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Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και 
Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 945 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο 1) αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου ..., 2) αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως 
ορίζει ο νόµος ..., 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η 
δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την αµέσως πιο πάνω διάταξη προκύπτει, ότι η 
απαρίθµηση των λόγων αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων καθώς 
και των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων καθώς και των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων, που εκδίδονται κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, είναι 
περιοριστική. Οι λόγοι αναίρεσης είναι µόνο τέσσερις και αντιστοιχούν προς τους 
λόγους αναίρεσης που προβλέπονται από τους αριθµούς 1, 2, 4, 5 και 7 αντίστοιχα, 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆, προς τους οποίους όµως δεν ταυτίζονται απολύτως. Έτσι, 
δεν ιδρύεται ο λόγος, όταν το Πολυµελές Πρωτοδικείο, που δίκασε ως Εφετείο, παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και 
Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 499 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων καθώς και των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. 
Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων 
καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
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αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισµένους λόγους που 
αναφέρονται περιοριστικώς στο νόµο, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι αναίρεση 
επιτρέπεται για τους αναφερόµενους σ'αυτή λόγους. Οι διατάξεις του άρθρου 560 
ΚΠολ∆ είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναιρέσεως των αναφεροµένων στο άρθρο 
αυτό αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ που αναφέρονται στους λόγους αναιρέσεως των αποφάσεων των υπολοίπων 
δικαστηρίων. Οι περιοριστικώς αναφερόµενοι στο άρθρο 560 ΚΠολ∆ λόγοι 
αναιρέσεως κατά των πιο πάνω αποφάσεων είναι οι εξής: 1)Παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, Ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας 
αποτελεί λόγο αναιρέσεως µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την εφαρµογή των 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως δεν µπορεί να προβληθεί σε µικροδιαφορές. 2)Αν το δικαστήριο 
δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε Ειρηνοδίκης του οποίου είχε γίνει 
δεκτή η εξαίρεση. 3)Αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν είχε καθόλου αρµοδιότητα. 4)Αν παράνοµα αποκλείσθηκε η 
δηµοσιότητα της διαδικασίας.  
- Από δε τις διατάξεις των άρθρων 294, 296, 297, 573 παρ.1 και 495 παρ.1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι παραίτηση ολική ή µερική από το δικόγραφο της αναίρεσης µπορεί να 
γίνει και µε προφορική δήλωση, πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της 
υπόθεσης, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επιφέρει αντίστοιχη (ανάλογα µε το 
περιεχόµενο και την έκτασή της) κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 4/1992), χωρίς να 
είναι αναγκαία η συναίνεση του αναιρεσίβλητου. Η παραίτηση από την άσκηση του 
ενδίκου µέσου µπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον διάδικο, είτε από το δικηγόρο 
του, ο οποίος, όµως, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε γενική τουλάχιστον 
πληρεξουσιότητα κατά τα άρθρα 94 παρ.1, 96 παρ.1, 98 ΚΠολ∆ διαφορετικά αν 
λείπει αυτή δηµιουργείται ακυρότητα της διαδικαστικής πράξης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 98, 294, 296, 297, 495, 573, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αναστολή εκτέλεσης απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 227 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόδοση του ΕΕΤΗ∆Ε µέσω της ∆ΕΗ. Αναστολή εκτέλεσης. Αναστέλλει την 
εκτέλεση και την ισχύ της υπ΄ αριθµ. 1101/2012 αποφάσεως του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 565 παρ.1 εδ. α΄ και 2 εδ. α΄ ΚΠολ∆, η προθεσµία 
της αναίρεσης, καθώς και η άσκηση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
προσβαλλόµενης απόφασης. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται 
κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, µπορεί να διαταχθεί 



 

[5] 
 

µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης 
της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς 
εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από το 
διάδικο που έχει νικήσει. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι προϋπόθεση 
εφαρµογής της ανωτέρω διατάξεως της παρ.2 του άρθρου 565 ΚΠολ∆ είναι, µεταξύ 
άλλων, να έχει ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης, της οποίας ζητείται η 
αναστολή και επιπλέον να έχει γίνει και προσδιορισµός δικασίµου για τη συζήτηση 
της αναίρεσης. Κατά συνέπεια, δεν ερευνάται το παραδεκτό της αναίρεσης και το 
παραδεκτό και βάσιµο των λόγων της, διότι τούτο δεν συµβιβάζεται προς την 
προβλεπόµενη διαδικασία ενώπιον του Συµβουλίου.  
- Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι και τη διαδικασία 
γενικά πιθανολογήθηκε ότι από την εκτέλεση της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης 
1101/2012 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τµήµατος εκουσίας 
δικαιοδοσίας) και ιδίως κατά το µέρος που η εναγοµένη ∆ΕΗ ΑΕ υποχρεώνεται να 
δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίµου των λογαριασµών που 
εκδίδει, αφαιρουµένου του αναγραφόµενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που 
επιβλήθηκε µε το άρθρο 53 Ν. 4021/2011 και να µην ενσωµατώνει, υπολογίζει και 
καταλογίζει στους λογαριασµούς κατανάλωσης ρεύµατος που αυτή εκδίδει το τέλος 
της ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε µε το άρθρο 53 Ν. 4021/2011, την επιφάνεια 
του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου και το επιβαλλόµενο ποσό, θα προκύψει κίνδυνος 
βλάβης για το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως αληθινό δικαιούχο και τη ∆ΕΗ ΑΕ ως µη 
δικαιούχο διάδικο, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι ευχερής, αφού µε την µη 
άµεση απόδοση του ΕΕΤΗ∆Ε µέσω της ∆ΕΗ τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη 
των δηµοσιονοµικών στόχων του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας 
από ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ τόσο για το 2012 όσο και για το 2013. Εποµένως, πρέπει οι 
αιτήσεις να γίνουν δεκτές και να καταδικαστούν οι αιτούντες στη δικαστική δαπάνη 
των παραστάντων αντιδίκων τους (αρθρ. 178 παρ. 3γ΄του Κώδικα ∆ικηγόρων), 
µειωµένη όµως κατά το άρθρο 22 παρ.1 του Ν. 3693/1957 (βλ. και αρθρ. 28 παρ.5 Ν. 
2579/1998).  
- Αναστέλλει την εκτέλεση και την ισχύ της υπ΄ αριθµ. 1101/2012 αποφάσεως του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τµήµατος εκουσίας δικαιοδοσίας), πλην της 
πρώτης διάταξης του διατακτικού της µε την αντίστοιχη διάταξη περί απειλής 
χρηµατικής ποινής για κάθε παραβίαση αυτής ανά καταναλωτή και κατά ηµέρα 
παραβίασής της, µε την οποία «υποχρεώνει την εναγοµένη να µην διακόπτει την 
παροχή ρεύµατος στους καταναλωτές που δεν καταβάλουν το τέλος ηλεκτροδότησης 
που επιβλήθηκε µε το άρθρο 53 ν. 4021/2011», µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των 
από 12-12-2012 και 13-12-2012 αιτήσεων αναιρέσεως, που ασκήθηκαν από τους 
αιτούντες κατ΄ αυτής, και µάλιστα υπό τον όρο συζήτησης των αναιρέσεων αυτών 
στη δικάσιµο που ορίστηκε (22-3-2013). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 565, 770, 
Νόµοι: 4021/2011, άρθ. 53,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 938 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ.1 και 577 παρ. 3 
του ΚΠολ∆, εις το έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, 
ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια, που αποδίδεται στο δικαστήριο της 
ουσίας, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί αν και ποίο λόγο αναιρέσεως από τους περιοριστικώς αναφεροµένους 
στο άρθρο 559 του ΚΠολ∆ θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση. Ειδικότερα, για να 
είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της 
ουσίας παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου (άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολ∆), πρέπει να 
καθορίζονται, πλην των άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου 
που παραβιάσθηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την 
ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, καθώς, επίσης, εφόσον το 
δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας της υποθέσεως, την ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
του συλλογισµού, ήτοι τα πραγµατικά γεγονότα, που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέσθηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, 
εάν δε απέρριψε την αγωγή ή γενικός τον ισχυρισµό ως µη νόµιµο, το περιεχόµενο 
της αγωγής ή του ισχυρισµού, ώστε από το αναιρετήριο να προκύπτει η 
προβαλλόµενη νοµική πληµµέλεια, δοθέντος ότι η αοριστία του λόγου της 
αναιρέσεως δεν δύναται να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό 
έγγραφο (ΟλΑΠ 32/1996).  
Περαιτέρω, για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης µε τον οποίο προβάλλεται η 
αιτίαση, ότι η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, πρέπει αυτός να διαλαµβάνει τις 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης ή τη µνεία ότι αυτή στερείται παντελώς 
αιτιολογίας και εξειδίκευση του σφάλµατος του δικαστηρίου, δηλαδή ποια επιπλέον 
περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται στην απόφαση ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη 
αιτιολογίας και, αν πρόκειται για αντιφατικές ή ανεπαρκείς αιτιολογίες, σε τι 
συνίσταται η αντίφαση, από ποια αντιτιθέµενα µέρη των αιτιολογιών προκύπτει και 
σε τι συνίσταται η ανεπάρκειά τους, ποιο, δηλαδή, στοιχείο αναγκαίο για την 
επάρκεια τους λείπει (ΟλΑΠ 27/1998 και 32/1996). Γενικές εκφράσεις για 
ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης 
δεν αρκούν, όπως, επίσης, δεν αρκούν οι όλως περιορισµένες, µεµονωµένες και κατ' 
επιλογήν αποσπασµατικές παραδοχές της απόφασης.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθ. 8, 106, 335, 338 και 341 
παρ.2 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι "πράγµατα", κατά την έννοια της πρώτης απ' αυτές, η 
µη λήψη υπόψη των οποίων από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον προβλεπόµενο 
από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν τη βάση της αγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως, όχι δε και τα προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα, 
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ούτε και ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή 
πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και, προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αρκεί και η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. Όµως δεν γεννάται ο λόγος αυτός, αν και 
από τη γενική µνεία ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος έστω αναφερόµενα 
αποδεικτικά µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο περιεχόµενο της απόφασης 
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, ότι λήφθηκε υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο 
που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
ιδρύει τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 11 γ' του ΚΠολ∆, υπό την 
προϋπόθεση, ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται 
αντικείµενο απόδειξης.  
- 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 εξαίρετη η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. Κατά την έννοια της αµέσως πιο πάνω 
διάταξης, ως έγγραφα δεν θεωρούνται τα διαδικαστικά έγγραφα της ίδιας δίκης, όπως 
π.χ. είναι τα πρακτικά και οι εκθέσεις του εισηγητού δικαστού, κατά το µέρος που 
περιέχουν τις καταθέσεις των µαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 566, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 925 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
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- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Στοιχεία για το ορισµένων των λόγων αναίρεσης που 
αφορούν την παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου και έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στο αναιρετήριο πρέπει να αναφέρεται, κατά τρόπο σαφή, 
ορισµένο και ευσύνοπτο, η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην προσβαλλόµενη 
απόφαση, ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από όσους 
περιοριστικά αναφέρονται στο 559 ΚΠολ∆, θεµελιώνει η προσβαλλόµενη αιτίαση. 
∆ιαφορετικά ο λόγος αναίρεσης απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως αόριστος, αφού δεν 
είναι επιτρεπτή η συµπλήρωση των ελλιπών στοιχείων µε παραποµπή σε άλλο 
διαδικαστικό έγγραφο. Ειδικότερα, νια να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης µε τον 
οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆) πρέπει να καθορίζονται η συγκεκριµένη διάταξη 
του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο 
νοµικό σφάλµα ως προς την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου καθώς 
επίσης, εφόσον το δικαστήριο έκρινε την ουσία της υπόθεσης, την ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού του, ήτοι τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό 
τα οποία και συντελέστηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του 
ουσιαστικού δικαίου και η επίδραση που είχε το σφάλµα στο διατακτικό της 
απόφασης (ΟλΑΠ 32/1996). Περαιτέρω για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης µε 
τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση, ότι η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, πρέπει αυτός 
να διαλαµβάνει τις πραγµατικές παραδοχές της απόφασης ή τη µνεία ότι αυτή 
στερείται παντελώς αιτιολογίας και εξειδίκευση του σφάλµατος του δικαστηρίου, 
δηλαδή ποια επιπλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται στην απόφαση ή ως προς 
τι υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και αν πρόκειται για αντιφατικές ή ανεπαρκείς 
αιτιολογίες σε τι συνίσταται η αντίφαση, από ποια αντιτιθέµενα µέρη των αιτιολογιών 
προκύπτει και σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια τους, ποιο, δηλαδή, στοιχείο αναγκαίο 
για την επάρκεια τους λείπει (ΟλΑΠ 27/1998 και 32/1996). Γενικές εκφράσεις για 
ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης 
δεν αρκούν, όπως, επίσης, δεν αρκούν οι όλως περιορισµένες, µεµονωµένες και κατ' 
επιλογήν αποσπασµατικές παραδοχές της απόφασης. Εποµένως οι συναφείς πρώτος 
και τέταρτος λόγοι αναίρεσης, µε τους οποίους ψέγεται η προσβαλλόµενη απόφαση 
για πληµµέλειες από τους αριθ. 1 και 19 και 1 αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
γιατί το Εφετείο, αφενός µεν, κατ' εσφαλµένη εφαρµογή και ερµηνεία του νόµου και 
αναιτιολόγητα απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος και επικύρωσε την 
προσβαλλόµενη απόφαση που είχε απορρίψει την αγωγή του, δεχόµενο ότι δεν 
κατέστη κύριος των επιδίκων ακινήτων µε χρησικτησία, αφετέρου δε παραβίασε µε 
εσφαλµένη εφαρµογή και ερµηνεία τις διατάξεις που προβλέπουν ότι επί των 
δηµοσίων κτηµάτων δε χωρεί παραγραφή και χρησικτησία, οι δε διατάξεις αυτές 
έχουν ανάλογη εφαρµογή επί των ακινήτων του αναιρεσείοντος Νοσοκοµείου, είναι 
απορριπτέοι ως αόριστοι, αφού δεν παρατίθενται στο αναιρετήριο οι διατάξεις του 
ουσιαστικού δικαίου που φέρονται ότι παραβιάστηκαν, ούτε οι παραδοχές της 
προσβαλλόµενης απόφασης καθώς και το υπαγωγικό σφάλµα του Εφετείου δηλ. αν η 
παραβίαση των ουσιαστικών διατάξεων οφείλεται σε ψευδή ερµηνεία ή εσφαλµένη 
εφαρµογή τους, το οποίο οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό. Ούτε επίσης, 
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διαλαµβάνεται στο αναιρετήριο σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια των αιτιολογιών της 
προσβαλλόµενης απόφασης ή σε τι συνίσταται η αντίφαση αυτών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 566, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1543 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εκούσια δικαιοδοσία. Ερηµοδικία Εισαγγελέα. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 576 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 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 ήσαν παρόντες οι διάδικοι, ή αν τη συζήτηση επέσπευσε 
ο αντίδικος του απολειποµένου διαδίκου, οπότε εξετάζετε αυτεπαγγέλτως, αν ο 
τελευταίος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Στην περίπτωση που η κλήση για τη 
συζήτησε δεν επιδόθηκε καθόλου, ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο Άρειος 
Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για 
συζήτηση µετά νέα κλήτευσης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 23 § 5 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει µετά τις 
τροποποιήσεις του µε τα άρθρα 16 § 3 του ν. 2331/1995 και 2 § 2 του ν. 2298/1995 
στις συνεδριάσεις των τµηµάτων του Αρείου Πάγου που εκδικάζουν πολιτικές 
υποθέσεις ο Εισαγγελέας παρίσταται µόνο αν είναι διάδικοι ή έχει υποβάλλει έως την 
έναρξη της δικασίµου έγγραφη πρόταση την οποία και αναπτύσσει προφορικά. Εξ 
άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 748 § 2 Κ.Πολ.∆. αντίγραφο της αίτησης που 
δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας µε τη σηµείωση για το 
προσδιορισµό δικασίµου πρέπει να κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 
περιφέρειας του ∆ικαστηρίου, εκτός άλλων, και στην περίπτωση που ο Εισαγγελέας 
εµφανίζεται ως διάδικος ή αν το διατάξει ο δικαστής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και κατά τη διάταξη του άρθρου 760 του ίδιου Κώδικα το άρθρο 748 
εφαρµόζεται και στα ένδικα µέσα και αντί για τον Εισαγγελέα που αναφέρεται στην 
παρ. 2 του άρθρου αυτού καλείται ο Εισαγγελέας του ∆ικαστηρίου που δικάζει το 
ένδικο µέσο. Τέλος κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 573 του Κ.Πολ.∆. στη 
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση τους Εισαγγελείς όταν έχουν την ιδιότητα του 
διαδίκου τους εκπροσωπεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι επί αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε σε υπόθεση εκουσίας 
δικαιοδοσίας, µε διάδικο τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όπως εκείνη του άρθρου 1532 
του Α.Κ. όπου το ∆ικαστήριο µπορεί να ενεργήσει και αυτεπαγγέλτως, αντίγραφο της 
αναιρέσεως δεν κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αυτός δεν 
εµφανισθεί οίκοθεν στη δίκη κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αναιρέσεως 
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και των πρόσθετων λόγων κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα σύµφωνα µε τα άρθρα 111 § 2, 
159 αρ.2 και 576 § 2 εδ.β' και παρ. 3 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 413/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 573, 576, 748, 
ΑΚ: 1532, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 634 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- 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 του 
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 υπέρβασή της. Περαιτέρω, στο άρθρο 576 παρ. 1 του ιδίου 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 ίδιου άρθρου 
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 στον 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, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν (απολειπόµενο), εάν 
κατά τη γενόµενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο έρευνα 
διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας από εκείνον (απολειπόµενο) προς τον 
δικηγόρο, που για λογαριασµό του επέσπευσε τη συζήτηση και β) στην περίπτωση 
που ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου 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 
αναιρεσίβλητος θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση, µε 
βάση την οποία αυτός εµφανίζεται ότι επισπεύδει µε περαιτέρω αποτέλεσµα να µην 
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είναι δυνατή η εφαρµογή της παραπάνω αναφερόµενης διάταξης του άρθρου 576 
παρ. 1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να 
ήταν παρόντες οι διάδικοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 104, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 926 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση. Θάνατος διαδίκου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1 και 3, 568 παρ. 1 και 498 
παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο 
αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος δεν εµφανισθεί, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ποιος 
επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως. Και αν µεν η συζήτηση επισπεύδεται από το 
διάδικο που εµφανίστηκε και δεν εµφανίστηκε ο αντίδικός του, πρέπει να 
προσκοµίζεται µε επίκληση αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς 
συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται από τον απολειπόµενο διάδικο, πρέπει να 
προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που επιδόθηκε. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν 
επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση 
ως προς όλους τους διαδίκους.  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 290, 291 
και 292 ΚΠολ∆, η δίκη διακόπτεται και µε το θάνατο κάποιου διαδίκου. Επέρχεται δε 
η διακοπή από τη γνωστοποίηση του λόγου αυτού προς τον αντίδικο, η οποία µπορεί 
να γίνει µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξούσιου δικηγόρου του 
διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής, από τον ίδιο δε, µε 
ρητή ή σιωπηρή δήλωση, µπορεί να γίνει εκουσίως και η επανάληψη αυτής. Η 
παράλειψη της τελευταίας δήλωσης δεν κωλύει τον αντίδικο, εφόσον είχε λάβει 
γνώση µε οποιοδήποτε τρόπο του λόγου διακοπής, να επικαλεστεί την έλλειψη 
γνωστοποίησης αυτού και θεωρώντας τη δίκη ότι έχει διακοπεί, να επισπεύσει την 
επανάληψή της, τηρώντας όµως τη διαδικασία που διαγράφεται από το άρθρο 291 
ΚΠολ∆, δηλαδή κοινοποιώντας δικόγραφο περί επαναλήψεως στον υπερού η 
διακοπή διάδικο, καθολικό διάδοχο του θανόντα διαδίκου. Και τούτο ανεξαρτήτως 
του εάν, κατά την κρίση του επισπεύδοντος, οι κληρονόµοι του αρχικού διαδίκου 
έχουν ή όχι έννοµο συµφέρον να συνεχίσουν τη δίκη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 291, 292, 498, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1020 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας ορίζει: 1) στο άρθρο 94 παρ.1 ότι στα πολιτικά 
δικαστήριο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 
2) στο άρθρο 96 παρ.1 ότι η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική 
πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, 3) 
στο άρθρο 104 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, 4) στο άρθρο 576 παρ.1 ότι αν ο διάδικος που επισπεύδει τη 
συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες όλοι 
οι διάδικοι και 5) στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ότι, αν ο αντίδικος εκείνου που 
επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και αν η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν 
επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση 
ως προς όλους τους µετέχοντες στη δίκη και η υπόθεση επαναφέρεται µε νέα 
κλήτευση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία 
εκείνου που έχει κλητευθεί. Από το συνδυασµό των ανωτέρω δικονοµικών διατάξεων 
προκύπτει ότι στην περίπτωση, κατά την οποία για κάποιον από τους διαδίκους 
παρίσταται στον Άρειο Πάγο δικηγόρος χωρίς πληρεξουσιότητα, ο διάδικος αυτός 
δικάζεται ερήµην, αν έχει κλητευθεί νοµίµως, ενώ διαφορετικά κηρύσσεται 
απαράδεκτη η συζήτηση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 104, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1108 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι σε περίπτωση ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπάγγελτα αν ο 
απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύτηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για 
όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 36/1997). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι προϋπόθεση 
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για την εγκυρότητα της κλήτευσης µε την αναβολή της υπόθεσης και την εγγραφή της 
στο πινάκιο είναι ο απολειπόµενος κατά την µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είτε να 
είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση, είτε να είχε κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα 
να παραστεί στη δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση, είτε να είχε 
παραστεί νόµιµα κατ' αυτή, οπότε µε την παράσταση του και την έλλειψη εναντίωσης 
του καλύφθηκε η τυχόν ακυρότητα της κλήτευσης του για την αρχική δικάσιµο. Εξ 
άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. 2,3 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και 
στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 575 ΚΠολ∆, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο 
γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης να µεταφέρει 
την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο 
που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται 
και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. 
Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, η αναβολή της συζήτησης και η 
εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο του δικαστηρίου για την µετ' αναβολή δικάσιµο 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν 
χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο απολειπόµενος κατά την µετ' αναβολή 
δικάσιµο διάδικος είχε νοµίµως κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την 
οποία αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε νοµίµως παραστεί κατά την ίδια δικάσιµο, κατά 
την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε παραστεί νοµίµως κατά την ίδια δικάσιµο 
και εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση και µη εναντίωση του καλύφθηκε ή µη νόµιµη 
κλήτευση του κατά την αρχική δικάσιµο. Αντιθέτως, αν κατά την αρχική δικάσιµο 
δεν είχε κλητευθεί νοµίµως να παραστεί και δεν παραστάθηκε ή δεν παραστάθηκε 
νοµίµως, η από το πινάκιο αναβολή της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής για τη νέα 
µετ' αναβολή δικάσιµο δεν ισχύει ως κλήτευση για τη νέα δικάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 226, 568, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 641 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ.1, 2 και 3, 568 παρ.1 και 
4, 498 παρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, αν κατά την συζήτηση της αναιρέσεις δεν 
εµφανισθεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν 
επισπεύδει αυτός την συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε 
νοµίµως και εµπροθέσµως, σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη την 
συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους. Εξ' άλλου, η διάταξη του άρθρου 226 παρ.4 
εδ. α' ΚΠολ∆, η οποία ορίζει ότι κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στην µετ' αναβολή 
δικάσιµο δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως 
κλήτευση όλων των διαδίκων, εφαρµόζεται και στην διαδικασία ενώπιον του Αρείου 
Πάγου.  



