 
(ανακόπτοντα) τη δυνατότητα να καταταγεί στον πίνακα για την ικανοποίηση της 
αναγγελθείσης απαιτήσεώς του από το πλειστηρίασµα (ΑΠ 174/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 975, 979,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 169 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Πρόσθετοι 
λόγοι αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 933 παρ. 1, 934 παρ. 1-2 και 979 
παρ. 2 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι: α) µε την ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, την 
οποία νοµιµοποιείται να ασκήσει και ο καθ' ου η εκτέλεση και επί της οποίας έχουν 
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εφαρµογή τα άρθρα 933 επ. ΚΠολ∆, προσβάλλεται η διαδικασία της κατατάξεως 
ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, η οποία αρχίζει µε την αναγγελία και 
λήγει µε τη σύνταξη του πίνακα και η διαδικασία της εκτελέσεως µέχρι του 
πλειστηριασµού. Με την ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως µπορούν να 
προβληθούν λόγοι που ανάγονται είτε στο ουσιαστικό δίκαιο και αφορούν την 
ύπαρξη ή το µέγεθος της απαίτησης του καταταγέντος δανειστή, είτε στο δικονοµικό 
δίκαιο. Ειδικά, όµως, µε την ανακοπή που ασκείται από τον καθ' ου η εκτέλεση 
οφειλέτη και απευθύνεται κατά του επισπεύδοντος και καταταγέντος στον πίνακα 
δανειστή, µπορούν να προβληθούν πληµµέλειες αναφερόµενες στην ύπαρξη ή το 
µέγεθος της απαιτήσεως του επισπεύδοντος δανειστή, αλλ' αναγόµενες σε χρόνο µετά 
τον πλειστηριασµό, διότι οι πληµµέλειες που αναφέρονται στην ύπαρξη ή το µέγεθος 
της απαιτήσεως και ανάγονται σε χρόνο προ του πλειστηριασµού, δυνάµενες να 
προβληθούν µε την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολ∆ µέσα στην προθεσµία που 
ορίζει η παρ. 1 περ. β' του άρθρου 934 του ίδιου Κώδικα (ήτοι µέχρι τη σύνταξη της 
εκθέσεως πλειστηριασµού και κατακυρώσεως) και µη προβληθείσες, δεν µπορούν να 
προβληθούν παραδεκτά µε την ανακοπή του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολ∆, αφού, στην 
αντίθετη περίπτωση, θα παραβιαζόταν το σύστηµα της σταδιακής προσβολής των 
πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, που καθιερώνει το άρθρο 934 ΚΠολ∆ για 
την ανακοπή του άρθρου 933 του ίδιου Κώδικα, µε σκοπό την ταχεία περαίωση της 
διαδικασίας της εκτελέσεως και την ασφάλεια των συναλλαγών (πρβλ. Α.Π. 
485/1997).  
- Κατά την παρ. 2 του άρθρου 585 του ΚΠολ∆, η οποία έχει εφαρµογή και επί της 
ανακοπής του άρθρου 979 του ΚΠολ∆, το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει, 
εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 118 έως 120, και τους λόγους της. 
Νέοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε πρόσθετο δικόγραφο που 
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, 
το δικόγραφο δε αυτό, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, κοινοποιείται στον 
αντίδικο οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Από τις διατάξεις αυτές, 
προκύπτει ότι νέοι, µη περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής, λόγοι δεν είναι 
επιτρεπτό να προταθούν για πρώτη φορά µε τρόπο διάφορο από τον οριζόµενο στο 
άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β' του ΚΠολ∆, όπως µε τις έγγραφες προτάσεις του 
ανακόπτοντος της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας δίκης, ή µε το δικόγραφο της 
έφεσης κατά απόφασης απορριπτικής της ανακοπής, ή µε δικόγραφο πρόσθετων 
λόγων έφεσης. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης απορριπτικής της ανακοπής χωρίς 
να έχουν προταθεί νέοι λόγοι κατά την ανωτέρω ειδική διάταξη, η πρόταση τέτοιων 
λόγων είναι παραδεκτή µόνο αν ανακύψει, ύστερα από άσκηση ένδικου µέσου, 
διαδικαστικό στάδιο νέας εκδίκασης της ανακοπής και εφόσον η πρόταση τους γίνει 
µε πρόσθετο δικόγραφο κατατιθέµενο στη γραµµατεία του δικαστηρίου ενώπιον του 
οποίου εκκρεµεί ήδη η ανακοπή, όπως ορίζει το άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β του ΚΠολ∆ 
(ΑΠ 72/2000).  