 

[14] 
 

∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 452 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας ορίζει: 1) στο άρθρο 94 παρ. 1 ότι στα πολιτικά 
δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 
2) στο άρθρο 96 παρ. 1 ότι η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική 
πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, 3) 
στο άρθρο 104 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 υπέρβασή της, 4) στο άρθρο 576 παρ. 1 ότι αν ο διάδικος που επισπεύδει τη 
συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες όλοι 
οι διάδικοι και 5) στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ότι, αν ο αντίδικος εκείνου που 
επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και αν η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν 
επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση 
επαναφέρεται µε νέα κλήτευση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη 
συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Από το συνδυασµό των 
ανωτέρω δικονοµικών διατάξεων προκύπτει ότι στην περίπτωση, κατά την οποία για 
κάποιον από τους διαδίκους παρίσταται στον Άρειο Πάγο δικηγόρος χωρίς 
πληρεξουσιότητα, ο διάδικος αυτός δικάζεται ερήµην, αν έχει κλητευθεί νοµίµως, 
ενώ διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση (ΑΠ 1858/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1054 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. 
- Από τα άρθρα 498§1, 568§§1, 2, 4 και 576§2 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι όταν τη 
συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως επισπεύδει ο αναιρεσείων απαιτείται επίδοση 
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στον αναιρεσίβλητο, αφ' ενός µεν αντιγράφου του δικογράφου της αιτήσεως που έχει 
κατατεθεί και αφ' ετέρου κλήσεως που συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του 
δικογράφου αυτού ή και αυτοτελώς. Σε αντίθετη περίπτωση και ειδικότερα αν δεν 
έχει επιδοθεί στον αναιρεσίβλητο και αντίγραφο του δικογράφου της αναιρέσεως η 
κλήτευση του αναιρεσιβλήτου δεν είναι νόµιµη, και αν ο τελευταίος απουσιάζει 
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση και αυτεπαγγέλτως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α", 287, 290, 291 και 292 ΚΠολ∆, που 
εφαρµόζονται, κατά το άρθρο 573 παρ.1 του ιδίου Κώδικα και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847 
ΑΚ προκύπτει, ότι η δίκη διακόπτεται και όταν µετά την άσκηση της αίτησης 
αναίρεσης και µέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η 
οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, αποβιώσει κάποιος διάδικος. Η διακοπή 
επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο µε 
επίδοση δικογράφου ή µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο η εκτός ακροατηρίου 
κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξης από εκείνον που έχει το δικαίωµα να 
επαναλάβει τη δίκη ή και από εκείνον που µέχρι την επέλευση του θανάτου ήταν 
πληρεξούσιος του θανόντος. Ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της 
δίκης, στην περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου, νοείται ο καθολικός του 
διάδοχος (κληρονόµος του). Η επανάληψη δε της δίκης που έχει διακοπεί µπορεί να 
είναι είτε εκούσια, µε ρητή ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε 
η διακοπή, είτε και αναγκαστική µε πρόσκληση του αντιδίκου ή του οµοδίκου, που 
πρέπει να γίνει µε κοινοποίηση δικογράφου. Οι διάδικοι αυτοί µπορούν να 
προκαλέσουν την επανάληψη και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου 
της διακοπής, µη επικαλούµενοι την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας 
πως η διακοπή έχει επέλθει, η πρόσκληση όµως αυτή δεν µπορεί να επιδοθεί στον 
κληρονόµο του αποβιώσαντος διαδίκου πριν από την παρέλευση της τετράµηνης 
κατά το άρθρο 1847 εδ. α' ΑΚ προθεσµίας για την αποποίηση της κληρονοµιάς η 
οποία αρχίζει από την επαγωγή της κληρονοµίας (ΑΠ 760/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1846, 1847,  
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 291, 292, 498, 568, 573, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1045 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94, 96, 97, 142 και 143 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η επίδοση προς διάδικο µπορεί να γίνεται και προς το νόµιµο 
διορισµένο 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). 
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Επίσης, έχει την ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος 
δικηγόρος, στον οποίο µπορούν να γίνονται µόνον οι επιδόσεις που ανάγονται στη 
δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος, συµπεριλαµβανοµένης και της επιδόσεως της 
οριστικής αποφάσεως. Μετά όµως την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, σε 
περίπτωση ασκήσεως ενδίκου µέσου, µπορεί να γίνει µεν επίδοση της σχετικής 
κλήσεως προς τον υπογράψαντα το ένδικο µέσο, ως πληρεξούσιο δικηγόρο, όχι όµως 
και προς τον κατά τη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, 
πληρεξούσιο δικηγόρο του καθού το ένδικο µέσο, ο οποίος µετά την έκδοση της 
οριστικής αυτής αποφάσεως, παύει να έχει την ιδιότητα του αντικλήτου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. β' και γ' του ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται 
και στην αναιρετική δίκη, κατ' άρθρο 575 εδ' β' του ίδιου Κώδικα, αν η συζήτηση 
αναβληθεί ο γραµµατέας οφείλει αµέσως, µετά το τέλος της συνεδρίασης να 
µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη 
δικάσιµο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, η αναβολή της 
υποθέσεως 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 
κλητεύσεως αυτής, συνεπεία της αναβολής της υποθέσεως και της εγγραφής αυτής 
στο πινάκιο είναι ότι ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο, διάδικος είχε 
επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθεί να 
παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση, είτε είχε 
παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη 
παράσταση και µη εναντίωση του καλύφθηκε η ακυρότητα της κλητεύσεώς του κατά 
την αρχική δικάσιµο. ∆ιαφορετικά απαιτείται νόµιµη και εµπρόθεσµη κλήτευση του 
στη µετ' αναβολή δικάσιµο.  
- Κατά το άρθρο 576 παρ. 2 του ΚΠολ∆, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει τη 
συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σε αυτήν µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νοµίµως 
και εµπροθέσµως, αν δε η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα ή 
εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 142, 143, 226, 242, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1329 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ.1 και 104 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο 
δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση της αναίρεσης, υπογράφοντας την 
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απαιτούµενη κλήση και την παραγγελία προς το δικαστικό επιµελητή για την 
επίδοση, καθώς και εκείνος που εκπροσωπεί το διάδικο κατά τη συζήτηση της στον 
Άρειο Πάγο, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετική πληρεξουσιότητα, η οποία 
παρέχεται από τον εκπροσωπούµενο διάδικο είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε 
µε έγγραφο της αρχής, είτε µε προφορική δήλωση του εντολέα διαδίκου, που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Η έλλειψη της πληρεξουσιότητας, 
εξεταζόµενη και αυτεπαγγέλτως, έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των πιο πάνω 
πράξεων της προδικασίας και τη µη προσήκουσα παράσταση του διαδίκου κατά τη 
συζήτηση. Από το συνδυασµό των αµέσως πιο πάνω διατάξεων µε εκείνες των 576 
παρ. 1 και 3 του ίδιου Κώδικα 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∆: 94, 96, 104, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 361 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1, 2 και 3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κάποιος 
από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως 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 ως 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 κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για 
τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε, αλλ' όχι νόµιµα, ή εµπρόθεσµα 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 το άρθρο 568 παρ. 4 ΚΠολ∆, αν ο αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος 
επισπεύδει τη συζήτηση η κλήση επιδίδεται µε επιµέλεια εκείνου που επισπεύδει τη 
συζήτηση στους αντιδίκους τουλάχιστον ενενήντα ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, αν 
κάποιος από τους διαδίκους διαµένει στο εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη. 
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Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. β και γ ΚΠολ∆, που 
εφαρµόζεται και στην αναιρετική δίκη (άρθρο 575 ΚΠολ∆), αν η συζήτηση 
αναβληθεί, ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης 
να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά 
τη δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. 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 δικάσιµο αυτή και εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση και τη µη εναντίωσή του 
καλύφθηκε η ακυρότητα της κλήτευσης του κατά την αρχική δικάσιµο. Αντιθέτως, αν 
κατά την αρχική δικάσιµο σ απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή συζήτηση διάδικος 
δεν επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση ή δεν είχε κλητευθεί νοµίµως να παραστεί, ή 
δεν παραστάθηκε νοµίµως, όπως συµβαίνει και όταν ο δικηγόρος που εκπροσώπησε 
αυτόν κατά την αρχική δικάσιµο δεν είχε πληρεξουσιότητα, η από το πινάκιο 
αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή αυτής για τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο δεν 
ισχύει ως κλήτευση για τη νέα δικάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 453 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας ορίζει: 1) στο άρθρο 94 παρ. 1 ότι στα πολιτικά 
δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 
2) στο άρθρο 96 παρ. 1 ότι η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική 
πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, 3) 
στο άρθρο 104 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 υπέρβασή της, 4) στο άρθρο 576 παρ. 1 ότι αν ο διάδικος που επισπεύδει τη 
συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες όλοι 
οι διάδικοι και 5) στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ότι, αν ο αντίδικος εκείνου που 
επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και αν η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν 
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επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση 
επαναφέρεται µε νέα κλήτευση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη 
συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Από το συνδυασµό των 
ανωτέρω δικονοµικών διατάξεων προκύπτει ότι στην περίπτωση, κατά την οποία για 
κάποιον από τους διαδίκους παρίσταται στον Άρειο Πάγο δικηγόρος χωρίς 
πληρεξουσιότητα, ο διάδικος αυτός δικάζεται ερήµην, αν έχει κλητευθεί νοµίµως, 
ενώ διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση (ΑΠ 1858/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 104, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 531 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναβολή συζήτησης στον Άρειο Πάγο. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη 
συζήτηση. 
- Κατά το άρθρο 575 εδάφ. α' ΚΠολ∆, µε αίτηση του εισαγγελέα, του εισηγητή ή 
κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο µπορεί να αναβάλει 
τη συζήτηση της υποθέσεως µία µόνο φορά σε µεταγενέστερη δικάσιµο, που ορίζεται 
αµέσως µε επισηµείωση στο πινάκιο.  
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδαφ. β' και γ' 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 ορίσθηκε. 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 είχε 
επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθεί να 
παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση, είτε είχε 
παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη 
παράσταση και µη εναντίωσή του καλύφθηκε η ακυρότητα της κλήτευσής του κατά 
την αρχική δικάσιµο. ∆ιαφορετικά απαιτείται κλήτευσή του στην µετ' αναβολή 
δικάσιµο.  
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 104 Κ.Πολ.∆. 
προκύπτει 1) ότι στα πολιτικά δικαστήρια και µάλιστα στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) ότι η 
πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική 
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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 υπέρβασή της, 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. Τέλος, κατά το άρθρο 576 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.∆., "αν 
ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει 
µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να 
ήταν παρόντες οι διάδικοι" (παρ. 1). "Αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη 
συζήτηση δεν εµφανιστεί ή αν εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν µε τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για τη συζήτηση 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..." (παρ. 2) Α.Π. 
34/2011.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 226, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 409 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1, 2 και 3, 568 παρ. 1 και 4 
και 498 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν 
εµφανιστεί κάποιος διάδικος το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός 
τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους 
διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 699 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος 
αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο 
την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό το 
δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε 
ως µη νόµιµη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, για να είναι ορισµένος ο λόγος 
αναίρεσης, πρέπει να αναφέρεται µε πληρότητα η ιστορική βάση της αγωγής που 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά, που επικαλέστηκε ο 
αναιρεσείων στην αγωγή, για τη στήριξη του συγκεκριµένου αιτήµατος παροχής 
έννοµης προστασίας, ώστε να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος, για το αν η 
απόρριψη του αγωγικού αιτήµατος ως µη νοµίµου συνιστά ή όχι παραβίαση 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου (ΟλΑΠ 7/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1310 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. 
- Από το άρθρο 559 αρ. 1 εδ. α' του ΚΠολ∆ που ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός, του 
αριθµού 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας 
δέχεται, έστω και εµµέσως (ΑΠ 1462/98, 115/2003), την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας 
ως προς τη βούληση των δικαιοπρακτούντων και παρά ταύτα δεν προσφεύγει στους 
ερµηνευτικούς των δικαιοπραξιών κανόνες των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ για την 
ανεύρεση της αληθούς βουλήσεώς τους (των δικαιοπρακτούντων).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 418 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.Έλλειψη νόµιµης βάση.  
- Για τη θεµελίωση λόγου αναίρεσης από το αρθ. 559 αριθµ.1 ΚΠολ∆, για παραβίαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας, πρέπει η παραβίαση να αφορά την ερµηνεία ή 
εφαρµογή κανόνα δικαίου, δηλαδή εξειδίκευση αόριστων νοµικών εννοιών ή 
υπαγωγή πραγµατικών γεγονότων σ' αυτόν, ενώ ο ως άνω λόγος δεν θεµελιώνεται 
όταν η παραβίαση των διδαγµάτων κοινής πείρας αφορά την εκτίµηση αποδείξεων 
(ΑΠ 320/2003). 
- Ο από το αρθ. 559 αριθµ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
απόφασης, τα 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 την 
εφαρµογή της, όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλείπεις ή αντιφατικές 
αιτιολογίες, σε ότι αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, 
που έγιναν δεκτά και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και 
όταν πρόκειται για ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων 
(ανάλυση-στάθµιση-αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 397 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Ασφάλιση για κίνδυνο 
πληµµύρας. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. 
Παραβιάζονται δε οι ερµηνευτικοί κανόνες όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη 
διαπίστωση, ρητά ή έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της 
δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς, για τη διαπίστωση της 
αληθινής εννοίας των δηλώσεων, καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε 
κενό ή ασάφεια της ερµηνευόµενης δικαιοπραξίας, και προσέφυγε στους κανόνες της 
καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, αλλά µε την ερµηνεία που έδωσε 
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παραβίασε τους κανόνες αυτούς (ΑΠ 10/2011, 841/2011). Για το ορισµένο του λόγου 
αυτού αναίρεσης, αν ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173 και 200), πρέπει να αναφέρει στο αναιρετήριο, 
ότι το δικαστήριο της ουσίας, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη κενών ή είχε αµφιβολία 
ως προς την έννοια µιας δικαιοπραξίας, δεν εφάρµοσε τους ερµηνευτικούς κανόνες, 
το οποίο, ακολούθως, για τη βασιµότητα του λόγου αυτού, πρέπει να προκύπτει. Ο 
έλεγχος της παραβιάσεως γίνεται µε βάση τις παραδοχές της απόφασης (ΑΠ 1072/92, 
10/2011).  
- Τα διδάγµατα της κοινής πείρας, δηλαδή οι αρχές για την εξέλιξη των πραγµάτων, 
που συνάγονται από την παρατήρηση του καθηµερινού βίου, την επιστηµονική 
έρευνα και την εν γένει επαγγελµατική ενασχόληση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
είτε για να εξακριβωθεί η βασιµότητα πραγµατικών περιστατικών, που αποτέλεσαν 
το αντικείµενο της απόδειξης (ΚΠολ∆ 336 παρ. 4), είτε για να γίνει, µετά την 
εξακρίβωση της βασιµότητας αυτών, υπαγωγή τους σε νοµικούς κανόνες (ΚΠολ∆ 
559 αριθ. 1, ΟλΑΠ 8/2005). Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 1 περ. β` του Κ.Πολ.∆, η 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας δηµιουργεί λόγο αναίρεσης αν το 
δικαστήριο της ουσίας παρέβη δίδαγµα της κοινής πείρας, που αφορά την ερµηνεία 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ή την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σ` 
αυτόν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, που για να 
είναι ορισµένος θα πρέπει να αναφέρονται σ` αυτόν τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
που παραβιάστηκαν, όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παρέλειψε να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα από την κοινή πείρα, έστω και αυτεπάγγελτα, για την 
ανεύρεση της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου, ή για την υπαγωγή σε αυτόν των 
πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως όταν το ∆ικαστήριο παραβαίνει τα διδάγµατα αυτά 
κατά την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 120/2004), οπότε ο σχετικός λόγος 
αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Ο λόγος αυτός αναίρεσης δεν στοιχειοθετείται όταν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως για οποιοδήποτε 
λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, αλλά και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει 
στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως 
αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 12/1997, 
11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 888  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 714 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- 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 των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. Η 
παραβίαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών µπορεί να γίνει ευθέως ή 
εκ πλαγίου, οπότε δηµιουργούνται, αντιστοίχως, οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 
και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Ευθεία παραβίαση υπάρχει και όταν α) το δικαστήριο 
της ουσίας αν και διαπιστώνει ρητώς ή εµµέσως, κατά τη µη υποκείµενη σε 
αναιρετικό έλεγχο κρίση του, την ύπαρξη κενού ή ασάφειας στη δικαιοπραξία ως 
προς την έννοια της δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει στις γενικές 
ερµηνευτικές αρχές των άρθρων 173 και 200 Α.Κ. προς διακρίβωση του νοήµατος 
της δηλώσεως βουλήσεως ή να παραθέσει στην απόφαση του τα πραγµατικά εκείνα 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή των κανόνων αυτών β) προβαίνει σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεων στους εν λόγω κανόνες και 
ιδίως στα αξιολογικά κριτήρια της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. Εκ 
πλαγίου παραβίαση των ανωτέρω ερµηνευτικών αρχών, η οποία ιδρύει τον λόγο 
αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, συντρέχει και όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε τους εν λόγω κανόνες, χωρίς στην απόφασή του να διαλαµβάνεται έστω 
και εµµέσως, η διαπίστωση περί υπάρξεως κενού ή ασάφειας στη δικαιοπραξία, 
καθώς και όταν στην απόφασή του δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που 
καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθότητα ή µη της εφαρµογής 
των ως άνω κανόνων και ειδικότερα ως προς τη σωστή ή µη εξειδίκευση των 
αόριστων νοµικών εννοιών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών (ΟλΑΠ 
7/2006, ΑΠ 472/2009). Οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ, αποσκοπούν 
στην ερµηνεία της δήλωσης βούλησης και κάθε µια από αυτές συµπληρώνει την 
άλλη. Η πρώτη εξαίρει το υποκειµενικό στοιχείο της δήλωσης, δηλαδή την άποψη 
του δηλούντος και απαιτεί η ερµηνεία να µην προσκολλάται στις λέξεις της δήλωσης 
αλλά να αναζητεί την αληθινή βούληση του δηλούντος η δε δεύτερη εξαίρει το 
αντικειµενικό στοιχείο, δηλαδή την άποψη των συναλλαγών και επιβάλλει η δήλωση 
να ερµηνεύεται όπως απαιτεί η καλή πίστη, για τον προσδιορισµό της οποίας και 
µόνο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Καλή πίστη είναι η 
συµπεριφορά που επιβάλλεται στις συναλλαγές κατά την κρίση χρηστού και 
εχέφρονος ανθρώπου και νοείται αντικειµενικά, ενώ συναλλακτικά ήθη είναι οι 
συνηθισµένες, στις συναλλαγές τρόποι ενέργειας. Για τη διαµόρφωση της σχετικής 
κρίσης, το δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη, µε διαφορετική κατά περίπτωση 
βαρύτητα, τα συµφέροντα των µερών και κυρίως εκείνου από αυτά, το οποίο 
αποβλέπει να προστατεύσει ο ερµηνευόµενος όρος, τον δικαιοπρακτικό σκοπό και τις 
λοιπές τοπικές, χρονικές και άλλες συνήθειες υπό τις οποίες έγιναν οι δηλώσεις 
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βούλησης των συµβαλλοµένων καθώς και τη φύση της σύµβασης. Έτσι, κάθε 
δήλωση βούλησης θα πρέπει να ληφθεί µε την έννοια που απαιτεί στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους κανόνες της οποίας θα µπορούσε 
να γίνει αντιληπτή η δήλωση βούλησης και από τον τρίτο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 510 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το 
νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως 
αληθινών, χωρίς απόδειξη. 
- Παράβαση κανόνα δικαίου, που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1 
ΚΠολ∆, υπάρχει εφόσον αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή εάν αυτός εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε ή εάν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988 Ελ∆νη1989.1153). Ενώ έλλειψη νόµιµης βάσης, που 
ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του αριθµ. 19 του ανωτέρω άρθρου υπάρχει όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει 
του πραγµατικού του κανόνα δικαίου, για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης 
συνέπειας, ή την άρνησή της ή αντιφάσκουν µεταξύ τους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ως πράγµατα των οποίων η λήψη 
ή η µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή 
λόγο αναιρέσεως, νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που, υπό την προϋπόθεση της 
νόµιµης προτάσεώς τους, θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής ή 
ενστάσεως ή αντενστάσεως, ως και οι λόγοι εφέσεως που περιέχουν παράπονα κατά 
της πρωτοβάθµιας απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996). ∆εν συνιστούν πράγµατα η 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως ή αντενστάσεως και τα 
συµπεράσµατα ή επιχειρήµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, όπως και η νοµική 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων ή του ∆ικαστηρίου. Επίσης ο από την παραπάνω 
διάταξη λόγος αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν το ∆ικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό (ΟλΑΠ 3/1997).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆ που ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται 
αν το ∆ικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το ∆ικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση, ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
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χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.(ΑΠ 
1085/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 968 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Απαράδεκτοι αναιρετικοί λόγοι. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του Κ.Πολ.∆. αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
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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.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆, "είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη". Από τη διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι το καθιερούµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε όλους τους λόγους 
αναιρέσεως του άρθρου 559 ΚΠολ∆, από δε το συσχετισµό της µε τις διατάξεις των 
άρθρων 566 τταρ.1 και 118 αριθ.4 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι, για να είναι 
ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως, πρέπει να µνηµονεύεται στο αναιρετήριο, αν δεν 
πρόκειται για τις πιο πάνω εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι ο ισχυρισµός, στον οποίο 
εκείνος στηρίζεται, έχει νόµιµα προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας και µάλιστα 
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, αν αυτού η απόφαση προσβάλλεται µε την αναίρεση, 
και συγκεκριµένα να έχει προταθεί νόµιµα και δη µε λόγο εφέσεως ή µε τις 
προτάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η µε τον τρόπο αυτόν πρόταση 
επιτρέπεται (βλ. σχ. ΟλΑΠ 43/1990). 
- 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 (άρθρο 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και οι ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική αιτία της 
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αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης, οι οποίοι αποκρούονται ή γίνονται δεκτοί 
µε την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, ως αβασίµων ή βάσιµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής ένστασης ή αντένστασης πραγµατικών γεγονότων. 
Εξάλλου, δεν αποτελούν "πράγµατα" και τα επικαλούµενα από τους διαδίκους 
αποδεικτικά µέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το δικαστήριο του 
περιεχοµένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων. Εποµένως, δεν 
ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως 
λόγος εφέσεως, όπως και οι νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των 
διαδίκων, ούτε οι ισχυρισµοί που ανάγονται στην κατ' ορθή ερµηνεία έννοια του 
εφαρµοστέου νόµου (ΟλΑΠ 3/1997).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται "πράγµατα", δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή 
αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" αυτά 
ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1304 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρά τον νόµο αποδοχή πραγµάτων, τα οποία έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ.10 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, ότι το δικαστήριο παρά τον 
νόµο δέχθηκε πράγµατα, τα οποία έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
ως αληθινά χωρίς απόδειξη, απορρίπτεται ως αβάσιµος, όταν από την 
προσβαλλοµένη απόφαση προκύπτει, ότι το δικαστήριο εσχηµάτισε την κρίση του 
από τα µνηµονευόµενα στην απόφαση αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1352 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων τα οποία ο νόµος δεν επιτρέπει. Νέα αποδεικτικά 
µέσα στην κατ΄έφεση δίκη. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη αποδεικτικά µέσα, τα οποία ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά τον νόµο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις οι οποίες δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα, τα οποία οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν.  
- Κατά το άρθρο 529 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, "στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται να γίνει 
επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων", κατά δε την παράγραφο 2 του 
ιδίου άρθρου " το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να αποκρούσει τα αποδεικτικά 
µέσα που προσάγονται πρώτη φορά σ' αυτό ως απαράδεκτα, αν κατά την κρίση του ο 
διάδικος δεν τα είχε προσκοµίσει στην πρωτόδικη δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή 
από βαριά αµέλεια". Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται ο δικονοµικός κανόνας, ότι 
στην κατ' έφεση δίκη είναι επιτρεπτή η επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών 
µέσων και ειδικότερα εγγράφων, παρέχεται όµως στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο η 
εξουσία να αποκρούσει ως απαράδεκτα τα έγγραφα, τα οποία προσάγονται για πρώτη 
φορά σε αυτό, εάν κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ο διάδικος δεν τα 
προσεκόµισε στην πρωτοβάθµια δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή από βαριά 
αµέλεια . Στην περίπτωση αυτήν, δηλαδή της προσαγωγής στο Εφετείο νέων 
εγγράφων, παρέχεται το δικαίωµα της αναιρέσεως, κατ' άρθρον 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆, 
µόνον εάν το Εφετείο αποκρούσει και δεν εκτιµήσει αυτά, χωρίς όµως να κρίνει ως 
απαράδεκτη την όψιµη προσαγωγή τους για κάποια από τις ως άνω αιτίες, καθόσον 
παρά τον νόµο δεν λαµβάνει υπόψη αυτά τα αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 582/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 529, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 622 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τρόπος επίκλησης εγγράφων στην κατ΄ έφεση δίκη. Παρά το νόµο λήψη υπόψη 
εγγράφων που δεν προσκοµίστηκαν. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα (αλλά και µόνον εκείνα) τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ.β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά 
την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της 
προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ.1 στοιχ.β, 346 και 453 παρ.1 ΚΠολ∆, η 
πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική δίκη, δηλαδή 
της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως αποδείξεις 
που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και 
ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. Σαφής και 
ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η 
ταυτότητα του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις της 
συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε αναφορά δια των προτάσεων 
αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενης 
συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, κατ' ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆. Η τελευταία αυτή διάταξη, αναφέρεται βέβαια 
στον τρόπο επαναφοράς "ισχυρισµών", έχει όµως εφαρµογή και για την επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, λόγω της ταυτότητας του νοµικού λόγου. ∆εν είναι συνεπώς 
νόµιµη η κατ' έφεση επίκληση εγγράφου, προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, όταν στις 
προτάσεις ενώπιον του Εφετείου περιέχεται γενική µόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα 
που ο διάδικος είχε επικαλεστεί και προσαγάγει πρωτοδίκως, χωρίς παραποµπή σε 
συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλόµενων πρωτόδικων προτάσεων, που περιέχεται 
σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, ή µε ενσωµάτωση των προτάσεων 
προηγουµένων συζητήσεων, στις οποίες γίνεται επίκληση των εγγράφων, στις 
προτάσεις της δευτεροβάθµιας δίκης (Α' ΟλΑΠ 23/2008). Κατά τις αιτιολογίες της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως για το σχηµατισµό του αποδεικτικού της πορίσµατος 
στηρίχθηκε, πλην άλλων, "και στα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι προσκοµίζουν και 
επικαλούνται", στα οποία περιλαµβάνονται, εφόσον δεν διακρίνει, και εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στις ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου προτάσεις του 
αναιρεσίβλητου, τις οποίες ενσωµάτωσε σε φωτοτυπία στις ενώπιον του Εφετείου 
προτάσεις του κατά την αρχική συζήτηση της υποθέσεως και τις τελευταίες σε 
εκείνες της επαναλαµβανόµενης συζητήσεως και θεωρούµενης συνέχεια αυτής. 
Προφανές είναι ότι δεν πρόκειται για νόµιµη επίκληση αυτών, η δε παρά ταύτα λήψη 
αυτών υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προς άµεση απόδειξη και συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων, στοιχειοθετεί τον προβλεπόµενο από την διάταξη του άρθρου 
559 αρ.11 β ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, κατά την βάσιµα περί τούτου διατυπούµενη µε 
τον τρίτο και τελευταίο κατά σειρά λόγο αναιρετική αιτίαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 237, 346, 453, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 2365, σχολιασµός Μιχαηλ Πολυκ. 
Μαργαρίτης  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 771 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ένορκες βεβαιώσεις. Μη επιτρεπόµενο αποδεικτικό µέσο. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 341, 397, 398 και 406-409 ΚΠολ∆, όπως το άρθρο 
341 ίσχυε πριν την κατάργησή του µε το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 2915/2001, κατά την 
τακτική διαδικασία ενώπιον του Πολυµελούς πρωτοδικείου, στην οποία εκδόθηκε 
προδικαστική περί αποδείξεων και διά µαρτύρων απόδειξη, είναι άκυρες και δεν 
µπορούν να ληφθούν υπόψη ως µαρτυρίες τρίτων οι ένορκες βεβαιώσεις που έχουν 
ληφθεί κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, µετά την άσκηση της αγωγής, 
προκειµένου να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικό µέσο στη δίκη αυτή. Μόνον ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή συµβολαιογράφου, που έγιναν πριν από την δίκη 
µπορούν να ληφθούν υπόψη προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εφ' όσον είχε 
επιτραπεί η απόδειξη µε µάρτυρες εκτός εάν το δικαστήριο της ουσίας, κρίνοντας γι' 
αυτό ανελέγκτως, δέχθηκε είτε µετά από πρόταση του αντιδίκου αυτού που 
προσκοµίζει τις ένορκες βεβαιώσεις είτε µετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, ότι έχουν 
ληφθεί επίτηδες, για να χρησιµεύσουν ως µαρτυρίες στη δίκη για τα αποδεικτέα 
θέµατα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 341, 397, 398, 406 - 409, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 994 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. Αρχή της 
κοινότητας των αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ.β' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
και αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά την 
αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της προς 
τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ.1 στοιχ.β' , 346 και 453 παρ.1 ΚΠολ∆, ως 
αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ.1 ΚΠολ∆, "αν αναιρεθεί η απόφαση, οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται µόνο εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση". Κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής αν αναιρέθηκε η απόφαση, καταργείται η συζήτηση κατά την 
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οποία εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση και κατά συνέπεια οι κατ' αυτήν 
υποβληθείσες προτάσεις συνακυρώνονται και δεν λαµβάνονται υπόψη από το 
δικαστήριο που δικάζει εκ νέου την υπόθεση, έστω και αν γίνεται νόµιµη επίκλησή 
τους κατ' άρθρο 240 ΚΠολ∆, δηλαδή µε προσκοµιδή τους σε κυρωµένο αντίγραφο 
και σύντοµη περίληψη επαναφερόµενων ισχυρισµών και αναφορά στις σελίδες των 
προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης που περιέχουν αυτούς. Ειδικότερα, η 
αναφορά στις προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη συζήτηση µετά την οποία 
εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση και η ενσωµάτωσή τους στις προτάσεις ενώπιον 
του δικαστηρίου που δικάζει εκ νέου την υπόθεση δεν συνιστά νόµιµη επίκληση 
αποδεικτικών µέσων. Η επίκληση (και στην περίπτωση αυτή) µπορεί να γίνει είτε µε 
τις προτάσεις ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει εκ νέου την υπόθεση, είτε, µε 
αναφορά, µε τις προτάσεις αυτές, σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων 
προτάσεων της προηγούµενης ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου συζήτησης, 
όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση των αποδείξεων, κατ' ανάλογη εφαρµογή 
του άρθρου 240 ΚΠολ∆.  
- Με τη διάταξη του άρθρου 346 ΚΠολ∆, µε την οποία ορίζεται ότι τα αποδεικτικά 
µέσα που έχει προσκοµίσει ένας διάδικος λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο και 
για την απόδειξη των ισχυρισµών άλλου διαδίκου, καθιερώνεται η αρχή της 
κοινότητας των αποδεικτικών µέσων, µε την έννοια ότι τα τελευταία λαµβάνονται 
υπόψη προς απόδειξη όλων των πραγµατικών γεγονότων ανεξάρτητα από ποιο 
διάδικο έχουν προσκοµιστεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 346, 559 αριθ. 11, 579,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1543 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπ' όψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.20 ΚΠολ∆ παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου, που ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας από κακή ανάγνωση ενός αποδεικτικού 
εγγράφου, στο οποίο αποκλειστικώς ή προεχόντως στήριξε την κρίση του, απέδωσε σ' 
αυτό περιεχόµενο καταδήλως διάφορο του αληθινού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 546 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως παρέχεται, αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Αποδεικτικό δε µέσο ιδιαίτερο από τους µάρτυρες 
και τα έγγραφα αποτελούν και οι ένορκες βεβαιώσεις τρίτων προσώπων ενώπιον 
ειρηνοδίκου ή συµβολαιογράφου, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη ενώπιον όλων των 
πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνον αν έχουν δοθεί 
ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη βεβαίωση 
και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
αυτή, ενώ προς αντίκρουση ενόρκων βεβαιώσεων επιτρέπεται η προσκοµιδή µέσα 
στην προθεσµία του άρθρου 237 παρ. 3 πρόσθετων βεβαιώσεων το πολύ ίσου 
αριθµού προς τις αντικρουόµενες (άρθρο 270 παρ.2 του Κ.Πολ.∆ικ., όπως ισχύει µετά 
την αντικατάστασή του µε το άρθρο 12 του ν. 2915/2001, του οποίου η ισχύς άρχισε 
από 1-1-2002 δυνάµει του άρθρου 15 του ν. 2943/2001).  
Συνεπώς, εφόσον κατά τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340, 341 και 346 
ΚΠολ∆ το δικαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τη βασιµότητα πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης, πρέπει να γίνεται µνεία στην απόφαση ότι λήφθηκε υπόψη 
και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο της ένορκης βεβαιώσεως, άλλως 
θεµελιώνεται ο παραπάνω λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 702/1999, 462/2007).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικά 
εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αν 
υποβλήθηκε αίτηση µε το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο, 
που κατατέθηκε στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου ως την παραµονή της συζήτησης, 
διατάζει µε την αναιρετική απόφαση, την επαναφορά των πραγµάτων στην 
κατάσταση που υπήρχε πριν την εκτέλεση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 579,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 198 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ.γ ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
παρέχεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Εξάλλου από τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 335 και 338 έως και 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της 
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς 
ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς να επιβάλλεται να γίνεται ειδική 
αναφορά και χωριστή αξιολόγηση καθενός από αυτά, αρκεί να καθίσταται απολύτως 
βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα νοµίµως 
προσκοµισθέντα µε επίκληση από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 295/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 958 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. ∆ιαδικασία των 
διαφορών για ζηµίες από αυτοκίνητο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Εξ άλλου από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338-340 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για 
τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα 
οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι χωρίς να επιβάλλεται να 
γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, αρκεί να 
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίσθηκαν νόµιµα 
από τους διαδίκους. Κατά δε την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζηµίες από 
αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύµβαση της ασφάλισης του (άρθρο 618 Α ΚΠολ∆) το 
δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και ένορκες βεβαιώσεις που έχουν συνταχθεί 
νοµοτύπως, κατά το άρθρο 671 παρ. 1 ΚΠολ∆. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν αποτελούν 
έγγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 339 και 342 επ. του ιδίου κώδικα, αλλά 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο (νυν οι ένορκες βεβαιώσεις αποτελούν αποδεικτικό µέσο 
κατ' άρθρο 339 ΚΠολ∆ όπως ισχύει µε την αντικ. από το άρθρο 36 του Ν. 
3994/2011), που διακρίνεται από τα έγγραφα. Εποµένως, µόνη η µνεία στην απόφαση 
του ουσιαστικού δικαστηρίου, ότι ελήφθησαν υπόψη τα επικαλούµενα και 
προσκοµιζόµενα έγγραφα, δεν αποδεικνύει ότι ελήφθησαν υπόψη και οι ένορκες 
βεβαιώσεις, τις οποίες, οι ίδιοι είχαν επικαλεστεί και προσκοµίσει.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 618, 671,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1043 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο της ουσίας για να σχηµατίσει την κρίση του σχετικά µε τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης υποχρεούται να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι προς απόδειξη ή ανταπόδειξη αυτών. 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 671 παρ. 1 εδ' β' του ΚΠολ∆ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, στη διαδικασία των εργατικών διαφορών 
λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του 
αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν 
αποτελούν έγγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 339 και 342 επ. ΚΠολ∆, αλλά 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο που διακρίνεται από τα έγγραφα και γι' αυτό απαιτείται η 
ρητή αναφορά στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας των ενόρκων βεβαιώσεων 
που νόµιµα προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, η δε παράλειψη της ρητής 
αναφοράς των ως άνω ενόρκων βεβαιώσεων ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 
559 περ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 671, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 908 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο της ουσίας για να σχηµατίσει την κρίση του σχετικά µε τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης υποχρεούται να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι προς απόδειξη ή ανταπόδειξη αυτών. 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 671 παρ.1 εδ. β' του ΚΠολ∆ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, στη διαδικασία των εργατικών διαφορών 
λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του 
αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν 
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αποτελούν έγγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 339 και 342 επ. ΚΠολ∆, αλλά 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο που διακρίνεται από τα έγγραφα και γι' αυτό απαιτείται η 
ρητή αναφορά στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας των ενόρκων βεβαιώσεων 
που νόµιµα προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, η δε παράλειψη της ρητής 
αναφοράς των ως άνω ενόρκων βεβαιώσεων ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 
559 αρ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 671, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 699 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος αποδείξεως. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων, που ο 
νόµος δεν επιτρέπει. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρ. 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος 
αποδείξεως (άρθρ. 338 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν ιδρύεται, όταν δεν έχει εκδοθεί 
προδικαστική απόφαση, γιατί η κατανοµή του βάρους απόδειξης γίνεται µε την 
προδικαστική απόφαση. Στην προκειµένη περίπτωση, µε το µοναδικό λόγο 
αναιρέσεως, κατά το τέταρτο µέρος του, από το άρθρ. 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆, οι 
αναιρεσείοντες ανακόπτοντες προβάλλουν την αιτίαση, ότι το Εφετείο εσφαλµένα 
εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου περί κατανοµής του βάρους αποδείξεως. Όµως, 
το Μονοµελές Πρωτοδικείο, στο οποίο η συζήτηση της ανακοπής των 
αναιρεσειόντων κατά του πίνακα κατατάξεως ήταν προφορική και οι διάδικοι 
προσκόµισαν κατ' αυτήν προαποδεικτικώς στο ακροατήριο όλα τα αποδεικτικά τους 
µέσα (άρθρ. 993, 270 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρ. 
12 του Ν. 2.915/2001, ισχύει δε από 1.1.2002), δεν εξέδωσε προδικαστική, αλλά 
απευθείας οριστική απόφαση και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέµα εσφαλµένης 
κατανοµής του βάρους αποδείξεως. Εποµένως, σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν, ο 
µοναδικός λόγος αναιρέσεως, κατά το τέταρτο µέρος του, από το άρθρ. 559 αριθ. 13 
ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος.  
- Ο από το άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως είναι δυνατό να φέρεται, ότι 
πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση, διότι παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
αλλά στην πραγµατικότητα, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, να πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση κατά την εκτίµηση 
των αποδείξεων, η οποία όµως, σύµφωνα µε το άρθρ. 561 § 1 ΚΠολ∆, δεν υπόκειται 
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
- Λατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που ο νόµος δεν επιτρέπει, ή παρά το 
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νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Στην 
προκειµένη περίπτωση, µε το µοναδικό λόγο αναιρέσεως, κατά το τρίτο µέρος του, οι 
αναιρεσείοντες προβάλλουν την αιτίαση ότι το Εφετείο παραβίασε τη διάταξη του 
άρθρ. 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆, δίχως ωστόσο να εκθέτουν περαιτέρω σε αυτόν κατά ποιο 
τρόπο παραβιάστηκε από το δικαστήριο η διάταξη αυτή, δηλαδή αν τούτο έλαβε 
υπόψη µη επιτρεπόµενα από το νόµο αποδεικτικά µέσα ή έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που δεν προσκοµίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ποιες είναι οι αποδείξεις αυτές, ποιο είναι το 
περιεχόµενο τους και για την απόδειξη ποίου ή ποιών ουσιωδών ισχυρισµών παρά το 
νόµο λήφθηκαν ή δεν λήφθηκαν υπόψη. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση του δικαιώµατος που 
ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε 
απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα 
άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2012, σελίδα 1255  
 
Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1026 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Αόριστη αγωγή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, για το ορισµένο αυτής, πρέπει να 
περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117, α) σαφή έκθεση 
των γεγονότων, που την θεµελιώνουν, σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την 
άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β)ακριβή περιγραφή του 
αντικειµένου της διαφοράς, γ) ορισµένο αίτηµα. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 αριθ. 
14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν 
κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο αναιρετικός αυτός λόγος 
θεµελιώνεται, µεταξύ των άλλων και όταν το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε την 
αγωγή ως αόριστη αν και ήταν ορισµένη ή δέχθηκε αυτήν ως ορισµένη, ενώ ήταν 
αόριστη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1115 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αντιφατικές διατάξεις της αποφάσεως. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου.Αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινών χωρίς απόδειξη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως είναι δυνατό µα φέρεται ότι 
πλήττει την προσβαλλοµένη απόφαση γιατί παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
αλλά στην πραγµατικότητα πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση κατά την εκτίµηση 
των αποδείξεων υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν 
οι αντιφατικές διατάξεις της αποφάσεως εντοπίζονται στο διατακτικό αυτής, έτσι 
ώστε να εµποδίζεται η εκτελεστότητα της ή η πρόκληση της σκοπούµενης διάπλασης 
ή η διάγνωση που έγινε για τις σχέσεις των διαδίκων και όχι όταν η αντίφαση υπάρχει 
στις αιτιολογίες ή µεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού.(ΑΠ 1206/2008, ΑΠ 
2061/2007, ΑΠ 1615/2006). Εάν η αντίφαση υπάρχει στο αιτιολογικό ή ανάµεσα στο 
αιτιολογικό και το διατακτικό της αποφάσεως και έχει τη µορφή ανεπαρκών ή 
αντιφατικών αιτιολογιών, µπορεί να θεµελιωθεί ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 1615/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, ότι το δικαστήριο παρά το 
νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, αν από την προσβαλλοµένη 
απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο σχηµάτισε τη κρίση του από τα 
µνηµονευόµενα σ' αυτή (απόφαση) αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 378/211, ΑΠ 772/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά(έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του ( ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους(αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2696/1999, άρθ. 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1464 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆., η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν 
στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των 
αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ.∆.) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην 
ανάλυση, αξιολόγηση και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί 
µόνο το πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992). Τέλος, για τη 
θεµελίωση του πιο πάνω λόγου αναίρεσης η έλλειψη ή αντιφατικότητα των 
αιτιολογιών πρέπει να αφορά ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. "Ζήτηµα" κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί 
που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση 
αγωγής, ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλ' όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, 
τα οποία αντλούνται από την εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι ισχυρισµοί που 
συνιστούν επιχειρήµατα για την υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων (ΟλΑΠ 
3/97).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποιά αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποιά έµµεση 
απόδειξη. Για την ίδρυση του αναιρετικού αυτού λόγου απαιτείται όχι µόνο η 
προσκοµιδή, αλλά και η σαφής και ορισµένη επίκληση των αποδεικτικών µέσων στο 
δικαστήριο της ουσίας από µέρους του αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 14/2005), µε τις 
προτάσεις του της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση 
(ΟλΑΠ 498/1978). Απαιτείται, επίσης, να προσδιορίζεται στο αναιρετήριο ο 
ισχυρισµός, το βάσιµο του οποίου θα αποδεικνυόταν µε τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα 
και ο λόγος για τον οποίο ο ισχυρισµός αυτός ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ 11g, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1664 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
1547/1997). 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.  
- Aπό 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 
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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 (Α.Π. 868/2008). Εξάλλου οι λόγοι 
αναιρέσεως απορρίπτονται µε την αιτιολογία ότι στηρίζονται σε εσφαλµένη 
προϋπόθεση, όταν υποστηρίζεται µ' αυτούς ότι η προσβαλλόµενη απόφαση δέχθηκε ή 
δεν δέχθηκε ορισµένα πραγµατικά περιστατικά, ενώ από την προσβαλλόµενη 
απόφαση προκύπτει το αντίθετο (ΑΠ 1104/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ.γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 329/2007, 297/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 218 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ελεγχόµενα νοµικά ζητήµατα και ανέλεγκτα πραγµατικά. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Απαράδεκτοι και αυτεπάγγελτοι αναιρετικοί 
λόγοι. Πτώχευση. 
- 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 
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στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 εδ.γ` ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆, "είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη". Από τη διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι το καθιερούµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε όλους τους λόγους 
αναιρέσεως του άρθρου 559 ΚΠολ∆, από δε το συσχετισµό της µε τις διατάξεις των 
άρθρων 566 παρ.1 και 118 αριθ. 4 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι, για να είναι 
ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως, πρέπει να µνηµονεύεται στο αναιρετήριο, αν δεν 
πρόκειται για τις πιο πάνω εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι ο ισχυρισµός, στον οποίο 
εκείνος στηρίζεται, έχει νόµιµα προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας και µάλιστα 
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, αν αυτού η απόφαση προσβάλλεται µε την αναίρεση, 
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και συγκεκριµένα να έχει προταθεί νόµιµα και δη µε λόγο εφέσεως ή µε τις 
προτάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η µε τον τρόπο αυτόν πρόταση 
επιτρέπεται (βλ. σχ. ΟλΑΠ 43/1990). 
- Eφ' όσον δεν συντρέχουν εν προκειµένω οι αντικειµενικές προϋποθέσεις κηρύξεως 
του αιτούντος σε κατάσταση πτωχεύσεως, επιπρόσθετα δε αποδεικνύεται κατά τα 
ανωτέρω ότι η ένδικη αίτηση ασκήθηκε καταχρηστικά προς το σκοπό δόλιας εκ 
µέρους του αιτούντος αποφυγής πληρωµής των χρεών του (άρθρο 6 §§ 1 & 3 N. 
3588/2007 "περί Πτωχευτικού Κώδικα"), η αίτηση αυτή, κατά παραδοχή της κύριας 
παρεµβάσεως ως βάσιµης και από ουσιαστική άποψη είναι απορριπτέα κατ' ουσία. 
Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο δέχθηκε την έφεση των κυρίως 
παρεµβαινουσών και ήδη αναιρεσιβλήτων κατά της πρωτόδικης απόφασης µε την 
οποία είχε απορριφθεί η κύρια παρέµβαση, είχε γίνει δεκτή η αίτηση του 
αναιρεσείοντος και είχε κηρυχθεί αυτός σε κατάσταση πτώχευσης, δίκασε την 
υπόθεση, δέχθηκε την παρέµβαση και απέρριψε την αίτηση. Έτσι που έκρινε το 
Εφετείο δεν στέρησε τούτο την απόφασή του νόµιµης βάσης καθόσον µε βάση τα ως 
άνω δεκτά γενόµενα πραγµατικά περιστατικά ,σύµφωνα µε τα οποία δεν αποδείχθηκε 
η περιέλευση του αιτούντος σε αδυναµία να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές 
του ούτε επαπειλείται όµοια αδυναµία και για τις λοιπές οφειλές του που θα 
καταστούν ληξιπρόθεσµες στο άµεσο µέλλον ενώ αντίθετα αποδείχθηκε ότι ο αιτών 
υπέβαλε την αίτηση περί κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως καταχρηστικά µε 
αποκλειστικό σκοπό να αποφύγει µε αθέµιτο και δόλιο τρόπο την εκπλήρωση των 
οικονοµικών του υποχρεώσεων, διέλαβε στην απόφασή του σαφείς επαρκείς και 
χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που στηρίζουν το διατακτικό της και καθιστούν εφικτό 
τον έλεγχο για την ορθή ή µη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 6 παρ. 1και 
3 του Ν. 3588/2007 που εφάρµοσε και δεν απαιτούνταν προς τούτο και άλλες 
αιτιολογίες. Συνεπώς ο τέταρτος λόγος της αναίρεσης από τον αριθ. 19 του άρθρου 
559 ΚΠολ∆ µε τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα είναι αβάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 562,  
ΠτωχΚωδ: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 689  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 314 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που αφορούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την εν λόγω διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
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συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (ελλείψει αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία - ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 32/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 966 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Αντιφατικές διατάξεις 
της απόφασης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Επαναφορά των πραγµάτων στην πρωτέρα 
κατάσταση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η ανεπάρκεια των εκτιθέµενων στην αγωγή ή στην ένσταση πραγµατικών 
περιστατικών σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται από το νόµο για τη θεµελίωσή τους, 
χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και ελέγχεται µε τον αναιρετικό λόγο από τον 
αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον 
το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη την αγωγή ή την ένσταση, 
αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο νόµος. Με 
τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας να κρίνει ως 
αόριστη την αγωγή ή την ένσταση, αξιώνοντας για τη θεµελίωσή τους περισσότερα 
στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του αντίστοιχου δικαιώµατος. 