- Κατά το άρθρο 569 παρ. 2 ΚΠολ∆, η κατάθεση και επίδοση του δικογράφου των 
πρόσθετων λόγων αναίρεσης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν 
από τη συζήτηση. Ως ηµέρα συζήτησης της αίτησης αναίρεσης νοείται εκείνη που 
αρχικώς ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος του Αρείου Πάγου και όχι 
αυτή που προσδιορίζεται µεταγενέστερα κατόπιν αναβολής ή µαταιώσεως ή κήρυξης 
απαράδεκτης της συζήτησης. Η µη τήρηση δε της ανωτέρω προθεσµίας συνεπάγεται 
το απαράδεκτο των πρόσθετων λόγων, το οποίο λαµβάνεται υπόψη και αυτεπάγγελτα 
(ΟλΑΠ 654/1984, Α.Π. 137/2008, 967/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 585, 569, 933, 934, 979,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 997 
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Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 265 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Αναγγελία. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Οµοδικία. 
Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. 
- Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τη δικονοµική κατάσταση των λοιπών οµοδίκων της, 
διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 ΚΠολ∆ κάθε (απλός) οµόδικος, εφόσον ο 
νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ενεργεί στη δίκη ανεξάρτητα από τους άλλους, οι δε 
πράξεις και οι παραλείψεις κάθε οµοδίκου δεν βλάπτουν, ούτε ωφελούν τους άλλους. 
Περίπτωση απλής οµοδικίας υφίσταται και µεταξύ των δανειστών, που µετέχουν στη 
δίκη επί της ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως, γιατί η διαδικασία της 
κατατάξεως είναι µεν ενιαία, όχι όµως και αδιαίρετη, αφού ανακοπή κατά του πίνακα 
δικαιούται να ασκήσει καθένας που έχει έννοµο συµφέρον, στρέφεται όµως αυτή όχι 
εναντίον όλων των δανειστών, αλλά κατ' αυτών, των οποίων προσβάλλεται η 
κατάταξη (ΑΠ 1510/2005 Ελ∆νη 2006.133, ΑΠ 1455/1998 Ελ∆νη 1999.601).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 972 παρ. 1 περ. β' του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι η 
αναγγελία πρέπει να περιέχει, πλην άλλων και περιγραφή της απαίτησης του δανειστή 
που αναγγέλλεται, σε συνδυασµό προς τη διάταξη του άρθρου 159 αρ. 3 ΚΠολ∆, που 
ορίζει ότι η παράβαση της διάταξης που ρυθµίζει τη διαδικασία και ιδίως τον τύπο 
κάποιας διαδικαστικής πράξης συνεπάγεται ακυρότητα, αν η παράβαση προκάλεσε 
στο διάδικο που την προτείνει βλάβη, η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί 
διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας, προκύπτει ότι η αναγγελία, 
ως πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, πρέπει να περιέχει περιγραφή 
της απαίτησης που αναγγέλλεται και του προνοµίου της. Ενόψει όµως του ότι η 