Πρόκειται και πάλι για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς τη 
διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της αγωγής ή της ένστασης (ΟλΑΠ 18/1998). 
Εποµένως νοµική είναι η αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αντίθετα η έλλειψη εξειδίκευσης των 
πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το ασκούµενο µε την αγωγή 
ή την ένσταση ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του 
αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται ως ποσοτική αοριστία της 
αγωγής ή της ένστασης, ενώ η επίκληση απλώς των στοιχείων του νόµου χωρίς 
αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική αοριστία της 
αγωγής ή της ένστασης και ελέγχονται και οι δύο αναιρετικά µε τους λόγους από τους 
αριθ. 8 και 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 1573/1981). Για να ιδρύεται όµως ο 
αντίστοιχος λόγος αναίρεσης πρέπει ο σχετικός µε την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία 
ισχυρισµός, ο οποίος δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562§2 ΚΠολ∆, να 
προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας και να αναφέρεται αυτό στην 
αίτηση αναίρεσης, στην οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το περιεχόµενο της 
αγωγής ή της ένστασης, που κρίθηκαν µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένες 
ή απορρίφθηκαν ως αόριστες, ώστε σε αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες παραδοχές 
της προσβαλλόµενης απόφασης, που επίσης πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο, 
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να µπορεί να διαπιστωθεί το τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να 
προσδιορίζεται µε την αίτηση αναίρεσης.  
- O λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 17 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν η 
απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις, οι οποίες για την πληρότητα του λόγου 
αυτού πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο. Οι αντιφάσεις είναι κρίσιµες όταν 
εντοπίζονται στο διατακτικό της απόφασης, καθιστώντας αυτό αόριστο, έτσι ώστε να 
εµποδίζεται η εκτέλεση της απόφασης ή η πρόκληση της σκοπούµενης διάπλασης 
(ΟλΑΠ 13/1995). Αντίθετα η ύπαρξη αντιφατικών απλώς αιτιολογιών ή η 
διαπίστωση αντιφάσεων µεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού της απόφασης, όταν 
βέβαια οι αιτιολογίες δεν επέχουν θέση διατακτικού, δεν θεµελιώνουν τον παραπάνω 
λόγο αναίρεσης, αλλά ενδεχοµένως το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 
559 ΚΠολ∆. Κατά την έννοια του λόγου αυτού η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και 
υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις 
παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή 
αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 
1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα πραγµατικά 
περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή 
για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει στη θεµελίωση ή στην 
κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ τους και 
αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται 
ελλείψεις στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, 
εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα 
(ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς 
εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αν 
υποβληθεί αίτηση µε το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο, 
που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου ως την παραµονή της συζήτησης, 
διατάζει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση 
που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Κατά τη σαφή έννοια της διάταξης αυτής, η ως 
άνω αίτηση επαναφοράς ναι µεν δεν περιλαµβάνεται στις περιοριστικώς 
αναφερόµενες στο άρθρ. 570§1 ΚΠολ∆ περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι προτάσεις 
στον Άρειο Πάγο πρέπει να κατατίθενται είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
δικάσιµο, όµως, εφόσον η σχετική αίτηση υποβάλλεται τελικώς µε τις προτάσεις, 
πρέπει αυτές να έχουν κατατεθεί οπωσδήποτε µέχρι την παραµονή της συζήτησης της 
αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, διαφορετικά η αίτηση επαναφοράς είναι 
απαράδεκτη και απορρίπτεται (ΟλΑΠ 13/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 461, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 579, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 959 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της αποδόσεως από το 
δικαστήριο 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 εσφαλµένως καταλήγει σε συµπέρασµα 
αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για 
αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 194/2005). Εξ άλλου, για να θεµελιωθεί ο 
προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει 
στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, 
το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει απλώς 
συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο 
αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη αποδεικτικού 
γεγονότος (ΑΠ 824/2010, ΑΠ 2/2009).  
- 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 κλπ 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). Εξάλλου 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).  
- 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 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. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 443 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν 
γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να 
µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την 
ελεύθερη κρίσιν του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο 
από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα 
που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της 
υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του 
ΚΠολ∆ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που 
επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα 
τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005 και 
2/2008). 
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ.8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή λόγου έφεσης όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997 ΑΠ 
1933/2006). Εξ άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό(πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως 
για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997) αλλά και όταν το 
δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 606 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική εκκαθάριση. Αίτηση αναίρεσης. Κατά της αποφάσεως του Εφετείου επί 
ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως που συντάσσει ο εκκαθαριστής επιχειρήσεως 
η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 46, 46Α του Ν. 
1892/1990 και 9, 10 του ν. 1386/1983, δεν επιτρέπεται το ένδικο µέσο της 
αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 577 παρ.1-2 του ΚΠολ∆ το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το 
παραδεκτό της αναίρεσης, εάν δε η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει 
κάποια προϋπόθεση για το παραδεκτό της ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και 
αυτεπαγγέλτως. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 46 Α παρ.10 εδ.β του Ν. 
1892/1990, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 2702/1999, προκύπτει ότι 
κατά της αποφάσεως του Εφετείου επί ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως που 
συντάσσει ο εκκαθαριστής επιχειρήσεως η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 46, 46Α του Ν. 1892/1990 και 9, 10 του ν. 1386/1983, δεν 
επιτρέπεται το ένδικο µέσο της αναιρέσεως, το οποίο εποµένως αν ασκηθεί είναι 
απορριπτέο ως απαράδεκτο (ΟλΑΠ 8/2003, ΑΠ 197/2006, 1983/2008, 409/2010).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 46, 46Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 703 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών απευθύνεται η αίτηση αναίρεσης. Συγχώνευση εταιρειών. 
Ασφαλιστικές εταιρείες. Ευθύνη προστήσαντος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 556, 558 και 577 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η αίτηση αναιρέσεως απευθύνεται κατ` εκείνων, που ήταν διάδικοι στη 
δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλοµένη απόφαση και µάλιστα αντίδικοι του 
αναιρεσείοντος και νίκησαν ή κατά των καθολικών διαδόχων τους ή των κληροδόχων 
τους και ότι αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για 
να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος που εξετάζει πρώτα το παραδεκτό της, την 
απορρίπτει αυτεπαγγέλτως.  
 - Με βάση αυτά που δέχθηκε το Εφετείο σε σχέση µε τη διάδικο αυτή, µε πληρότητα 
και σαφήνεια, σύµφωνα µε τα οποία η αδικοπρακτική συµπεριφορά του εναγοµένου 
και µη διαδίκου στη παρούσα δίκη Φ. Κ. έλαβε χώρα στα πλαίσια της σύµβασης 
παραγωγικής συνεργασίας που είχε συνάψει η δεύτερη αναιρεσίβλητη µε αυτόν και 
της οποίας το αντικείµενο συνίστατο στο να στρέφει αυτός το ενδιαφέρον των 
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επενδυτών στην αγορά µεριδίων από τα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόταν η 
αντισυµβαλλόµενή του δεύτερη αναιρεσίβλητη και να µεριµνά για την υπογραφή των 
εντύπων αιτήσεων µε τις οποίες αυτή τον προµήθευε, από τους επενδυτές, και όχι στα 
πλαίσια της σύµβασης συνεργασίας που είχε συνάψει η πρώτη αναιρεσίβλητη µε το 
ίδιο ως άνω πρόσωπο (Φ. Κ.) που είχε αποκλειστικά ως αντικείµενο τη 
διαµεσολάβηση αυτού για την πώληση ασφαλιστηρίων του κλάδου ζηµιών και όχι για 
τη διαµεσολάβηση για την πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, αντικείµενο µε 
το οποίο δεν είχε κάποια σχέση η αναιρεσίβλητη αυτή, δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις ευθύνης της αναιρεσίβλητης αυτής ως προστήσασας, µε βάση τις 
ανωτέρω διατάξεις. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 68, 556, 558, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έκθεση Εισηγητή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1334 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Έκθεση εισηγητή. Αναβάλλει συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 569 παρ. 1, 571 παρ. 4 και 574 εδ. α' του ΚΠολ∆, 
όπως το δεύτερο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 2915/2001, 
ορίζονται τα εξής: "Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης είναι παραδεκτοί, και αν η αίτηση της 
αναίρεσης δεν περιέχει λόγο τυπικά παραδεκτό και ορισµένο" (άρθρο 569 παρ.1). 
"Αν ο εισηγητής δεν εισηγηθεί την απόρριψη της αναίρεσης ή δεν εκδοθεί 
απορριπτική διάταξη του συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή αν ο 
αναιρεσείων υποβάλει αίτηση να συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2, ο εισηγητής της υπόθεσης οφείλει να συντάξει συνοπτική έκθεση 
για το παραδεκτό της αναίρεσης, καθώς και για το παραδεκτό και το βάσιµο των 
λόγων της και να την καταθέσει στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου οκτώ 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να 
πληροφορηθούν το περιεχόµενο της έκθεσης του εισηγητή (άρθρο 571 παρ.4)". 
"Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης αρχίζει η συζήτηση στο ακροατήριο µε την 
ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή" (άρθρο 574 εδ. α'). 
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι η έκθεση του εισηγητή 
αρεοπαγίτη αναφορικά µε το παραδεκτό και τη βασιµότητα των λόγων αναίρεσης, 
τόσο του κύριου δικογράφου της αίτησης αναίρεσης, όσο και του δικογράφου 
πρόσθετων λόγων αυτής, στην περίπτωση που δεν εισηγηθεί προφορικά στο Τριµελές 
Συµβούλιο την απόρριψη της αναίρεσης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 571 ΚΠολ∆, αποτελεί αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση για την πρόοδο 
της αναιρετικής δίκης, και εποµένως, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί από τον 
εισηγητή η εν λόγω έκθεση, που να καλύπτει το παραδεκτό και τη βασιµότητα όλων 
των λόγων της αναίρεσης, δηλαδή και εκείνων που ασκήθηκαν µε αυτοτελές 
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δικόγραφο πρόσθετων λόγων, πρέπει, ενόψει και της διάταξης του άρθρου 575 
ΚΠολ∆, να χωρήσει αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης, προς σύνταξη και 
κατάθεση συµπληρωµατικής έκθεσης για το παραδεκτό και τη βασιµότητα των µη 
καλυπτόµενων µε την κατατεθείσα έκθεση λόγων αναίρεσης, προκειµένου να 
µπορέσουν οι διάδικοι να λάβουν γνώση και της έκθεσης αυτής, ώστε να 
επακολουθήσει η προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης από τους πληρεξούσιους 
δικηγόρους των διαδίκων επί όλων των λόγων της αναίρεσης, για πληρέστερη κατά 
το σκοπό του νόµου διευκρίνιση της υπόθεσης (ΑΠ 1285/2007, 1817/2008, 763/1996, 
552/2006, 903/2008, 1293/2009, 32/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 569, 571, 574, 575,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1663 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 556 παρ.2 ΚΠολ∆, δικαίωµα αναίρεσης έχει ο διάδικος που 
ηττήθηκε ολικά ή εν µέρει κατά τη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. Ο 
νικήσας διάδικος, που ως τέτοιος θεωρείται και ο εναγόµενος, όταν, για οποιοδήποτε 
λόγο απορρίφθηκε η αγωγή, έχει δικαίωµα να ασκήσει αναίρεση εφόσον έχει προς 
τούτο έννοµο συµφέρον, τη συνδροµή του οποίου πρέπει ρητά να επικαλείται στο 
αναιρετήριο. Η ύπαρξη εννόµου συµφέροντος κρίνεται από την προσβαλλόµενη 
απόφαση κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολ∆ και η έλλειψή του, που 
ερευνάται και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης, κατ' άρθρο 73 ΚΠολ∆, 
συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης, ως απαράδεκτης. Η ύπαρξη 
εννόµου συµφέροντος, το οποίο πρέπει να υφίσταται τόσο κατά το χρόνο άσκησης 
όσο και κατά το χρόνο συζήτησης της αναίρεσης, απαιτείται όχι µόνο γενικώς για το 
παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, αλλά και ειδικώς για κάθε λόγο αναίρεσης, πρέπει 
δε ο αναιρεσείων να επικαλείται αυτό για τη νοµιµοποίηση του στην αίτηση 
αναίρεσης. Το έννοµο συµφέρον πρέπει να προκύπτει από την προσβαλλόµενη 
απόφαση και να είναι ατοµικό και άµεσο του διαδίκου ο οποίος υφίσταται βλάβη, αν 
δε την αναίρεση ασκεί ο νικήσας διάδικος η βλάβη του εξαρτάται από το αν η 
απόφαση αναπτύσσει δυσµενείς γι' αυτόν συνέπειες, όπως συµβαίνει και όταν αυτός 
βλάπτεται από την αιτιολογία της απόφασης και ειδικότερα αν από αυτή 
δηµιουργείται δεδικασµένο σε βάρος του σε άλλη δίκη, αν δηλαδή η αιτιολογία της 
αποφάσεως αποτελεί στοιχείο του δικαιώµατος που κρίθηκε στη δίκη και φέρει ως εκ 
τούτου προσόντα διατακτικού. Η απόρριψη της αγωγής, η οποία θεµελιώνεται σε 
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ως µη νόµιµης δηµιουργεί δεδικασµένο µόνο 
για τη συγκεκριµένη έννοµη σχέση και δεν επηρεάζει άλλης µορφής έννοµη σχέση, 
υφισταµένη µεταξύ των διαδίκων.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 68, 73, 556,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2008 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Ανάκληση οριστικής απόφασης 
παρά το νόµο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 553 παρ. 1 εδαφ. β' του ΚΠολ∆ αναίρεση 
επιτρέπεται µόνο κατά των οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν 
µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση και περαιώνουν όλη τη δίκη για την αγωγή ή για 
την ανταγωγή. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 3 εδάφ. α' του 
ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 
2915/2001 και ισχύει από την 1-1-2002 (άρθρο 15 του N. 2943/2001), σε περίπτωση 
ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Η απόρριψη της έφεσης λόγω 
της ερηµοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους. Και αυτό 
γιατί οι λόγοι της έφεσης, µολονότι στην πραγµατικότητα δεν εξετάζονται ως προς το 
παραδεκτό και της βασιµότητά τους, θεωρείται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι 
αβάσιµοι και, συνακόλουθα, απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η 
δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί της παραδοχής τους. Με τα δεδοµένα 
αυτά, εάν η έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης απορριφθεί λόγω 
ερηµοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή µε το ένδικο µέσο της αναίρεσης είναι 
µόνο η απόφαση του εφετείου, στην οποία ενσωµατώνεται η πρωτόδικη. Έτσι, τα 
τυχόν σφάλµατα της απόφασης του πρώτου βαθµού, αφού επικυρώνεται η τελευταία 
από το εφετείο, µπορούν να προταθούν µε την αίτηση αναίρεσης ως σφάλµατα της 
δευτεροβάθµιας απόφασης, εφόσον συνιστούν λόγους αναίρεσης, παραδεκτά 
προβαλλοµένους (ΟλΑΠ 16/1990).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν προσβληθεί µε έφεση η 
οριστική απόφαση θεωρείται ότι έχουν προσβληθεί µαζί και οι µη οριστικές που είχαν 
προηγουµένως εκδοθεί και αν η έφεση δεν απευθύνεται ρητώς εναντίον τους. Οι εν 
λόγω αποφάσεις θεωρούνται ότι έχουν συνεκκληθεί κατά τις µη οριστικές διατάξεις 
τους, εφόσον σ' αυτές στηρίχθηκε η οριστική απόφαση, ενώ ως προς τις οριστικές 
διατάξεις τους τότε µόνο συνεκκαλούνται αν η έφεση ρητά απευθύνεται και κατ' 
αυτών.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 15 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν 
παρά το νόµο ανακλήθηκε οριστική απόφαση.  
- Ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο 
ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί την απόφαση από την νόµιµη βάση της, κατά την 
έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, νοούνται µόνο οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που 
έχουν αυθύπαρκτη ύπαρξη, δηλαδή, εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την 
κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι 
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όµως και οι ελλείψεις ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 861/1984).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338 - 340 και 346 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του 
πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων, που 
ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η 
παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής του δικαστηρίου ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από 
τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Για την ίδρυση του αναιρετικού 
αυτού λόγου απαιτείται όχι µόνο η προσκοµιδή, αλλά και η σαφής και ορισµένη 
επίκληση των αποδεικτικών µέσων στο δικαστήριο της ουσίας από µέρους του 
αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 14/2005), µε τις προτάσεις του της συζήτησης µετά την οποία 
εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση (ΟλΑΠ 498/1978). Απαιτείται, επίσης, να 
προσδιορίζεται στο αναιρετήριο ο ισχυρισµός, το βάσιµο του οποίου θα 
αποδεικνυόταν µε τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα και ο λόγος για τον οποίο ο 
ισχυρισµός αυτός ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 513, 553, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 15, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελλ∆νη 2011, σελίδα 731, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 630 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 553 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων 
του εφετείου που υπόκεινται σε ανακοπή ερηµοδικίας, αναίρεση επιτρέπεται από τότε 
που δεν συγχωρείται ανακοπή ερηµοδικίας λόγω παρελεύσεως της προθεσµίας 
ασκήσεώς της και αν δεν κοινοποιήθηκε η απόφαση, από τότε που ο διάδικος 
παραιτήθηκε από το δικαίωµα άσκησης ή από το ένδικο µέσο που ήδη άσκησε, 
διαφορετικά η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται, κατά το άρθρο 577 παρ.2 του 
ΚΠολ∆, ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως. Η τελεσιδικία πρέπει να υπάρχει κατά το 
χρόνο ασκήσεως και όχι συζητήσεως της αναιρέσεως, ενώ η παραίτηση από το 
δικαίωµα άσκησης ή από το ασκηθέν ένδικο µέσο της ανακοπής ερηµοδικίας, όπως 
συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 296, 297 και 299 του ΚΠολ∆, µπορεί να 
γίνει και µε το επιδιδόµενο στον αντίδικο του παραιτουµένου δικόγραφο της 
αναιρέσεως (ΟλΑΠ 9/1996) από δικηγόρο µε ειδική πληρεξουσιότητα, εκτός αν 
επακολούθησε έγκριση, έστω και σιωπηρή. Αν η έφεση απορρίφθηκε κατ'ουσίαν, 
όπως θεωρείται και η απόρριψη λόγω(πραγµατικής ή πλασµατικής) ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος (ΟλΑΠ 16/1990), τα σφάλµατα της πρωτόδικης απόφασης, που 
θεµελιώνουν αναιρετικούς λόγους, προτείνονται ως λόγοι αναιρέσεως κατά της 
ερήµην του εκκαλούντος αποφάσεως του Εφετείου, η οποία, µετά την απόρριψη της 
έφεσης, ενσωµατώνει την πρωτόδικη απόφαση αντικαθιστώντας τις αιτιολογίες της 
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(ΟλΑΠ 16/1990), ενώ αν η έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, η αναίρεση 
στρέφεται µόνον κατά της πρωτόδικης απόφασης, εφόσον δεν παρήλθε η προθεσµία 
αυτής και προσβάλλεται µόνον ως προς την απορριπτική της εφέσεως διάταξη και 
τέλος, αν η έφεση ευδοκίµησε και εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη απόφαση, σε αναίρεση 
υπόκειται µόνον η απόφαση του εφετείου (ΟλΑΠ 40/1996). Η απόδειξη της 
τελεσιδικίας γίνεται µε την προσκόµιση των αποδεικτικών επιδόσεως ή τη βεβαίωση 
του δικαστικού επιµελητή στο επιδοθέν δικόγραφο ή την παραίτηση από το δικαίωµα 
άσκησης ή το ασκηθέν ένδικο µέσο, µπορεί δε η τελεσιδικία και να συνοµολογείται.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 296, 297, 299, 553, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 607 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική εκκαθάριση. Κατά της αποφάσεως του Εφετείου επί ανακοπής κατά τον 
πίνακα κατατάξεως που συντάσσει ο εκκαθαριστής επιχειρήσεως η οποία τελεί υπό 
εκκαθάριση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 46, 46Α του Ν. 1892/1990 και 9, 
10 του Ν. 1386/1983, δεν επιτρέπεται το ένδικο µέσον της αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 577 παρ. 1-2 του ΚΠολ∆ το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το 
παραδεκτό της αναίρεσης, εάν δε η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει 
κάποια προϋπόθεση για το παραδεκτό της ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και 
αυτεπαγγέλτως. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 46 Α παρ. 10 εδ. β' του Ν. 
1892/1990, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2702/1999, προκύπτει ότι 
κατά της αποφάσεως του Εφετείου επί ανακοπής κατά τον πίνακα κατατάξεως που 
συντάσσει ο εκκαθαριστής επιχειρήσεως η οποία τελεί υπό εκκαθάριση σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 46, 46Α του Ν. 1892/1990 και 9, 10 του Ν. 1386/1983, δεν 
επιτρέπεται το ένδικο µέσον της αναιρέσεως, το οποίο εποµένως αν ασκηθεί είναι 
απορριπτέο ως απαράδεκτο (ΟλΑΠ 8/2003, ΑΠ 197/2006, 1983/2008, 409/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 577, 
Νόµοι: 1386/1983, άρθ. 9, 10, 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 46, 46Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 635 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πότε επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης. Ανακοπή ερηµοδικίας.Σε περίπτωση απλής 
οµοδικίας η εκδοθείσα οριστική απόφαση γίνεται αυτοτελώς τελεσίδικη για κάθε 
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έναν από τους οµοδίκους και συνεπώς για όσους οµόδικους η απόφαση είναι ήδη 
τελεσίδικη µπορεί να ασκηθεί κατ' αυτών αίτηση αναίρεσης, ενώ σε περίπτωση 
αναγκαίας οµοδικίας η οριστική απόφαση προσβάλλεται παραδεκτά µε αίτηση 
αναίρεσης µόνον από τότε που θα καταστεί τελεσίδικη ως προς όλους τους οµοδίκους 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 553§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, δηλαδή απαιτείται η ύπαρξη τελεσίδικης απόφασης (άρθρ. 321 
ΚΠολ∆), κρίσιµος δε χρόνος από τον οποίο κρίνεται ο χαρακτήρας της απόφασης ως 
τελεσίδικης για την άσκηση κατ' αυτής αίτησης αναίρεσης, είναι ο χρόνος της 
άσκησης της αίτησης αναίρεσης µε την κατάθεση του δικογράφου της στον αρµόδιο 
γραµµατέα, όπως το άρθρ. 495§1 του ίδιου Κώδικα ορίζει (ΟλΑΠ 18/2001). Έτσι η 
ύπαρξη ερήµην απόφασης, δηλαδή απόφασης που εκδόθηκε µε την απουσία, 
πραγµατική ή πλασµατική, ενός των διαδίκων, έστω και αν δεν στηρίχθηκε στη 
συναγωγή δυσµενών συνεπειών από την ερηµοδικία του (ΟλΑΠ 15/2001, ΑΠ 
162/1997, 1470/2003), ενεργοποιεί αυτόµατα τη δυνατότητα άσκησης κατ' αυτής 
ανακοπής ερηµοδικίας από τον ερηµοδικασθέντα (άρθρ. 502 ΚΠολ∆), µε συνέπεια 
όσο διαρκεί η προθεσµία της ανακοπής ερηµοδικίας να αποκλείεται η άσκηση κατά 
της ερήµην απόφασης αίτησης αναίρεσης, η οποία αν παρόλα αυτά ασκηθεί, είναι 
απορριπτέα και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη (άρθρ. 577§1 ΚΠολ∆), αφού σε 
σχέση µε την αναίρεση δεν υπάρχει διάταξη όµοια µε τη διάταξη του άρθρ. 513§1 εδ. 
β περ. β ΚΠολ∆, που ορίζει ότι κατά των ερήµην αποφάσεων επιτρέπεται έφεση ήδη 
από τη δηµοσίευσή τους. Αντίθετα δηλαδή µε την καθιερούµενη µε τη διάταξη αυτή 
συµπόρευση των προθεσµιών της έφεσης και της ανακοπής ερηµοδικίας, η αναίρεση 
κατά ερήµην απόφασης είναι επιτρεπτή µόνον εφόσον δεν συγχωρείται κατ' αυτής 
ανακοπή ερηµοδικίας ή αναλόγως έφεση (ΟλΑΠ 11/1998, ΑΠ 1051/1993, 65/2006, 
662/2006), δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της διαδοχικής άσκησης των 
προβλεπόµενων ένδικων µέσων. Εξ άλλου ενδέχεται να µη συντρέχουν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση οι προϋποθέσεις του άρθρ. 501 ΚΠολ∆ για την άσκηση 
παραδεκτής και βάσιµης ανακοπής ερηµοδικίας. Οι προϋποθέσεις όµως αυτές και 
γενικότερα οι προϋποθέσεις του κύρους της ανακοπής ερηµοδικίας κρίνονται 
κυριαρχικά µόνον από το αρµόδιο γι' αυτή δικαστήριο και δεν ερευνώνται 
παρεµπιπτόντως από άλλο δικαστήριο προκειµένου - σε περίπτωση έλλειψής τους - 
να κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης κατά της ερήµην οριστικής απόφασης που 
ασκήθηκε κατά παράβαση της αρχής της διαδοχικής άσκησης των ένδικων µέσων 
(ΟλΑΠ 15/2001).  
Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή αποκλείεται η άσκηση αίτησης αναίρεσης όσο 
διαρκεί η προθεσµία της ανακοπής ερηµοδικίας, έστω και αν πιθανολογείται η 
απόρριψή της. Μάλιστα αν παραλειφθεί η επίδοση της ερήµην απόφασης, δεν αρχίζει 
καν η προθεσµία άσκησης κατ' αυτής ανακοπής ερηµοδικίας, οπότε αντίστοιχα δεν 
υπάρχει χρονικό όριο για την άσκησή της, αφού σε σχέση µ' αυτή δεν είναι 
θεσπισµένη - και ούτε θα όφειλε να είναι - καταχρηστική προθεσµία αντίστοιχη µε 
την καταχρηστική προθεσµία των άρθρ. 518§2 και 564§3 ΚΠολ∆, που ισχύει για την 
έφεση και την αναίρεση. Έτσι όµως η παράλειψη επίδοσης της ερήµην απόφασης 
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εµποδίζει εξακολουθητικά την άσκηση κατ' αυτής αίτησης αναίρεσης, µε απότοκη 
συνέπεια την αναστολή και της καταχρηστικής προθεσµίας των τριών ετών που 
ισχύει για την αναίρεση και έχει ως αφετηρία τη δηµοσίευση της προσβαλλόµενης 
απόφασης, αφού προϋπόθεση αυτονόητη της προθεσµίας αυτής είναι η ύπαρξη 
απόφασης υποκείµενης οπωσδήποτε σε αναίρεση (ΑΠ 992/1997, 1611/2011). 
Αναίρεση επιτρέπεται και κατά της απόφασης που εκδόθηκε στη δίκη 
αναψηλάφησης, όπως σαφώς προκύπτει από τη διάταξη του άρθρ. 551 ΚΠολ∆, 
σύµφωνα µε την οποία κατά της απόφασης που εκδίδεται στη δίκη αναψηλάφησης 
επιτρέπονται ένδικα µέσα εφόσον η απόφαση που είχε εκδοθεί στην αρχική δίκη 
µπορούσε να προσβληθεί µε ένδικα µέσα. Με τη διάταξη δηλαδή αυτή ορίζεται ότι το 
επιτρεπτό των ένδικων µέσων κατά της απόφασης που εκδίδεται στη δίκη 
αναψηλάφησης εξαρτάται από την προσβαλλόµενη µε την αναψηλάφηση απόφαση. 
Έτσι αν η απόφαση αυτή είναι απόφαση πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, η απόφαση επί 
της αναψηλάφησης προσβάλλεται µε έφεση, ενώ αν πρόκειται για απόφαση 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου προσβάλλεται µε αναίρεση. Αντίθετα το επιτρεπτό της 
ανακοπής ερηµοδικίας κρίνεται αποκλειστικά από την απόφαση επί της 
αναψηλάφησης.  
- Από το συνδυασµό της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρ. 553§1 περ. β ΚΠολ∆ 
µε τις διατάξεις των άρθρ. 74, 75 και 76§§1 & 4 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι σε 
περίπτωση απλής οµοδικίας η εκδοθείσα οριστική απόφαση γίνεται αυτοτελώς 
τελεσίδικη για κάθε έναν από τους οµοδίκους και συνεπώς για όσους οµόδικους η 
απόφαση είναι ήδη τελεσίδικη µπορεί να ασκηθεί κατ' αυτών αίτηση αναίρεσης, 
δηλαδή παρόλο που η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη ως προς τους λοιπούς οµοδίκους. 
Αντίθετα σε περίπτωση αναγκαίας οµοδικίας, που συντρέχει και όταν εξ αιτίας των 
περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση δεν µπορούν να υπάρξουν αντίθετες 
αποφάσεις απέναντι στους οµοδίκους, η οριστική απόφαση προσβάλλεται παραδεκτά 
µε αίτηση αναίρεσης µόνον από τότε που θα καταστεί τελεσίδικη ως προς όλους τους 
οµοδίκους (ΟλΑΠ 18/2001, ΑΠ 2022/2006), αφού διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος η 
υπόθεση που θα κριθεί από τον Άρειο Πάγο για έναν από τους αναγκαίους οµοδίκους 
να επανακριθεί για τον ίδιο στο πλαίσιο µεταγενέστερου ένδικου µέσου άλλου 
οµοδίκου, αν ληφθεί υπόψη ότι η άσκηση ένδικων µέσων από οποιονδήποτε των 
αναγκαίων οµοδίκων έχει αποτελέσµατα και για τους λοιπούς (ΑΠ 1611/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 74, 75, 76, 321, 495, 513, 518, 551, 553, 564, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 670  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 523 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από το δικόγραφο της αναιρέσεως. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 294 εδ. 1, 295 παρ. 1 εδ. 1, 297 ΚΠολ∆ οι οποίες 
κατ' επιταγή των άρθρων 299, 573 παρ. 1 ΚΠολ∆ εφαρµόζοντας και την αναιρετική 
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διαδικασία, ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναιρέσεως 
χωρίς συναίνεση του αναιρεσίβλητου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική 
συζήτηση της υποθέσεως, η δε παραίτηση γίνεται ή µε δήλωση που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο και σε κάθε 
περίπτωση έχει ως αποτέλεσµα ότι η αναίρεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1818 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης αναίρεσης. Επίδοση απόφασης στον πληρεξούσιο δικηγόρο και 
αντίκλητο. Αποδεικτική ισχύς δηµοσίων εγγράφων. 
- Κατά µεν τις διατάξεις του άρθρου 564 παρ. 1,2 ΚΠολ∆, αν ο αναιρεσείων διαµένει 
στην Ελλάδα, η προθεσµία της αναίρεσης είναι τριάντα ηµέρες, αν δε διαµένει στο 
εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη, η προθεσµία της αναίρεσης είναι ενενήντα 
ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, κατά δε το άρθρο 577 παρ.1,2 του 
ίδιου Κώδικα, το εµπρόθεσµο της άσκησης της αναίρεσης είναι προϋπόθεση του 
παραδεκτού της, τη συνδροµή της οποίας εξετάζει ο 'Αρειος Πάγος και 
αυτεπαγγέλτως, µε βάση τα αποδεικτικά έγγραφα της δικογραφίας και απορρίπτει την 
αναίρεση αν λείπει η προϋπόθεση αυτή (ΟλΑΠ 412/1981).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 143 παρ. 1 ΚΠολ∆, ο κατά το άρθρο 96 διορισµένος 
δικαστικός πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που 
αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, σε αυτές δε 
συµπεριλαµβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης. Εποµένως και στον 
πληρεξούσιο αυτόν, που παρέστη κατά των ενώπιον του Εφετείου δίκη, νόµιµα 
επιδίδεται η εκδοθείσα οριστική απόφαση του Εφετείου, από την επίδοση δε αυτής 
αρχίζει και η προθεσµία προς άσκηση του ενδίκου µέσου της αναίρεσης. Στην 
περίπτωση που παρέστησαν περισσότεροι του ενός δικαστικοί πληρεξούσιοι, αρκεί 
για την επέλευση του εν λόγω αποτελέσµατος, της έναρξης της προθεσµίας 
αναίρεσης, η επίδοση της οριστικής απόφασης σε έναν από αυτούς. Περαιτέρω, από 
το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 305, 440, 438 και 104 ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι από την υπάρχουσα αναφορά στο προεισαγωγικό τµήµα της δικαστικής 
απόφασης, ότι για κάποιο από τους διαδίκους παραστάθηκε ο αναφερόµενος σε αυτή 
πληρεξούσιος δικηγόρος του, και τη βεβαίωση στο κύριο σώµα της απόφασης, ότι το 
δικαστήριο δίκασε κατ` αντιµωλία των διαδίκων, υπάρχει πλήρης απόδειξη για το 
διορισµό του εν λόγω δικηγόρου, κατά το άρθρο 96 ΚΠολ∆., ως δικαστικού 
πληρεξουσίου του διαδίκου που εκπροσωπήθηκε, δεδοµένου ότι η συνδροµή του 
στοιχείου της δικαστικής πληρεξουσιότητας είναι γεγονός, την αλήθεια του οποίου 
όφειλε το δικαστήριο να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, σύµφωνα µε το άρθρο 104 ΚΠολ∆.  
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- Κατά µεν το άρθρο 438 ΚΠολ∆, τα δηµόσια έγγραφα έχουν αυξηµένη αποδεικτική 
δύναµη και παράγουν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο 
έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιόν 
του, εφόσον προέρχονται από πρόσωπο που είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρµόδιο να 
κάνει αυτή τη βεβαίωση, οπότε επιτρέπεται ανταπόδειξη µόνο µε προσβολή του 
εγγράφου ως πλαστού., κατά δε το άρθρ.449 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, αντίγραφα των 
οποίων η ακρίβεια βεβαιώνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο έχουν αποδεικτική 
δύναµη ίση µε το πρωτότυπο. Τέλος, κατά το άρθρο 10 παρ.3 εδ δ του ν. 1758/1988, 
περί Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, ο 
γραµµατέας του δικαστηρίου εκδίδει τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά 
και αποσπάσµατα, τηρεί και ενηµερώνει τα βιβλία και φυλάσσει τα αρχεία και τα 
άλλα αντικείµενα του δικαστηρίου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το 
αντίγραφο δικαστικής απόφασης που εκδίδει ο αρµόδιος δικαστικός υπάλληλος του 
οικείου δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, εφόσον βεβαιώνεται η ακρίβεια του 
από αυτόν, έχει ισχύ επισήµου αντιγράφου και δεν είναι δυνατή η αµφισβήτηση της 
βεβαίωσης περί της ακριβείας του, εκτός αν προσβληθεί, κατά το άρθρο 438 ΚΠολ∆, 
ως πλαστό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 104, 143, 305, 438, 440, 449, 564, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1363 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία αίτησης αναίρεσης όταν έχει ασκηθεί εκπρόθεσµη έφεση. Έναρξη 
προθεσµίας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 552, 553 παρ.1, 554 και 564 
Κ.Πολ.∆, συνάγεται ότι για τον διάδικο που έχει ασκήσει εκπρόσθεσµη έφεση κατά 
της πρωτόδικης αποφάσεως, η οποία και απορρίφθηκε από το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο ως εκπρόθεσµη, η προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως κατά της 
πρωτόδικης απόφασης αρχίζει, όχι από την επίδοση της απορριπτικής αποφάσεως του 
Εφετείου, αλλά από την πάροδο της προθεσµίας ασκήσεως εφέσεως κατά της 
πρωτόδικης απόφασης, αφότου και έγινε τελεσίδικη. Η αντίθετη εκδοχή, δηλαδή η 
λήψη υπόψη ως εναρκτηρίου χρονικού σηµείου άσκησης αναίρεσης κατά της 
πρωτόδικης απόφασης, της επίδοσης της απόφασης µε την οποία απορρίφθηκε η 
έφεση ως εκπρόθεσµη, θα παρείχε την δυνατότητα στον διάδικο, ασκώντας 
οποτεδήποτε εκπρόθεσµη έφεση, να καταστρατηγεί τις διατάξεις για την προθεσµία 
ασκήσεως αναιρέσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 566 παρ.2 ΚΠολ∆, συνάγεται, ότι, αν η αναίρεση 
πλήττει την απόφαση του πρωτοβαθµίου και του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου, 
πρέπει να κατατεθεί στη γραµµατεία αµφοτέρων των δικαστηρίων, αλλιώς είναι 
απαράδεκτη, ως προς την απόφαση του δικαστηρίου στην γραµµατεία του οποίου δεν 
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κατατέθηκε. Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 566 παρ. 1 και 577 παράγραφοι 1 
και 2 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, µεταξύ των στοιχείων που απαιτούνται για το 
παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, είναι να περιέχεται στο δικόγραφο αυτής ένας 
τουλάχιστον σαφής και ορισµένος λόγος αναίρεσης, από τους περιοριστικώς 
αναφεροµένους στο άρθρο 559 του ίδιου κώδικα, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται 
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 552, 553, 554, 564, 566, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 536 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- 15ήµερη προθεσµία άσκησης αναίρεσης για υποθέσεις που σχετίζονται µε 
αδικήµατα δια του τύπου.Επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση 
από την αδυναµία τήρησης κάποιας δικονοµικής προθεσµίας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 681 ∆ παρ. 1 και 5 και 564 παρ. 1 Κ.Πολ.∆. 
προκύπτει ότι η προθεσµία της αναιρέσεως για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά 
την ειδική διαδικασία που προβλέπεται από την πρώτη παρ. του ανωτέρω άρθρου 681 
∆ αν ο αναιρεσείων διαµένει στην Ελλάδα, είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες και αρχίζει 
από την επίδοση της αποφάσεως. Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων η 
οριζόµενη προθεσµία αρχίζει από την εποµένη της επιδόσεως της 
αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως ηµέρα, καθόσον µε τις διατάξεις αυτές καθορίζεται 
απλώς η διάρκεια της προθεσµίας και το γεγονός που την κινεί, ενώ ο τρόπος 
υπολογισµού της προθεσµίας ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρου 144 παρ. 1 
Κ.Πολ.∆. κατά την οποία σι προθεσµίες που ορίζονται από το νόµο αρχίζουν από την 
εποµένη ηµέρα µετά την επίδοση του σχετικού εγγράφου.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 577 παρ. 1 και 2 του ιδίου Κώδικα, το δικαστήριο πρώτα 
συζητεί για το παραδεκτό της αναιρέσεως και αν αυτή δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν 
λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει 
και αυτεπαγγέλτως. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι το εµπρόθεσµο 
της ασκήσεως αναιρέσεως, που αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της, ο Άρειος 
Πάγος το εξετάζει όχι µόνο κατ' ένσταση αλλά και αυτεπαγγέλτως, µε βάση τα 
αποδεικτικά έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία (ΟλΑΠ 412/1981). Πάντως, 
σύµφωνα µε το άρθρο 570 παρ. 1 Κ.Πολ.∆., αν ο αναιρεσίβλητος προτείνει σχετική 
ένσταση µε τις κατατιθέµενες είκοσι ηµέρες πριν από τη δικάσιµο προτάσεις, ο 
Άρειος Πάγος οφείλει να τη λάβει υπόψη και να αποφανθεί σχετικώς.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 152 έως 158 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στην 
περίπτωση απώλειας της προθεσµίας για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης, 
προκύπτουν τα εξής: 1) Ο θεσµός της επαναφοράς των πραγµάτων στην προηγούµενη 
κατάσταση από την αδυναµία τήρησης κάποιας δικονοµικής προθεσµίας, που 
στηρίζεται στην αρχή της επιείκειας, και αποτελεί ένδικο βοήθηµα, χωρίς να 
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υποκαθιστά οποιοδήποτε ένδικο µέσο, παρέχει τη δυνατότητα της, µε δικαστική 
παρέµβαση, άρσης νοµικής και επιβλαβούς για το διάδικο κατάστασης, που 
δηµιουργήθηκε από τη µη τήρηση της ορισµένης ως άνω προθεσµίας για δύο λόγους, 
δηλαδή την ανώτερη βία, στην οποία καταλέγεται και η ασθένεια του πληρεξούσιου 
δικηγόρου υπό προϋποθέσεις και το δόλο του αντιδίκου του. 2) Η αίτηση επαναφοράς 
που απευθύνεται στο κατά νόµο αρµόδιο δικαστήριο, και έχει ως περιεχόµενο την 
πράξη που παραλείφθηκε ή την αναφορά ότι έχει ήδη ενεργηθεί, ασκείται µε τα 
διαµειβόµενα στη δίκη δικόγραφα, είτε µε τις προτάσεις είτε µε αυτοτελές δικόγραφο 
που κατατίθεται κατά τις διατάξεις για την αγωγή και κοινοποιείται στον αντίδικο 
µέσα στην προβλεπόµενη από το νόµο προθεσµία και για τις υποθέσεις που 
εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται από την πρώτη παράγραφο 
του ανωτέρω άρθρου 681 ∆ Κ.Πολ.∆. µέσα στην οριζόµενη από την παρ. 5 εδ. β' του 
ίδιου άρθρου οκταήµερη προθεσµία από την άρση του κωλύµατος που συνιστά την 
ανωτέρα βία ή τη γνώση του δόλου του αντιδίκου. Και 3) µε τη διάταξη του άρθ. 158 
του ΚΠολ∆, µε την οποία επιδιώκεται η εξασφάλιση σταθερότητας στη διαδικασία 
και η αποτροπή διατήρησης της εκκρεµότητας για µακρό χρόνο, τίθεται περιορισµός 
σχετικά µε την αίτηση δικαστικής επαναφοράς, ο οποίος συνίσταται στον αποκλεισµό 
της υποβολής της αίτησης αποκατάστασης των πραγµάτων, αν για οποιοδήποτε λόγο 
ακόµη και από δόλο του αντιδίκου του αιτούντος, αφού δεν κάνει διάκριση η διάταξη, 
χάθηκε η οριζόµενη προθεσµία άσκησή της. Ως ανώτερη βία νοείται το 
παρακωλυτικό της τήρησης της προθεσµίας γεγονός που ήταν απρόβλεπτο και δεν 
µπορούσε στη συγκεκριµένη περίπτωση να αποτραπεί ούτε µε µέτρα άκρας 
επιµέλειας και σύνεσης. Τέτοια ανώτερη βία µπορεί κατά τις περιστάσεις όπως 
προεκτέθηκε να είναι και η ασθένεια του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του 
δικηγόρου, όταν αυτή απετέλεσε ανυπέρβλητο κώλυµα για την εµπρόθεσµη άσκηση 
του ενδίκου µέσου. Για τον λόγο αυτό απαιτείται στη σχετική αίτηση να 
προσδιορίζεται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας, όταν δε η ασθένεια αφορά τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο να εκτίθεται προσθετικά στο δικόγραφο αυτής και ότι η 
ασθένειά του τον εµπόδισε να ενεργήσει µε άλλο δικηγόρο συνεργάτη του ή όχι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 152 - 158, 570, 577, 681 ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1099 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση.Βέβαιο και εκκαθαρισµένο της απαίτησης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 904, 915 και 916 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι δεν µπορεί 
να γίνει αναγκαστική εκτέλεση µε βάση εκτελεστό τίτλο, όπως κατά το άρθρο 904 
του ιδίου Κώδικα, είναι και η διαταγή πληρωµής, αν από τον τίτλο δεν προκύπτει το 
βέβαιο και εκκαθαρισµένο της απαίτησης. ∆εν είναι βέβαιη η απαίτηση όταν από τον 
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τίτλο προκύπτει ότι αυτή τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσµία, πριν την 
πλήρωση της αίρεσης ή την πάροδο της προθεσµίας , αφού µέχρι τη συντέλεση των 
γεγονότων αυτών δεν υφίσταται υποχρέωση του οφειλέτη και αντίστοιχο δικαίωµα 
του δανειστή, προς ικανοποίηση του οποίου αποσκοπεί η αναγκαστική εκτέλεση. Η 
πλήρωση της αίρεσης ή η πάροδος της προθεσµίας, εφόσον στην τελευταία 
περίπτωση δεν µπορεί να βρεθεί ηµερολογιακά, πρέπει να αποδεικνύονται µε δηµόσιο 
ή ιδιωτικό έγγραφο, που έχει αποδεικτική δύναµη, έναντι του οφειλέτη, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 432 επ. ΚΠολ∆ και το οποίο πρέπει να επιδίδεται στον καθού η εκτέλεση 
οφειλέτη, ως συµπλήρωµα του εκτελεστού τίτλου, µαζί µε την επιταγή προς εκτέλεση 
προκειµένου αυτός να µπορεί να εναντιωθεί, ασκώντας ανακοπή κατά της 
εκτελέσεως. Εκκαθαρισµένη είναι η απαίτηση όταν από τον τίτλο προκύπτει κατά 
ποσόν και ποιόν, είναι δε εκκαθαρισµένη η χρηµατική απαίτηση και όταν το ποσό 
αυτής δεν είναι ακριβώς καθορισµένο , αλλά µπορεί να εξευρεθεί µε τη διενέργεια 
µαθηµατικών πράξεων. Τέλος, η κατάσχεση που επιβλήθηκε και η µε βάση αυτή 
επισπευδόµενη αναγκαστική εκτέλεση, για ποσό µεγαλύτερου του τίτλου, δεν είναι 
άκυρη, µπορεί όµως να ακυρωθεί για το επί πλέον ποσό. Περαιτέρω, µε το άρθρο 30 
του ν. 2789/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 47 του ν. 2873/2000 και 
αντικαταστάθηκε εν µέρει µε το άρθρο 42 ν. 2912/2001, α) ορίστηκε ότι, κατ' 
εξαίρεση των κειµένων διατάξεων η συνολική οφειλή σε καθυστέρηση από κάθε 
είδους συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων, εκτός των αναφεροµένων εξαιρέσεων, που 
έχουν συνοµολογηθεί µε πιστωτικά ιδρύµατα και οι σχετικές συµβάσεις έχουν 
καταγγελθεί ή οι αλληλόχρεοι λογαριασµοί έχουν κλείσει οριστικά µέχρι 31.12.2000 
δεν δύναται να υπερβαίνει ορισµένο πολλαπλάσιο (τετραπλάσιο, τριπλάσιο, 
διπλάσιο) του ληφθέντος κεφαλαίου συν συµβατικούς τόκους όχι πλέον του 50% του 
κεφαλαίου, β) καθορίστηκε ο τρόπος καταλογισµού των τµηµατικών καταβολών που 
έγιναν από τους οφειλέτες ή τρίτους υπέρ αυτών, γ) προσδιορίστηκε ο τρόπος 
εκτοκισµού του προκύπτοντος ολικού ποσού, µετά τον γενόµενο προσδιορισµό 
(ρύθµισης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, δ) ανεστάλλη η έναρξη και 
η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης διαδοχικώς µέχρι 
31.12.2001 και ήρθη ρητώς η αναστολή αυτή από 1.1.2002, ε) ορίστηκε ότι οι 
διατάξεις αυτές περί επαναπροσδιορισµού του ύψους της οφειλής και αναστολής δεν 
επηρεάζουν όσα σχετικώς κρίθηκαν τελεσιδίκως ή ρυθµίστηκαν µε νόµο ή µε 
συµβιβασµό, αναγνώριση χρέους ή άλλη συµφωνία µεταξύ των πιστωτικών 
ιδρυµάτων και των οφειλετών, µέχρι 9.5.2001 και οι σχετικές συµφωνίες 
εξακολουθούν να ισχύουν, στ) ορίστηκε ότι σε όσες περιπτώσεις το ύψος της 
απαίτησης είχε καθορισθεί µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή µε συµφωνίες 
µεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτικού ιδρύµατος σε ποσό ανώτερο του άνω 
πολλαπλασίου, και µετά την 31.12.2000 απέµενε ανεξόφλητο υπόλοιπο, πέραν του εν 
λόγω πολλαπλασίου, το υπόλοιπο αυτό, το επί πλέον δηλαδή του εν λόγω 
πολλαπλασίου, διαγράφεται, ποσά δε που καταβλήθηκαν από τους οφειλέτες ή 
τρίτους οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως ύψους, δεν αναζητούνται , ζ) ορίστηκε ότι τα 
πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται όπως, εντός προθεσµίας 90 ηµερών από την 
υποβολή σχετικής αίτησης, χορηγούν στον οφειλέτη αντίγραφα των δανειστικών 
συµβάσεων και κατάσταση µε ανάλυση του ύψους της οφειλής καθώς και αντίγραφα 
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των υφισταµένων καρτελών και των παραστατικών, η) τέλος ορίστηκε ότι µετά την 
παρέλευση του χρόνου της αυτοδίκαιης αναστολής έναρξης ή συνέχισης των πράξεων 
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (31.12.2001) και εφόσον µε σχετικές 
συµφωνίες µεταξύ οφειλετών και των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν είχε συµφωνηθεί 
διαφορετικά, αίρεται αυτοδικαίως η αναστολή και τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να 
συνεχίσουν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, προς ικανοποίηση των 
απαιτήσεών τους µε την προϋπόθεση ότι µε δήλωσή τους, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, θα προσδιορίσουν το οφειλόµενο ποσό της απαίτησης σύµφωνα µε τις εν 
λόγω διατάξεις. Επακολούθησε ο ν. 3259/2004, που ισχύει από 4.8.2004, µε το άρθρο 
39 του οποίου επαναρρυθµίστηκαν εν µέρει οι προς τραπεζικά ιδρύµατα οφειλές από 
συµβάσεις δανείων και πιστώσεων, που είχαν συνοµολογηθεί µέχρι 4.8.2004. 