αναγγελία αποτελεί την πρώτη επιθετική, εξώδικη διαδικαστική πράξη και το αρχικό 
δικόγραφο, µε το οποίο εισάγεται στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και 
ειδικότερα της κατάταξης, η απαίτηση του αναγγελλόµενου δανειστή, στο 
περιεχόµενο δε του αναγγελτηρίου, οφείλουν να απαντήσουν, µε τις παρατηρήσεις 
τους (άρθρου 974 ΚΠολ∆) και την ανακοπή (άρθρο 979 ΚΠολ∆), ο οφειλέτης, ο 
επισπεύδων και οι άλλοι δανειστές που έχουν αναγγελθεί και µε βάση το περιεχόµενο 
αυτό ο υπάλληλος του πλειστηριασµού και το δικαστήριο της ανακοπής να προβούν 
στην κατάταξη ή στην απόρριψη της αναγγελθείσας απαίτησης, το αναγγελτήριο 
πρέπει να παρέχει στον µεν οφειλέτη και τους άλλους δανειστές τα απαραίτητα για 
την άµυνα τους στοιχεία, στον δε υπάλληλο του πλειστηριασµού τις προϋποθέσεις για 
να µπορεί να ελέγξει τη νοµιµότητα και βασιµότητα της απαίτησης. Ανάµεσα στις 
προϋποθέσεις αυτές είναι και η ύπαρξη του προνοµίου, τα πραγµατικά περιστατικά 
του οποίου πρέπει να περιέχει το αναγγελτήριο, όταν µάλιστα αυτά δεν συµπίπτουν 
µε εκείνα στα οποία στηρίζεται η απαίτηση. Το δικόγραφο της αναγγελίας είναι 
άκυρο λόγω αοριστίας της αναφερόµενης σ' αυτό απαίτησης µόνον όταν η περιγραφή 
αυτής, καθώς και του τυχόν υφισταµένου προνοµίου της είναι τόσον ελλιπής, ώστε να 
µην µπορούν ο οφειλέτης και οι λοιποί δανειστές να αντικρούσουν την αναγγελία, 
κατά την άσκηση του δικαιώµατος της υπεράσπισης τους, κατά τα άρθρα 974 και 979 
ΚΠολ∆ και να υφίστανται έτσι βλάβη. ∆εν είναι όµως αναγκαία η εξειδίκευση, στο 
βαθµό που απαιτείται επί ανακοπής (άρθρα 216 παρ. 1 και 585 ΚΠολ∆), για τον 
αναγγελθέντα δικαιούχο της απαίτησης, ανεξαρτήτως της δικονοµικής θέσης του στη 
δίκη της ανακοπής, γιατί το αναγγελτήριο δεν αποτελεί προδικασία κύριας ή 
παρεµπίπτουσας αίτησης για δικαστική προστασία, κατά την έννοια του άρθρου 111 
ΚΠολ∆. Για την πληρότητα της περιγραφής της αναγγελλόµενης αξίωσης αρκεί η 
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µορφολογική εξατοµίκευση της ως προς το είδος και το προνόµιο κατάταξης της, 
µπορεί δε να συµπληρώνεται µε παραποµπή σε άλλο, συνυποβαλλόµενο έγγραφο 
(ΑΠ 249/2011 ΝοΒ 2012.60).  
- Από την παρ. 2 του άρθρου 979 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι αν ο λόγος ανακοπής κατά 
πίνακα κατάταξης συνίσταται σε απλή αµφισβήτηση και άρνηση από τον 
ανακόπτοντα της απαίτησης του καθού που έχει καταταγεί ή του προνοµίου της, 
αρκεί και µόνο η άρνηση αυτή για το ορισµένο του λόγου της ανακοπής, δεδοµένου 
ότι ο καθού η ανακοπή βαρύνεται µε την επίκληση και την απόδειξη των 
παραγωγικών της απαιτήσεως του ή του προνοµίου της πραγµατικών γεγονότων. 
∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή ο καθού η ανακοπή οφείλει κατά την πρώτη ενώπιον 
του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου συζήτηση να επικαλεσθεί και να αποδείξει την 
ύπαρξη, το περιεχόµενο και το µέγεθος της απαίτησης του, για την οποία έχει 
καταταγεί, καθώς και τον προνοµιακό χαρακτήρα της. Αν ο καθού η ανακοπή δεν 
ανταποκριθεί στο βάρος αυτό, η ανακοπή γίνεται δεκτή. Οι αναγγελθέντες δανειστές, 
µαχόµενοι κατά του κύρους του πίνακα κατάταξης, στο πλαίσιο της διεξαγόµενης 
κατόπιν ανακοπής του άρθρου 979 παρ.2 ΚΠολ∆ δίκης, είναι τρίτοι έναντι του καθού 
η εκτέλεση και δεν δεσµεύονται ούτε ωφελούνται από το µεταξύ αυτού και του 
οποιουδήποτε δανειστή δεδικασµένο. Εποµένως, ο ανακόπτων δεν δεσµεύεται από το 
δεδικασµένο απόφασης µεταξύ του καθού η ανακοπή και του καθού η εκτέλεση. 
Κατά τις διατάξεις δε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 312 του ΚΠολ∆. Το περιεχόµενο 
της απόφασης αποτελεί πλήρη απόδειξη ... και για τη γνώµη που έχει εκφέρει το 
δικαστήριο" (παρ. 1). "Η κατά την παρ. 1 αποδεικτική δύναµη του περιεχοµένου της 
απόφασης µπορεί να ανατραπεί µε το πρακτικό της συζήτησης ή µε την προσβολή 
της απόφασης ως πλαστής" (παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει ότι η 
δικαστική απόφαση αποτελεί, έναντι πάντων, πλήρη απόδειξη για την κρίση που 
εξέφερε σ' αυτήν το δικαστήριο για την ύπαρξη ή ανυπαρξία της έννοµης σχέσης που 
αποτέλεσε το αντικείµενο της δίκης. Συνεπώς όταν αυτή προσκοµίζεται για την 
απόδειξη της ύπαρξης της έννοµης σχέσης, ως εκ της οποίας παρέχεται στο διάδικο, 
υπέρ του οποίου βεβαιώθηκε µε αυτήν η ύπαρξη της σχέσης αυτής, δικαίωµα να 
προβεί σε εκτέλεση κατ' εκείνου εις βάρος του οποίου έγινε η βεβαίωση αυτή, σε δίκη 
που αφορά την εκτέλεση, αποδεικνύει πλήρως τη βεβαιούµενη απαίτηση, για την 
οποία η εκτέλεση, όχι µόνο έναντι του οφειλέτη, αλλά και των στην δίκη αυτή 
συµµετεχόντων τρίτων, όπως επί πλειστηριασµού, των αναγγελθέντων σ' αυτόν 
δανειστών, για τους οποίους δεν γεννάται ζήτηµα επεκτάσεως του από την απόφαση 
αυτή δεδικασµένου, αφού δεν πρόκειται εκτέλεσή της κατ' αυτών, αλλά κατά του 
οφειλέτη του επισπεύδοντος ή άλλου συνδανειστή τους, και οι οποίοι µπορούν ν' 
ανατρέψουν την άνω αποδεικτική δύναµη της απόφασης µόνο από το τυχόν αντίθετο 
περιεχόµενο των πρακτικών της δίκης στην οποία εκδόθηκε (ως αντίθετο, ως προς τα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση της αποφάσεως) ή µε την 
προσβολή της απόφασης ως πλαστής. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του αριθµού 12 του 
ίδιου άρθρου, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του 
νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων, ιδρύεται δε στην τελευταία 
αυτή περίπτωση λόγος αναιρέσεως, και όταν το δικαστήριο προσέδωσε σε 
αποδεικτικό µέσο αυξηµένη δύναµη, που δεν την είχε κατά νόµο, δεχόµενο ότι απ' 
αυτό προκύπτει πλήρη απόδειξη του αποδεικτέου γεγονότος. Έτσι, σύµφωνα και προς 
την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 312 παρ. 1 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση, η οποία δεν εκφέρει γνώµη της έννοµης σχέσης που συνιστά το αποδεικτέο 
γεγονός σε άλλη δίκη, δεν αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς το γεγονός αυτό, αλλά η 
αποδεικτική αυτής δύναµη είναι τέτοια µε των λοιπών δικαστικών τεκµηρίων και των 
καταθέσεων, των εξετασθέντων µαρτύρων (ΑΠ 650/2011 ΝοΒ 2012 σελ.109).  