Ειδικότερα µε την τελευταία αυτή διάταξη ορίστηκε: α) ότι µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 αυτού, η συνολική οφειλή 
από συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του 
ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης, προκειµένου δε περί 
αλληλοχρέων λογαριασµών δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού της 
οφειλής όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά την τελευταία εκταµίευση του λογαριασµού 
και β) ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να αναπροσαρµόσουν το ύψος των 
απαιτήσεών τους κατά τα άνω και να µη προχωρήσουν σε έναρξη και συνέχιση 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης µέχρι 31.10.2004 ή και πέραν της προθεσµίας 
αυτής, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει γίνει ρύθµιση του τρόπου 
εξόφλησης της οφειλής µε σχετική συµφωνία µε τον πρωτοφειλέτη ή τον εγγυητή ή 
τους καθολικούς διαδόχων τους και αυτοί είναι ενήµεροι, εφαρµοζοµένων, κατά τα 
λοιπά αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 30 ν. 2789/2000. Από αυτά συνάγεται ότι 
από της 4.8.2004, που άρχισε να ισχύει η άνω διάταξη του άρθρου 39 ν. 3259/2004, 
ανεστάλη και πάλι, µέχρι 31.12.2004, αυτοδικαίως η έναρξη και συνέχιση της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδονταν από πιστωτικά ιδρύµατα µε 
τίτλο εκτελεστό, προς ικανοποίηση απαιτήσεων τους από συµβάσεις δανείων ή 
πιστώσεων που είχαν συνοµολογηθεί µέχρι 4.8.2004, εκτός εκείνων που είχαν 
επιδικασθεί τελεσιδίκως µέχρι 11.2.2000 (έναρξη ισχύος του ν. 2789/2000) και 
υποχρεώθηκαν τα πιστωτικά ιδρύµατα να αναπροσαρµόσουν το ύψος των 
απαιτήσεών τους αυτών, κατά τα άνω οριζόµενα, ως βάση δε για τον υπολογισµό του 
τριπλασίου, προκειµένου για αλληλοχρέους λογαριασµούς, όπως ρητώς ορίζεται στην 
παρ.1 του άνω άρθρου 39 ν. 3259/04, λαµβάνεται το ύψος της απαίτησης, όπως αυτή 
διαµορφώθηκε κατά την τελευταία εκταµίευση του λογαριασµού, µετά δε την 
παρέλευση της άνω προθεσµίας,(31.12.2004) και εφόσον δεν συµφωνήθηκε 
διαφορετικά µεταξύ οφειλέτη και του δικαιούχου πιστωτικού ιδρύµατος, µετά 
υποβολή σχετικής αίτησης από τους οφειλέτες, µέχρι 31.10.2004, αίρεται 
αυτοδικαίως η αναστολή και το πιστωτικό ίδρυµα δύναται να προβεί σε έναρξη ή 
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, για την ικανοποίηση της 
απαίτησής του, όπως αυτή διαµορφώνεται, σύµφωνα µε τις εν λόγω ρυθµίσεις 
(τριπλάσιο του ποσού της οφειλής όπως είχε διαµορφωθεί κατά την τελευταία 
εκταµίευση του λογαριασµού), θεωρουµένης ως αποσβεσθείσας της απαίτησης κατά 
το επί πλέον του εν λόγω πολλαπλασίου ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι το 
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επισπεύδον πιστωτικό ίδρυµα, µε µονοµερή δήλωσή του σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, που γνωστοποιείται στον οφειλέτη, 
προσδιορίσει το οφειλόµενο ποσό της απαίτησής. Η µονοµερής αυτή δήλωση του 
επισπεύδοντος αναγκασική εκτέλεση πιστωτικού ιδρύµατος συνιστά ex lege 
µεταγενέστερη αναβλητική αίρεση, για την έναρξη ή συνέχιση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτέλεσης, πληρούται δε µε µόνη τη γνωστοποίησή της στον καθού η 
εκτέλεση, και δεν αναφέρεται στην απαίτηση, η οποία από τον εκτελεστό τίτλο είναι 
βέβαιη και εκκαθαρισµένη, προσδιορίζεται δε κατ' αναπροσαρµογή, σύµφωνα µε τις 
εν λόγω διατάξεις, µε την τέλεση αριθµητικών πράξεων και αφού ληφθεί ως βάση το 
ποσό της οφειλής (ληφθέν κεφάλαιο προκειµένου περί συµβάσεων δανείων ή 
πιστώσεων ή της οφειλής όπως είχε διαµορφωθεί κατά την τελευταία εκταµίευση του 
αλληλόχρεου λογαριασµού), παρέχεται δε στον καθού η εκτέλεση οφειλέτη, όπως και 
στις λοιπές περιπτώσεις που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη 
χρηµατικών απαιτήσεων, µε ανακοπή του κατά το άρθρο 933 ΚΠολ∆ να ισχυρισθεί 
και αποδείξει ότι το ποσό της απαίτησης, όπως αυτή προσδιορίζεται στη δήλωση της 
τράπεζας, δεν είναι εκείνο που προκύπτει ως οφειλόµενο σύµφωνα µε τις εν λόγω 
ρυθµίσεις του νόµου και δεν οφείλεται κανένα ποσό ή οφείλεται µικρότερο εκείνου 
που αναφέρεται στη δήλωση του επισπεύδοντος.. Το ότι δε ο επαναπροσδιορισµός 
του οφειλόµενου ποσού, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 30 ν. 2789/2000 και 
του άρθρου 39 ν. 3259/2004, δεν συνιστά αναβλητική αίρεση για τη γέννηση της 
προκύπτουσας από τον εκτελεστό τίτλο απαίτησης του επισπεύδοντος, συνάγεται και 
από το ότι, µε τις εν λόγω ρυθµίσεις αναπροσαρµογής του ποσού της οφειλής, δεν 
επήλθε επέµβαση του νοµοθέτη, για τις εν λόγω περιπτώσεις, στις δικονοµικές 
διατάξεις των άρθρων 915 και 916 ΚΠολ∆, ούτε κηρύχθηκαν άκυροι εκτελεστοί 
τίτλοι, γεγονός που θα καθιστούσε τις σχετικές διατάξεις αντίθετες προς τις διατάξεις 
των άρθρων 4, 17 και 20 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α, αλλά η 
επέµβασή του περιορίστηκε µόνο στις µεταξύ οφειλετών και πιστωτικών ιδρυµάτων 
συµβατικές σχέσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 904, 915, 916, 933,  
Νόµοι: 2873/2000, άρθ. 47, 
Νόµοι: 2789/2000, άρθ. 330, 
Νόµοι: 2912/2001, άρθ. 42, 
Νόµοι: 3259/2004, άρθ. 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1311 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση κατά κληρονόµου. Αποδοχή µε το ευεργέτηµα της 
απογραφής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 1901, 1902, 1904, 1905 και 1907 ΑΚ προκύπτει ότι ο 
κληρονόµος, µετά τη γενόµενη στο γραµµατέα του δικαστηρίου της κληρονοµίας 
δήλωσή του περί αποδοχής της κληρονοµίας µε το ευεργέτηµα της απογραφής, δεν 
απαλλάσσεται από την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονοµίας αλλά εξακολουθεί να 
ευθύνεται για αυτά, µόνο όµως έως το ενεργητικό της κληρονοµίας, δηλαδή µόνο µε 
τα στοιχεία της κληρονοµίας και όσο αυτά επαρκούν (cum viribus hereditatis), χωρίς 
να ευθύνεται και µε την ατοµική του περιουσία, από την οποία η περιουσία του 
κληρονοµουµένου έχει αποχωρισθεί και αποτελεί χωριστή οµάδα. Ενδεχόµενη 
ανεπάρκεια της κληρονοµικής περιουσίας προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
κληρονοµικών δανειστών δεν επηρεάζει ούτε τη νοµιµοποίηση των τελευταίων να 
ασκήσουν κατά του εξ απογραφής κληρονόµου αγωγή για την επιδίκαση των 
απαιτήσεών τους ούτε τη βασιµότητα της εν λόγω αγωγής (ΑΠ 630/2009, ΑΠ 1163/ 
1981). Απλώς έχει ως συνέπεια ότι για την ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων δεν 
επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική εκτέλεση επί της ατοµικής περιουσίας του 
κληρονόµου αλλά µόνο επί των περιουσιακών στοιχείων της κληρονοµίας. Ως εκ 
τούτου ο ισχυρισµός του κληρονόµου περί αποδοχής της κληρονοµίας του οφειλέτη 
µε το ευεργέτηµα της απογραφής µπορεί να προταθεί (µόνο) ως λόγος ανακοπής κατά 
της τυχόν επί της ατοµικής περιουσίας του κληρονόµου επισπευδοµένης 
αναγκαστικής εκτελέσεως (ΑΠ 630/2009).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν ο ισχυρισµός είναι αόριστος ή µη νόµιµος ή 
αλυσιτελής και εποµένως δεν ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ή 
λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 
25/2003, ΑΠ 1/2011).  
- Από τα άρθρα 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το δικαστήριο για το 
σχηµατισµό της κρίσεώς του ως προς τη βασιµότητα ή µη των από τους διαδίκους 
προβαλλόµενων 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. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ.11 περ.γ ΚΠολ∆, υπό την 
αποκλειστική όµως προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο 
διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης κατά την έννοια του άρθρου 
335 ΚΠολ∆, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο 
αποδείξεως (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 694/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1847, 1901, 1902, 1904, 1905, 1907, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 162 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ικανότητα διαδίκου. Λύση και εκκαθάριση οµόρρυθµης εταιρείας. Ανακοπή κατά 
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Προθεσµίες ανακοπής.Περίληψη της κατασχετήριας 
έκθεσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 62 του ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να 
είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, έχει και την ικανότητα να είναι 
διάδικος. Η ικανότητα αυτή αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του ΚΠολ∆ εξετάζεται σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και 
αυτεπάγγελτα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 72, 777, 778 του ΑΚ, 18 του ΕµπΝ, 62, 286 του 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η λύση του νοµικού προσώπου οµόρρυθµης εµπορικής 
εταιρίας δεν θίγει την ικανότητα αυτής να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων ούτε, συνεπώς, την ικανότητα αυτής να είναι υποκείµενο της έννοµης 
σχέσης της δίκης ούτε επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, διότι ακόµη και µετά τη 
λύση της εταιρίας η νοµική προσωπικότητά της λογίζεται ότι υφίσταται, εφόσον 
απαιτείται αυτό για τις ανάγκες και για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης. 
Μετά τη λύση της η εταιρία εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές και τέτοιοι είναι 
οι ίδιοι οι εταίροι, εφόσον δεν διορίστηκαν άλλοι εκκαθαριστές µε συµφωνία των 
εταίρων ή µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν 
µπορεί να αποκλειστεί µε ρήτρα του καταστατικού ή µε απόφαση των εταίρων, αλλά 
ακολουθεί τη λύση της εταιρίας υποχρεωτικά και αυτοδίκαια. Ακόµη και µετά τη 
λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια 
εκκρεµότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρίας, επαναλαµβάνονται οι εργασίες 
της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας, η οποία έχει λυθεί, 
από τους εκκαθαριστές της, (βλ. ΑΠ 693/2008 Ελ∆νη 51.90).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία επιβάλλει τη 
σταδιακή προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανακοπή του 
άρθρου 933 του ίδιου κώδικα είναι παραδεκτή: α) Αν αφορά την εγκυρότητα του 
τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες 
αφότου γίνει η πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, β) Αν αφορά την 
εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη µετά την επιταγή 
πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης 
εκτέλεσης, γ) Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, µέσα σε 
έξι µήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για την 
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµέρα του 
πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, αν πρόκειται για κινητά, και ενενήντα ηµέρες 
αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για 
ακίνητα. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, αν πρόκειται για εκτέλεση 
για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, πρώτη µετά την επιταγή πράξη 
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εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη 
έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης.  
- Στην παράγραφο 4 του άρθρου 999 ΚΠολ∆ ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο 
πλειστηριασµός ακινήτου που υποβλήθηκε σε αναγκαστική κατάσχεση, µε ποινή 
ακυρότητας δεν µπορεί να γίνει, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που ορίζονται 
στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου ως προς την κατάρτιση περίληψης της 
κατασχετήριας έκθεσης που περιέχει, µεταξύ άλλων στοιχείων, συνοπτική περιγραφή 
του ακινήτου που κατασχέθηκε, την ηµέρα και την ώρα του πλειστηριασµού, και 
στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ως προς την επίδοση της περίληψης στον 
οφειλέτη µέσα σε είκοσι ηµέρες από την ηµέρα της κατάσχεσης, τη δηµοσίευση 
αποσπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης σε κύριο φύλλο καθηµερινής εφηµερίδας, 
την επίδοση της ανωτέρω περίληψης στον ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης, τη 
δηµόσια ανακοίνωση της ανωτέρω περίληψης µε τοιχοκόλληση και κήρυξη, αν δεν 
εκδίδεται καθηµερινή εφηµερίδα, και τη σύνταξη έκθεσης κήρυξης. Η διάταξη αυτή 
αφορά την ολική παράλειψη των ανωτέρω διατυπώσεων, όχι όµως και την περίπτωση 
κατά την οποία οι διατυπώσεις αυτές έλαβαν χώρα µε τρόπο δικονοµικά άκυρο. Αν η 
ενδιάµεση αυτή ακυρότητα δεν προβληθεί εµπρόθεσµα, δεν κωλύεται η συνέχιση της 
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια του πλειστηριασµού. Αν 
όµως ο πλειστηριασµός διενεργηθεί, µολονότι παραλείφθηκαν ολοσχερώς µία ή 
περισσότερες από τις διατυπώσεις του που τάσσονται µε ποινή ακυρότητας, είναι 
άκυρος, ανεξάρτητα από την πρόκληση βλάβης. Η ακυρότητα αυτή αφορά την 
τελευταία πράξη της εκτέλεσης και απαγγέλλεται µετά από ανακοπή που ασκείται 
από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε 90 ηµερών από τη µεταγραφή της 
περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης σε περίπτωση πλειστηριασµού ακινήτων, (βλ. 
ΟλΑΠ 3/2007, ΑΠ 658/2007).  
- Οι προθεσµίες που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολ∆, είναι 
δικονοµικές, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 144 επ. του ίδιου κώδικα, 
εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο και η άπρακτη παρέλευσή τους 
συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωµα προσβολής της σχετικής πράξης εκτέλεσης, 
(βλ. άρθρο 151 ΚΠολ∆), της οποίας καλύπτεται έτσι τυχόν ακυρότητα. Η αρχή της 
σταδιακής προσβολής των πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η 
οποία καθιερώνεται, έχει ως αποτέλεσµα να ισχυροποιούνται οι πράξεις αυτές κατά 
στάδια και, εφόσον παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσµία, να καθίστανται 
απρόσβλητες οι πράξεις του προηγούµενου σταδίου και το ελάττωµά τους να µην 
επιδρά στο κύρος των µεταγενέστερων πράξεων εκτέλεσης, (βλ. ΑΠ 1465/2005, ΑΠ 
372/2004). Έτσι, σε περίπτωση πλειστηριασµού ακινήτου προς ικανοποίηση 
χρηµατικών απαιτήσεων, η ακυρότητα της αναγκαστικής κατάσχεσης ή του 
αποσπάσµατος αυτής ή της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, επειδή δεν 
αναφέρεται λ.χ. στο απόσπασµα ή στην περίληψη ότι στο κατασχεθέν ακίνητο 
υπάρχουν βάρη (προσηµειώσεις, υποθήκες), µπορεί να προβληθεί µε ανακοπή µόνο 
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 934 παρ. 1-β ΚΠολ∆, δηλαδή, µέχρι 
την έναρξη της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης που είναι η σύνταξη της έκθεσης 
πλειστηριασµού και κατακύρωσης. Αν δεν έχει ασκηθεί ανακοπή µε τέτοιο 
περιεχόµενο, η πιο πάνω ακυρότητα δεν µπορεί να προβληθεί µε ανακοπή ως λόγος 
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ακυρότητας (ελαττωµατικότητας) του πλειστηριασµού, (βλ. ΟλΑΠ 3/2007, ΑΠ 
1538/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 72, 777, 778, 
ΚΠολ∆: 62, 144 επ., 151, 933, 934, 999, 
ΕµπΝ: 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Έξοδα εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 52 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης. 
- Κατά το άρθρο 932 ΚΠολ∆ "τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης βαρύνουν 
εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται από εκείνον 
που την επισπεύδει". Κατά το άρθρο 975 του ΚΠολ∆ "η κατάταξη των δανειστών 
στον πίνακα γίνεται µε την εξής σειρά, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης που 
ορίζονται αιτιολογηµένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού...". Κατά το άρθρο 
979 παρ.2 του ΚΠολ∆ "Μέσα σε δώδεκα εργάσιµες ηµέρες αφότου επιδοθεί η 
πρόσκληση της παρ.1 (για να λάβουν γνώση του πίνακα κατάταξης ο επισπεύδων τον 
πλειστηριασµό, οι αναγγελθέντες δανειστές και ο καθ� ου η εκτέλεση) οποιοσδήποτε 
έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ανακόψει τον πίνακα κατάταξης, οπότε 
εφαρµόζονται τα άρθρα 933 επ. Αντίγραφο της ανακοπής επιδίδεται µέσα στην ίδια 
προθεσµία και στον υπάλληλο του πλειστηριασµού. Η ανακοπή στρέφεται κατά των 
δανειστών, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη". Από το συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων συνάγεται ότι στα έξοδα εκτελέσεως, που προαφαιρούνται από τον 
υπάλληλο του πλειστηριασµού για να αποδοθούν στον επισπεύδοντα που 
προκατέβαλε αυτά, περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες δαπάνες που έγιναν από τον 
επισπεύδοντα προς το γενικό συµφέρον (όλων) των δανειστών που αναγγέλθηκαν στη 
διαδικασία του πλειστηριασµού και ανάγονται στην προδικασία της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, την κατάσχεση, τη συντήρηση του κατασχεθέντος πράγµατος, τον 
πλειστηριασµό και την κατάταξη των δανειστών, όχι όµως και τα γενόµενα έξοδα 
προς το αποκλειστικό συµφέρον είτε του επισπεύδοντος είτε των αναγγελθέντων 
δανειστών, ούτε επίσης όσα έγιναν από υπαιτιότητα του επισπεύδοντος, λόγω 
µαταίωσης του πλειστηριασµού ή αναβολής του κατόπιν ιδιαίτερης συµφωνίας του 
επισπεύδοντος και του οφειλέτη, χωρίς να εκδοθεί περί τούτου δικαστική απόφαση. Η 
εκκαθάριση και προαφαίρεση των εξόδων της εκτελέσεως αποτελεί διανοµή 
πλειστηριάσµατος, όπως και η κατάταξη των δανειστών και συνεπώς προσβάλλονται 
µόνον µε την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολ∆, στην οποία µπορεί να σωρευθεί και 
αιτίαση για κακή κατάταξη αναγγελθέντος δανειστή σε βάρος του ανακόπτοντος, 
προς το σκοπό όπως καταταχθεί αυτός, ολικώς ή µερικώς στη θέση εκείνου(ΑΠ 
870/2010). Περαιτέρω ως δικαιούχος των εξόδων εκτελέσεως, νοείται, όχι µόνο ο 
καταβάλλων αυτά επισπεύδων, αλλά και τα όργανα της εκτελέσεως παρότι αυτά δεν 
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νοµιµοποιούνται να τα αναζητήσουν από τον καθού η εκτέλεση, αφού δεν έλαβαν απ' 
αυτόν την εντολή προς εκτέλεση και για τούτο δεν έχουν την ιδιότητα του δανειστή 
αυτού. Για το λόγο αυτό δικαιούνται, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των 
ανωτέρω διατάξεων προς τις διατάξεις των άρθρων 971 και 1007 ΚΠολ∆, να 
συµµετάσχουν στη διαδικασία κατατάξεως και να λάβουν τα δικαιούµενα παρ' αυτών 
έξοδα εκτελέσεως, δια του επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου. Κατ' ακολουθία, µε 
την στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων 979 παρ. 2 και 1006 παρ. 3 ΚΠολ∆ 
ανακοπή, ο ανακόπτων αναγγελθείς δανειστής µπορεί να προσβάλλει τον πίνακα 
κατατάξεως και όταν ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος, κατά την εκκαθάριση µε 
τον πίνακα των εξόδων του δικαστικού επιµελητή, εσφαλµένα αφαιρεί ορισµένο ποσό 
πλειστηριάσµατος προς κάλυψη τούτων, εφόσον θίγονται, µε την κατ' αυτόν τον 
τρόπο γενόµενη µείωση του πλειστηριάσµατος, τα έννοµα συµφέροντά του, µε την 
κατάταξη άλλου δανειστή, ή τη µη προσήκουσα κατάταξη αυτού. Στην περίπτωση 
κατά την οποία ο ανακόπτων επικαλείται ότι εσφαλµένα προαφαιρέθηκαν από το 
πλειστηρίασµα έξοδα του καταταγέντος στον πίνακα γι' αυτά δικαστικού επιµελητή, 
τα οποία δεν είναι νόµιµα και υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα από τις 
οικείες υπουργικές αποφάσεις ποσά αµοιβής των δικαστικών επιµελητών, η ανακοπή 
πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού επιµελητή ο οποίος και µόνον 
νοµιµοποιείται παθητικά. Ενώ αν µε την ανακοπή δεν αµφισβητείται η διενέργεια των 
πράξεων εκτελέσεως που έκανε ο δικαστικός επιµελητής, αλλά το αν έγιναν προς το 
συµφέρον όλων των δανειστών και είναι, υπό την έννοια αυτή, έξοδα εκτελέσεως 
τότε νοµιµοποιείται παθητικά ως καθού η ανακοπή µόνον, ο επισπεύδων δανειστής 
(ΑΠ 1774/2007 ΤΝΠ Νόµος, ΑΠ 280/2004, Ελ∆νη 2005.429, 1722/1998 Ελ∆νη 
1999.603). Επί υποκαταστάσεως δε άλλου δανειστή κατά το άρθρο 973 ΚΠολ∆ 
προαφαιρούνται µόνο τα έξοδα των διαδικαστικών πράξεων της προγενέστερης 
διαδικασίας που υποστηρίζουν την υποκατάσταση, δηλαδή τα έξοδα των πράξεων, 
επί των οποίων θεµελιώνεται η περί συνεχίσεως δήλωση και η εξακολούθηση της 
περαιτέρω διαδικασίας µέχρι του πλειστηριασµού (ΕφΑθ 11081/1996 Ελ∆νη 1997. 