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- Κατά το άρθρο 975 περ. 3 του ΚΠολ∆, στην τρίτη τάξη προνοµίων κατατάσσονται 
στον πίνακα οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και οι 
απαιτήσεις δασκάλων εφόσον όλες αυτές προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι µήνες 
πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Με το άρθρο 31 του Ν. 1545/1985 
ορίσθηκε, ότι στην τρίτη τάξη προνοµίων του άρθρου 975 ΚΠολ∆ κατατάσσονται οι 
απαιτήσεις που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτηµένης εργασίας εφόσον 
προέκυψαν κατά την τελευταία διετία πριν από την ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου 
πλειστηριασµού ή της κήρυξης της πτώχευσης. Αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της 
σχέσης εργασίας κατατάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο 
προέκυψαν, στην τάξη αυτή. Η διαίρεση του εκπλειστηριάσµατος σε ποσοστά, κατά 
το άρθρο 977 ΚΠολ∆, γίνεται µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της τάξης 
αυτής. Έτσι, µε τη δεύτερη από τις ανωτέρω διατάξεις, η οποία καθιερώνει προνόµιο 
υπέρ των εργαζοµένων, δηλαδή υπέρ συγκεκριµένων δανειστών και όχι του οφειλέτη, 
διευρύνθηκε σηµαντικά ο χρόνος που καλύπτεται από το προνόµιο του άρθρου 975 
περ. 3 για απαιτήσεις από παροχή εξαρτηµένης εργασίας, σε διετία πριν από την 
ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού ή της κήρυξης της πτώχευσης, 
έγινε υπαγωγή στο προνόµιο αυτό και των αποζηµιώσεων λόγω καταγγελίας της 
σχέσης εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο προέκυψαν αυτές και 
καθιερώθηκε η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών πριν από την κατάταξη των 
απαιτήσεων και τη διαίρεση του εκπλειστηριάσµατος κατ' άρθρο 977 του ΚΠολ∆. 
Από την ευρύτατη διατύπωση της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 31 του Ν. 
1545/1985 και τον κοινωνικό σκοπό που υπηρετεί, ο οποίος έγκειται στην ισχυρή 
αλλά δίκαιη προστασία εκείνων που µε την προσωπική τους εργασία βοηθούν την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι στην προνοµιακή κατάταξη των 
απαιτήσεων των εργαζοµένων περιλαµβάνονται και οι παρεπόµενες απαιτήσεις τους 
από τόκους. Και εφόσον µεν οι παρεπόµενες αυτές απαιτήσεις τόκων προέρχονται 
από αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως, δεν υπόκεινται σε 
κανένα χρονικό περιορισµό. Εφόσον, όµως, είναι παρεπόµενες άλλων αξιώσεων από 
την εργασιακή σχέση, κατατάσσονται προνοµιακώς µόνο αν προέκυψαν την 
τελευταία διετία πριν από την ηµεροµηνία ορισµού του πλειστηριασµού ή εφόσον 
πρόκειται για πτώχευση την τελευταία διετία πριν από την κήρυξη της πτωχεύσεως 
(ΑΠ 650/2011 ΝοΒ 2012 σελ.109). Εποµένως, ο προαναφερόµενος λόγος της 
ανακοπής έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσιµος από ουσιαστική άποψη. Η 
εκκαλούµενη τον απέρριψε σιωπηρά χωρίς αιτιολογίες. Εποµένως ορθά κατ΄ 
αποτέλεσµα έκρινε και πρέπει µόνο να συµπληρωθούν οι αιτιολογίες της. Γι΄ αυτό ο 
αντίστοιχος (τρίτος) λόγος της εφέσεως της ανακόπτουσα, µε τον οποίο υποστηρίζει 
τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ, η ενοχή αποσβέννυται µε την καταβολή. 
Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 972, 979 και 980 του 
ΚΠολ∆, συνάγεται ότι η τυχόν προγενέστερη κατάσχεση ή αναγγελία και γενικά η 
συµµετοχή του αναγγελλοµένου σε άλλη διαδικασία κατάταξης ή εκτέλεσης κατά του 
ίδιου οφειλέτη δεν αποστερεί το δανειστή από την ευχέρεια να αναγγελθεί για την 
ίδια απαίτησή του σε άλλο πλειστηριασµό, αφού µε µόνη την κατάταξη δεν επέρχεται 
απόσβεση της απαίτησής του. Αν όµως στη συνέχεια ο δανειστής κατατάχθηκε σε 
ορισµένο πίνακα και η κατάταξή του αυτή έγινε τελικά απρόσβλητη (µε την έννοια 
της εκτελεστότητας του πίνακα αυτού), τότε, ενόψει και του ότι το πλειστηρίασµα 
έχει ήδη κατατεθεί δηµοσίως υπέρ των δανειστών, επέρχεται απόσβεση της 
απαιτήσεώς του, σύµφωνα µε το άρθρο 432 ΑΚ (ΑΠ 1981/2008 ΝοΒ 2009 σελ. 935). 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 932 και 975 εδ. β` ΚΠολ∆, τα έξοδα 
της εκτελέσεως δεν περιλαµβάνονται µεταξύ των προνοµίων, ούτε κατατάσσονται 
στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται από το διανεµητέο ποσό, προσδιοριζόµενα 
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αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο αιτιολογηµένο από το συµβολαιογράφο, είτε µε 
χωριστή πράξη του, είτε µε τον πίνακα κατατάξεως. Ο δε δανειστής που έχει έννοµο 
συµφέρον, όπως εν προκειµένω το ανακόπτον Ελληνικό ∆ηµόσιο, µπορεί να 
προσβάλει µε την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολ∆ την ενέργεια του συντάκτη του 
πίνακα σε σχέση µε τα αφαιρεθέντα έξοδα εκτελέσεως, τα οποία όµως πρέπει να 
προσδιορίζει σ` αυτήν (ανακοπή) κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, ώστε βάσει αυτών 
και των προσκοµιζοµένων δικαιολογητικών το δικαστήριο να είναι σε θέση να 
ελέγξει αν ορθά ή εσφαλµένα έγινε η προαφαίρεσή τους (ΑΠ 1582/2003 
αδηµοσίευτη).  
- Ως έξοδα εκτελέσεως κατά την έννοια του άρθρου 932 ΚΠολ∆ που 
προκαταβάλλονται από τον επισπεύδοντα δανειστή και προαφαιρούνται από το 
πλειστηρίασµα κατά το άρθρο 975 του ίδιου κώδικα νοούνται όλες οι δαπάνες που 
γίνονται από τούτον και αποβλέπουν στο γενικό συµφέρον των δανειστών και είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση καθ΄ εαυτή και για την όλη διαδικασία από την έναρξη 
µέχρι την περάτωσή της. Ειδικότερα στα έξοδα αυτά περιλαµβάνονται όλες οι 
αναγκαίες δαπάνες για την έναρξη, κίνηση και γενικά τη διαδικασία της εκτέλεσης 
βάσει της οποίας επιτεύχθηκε το πλειστηρίασµα που διανέµεται στους δανειστές µε 
αφετηρία τα έξοδα και δικαιώµατα για την έκδοση απογράφου και αντιγράφου και τη 
σύνταξη και επίδοση επιταγής. Υπό την έννοια αυτή δεν αποτελούν έξοδα 
εκτελέσεως όσα δεν γίνονται προς το κοινό συµφέρον όλων των δανειστών, αλλά 
προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά του συµφέροντος του επισπεύδοντος, ούτε εκείνα 
που έγιναν από δικό του σφάλµα η υπαιτιότητα, όπως τα έξοδα µαταιωθέντος 
πλειστηριασµού λόγω παρόδου των σχετικών προθεσµιών ή ακυρότητας των 
πράξεων. Αποτελούν όµως έξοδα εκτελέσεως όσα έγιναν για την έκδοση 
επαναληπτικών προγραµµάτων µετά από νόµιµη αναβολή ή µαταίωση του 
πλειστηριασµού µε συµφωνία επισπεύδοντος δανειστή και οφειλέτη καθού η 