1630, ΕφΛαρ1022/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 932, 971, 975, 979, 1007,  
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012, σελίδα 22  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Παράλειψη ή ανοχή πράξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1257 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Υποχρέωση σε παράλειψη ή ανοχή πράξης. Χρηµατική 
ποινή. 
- Κατά το άρθρο 947§1 ΚΠολ∆: "Όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει ή 
να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την υποχρέωσή 
του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή, έως 5.900 ευρώ υπέρ του δανειστή 
και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν η απειλή της χρηµατικής ποινής και της 
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προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει τον οφειλέτη 
να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, απαγγέλλεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο. Το 
δικαστήριο αυτό είναι αρµόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να καταδικάσει στη 
χρηµατική ποινή και στην προσωπική κράτηση...". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, 
ότι, σε περίπτωση πολλών παραβάσεων, οι οποίες διαπιστώνονται δικαστικώς, 
οφείλονται ισάριθµες χρηµατικές ποινές και χωρεί καταδίκη, σε προσωπική κράτηση 
για κάθε παράβαση. Όταν όµως διαπραχθούν πολλές παραβάσεις, που συνιστούν 
κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, διαρκή ενέργεια ή 
συγκροτούν µία φυσική ενότητα ενεργείας, επιβάλλεται µία µόνο ποινή και όχι 
αθροιστικά τόσες ποινές όσες και οι µερικότερες παραβάσεις. Περαιτέρω, από την 
ίδια ως άνω διάταξη, η οποία, κατά το µέρος που προβλέπει ποινές, έχει χαρακτήρα, 
κανόνος ουσιαστικού δικαίου- εφόσον µε αυτή θεσπίζεται ενοχή από αδικοπραξία-
προκύπτει ότι, για την καταδίκη του οφειλέτου στην ποινή που απείλησε το 
δικαστήριο µε προηγούµενη απόφαση του για την περίπτωση παραβάσεως των 
διατάξεων της απαιτείται να έχει ο οφειλέτης πρόθεση να παραβεί τις διατάξεις της 
προηγούµενης αυτής απόφασης (πρβλ ΑΠ 732/2007, ΑΠ 1271/2004, ΑΠ 1497/2007, 
ΑΠ 178/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 947, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012, σελίδα 2372  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Χρηµατική ποινή & προσωπική κράτηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 54 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση δικαστικής απόφασης. Περισσότερες παραβάσεις. Παράλειψη και ανοχή 
πράξης. Χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση. 
- Κατά το άρθρο 947 παρ.1 ΚΠολ∆ "όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει 
ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την υποχρέωση 
του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή έως 5.900 ευρώ υπέρ του δανειστή 
και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν η απειλή της χρηµατικής ποινής και της 
προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει τον οφειλέτη 
να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, απαγγέλλεται από το µονοµελές πρωτοδικείο. Το 
δικαστήριο αυτό είναι αρµόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να καταδικάσει στη 
χρηµατική ποινή και στην προσωπική κράτηση ...". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, 
ότι σε περίπτωση περισσότερων παραβάσεων, οι οποίες διαπιστώνονται δικαστικώς, 
οφείλονται ισάριθµες χρηµατικές ποινές και χωρεί καταδίκη σε προσωπική κράτηση 
για κάθε παράβαση. Όταν όµως, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα συντρέξουν περισσότερες παραβάσεις 
που συνιστούν διαρκή ενέργεια ή συγκροτούν µία φυσική ενότητα ενέργειας, τότε 
επιβάλλεται µία µόνο ποινή και όχι αθροιστικά τόσες ποινές όσες και οι µερικότερες 
παραβάσεις. Περαιτέρω από την ανωτέρω διάταξη, η οποία κατά το µέρος που 
προβλέπει ποινές έχει χαρακτήρα κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον µε αυτή 
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θεσπίζεται ενοχή από αδικοπραξία, προκύπτει ότι για την καταδίκη του οφειλέτη 
στην ποινή που απείλησε το δικαστήριο µε προηγούµενη απόφαση του για την 
περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της, απαιτείται να έχει ο οφειλέτης πρόθεση 
να παραβεί τις διατάξεις της προηγούµενης αυτής απόφασης. Η πρόθεση όµως, ως 
γνώση και θέληση του παραπάνω αποτελέσµατος, δεν έχει ανάγκη εξειδικεύσεως των 
στοιχείων που τη συγκροτούν, αλλά αρκεί να αναφέρεται στην απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας, ότι ο οφειλέτης ενήργησε από πρόθεση ή να συνάγεται από 
τα εκτιθέµενα παραδοχή του δικαστηρίου περί υπάρξεως τέτοιας προθέσεως (ΑΠ 
1664/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 947,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 2377, σχολιασµός Βασίλειος 
Χατζηιωάννου  
 
Αόριστη αγωγή - Αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 918 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Η µεν νοµική αοριστία της αγωγής, η συνδεόµενη δηλαδή µε τη νοµική εκτίµηση 
του εφαρµοστέου ουσιαστικού κανόνος δικαίου, ελέγχεται αναιρετικώς ως 
παραβίαση από το εδάφιο 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για τον 
σχηµατισµό της κρίσεως του κερί της νοµικής επάρκειας της αγωγής αξίωσε 
περισσότερα πραγµατικά στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος προς θεµελίωση του 
δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε ολιγότερα, ενώ αντιθέτως η ποσοτική ( ή ποιοτική) 
αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για την θεµελίωση του αιτήµατος αυτής, ελέγχεται ως 
παραβίαση από το εδάφιο 8 ή 14 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. Εξάλλου, από τις 
διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 καρ.1 και 577 παρ. 3 του ΚΠολ∆, προκύπτει, 
ότι, αν η αγωγή απερρίφθη λόγω ποσοτικής ή νοµικής αοριστίας για να είναι 
ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως και, ως εκ τούτου , να είναι 
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος για πληµµέλεια από το άρθρο 559 αρ. 1 ή 14 του 
ΚΠολ∆, πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο τα πραγµατικά περιστατικά που 
συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
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13/95). Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται στην ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού και νι' αυτό προϋποθέτει κρίση του δικαστηρίου επί της 
ουσίας, δεν ιδρύεται δε όταν το δικαστήριο δεν υπεισήλθε στην έρευνα της 
ουσιαστικής βασιµότητας τη ς αγωγής, ανταγωγής ,κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως 
κ.λ.π., αλλά τις απέρριψε ως απαράδεκτες για τυπικούς λόγους ή ως µη νόµιµες, διότι 
στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο δεν εκτιµά πραγµατικά περιστατικά, ώστε να 
είναι δυνατόν να υπάρξουν ελλείψεις στην περιγραφή αυτών.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Οι 
αναιρετικοί αυτοί λόγοι, ως πλήττοντες την απόφαση για σφάλµατα που 
ενεφιλοχώρησαν κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιµότητας των πραγµατικών 
περιστατικών που κατά νόµο θεµελιώνουν την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση κ.λ.π., ήτοι 
για σφάλµατα αναγόµενα στον σχηµατισµό της ελάσσονος προτάσεως του δικανικού 
συλλογισµού, δε ν ιδρύονται, όταν το δικαστήριο δεν υπεισήλθε στην ουσιαστική 
έρευνα της υποθέσεως, αλλ' απέρριψε τις αιτήσεις παροχής εννόµου προστασίας ως 
απαράδεκτες ή µη νόµιµες, αφού στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο της ουσίας 
δεν προβαίνει στην έρευνα των πραγµατικών περιστατικών.  
- Όπως προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆., ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, των οποίων η λήψη ή µη λήψη 
υπόψη από το δικαστήριο ιδρύει τον από το άρθρο αυτό προβλεπόµενο λόγο 
αναιρέσεως, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που 
ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και υπό την προϋπόθεση της 
νοµίµου αυτών προτάσεως, θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, κυρίας 
παρεµβάσεως, ενστάσεως ή αντενστάσεως. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό τον οποίο 
απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 
20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αόριστη αγωγή - Στοιχεία αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 507 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Στοιχεία αγωγής. Οφειλή εις ολόκληρον. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικόγραφο της 
αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νοµική 
θεµελίωσή της, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και ορισµένο 
αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι συνυφασµένη µε 
την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά το δικαστήριο 
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βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και επιδεκτική εκτέλεσης. 
Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω στοιχεία ή όταν αυτά 
περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη 
την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας, είτε 
κατόπιν προβολής της σχετικής ένστασης, είτε και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 
της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 480 ΑΚ αν περισσότεροι οφείλουν διαιρετή παροχή ή αν 
περισσότεροι έχουν δικαίωµα σε διαιρετή παροχή, σε περίπτωση αµφιβολίας κάθε 
οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει και κάθε δανειστής έχει το δικαίωµα να 
λάβει ίσο µέρος. Η παράλειψη του ενάγοντος να αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής 
αν η οφειλή των εναγοµένων είναι διαιρετή ή σε ολόκληρο δεν συνεπάγεται αοριστία 
και εκ τούτου ακυρότητα του δικογράφου.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοστεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ (ή του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆), αν 
το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας της αγωγής κρίσης του, 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του 
ασκούµενου δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή, ή, αντίθετα, αρκέστηκε σε 
λιγότερα από τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως του δικογράφου της αγωγής 
µπορεί να µην είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής 
δεν αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της 
αγωγής (ποσοτική αοριστία), ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των 
όρων του νόµου, χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την 
εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα δικαίου (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις 
αυτές (της ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής) η απόφαση ελέγχεται µε 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα. Σε κάθε όµως 
περίπτωση η αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται στο 
δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργηθεί λόγος αναιρέσεως σύµφωνα µε το άρθρο 
562 παρ. 2 Κ.Πολ.∆., δεδοµένου ότι ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους, οι 
οποίοι κατ' εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της 
ουσίας και ειδικώς δεν αφορά την δηµόσια τάξη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 480, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1309 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποδεικτικά µέσα. Φωτογραφικές αναπαραστάσεις. Εκτίµηση αποδεικτικών µέσων 
στην κατ΄ έφεση δίκη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
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- Περαιτέρω, κατά το άρθρο 457 παρ.4 ΚΠολ∆ ο διάδικος κατά του οποίου 
προσκοµίζονται φωτογραφικές αναπαραστάσεις, που θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα, 
έχει δικαίωµα να αµφισβητήσει την γνησιότητά τους, οπότε εκείνος που τις 
επικαλείται και τις προσκοµίζει οφείλει να την αποδείξει. Ο ισχυρισµός όµως ότι η 
προσκοµιζόµενη φωτογραφία δεν εικονίζει κάποια συγκεκριµένη και κρίσιµη για τη 
δίκη πραγµατική κατάσταση σε συγκεκριµένο χρόνο, δεν συνιστά αµφισβήτηση της 
γνησιότητάς της, αλλά αµφισβήτηση της αποδεικτικής αξίας της για τον σχηµατισµό 
δικανικής πεποιθήσεως περί του αποδεικτικού πορίσµατος του δικαστηρίου (ΑΠ 
378/1997). Κατά δε το άρθρο 270 παρ.2 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
11 του Ν. 1478/1984 και ήδη µε το άρθρο 12 του Ν. 2915/2001, "το δικαστήριο 
λαµβάνει υπόψη τα αποδεικτικά µέσα που πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα 
µε την προβλεπόµενη αποδεικτική δύναµη του καθενός. Συµπληρωµατικά µπορεί να 
λαµβάνει υπόψη και να εκτιµά ελεύθερα και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους 
όρους του νόµου, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394". Κατά το άρθρο 524 
ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του τελευταίου ως άνω νόµου 
(2915/2001), στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των παραγρ. 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 270 ΚΠολ∆. Από τον συνδυασµό των 
παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στη δευτεροβάθµια δίκη επί εφέσεως κατ' 
αποφάσεως µονοµελούς πρωτοδικείου µπορεί να ληφθούν υπόψη και να εκτιµηθούν 
ελεύθερα και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, µε την 
επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394 ΚΠολ∆. Εξ άλλου, η βεβαίωση του δικαστηρίου 
της ουσίας περί προσαγωγής ή µη αποδεικτικού µέσου, ως αναγόµενη σε πράγµατα, 
δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά το άρθρο 561 παρ.1 του ΚΠολ∆ 
(ΟλΑΠ 30/2002). 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο 
της ουσίας παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής θεωρούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν 
σε θεµελίωση ή κατάργηση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο 
ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό, είτε ως αµυντικό µέσο, όχι δε και οι αρνητικοί της 
αγωγής ή της ενστάσεως ισχυρισµοί, που αποκρούονται µε την παραδοχή ως βάσιµων 
των θεµελιωτικών της αγωγής ή της ενστάσεως γεγονότων, ούτε οι ισχυρισµοί που 
συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. Επίσης ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν 
το δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 393, 394, 457, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
ΑΚ: 914,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - 'Εγγραφα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1300 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακυρότητες. Χαρτοσήµανση εγγράφου. Νέα αποδεικτικά µέσα στην κατ΄ έφεση 
δίκη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.  
- Κατά το άρθρο 159 ΚΠολ∆ "Η παράβαση διάταξης που ρυθµίζει τη διαδικασία και 
ιδίως τον τύπο κάποιας διαδικαστικής πράξης συνεπάγεται ακυρότητα την οποία 
απαγγέλλει το δικαστήριο 1) αν την τήρηση της διάταξης απαιτεί ρητά ο νόµος µε την 
ποινή της ακυρότητας, 2) αν για την παράβαση αυτή επιτρέπεται αναίρεση ή 
αναψηλάφηση, 3)σε κάθε άλλη περίπτωση, αν ο δικαστής κρίνει ότι η παράβαση 
προκάλεσε στο διάδικο που την προτείνει, βλάβη, η οποία δεν µπορεί να 
αποκατασταθεί διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας". Εξάλλου, 
από τις διατάξεις των αρθρ. 12, 13 παρ. 1α και 62 του Π∆ 28/1931 του Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήµου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα, προκύπτει ότι κάθε 
σύµβαση οιουδήποτε αντικειµένου, εφόσον καταρτίζεται εγγράφως, υποβάλλεται σε 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου, προσκοµιζόµενο δε το περί αυτής έγγραφο στα 
δικαστήρια, χωρίς να έχει υποβληθεί στο τέλος αυτό, δεν επιτρέπεται να γίνει δεκτό. 
Επίσης κατά τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 εδαφ. α' του Ν. 2523/1997 
"∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις": 
"Τα έγγραφα που δεν είναι νόµιµα χαρτοσηµασµένα, είναι απαράδεκτα ενώπιον 
δικαστηρίων και κάθε αρχής και, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία χαρτοσήµανσής 
τους, πρέπει να προσκοµισθούν ενώπιον της αρµόδιας φορολογικής αρχής για την 
κατά νόµο επιβολή τέλους χαρτοσήµου και των νοµίµων κυρώσεων". Οι ανωτέρω 
όµως σχετικές µε την καταβολή απλού ή αναλογικού τέλους χαρτοσήµου διατάξεις, 
δεν είναι δηµοσίας τάξεως, διότι έχουν τεθεί αποκλειστικώς για φορολογικούς λόγους 
και κατά συνέπεια, η παράβαση αυτών επάγεται ακυρότητα µόνο σε περίπτωση 
βλάβης κάποιου διαδίκου που δεν µπορεί να αποκατασταθεί άλλως παρά µόνο µε την 
κήρυξη της ακυρότητας, κατά την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 159 παρ. 3 
του ΚΠολ∆, η οποία (βλάβη) και πρέπει να προτείνεται από τον επικαλούµενο αυτή 
και δεν λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. (πρβλ. ΟλΑΠ 43/2005, 
58/1978, ΑΠ 1867/2009).  
- Κατά το άρθρο 270 παρ.2 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το 
άρθρο 12 του Ν. 2915/2001: "Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη τα αποδεικτικά µέσα 
που πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη αποδεικτική 
δύναµη του καθενός. Συµπληρωµατικά µπορεί να λαµβάνει υπόψη και να εκτιµά 
ελεύθερα και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, µε την 
επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394". H διάταξη αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 524 
ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του τελευταίου ως άνω νόµου 
(2915/2001), εφαρµόζεται και στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης.  
- Kατά τη διάταξη του αρθ. 529 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆ στην κατ` έφεση δίκη 
επιτρέπεται να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων. Εξέταση 
νέων µαρτύρων για ζητήµατα για τα οποία εξετάσθηκαν µάρτυρες στην πρωτόδικη 
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δίκη επιτρέπεται, αν αυτό επιβάλλεται κατά την κρίση του δικαστηρίου. Εποµένως, ο 
δεύτερος λόγος της αιτήσεως µε τον οποίο ο αναιρεσείων, κατ' επίκληση πληµµέλειας 
από το άρθρο 559 αριθµ. 11 ΚΠολ∆, µέµφεται το Εφετείο, ότι αν και κατά την 
ενώπιον του συζήτηση πρότεινε την εξέταση µάρτυρος προς απόδειξη ουσιώδους 
ισχυρισµού του, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτηµά του, είναι 
απαράδεκτος, προεχόντως, ως αναγόµενος στην περί πραγµάτων κρίση του, 
αναφορικά µε την ανάγκη εξετάσεως νέων µαρτύρων.  
- Ως πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, των οποίων η 
λήψη υπόψη από το δικαστήριο καίτοι δεν προτάθηκαν ή η µη λήψη υπόψη, καίτοι 
προτάθηκαν νοµίµως, ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθ.8 λόγο 
αναιρέσεως, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που 
συγκροτούνται από τα πραγµατικά γεγονότα, τα οποία είναι κατά το νόµο αναγκαία 
για την υποστήριξη αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταιτήσεως, όχι δε και εκείνοι που 
συνιστούν αιτιολογηµένη άρνηση των ισχυρισµών ή αιτήσεων του αντιδίκου ή 
επιχειρήµατα προς υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων. Ο αναιρετικός αυτός 
λόγος όµως δεν στοιχειοθετείται, όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα 
ισχυρισµό και τον απέρριψε ευθέως για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό 
(ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην 
ουσία εκ των πραγµάτων τον ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων 
γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 11γ του άρθρου 559 ΚΠολ∆ περί µη λήψεως 
υπόψη αποδεικτικών µέσων που οι διάδικοι προσκόµισαν και επικαλέσθηκαν, είναι 
αβάσιµος, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή ότι 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς στην 
απόφαση να γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, εκτός εάν, 
παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις 
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων 
εγγράφων, οπότε ο λόγος είναι βάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 270, 529, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 
Π∆: 28/1931, άρθ. 12, 13, 62, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Εξαιρετέοι µάρτυρες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 992 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μάρτυρες που έχουν συµφέρον από τη δίκη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Επαναφορά ισχυρισµών. ∆ιακοπή δίκης. 
- Kατά το άρθρο 400 αριθ. 3 του ΚΠολ∆, δεν εξετάζονται, όταν κληθούν ως 
µάρτυρες, πρόσωπα που µπορεί να έχουν συµφέρον από τη δίκη. Κατά την έννοια της 
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διάταξης αυτής, ως συµφέρον θεωρείται αυτό που εξαρτάται από το αποτέλεσµα της 
δίκης και αποτελεί αναγκαία συνέπεια αυτής. Τέτοιο συµφέρον υπάρχει και στην 
περίπτωση, που ο µάρτυρας είναι δικονοµικός εγγυητής ή αν ο τελευταίος έχει 
αποβιώσει, ο νόµιµος κληρονόµος αυτού, αφού, κατά το άρθρο 88 του ΚΠολ∆, σε 
περίπτωση απώλειας της δίκης, ο διάδικος µπορεί να στραφεί κατ' αυτού και να 
ζητήσει από αυτόν αποζηµίωση.  
Περαιτέρω, από την άνω διάταξη του άρθρου 400 αριθ. 3 και εκείνες του άρθρου 403 
παρ. 2, 4, 5 του ίδιου Κώδικα συνάγεται, ότι ο λόγος εξαίρεσης µάρτυρα, γιατί έχει 
συµφέρον από τη δίκη, δεν λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, αλλά πρέπει να 
προβάλλεται κατ' ένσταση του αντιδίκου εκείνου του διαδίκου που προσάγει το 
µάρτυρα προς εξέταση, πριν από την όρκιση του. Μετά δε την περάτωση της 
εξέτασης του µάρτυρα, η ένσταση εξαίρεσης του µπορεί να προταθεί µόνο κατά τη 
µετ' απόδειξη συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως. Αν το 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο απορρίψει την ένσταση εξαίρεσης του µάρτυρα, ο 
ενιστάµενος µπορεί στην κατ' έφεση δίκη να προτείνει νόµιµα την ίδια ένσταση, σε 
περίπτωση δε που το δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν λάβει υπόψη την ένσταση, 
δηµιουργείται ο από τον αριθ. 8 περ. β' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 240 του ΚΠολ∆, "για την επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν 
σε προηγούµενη συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο αρκεί η επανυποβολή τους 
µε σύντοµη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης 
συζήτησης, που τους περιέχουν. Οι προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης 
προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι για την επαναφορά ενώπιον του Εφετείου ισχυρισµών που είχαν 
προβληθεί στην πρωτόδικη δίκη, απαιτείται να γίνει η επανυποβολή τους µε τις 
προτάσεις που κατατίθενται στο Εφετείο. Η επαναφορά των ισχυρισµών πρέπει να 
είναι σαφής και ορισµένη. Για το σκοπό αυτό αρκεί σύντοµη περίληψη του 
ισχυρισµού, που επαναφέρεται, και αναφορά στις σελίδες των πρωτόδικων 
προτάσεων που τον περιέχουν, οι οποίες πρέπει και να προσκοµίζονται απαραιτήτως 
σε επικυρωµένο αντίγραφο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α' , 287 και 290 ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται, 
κατά το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και στη διαδικασία της δίκης για την 
αναίρεση, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847 ΑΚ, 
προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται και όταν, µετά την άσκηση της αίτησης αναίρεσης 
και µέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική 
απόφαση του Αρείου Πάγου, αποβιώσει κάποιος διάδικος. Η διακοπή επέρχεται από 
τη γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο µε επίδοση δικογράφου 
ή µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός ακροατηρίου κατά την επιχείρηση 
διαδικαστικής πράξης από εκείνον που έχει το δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη ή και 
από εκείνον που µέχρι την επέλευση του θανάτου ήταν πληρεξούσιος του θανόντος. 
Ως διάδικος, υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης στην περίπτωση θανάτου 
του αρχικού διαδίκου, νοείται ο καθολικός του διάδοχος (κληρονόµος του). Η 
επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί µπορεί να γίνει εκούσια µε ρητή ή σιωπηρή 
δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 1846, 1847,  
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Ισχύς αποδεικτικών µέσων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1669 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Η απόφαση που εκδόθηκε επί άλλης δίκης κατά την ποινική διαδικασία έχει πλήρη 
αποδεικτική δύναµη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 339, 432 επ. και 440 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η 
απόφαση που εκδόθηκε επί άλλης δίκης κατά την ποινική διαδικασία έχει πλήρη 
αποδεικτική δύναµη, κατά το µέρος που προσκοµίζεται προς απόδειξη γεγονότων, 
περί των οποίων έχει κατά το νόµο δεσµευτική δύναµη, όπως ως προς τις βεβαιώσεις 
πραγµάτων και τις διατάξεις που περιέχει (ΑΠ 359/1993 Ελ∆νη 35.372). ∆εν είναι, 
όµως έγγραφο, αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς τις αιτιολογίες της, διότι, µεταξύ 
άλλων, τα βεβαιούµενα υπ' αυτής περιστατικά δεν συνέβησαν κατά την παρά του 
δικαστικού λειτουργού σύνταξή της, ως δηµοσίου εγγράφου (ΑΠ 432/1985 Ελ∆νη 
26.869).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 432, 440, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 936 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Εξώδικη οµολογία. Ένσταση καταχρηστικής 
άσκησης δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια έµµεση 
απόδειξη.  