εκτέλεση διότι η έκδοση των προγραµµάτων µετά από νόµιµη αναβολή ή µαταίωση 
του πλειστηριασµού αποτελεί ουσιώδη δικονοµική προϋπόθεση για τη συνέχιση της 
εκτελεστικής διαδικασίας και τον πλειστηριασµό του ακινήτου και οι σχετικές για την 
έκδοσή του δαπάνες από τον επισπεύδοντα γίνονται προς το κοινό συµφέρον όλων 
των δανειστών (ΑΠ 1783/1998 ∆ίκη 1999.1169).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 416, 432, 
ΚΠολ∆: 159, 312, 932, 972, 974, 975, 977, 979, 980,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τριτανακοπή - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 379 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Τριτανακοπή. Αναγνώριση σωµατείου. Ικανότητα διαδίκου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων 583 και 586 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι αν κάποιος 
δεν έλαβε µέρος ή δεν προσκλήθηκε να µετάσχει σε δίκη που διεξάγεται µεταξύ 
άλλων, η δε απόφαση που εκδόθηκε προκαλεί βλάβη σ΄  αυτόν ή θέτει σε κίνδυνο τα 
έννοµα συµφέροντα του δικαιούται να τριτανακόψει την απόφαση. Η ενεργητική 
νοµιµοποίηση για την άσκηση τριτανακοπής στα πλαίσια της εκούσιας δικαιοδοσίας 
απορρέει από το αν µετέπειτα ο τριτανακόπτων είχε ή όχι λάβει µέρος στη δίκη επί 
της οποίας εκδόθηκε η τριτανακοπτόµενη απόφαση και είχε αποκτήσει συνεπώς την 
ιδιότητα του ενδιαφερόµενου διάδικου είτε µε µόνη την υποβολή αιτήσεως, είτε µε 
κλήση ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου, είτε µε την προσεπίκληση κατά το 
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άρθρο 753 Πολ∆, είτε µε την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρεµβάσεως κατά το 
άρθρο 752 Πολ∆, ή τριτανακοπής κατά το άρθρο 773 ΚΠολ∆ είτε τέλος µε την 
ιδιότητα του εισαγγελέα (κρατούσα γνώµη, βλ. σχετ. Πανταζόπουλο. Η τριτανακοπή 
κατά τον ΚΠολ∆ 1989 σελ. 218 επ. µε παραποµπές στη θεωρία και νοµολογία). Για 
την άσκηση τριτανακοπής αρκεί η ύπαρξη ισχυρής οριστικής δικαστικής αποφάσεως 
που εκδίδεται µε οποιαδήποτε διαδικασία, τα αποτελέσµατα της οποίας (αποφάσεως), 
όπως και η διαπλαστική ενέργεια στην προκειµένη περίπτωση της διαπλάσεως του 
σωµατείου, επέρχονται µε την έκδοσή της, αναστέλλεται όµως η ενέργειά τους αν και 
όσο ορίζει ο νόµος (Πανταζόπουλος, ο.π. σελ. 179 και σηµ. 44 µε π.π.). Η 
τριτανακοπή απευθύνεται κατά όλων των διαδίκων µεταξύ των οποίων εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση, κατά το άρθρο 588 ΚΠολ∆ και εισάγεται στο δικαστήριο 
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση (άρθρ. 587 Πολ∆). Το δικαστήριο αν 
κρίνει παραδεκτή και βάσιµη την τριτανακοπή εξαφανίζει την προσβαλλόµενη 
απόφαση όταν υπάρχει αδιαίρετο δίκαιο, όπως στην προκειµένη περίπτωση της 
προσβολής της αποφάσεως που αναγνώρισε σωµατείο, δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να 
υπάρχει ή όχι ως προς όλους (άρθρ. 590 εδ. β΄ ΚΠολ∆. Πανταζόπουλος, ο.π. σελ. 405 
και σηµ. 97). Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή και στα πλαίσια της εκούσιας 
δικαιοδοσίας σύµφωνα µε το άρθρο 741 Πολ∆ αφού προσαρµόζονται σ΄  αυτήν και 
δεν αντίκεινται στις ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν τη διαδικασία αυτή. 
Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω αν το νέο σωµατείο συνεστήθη ήδη και εκ της 
συστάσεώς του παραβλάπτονται τα συµφέροντα άλλου- προϋφισταµένου σωµατείου, 
το οποίο ούτε εκλήθη να παρασταθεί, ούτε παρεστάθη κατά τη δίκη επί της 
αναγνωρίσεως του νέου σωµατείου, παρέχεται στο προϋφιστάµενο σωµατείο το 
δικαίωµα τριτανακοπής κατά της απόφασης αναγνωρίσεως του πρώτου 
(νεοσυσταθέντος)- Στ. Βλαστού- Αστικά Σωµατεία- Συνδικαλιστικές και Εργοδοτικές 
Οργανώσεις-Γ΄έκδοση-. Περαιτέρω τα νοµικά πρόσωπα, όπως τα σωµατεία, 
αποκτούν προσωπικότητα µε την τήρηση των όρων που αναγράφει ο νόµος. Η 
ικανότητα δικαίου αποτελεί απαραίτητη δικονοµική προϋπόθεση για τη δυνατότητα 
έκδοσης απόφασης επί της ουσίας (ΑΠ 913/2001 Ελ∆νη 44.173).  
- Τη διάταξη του άρθρου 81 ΑΚ, το πρωτοδικείο διατάσσει την εγγραφή του 
σωµατείου στο βιβλίο σωµατείων, αν συντρέχουν οι νόµιµοι όροι, ενώ το άρθρο 83 
ΑΚ καθορίζει το χρόνο κτήσης της προσωπικότητας του σωµατείου, ο οποίος είναι ο 
της εγγραφής του, που έχει συστατικό χαρακτήρα, στο τηρούµενο στο πρωτοδικείο 
ειδικό βιβλίο, το οποίο είναι προσιτό σε οποιονδήποτε, ο οποίος µπορεί µετά από 
αίτηση, να λάβει αντίγραφο απ΄ αυτό και των προσαρτηµένων εγγράφων. Η εγγραφή 
στο οικείο βιβλίο γίνεται όταν καταστεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, τελεσίδικη η 
απόφαση που διατάσσει αυτή, ενώ κατ΄ άλλη άποψη µπορεί να γίνει µετά την έκδοση 
της απόφασης, γιατί το εδ. β΄του ως άνω άρθρου 83 ΑΚ καταργήθηκε µε το άρθρο 
763 παρ. 1 ΚΠολ∆. Με την κτήση της προσωπικότητας το σωµατείο αποκτά 
ικανότητα δικαίου, γίνεται φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, αποκτά 
δικαιοπρακτική ικανότητα, ευθύνη και έχει ικανότητα διαδίκου και παράστασης στο 
δικαστήριο µε τα εκπροσωπούντα αυτό όργανα (βλ. ΕΡΝΟΜΑΚ- Β. Βαθρακοκοίλη- 
έκδ. 2001, σελ. 428 επ.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 81, 83,  
ΚΠολ∆: 583, 586, 587, 588, 590, 741, 752, 753, 763, 773,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 
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