- Η οµολογία, ως αποδεικτικό µέσο, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 339 
και 352 ΚΠολ∆, προϋποθέτει την παραδοχή της αλήθειας στοιχείου κατά νόµο 
αυτοτελούς ισχυρισµού εκείνου που προβαίνει στην παραδοχή. Η οµολογία που έγινε 
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ενώπιον άλλου, εκτός του δικαστηρίου που δίκασε, δικαστηρίου, καθώς και η 
περιεχόµενη σε άλλα έγγραφα, αποτελεί εξώδικη οµολογία, που εκτιµάται ελεύθερα 
από το δικαστή. Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του αν συνάγεται 
εξώδικη οµολογία από έγγραφα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
ανάγεται σε πράγµατα και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ.11 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, όταν µε αυτόν προβάλλεται η 
πληµµέλεια της µη λήψης υπόψη εξώδικης οµολογίας, δεν θεµελιώνεται αν, από την 
προσβαλλόµενη απόφαση, προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη 
έγγραφο, από το οποίο συνάγεται, κατά το λόγο αναίρεσης, εξώδικη οµολογία.  
- Η διάταξη του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆, θέτει γενικό κανόνα, ότι είναι 
απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν είχε 
προταθεί νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις τρεις 
εξαιρετικές περιπτώσεις που σ' αυτήν περιοριστικώς αναφέρονται, αν δηλαδή 
πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, 
β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη 
δηµόσια τάξη. Από την εν λόγω διάταξη, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 118 
αριθ.4 και 566 παρ.1 ΚΠολ∆, συνάγεται, ότι ο αναιρεσείων οφείλει, για το ορισµένο 
του λόγου αναιρέσεως, να αναφέρει στο αναιρετήριο, ότι είχε προτείνει νόµιµα τον 
αντίστοιχο ισχυρισµό στο δικαστήριο της ουσίας, καθορίζοντας συνάµα τον τρόπο 
της προτάσεως. Ειδικότερα, αν ο αναιρεσείων είχε νικηθεί στον πρώτο βαθµό, η 
νόµιµη επαναφορά των ισχυρισµών του στο εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της 
εκκαλουµένης, µόνο µε λόγο περιεχόµενο στο δικόγραφο της έφεσης ή σε δικόγραφο 
πρόσθετων λόγων πρέπει να γίνεται. Από την ίδια πιο πάνω διάταξη (του άρθρου 562 
παρ.2 ΚΠολ∆) συνάγεται, ότι το ως άνω καθιστάµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε 
όλους τους λόγους αναίρεσης του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, 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. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου πριν από την άσκηση του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη 
άσκηση του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού η συµπεριφορά αυτή τείνει στην 
ανατροπή της κατάστασης που δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και 
διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για 
τον υπόχρεο (ΟλΑΠ 17/1995 και 62/1990). Απαιτείται, δηλαδή, για το χαρακτηρισµό 
ως καταχρηστικής της άσκησης του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον 
υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση και µε εκείνη του 
υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως η πεποίθηση, ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
ασκήσει το δικαίωµα του.  
Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, ως "καλή πίστη" θεωρείται η συµπεριφορά 
του χρηστού και συνετού ανθρώπου που επιβάλλεται κατά τους συνηθισµένους 
τρόπους ενεργείας ενώ ως κριτήριο των "χρηστών ηθών" χρησιµεύουν οι ιδέες του 
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κατά γενική αντίληψη χρηστώς και εµφρόνως σκεπτόµενου ανθρώπου (ΑΠ 
971/2004). Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου και η από αυτόν κατάσταση 
που δηµιουργήθηκε, η οποία συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για αυτόν (υπόχρεο) 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του 
δικαιούχου, αφού, κατά τους κανόνες της καλής πίστης, τις συνέπειες που απορρέουν 
από πράξεις άσχετες προς αυτή τη συµπεριφορά δεν συγχωρείται να επικαλεστεί ο 
υπόχρεος προς απόκρουση του δικαιώµατος (Ολ.ΑΠ 62/1990 ό.π). Εξάλλου, το 
ζήτηµα αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς 
για τον υπόχρεο πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες 
συνέπειες που µπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση 
άσκησης του δικαιώµατός του.  
- Ο από τη διάταξη του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. "Πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και 
τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, ανταγωγής) είτε 
ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο. Περαιτέρω, όταν η πιο πάνω από το άρθρο 
281 ΑΚ ένσταση στηρίζεται σε περισσότερα αυτοτελή πραγµατικά περιστατικά, τα 
οποία, συνολικώς εκτιµώµενα, προσδίδουν καταχρηστικό χαρακτήρα στο 
ενασκούµενο δικαίωµα, καθένα από τα περιστατικά αυτά αποτελεί "πράγµα" που 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, κατά την έννοια της πι πάνω 
διάταξης του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ και εποµένως η µη λήψη υπόψη και αυτού 
από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον προαναφερόµενο λόγο αναίρεσης. Τέλος, για 
το παραδεκτό της ένστασης από το άρθρο 281 ΑΚ, από άποψη χρόνου προβολής της, 
πρέπει τα περιστατικά που τη συγκροτούν να προβάλλονται µε τις προτάσεις του 
ενισταµένου κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στον πρώτο βαθµό, (οι οποίες -
προτάσεις - εκτιµώνται συνολικά) και να επαναφέρονται νόµιµα στο δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 339, 352, 559 αριθ. 11γ, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 718 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Kατά το άρθρο 315 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της 
απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε 
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κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το 
ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 501 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν από 
παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή 
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή, το δικαστήριο που 
την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να τη 
διορθώσει µε νέα απόφασή του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι µπορεί να γίνει 
διόρθωση, µεταξύ άλλων, και σφαλµάτων που περιέχονται στο προεισαγωγικό τµήµα 
της αποφάσεως και συνεπώς µπορεί να συµπληρωθεί η παράλειψη ως προς τα 
ονόµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων, των τυχόν νόµιµων 
αντιπροσώπων, ως και των δικαστικών πληρεξουσίων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1008 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, αν από 
παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή 
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που 
την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 188 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆, αν εκ παραδροµής κατά τη σύνταξη της 
αποφάσεως περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε 
κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το ∆ικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί και 
αυτεπαγγέλτως να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1162 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στην αναιρετική 
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, αν από παραδροµή 
κατά τη σύνταξη της αποφάσεως, περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το 
διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την 
έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι σε διόρθωση 
υπόκειται οποιοδήποτε τµήµα της αποφάσεως ακόµη και το προεισαγωγικό της, ως 
προς τα στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων, των νοµίµων αντιπροσώπων και των 
πληρεξουσίων δικηγόρων τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 713, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Υλική αρµοδιότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1540 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση αθωωθέντος από τα ποινικά δικαστήρια. Αρµοδιότητα προσδιορισµού 
αποζηµίωσης από τα πολιτικά δικαστήρια. 
- Κατά το άρθρο 7 παρ. 4 του Συντάγµατος "νόµος ορίζει µε ποιους όρους το Κράτος 
παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζηµίωση, σε όσους καταδικάσθηκαν, 
προφυλακίσθηκαν ή µε άλλον τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνοµα την προσωπική 
τους ελευθερία", κατά δε το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 2462/1997, µε τον οποίο 
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κυρώθηκε το διεθνές σύµφωνο, για τα ατοµικά δικαιώµατα", "εάν µια οριστική 
ποινική καταδίκη ακυρωθεί από ανώτερο δικαστήριο ή αν δοθεί χάρις, διότι 
προέκυψε ένα νέο ή πρόσφατα ανακαλυφθέν γεγονός, που αποδεικνύει την ύπαρξη 
δικαστικής πλάνης, το πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε ποινή, εξαιτίας αυτής της 
καταδίκης, αποζηµιώνεται, σύµφωνα µε το νόµο, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ευθύνεται 
το ίδιο εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, για τη µη έγκαιρη αποκάλυψη του αγνώστου 
στοιχείου". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 5 παρ. 4 και 5 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για 
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, η οποια κυρώθηκε στη χώρα µας, αρχικά µεν µε το Ν. 
2329/1953 και µετά την αποκατάσταση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος στη χώρα 
µας και την επανένταξή της στο Συµβούλιο της Ευρώπης, κυρώθηκε εκ νέου µε το 
Ν.∆. 53/1974, "πάν πρόσωπον στερούµενον της ελευθερίας, συνεπεία συλλήψεως ή 
κρατήσεως, έχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ίνα τούτο αποφασίση, 
εντός βραχείας προθεσµίας, επί του νοµίµου της κρατήσεώς του και διατάξει την 
απόλυσή του, εν περιπτώσει παρανόµου κρατήσεως. Πάν πρόσωπον, θύµα 
συλλήψεως ή κρατήσεως υπό συνθήκας αντιθέτους προς τας ανωτέρω διατάξεις, έχει 
δικαίωµα επανορθώσεως", κατά δε το άρθρο 6 παρ. 1 της ίδιας Συµβάσεως, "παν 
πρόσωπον έχει δικαίωµα, όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δηµόσια και εντός 
ευλόγου προθεσµίας, υπό ανεξαρτήτου και αµερολήπτου δικαστηρίου, νοµίµως 
λειτουργούντος, το οποίο θα αποφασίση είτε επί των αµφισβητήσεων, περί των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του, αστικής φύσεως, είτε επί του βασίµου πάσης 
εναντίον του κατηγορίας, ποινικής φύσεως". Στο δικαίωµα αυτό περιλαµβάνονται, 
σύµφωνα και µε τη σταθερή νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου , για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου: α) το δικαίωµα ελεύθερης και ανεµπόδιστης πρόσβασης 
σε δικαστήριο, β) το δικαίωµα του προσώπου να τύχει, σχετικά µε την υπόθεσή του, 
ακρόασης, δηλαδή η σχετική σε βάρος του απόφαση, πρέπει να εκδίδεται, αφού 
προηγουµένως ακουσθούν οι απόψεις του ενδιαφεροµένου ή, τουλάχιστον, να δοθεί η 
δυνατότητα σ' αυτόν, να ακουσθεί και γ) η ισότητα των δικονοµικών όπλων, µεταξύ 
των αντιδίκων.  
- Κατά το άρθρο 20 του Συντάγµατος "καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης 
προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για 
τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, όπως ο νόµος ορίζει. Το δικαίωµα της 
προηγούµενης ακρόασης ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο, που 
λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του". Η τήρηση του τύπου 
αυτού είναι ουσιώδης σε κάθε µέτρο που λαµβάνεται κατά του ενδιαφεροµένου, 
διαφορετικά το µέτρο είναι άκυρο (ΣτΕ 407/2008).  
- Τα άρθρα 533 επ. του Κ.Π.∆. και µε τον γενικό τίτλο: "αποζηµίωση εκείνων που 
κρατήθηκαν και µετέπειτα αθωώθηκαν", όπως αυτά αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 
26 του Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α' 29-5-2001), ορίζουν τα ακόλουθα: "Έχουν το 
δικαίωµα να ζητήσουν αποζηµίωση από το δηµόσιο: α) οι προσωρινά κρατηθέντες, 
που αθωώθηκαν αµετάκλητα µε βούλευµα ή απόφαση του δικαστηρίου, β) οι 
κρατηθέντες µε καταδικαστική απόφαση, η οποία µετέπειτα εξαφανίσθηκε 
αµετάκλητα, συνεπεία ενδίκου µέσου και γ) οι καταδικασθέντες και κρατηθέντες, που 
αθωώθηκαν µε δικαστική απόφαση, ύστερα από επανάληψη της διαδικασίας. Επίσης 
αποζηµίωση δικαιούνται όσα από τα παραπάνω πρόσωπα τιµωρήθηκαν µετέπειτα µε 
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ποινή µικρότερης διάρκειας από αυτή που εξέτισαν αρχικά. Όσοι κρατήθηκαν, λόγω 
καταδίκης, ή κρατήθηκαν προσωρινά κατά την παρ. 1, έχουν το δικαίωµα να 
ζητήσουν αποζηµίωση και αν ακόµη έχουν απαλλαγεί, επειδή, µολονότι τέλεσαν την 
πράξη, δεν τους επιβλήθηκε ποινή, για οποιονδήποτε λόγο" (533). " Το ∆ηµόσιο δεν 
έχει υποχρέωση προς αποζηµίωση, αν εκείνος που καταδικάσθηκε ή κρατήθηκε 
προσωρινά, έγινε από πρόθεση παραίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής κράτησής 
του" (535). "Σχετικά µε την υποχρέωση του δηµοσίου, για αποζηµίωση, αποφαίνεται 
το δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση, µε ιδιαίτερη, ταυτόχρονη 
απόφασή του, ύστερα από προφορική ή γραπτή αίτηση εκείνου, που αθωώθηκε και 
αφού προηγουµένως ο αιτών και ο εισαγγελέας ακουσθούν. Σε περίπτωση που γίνει 
δεκτή η αίτηση εκείνου, που αθωώθηκε, του επιδικάζεται κατ' αποκοπή, ηµερήσια 
αποζηµίωση συνολικά για τεκµαρτή περιουσιακή ζηµία και για ηθική βλάβη, η οποία 
δεν µπορεί να είναι κατώτερη των τριών χιλιάδων δραχµών ή 8,804 ευρώ ούτε 
ανώτερη των δέκα χιλιάδων δραχµών ή 29,347 ευρώ την ηµέρα και της οποίας το 
ύψος προσδιορίζεται, αφού ληφθείν υπόψη και η οικονοµική και οικογενειακή 
κατάσταση του δικαιούχου. Το κατώτερο και ανώτερο όριο της αποζηµίωσης µπορεί 
να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
∆ικαιοσύνης"( άρθρο 536). "Εκείνος, που ζηµιώθηκε µπορεί να υποβάλει και 
αργότερα την αίτησή του για αποζηµίωση στο ίδιο δικαστήριο. 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 προθεσµία αυτή δεν 
παρεκτείνεται, λόγω αποστάσεως. Η αίτηση εισάγεται στο δικαστήριο ή στο 
συµβούλιο, που συγκαλείται ειδικώς και εκτάκτως για την εκδίκασή της, κατά το 
δυνατόν σε µία από τις πρώτες εργάσιµες ηµέρες από την παράδοση της αίτησης. Το 
δικαστήριο αποτελείται, κατά προτίµηση, από τους ίδιους δικαστές, που 
αποφάνθηκαν, για την ποινική υπόθεση" (537). "Αν αναγνωρισθεί από το ποινικό 
δικαστήριο µόνο η υποχρέωση για αποζηµίωση από το δηµόσιο, χωρίς να επιδικασθεί 
αποζηµίωση, ή εάν η επιδικασθείσα αποζηµίωση κρίνεται από τον δικαιούχο 
ανεπαρκής για να καλύψει το σύνολο της ζηµίας του ή από το δηµόσιο υπερβολική, 
οι διάδικοι µπορούν να εγείρουν αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια, κατά την 
διαδικασία των άρθρων 63 επ. 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" (539). "Αντικείµενο της αξίωσης 
για αποζηµίωση στα πολιτικά δικαστήρια είναι κάθε ζηµία, που προκλήθηκε από την 
ολική ή µερική εκτέλεση της ποινής ή της προσωρινής κράτησης στην περιουσιακή 
κατάσταση εκείνου που κρατήθηκε προσωρινά ή καταδικάσθηκε, κρατήθηκε και 
µετέπειτα αθωώθηκε και η ηθική βλάβη, που αυτός υπέστη. Στην προσωρινή 
κράτηση υπολογίζεται και η κράτηση που έγινε πριν από αυτήν, µε ένταλµα της 
ανακριτικής αρχής, για την πράξη, για την οποία διατάχθηκε η κράτηση" (αρθρο 
540). Τα ανωτέρω, κατά βάση, ίσχυαν και πριν την µε το Ν. 2915/2001 τροποποίηση 
των ως άνω διατάξεων του Κ.Π.∆. Ειδικότερα, καθόσον αφορά την υποχρέωση του 
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δηµοσίου για αποζηµίωση, το άρθρο 536 προέβλεπε ότι το δικαστήριο µπορούσε να 
ενεργήσει και αυτεπαγγέλτως, ήτοι χωρίς να ακουσθούν ο εισαγγελέας και ο 
αθωωθείς κατηγορούµενος. Με το άρθρο 537, εξάλλου η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεως στο δικαστήριο, για αποζηµίωση, οριζόταν σε 48 ώρες από την από την 
απαγγελία της απόφασης και σε οκτώ (8) ηµέρες, από την κοινοποίηση της απόφασης 
ή του απαλλακτικού βουλεύµατος. Τέλος, η παρ. 1 του άρθρου 539 Κ.Π.∆., πριν την 
τροποποίησή της, κατά τα άνω, όριζε ότι "αφού αναγνωρισθεί η υποχρέωση για 
αποζηµίωση από το δηµόσιο, ο δικαιούχος µπορεί να εγείρει αγωγή στα πολιτικά 
δικαστήρια, που δεν µπορούν να εξετάσουν πάλι την ύπαρξη αυτής της 
υποχρεώσεως". Από το πλέγµα των διατάξεων αυτών, σε συνδυασµό µε τις 
προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγµατος και του Ν. 2462/1997, προκύπτει ότι : 
α)η εκδίκαση των υποθέσεων, που αφορούν αποζηµίωση προσωρινά κρατηθέντων ή 
καταδικασθέντων και, στη συνέχεια, αθωωθέντων κατηγορουµένων, για αξιόποινη 
πράξη, έχει, κατ' αρχήν, ανατεθεί από το νόµο στα ποινικά δικαστήρια, που 
εκδικάζουν τις σχετικές υποθέσεις. Ειδικότερα, στα δικαστήρια, που εκδίδουν τις 
αποφάσεις, µετά από τις οποίες µπορεί να γεννηθεί δικαίωµα αποζηµίωσης των 
αθωωθέντων, έχει ανατεθεί η δικαιοδοσία να κρίνουν αν συντρέχει περίπτωση 
υποχρέωσης του δηµοσίου, προς αποζηµίωση, β) τα ίδια δικαστήρια αποφασίζουν και 
περί του ύψους της καταβλητέας αποζηµίωσης, µέσα στα όρια, κατ' αρχήν, που θέτει 
το άρθρο 536 παρ. 2 ΚΠοιν∆, γ) ο αθωωθείς κατηγορούµενος δικαιούται να 
προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια και να ζητήσει την επιδίκαση αποζηµίωσης, 
µόνον εφόσον αναγνωρισθεί από το δικαστήριο, που δίκασε την ποινική υπόθεση, η 
προς αποζηµίωση υποχρέωση του δηµοσίου και εφόσον από το ποινικό δικαστήριο 
δεν επιδικάσθηκε τέτοια αποζηµίωση. Αλλά και στην περίπτωση, που επιδικασθεί 
από το ποινικό δικαστήριο αποζηµίωση, ο αθωωθείς µπορεί να προσφύγει στα 
πολιτικά δικαστήρια, κατά την διαδικασία των άρθρων 663 επ. ΚΠοιν∆ και να 
ζητήσει την πλήρη αποζηµίωσή του, εφόσον η επιδικασθείσα κρίνεται ανεπαρκής. 
Επίσης µπορεί το δηµόσιο να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, εφόσον κρίνει την 
επιδικασθείσα αποζηµίωση ως υπερβολική. Και στις περιπτώσεις, όµως, αυτές, 
τίθεται από το νόµο, ως αναγκαία προϋπόθεση, να έχει προηγηθεί απόφαση του, κατά 
τα άνω, ποινικού δικαστηρίου, µε την οποία θα αποφαίνεται περί της υποχρεώσεως 
του δηµοσίου, για καταβολή αποζηµιώσεως, στον αθωωθέντα. Την ύπαρξη της 
υποχρεώσεως αυτής δεν µπορούν να εξετάσουν εκ νέου τα πολιτικά δικαστήρια, αλλά 
αντικείµενο της έρευνάς τους είναι ο ακριβής προσδιορισµός του ποσού της 
καταβλητέας αποζηµίωσης. Οι ανωτέρω διατάξεις και ειδικότερα αυτές, µε τις οποίες 
παρέχεται η εξουσία και θεµελιώνεται αρµοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων, να 
αναγνωρίζουν αν συντρέχει περίπτωση υποχρεώσεως, για καταβολή αποζηµίωσης εκ 
µέρους του δηµοσίου, σε κρατηθέντα και µετέπειτα αθωωθέντα κατηγορούµενο, 
καθώς και προσδιορισµού του ύψους της αποζηµίωσης, δεν αντίκεινται στο Σύνταγµα 
και στη διάκριση των δικαστηρίων, σε διοικητικά, ποινικά και πολιτικά, δοθέντος ότι, 
καθόσον αφορά ειδικότερα τα ποινικά και πολτικά τακτικά δικαστήρια, 
συγκροτούνται, κατά βάση, από τους ίδιους δικαστές και, συνεπώς, τα αποκαλούµενα 
ποινικά δικαστήρια, τα οποία αποφασίζουν, µετά από πρόταση του εισαγγελέα, δεν 
παρέχουν λιγότερα εχέγγυα ορθής τοµής των σχετικών υποθέσεων, σε σχέση µε τα 
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πολιτικά δικαστήρια. Αντίθετα, µάλιστα, οι διατάξεις αυτές έχουν τεθεί και προς το 
συµφέρον των κατηγορουµένων, καθόσον το ποινικό δικαστήριο, το οποίο διεξοδικά 
έχει ερευνήσει και κρίνει την υπόθεση, παρέχει σοβαρά εχέγγυα, για ορθή κρίση της 
υπόθεσης και καθόσον αφορά την απόφανση περί του εάν συντρέχει η όχι υποχρέωση 
του δηµοσίου, για αποζηµίωση εκείνου, που καταδικάσθηκε η κρατήθηκε προσωρινά 
και µετέπειτα αθωώθηκε. Εξάλλου, δεν είναι ασυνήθιστο πράγµα, τα ποινικά 
δικαστήρια να κρίνουν και πολιτικές αξιώσεις και ειδικότερα αξίωση αποζηµίωσης 
της πολιτικής αγωγής, κατά τα άρθρα 63 και 65 Κ.Π.∆., η οποία αξίωση δεν 
περιορίζεται µόνο στην καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης, για ηθική βλάβη ή 
ψυχική οδύνη, αλλά και σε κάθε ζηµία, που τυχόν ο πολιτικώς ενάγων υπέστη και 
µόνον όταν το ποινικό δικαστήριο κρίνει ότι η απαίτηση είναι ανεκκαθάριστη, µπορεί 
να παραπέµψει το περί αποζηµιώσεως αίτηµα στα πολιτικά δικαστήρια και εφόσον το 
ζητούµενο ποσό υπερβαίνει τις 15.000 δραχ (44 ,περίπου, ευρώ), σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 65 Κ.Π.∆. Οι διατάξεις, εξάλλου, αυτές, ουδέποτε 
αµφισβητήθηκαν, ως προς την συνταγµατικότητά τους. ∆εν αντιβαίνουν, εξάλλου, οι 
εν λόγω διατάξεις στη Σύµβαση της Ρώµης και ειδικότερα στα προαναφερθέντα 
άρθρα 5 και 6 αυτής, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 6 του 
Συµφώνου, για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, µε τις οποίες βρίσκονται σε πλήρη 
αντιστοιχία, αφού προβλέπεται πλήρως και κατά τρόπο διεξοδικό και απόλυτα 
κατοχυρωµένο, η δυνατότητα αποζηµίωσης προσώπου, το οποίο καταδικάσθηκε ή 
προσωρινά κρατήθηκε και, στη συνέχεια, κρίθηκε αθώο της κατηγορίας ή των 
κατηγοριών που του αποδόθηκαν.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 65, 533 επ., 536, 537, 539, 
Σ: 7, 20, 
ΕΣ∆Α: 5, 6, 
Νόµοι: 2462/1997,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 353  
 
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 
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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, 
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 
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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. 
Κ.Πολ.∆., 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 
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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 * Ελλ∆νη 2012, σελίδα 1263  
 
Αρµοδιότητα - Υλική αρµοδιότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 301 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περιοδικές παροχές. Υλική αρµοδιότητα. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, ως και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί 
εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων. Παραγραφή αξίωσης που βεβαιώθηκε µε 
τελεσίδικη απόφαση ή µε δηµόσιο έγγραφο εκτελεστό. 
- Από τα άρθρα 7, 9 και 11 παρ. 7 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι προκειµένου περί 
περιοδικών παροχών, ήτοι παροχών, που ανεξαρτήτως αν απορρέουν από σύµβαση, 
αδικοπραξία ή ευθέως εκ του νόµου, έχουν εκ των προτέρων καθορισµένο 
περιεχόµενο, επαναλαµβάνονται σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα και δεν 
εξαρτώνται ως προς τη γένεση και την ύπαρξή τους από αίρεση, αλλά καθίστανται 
απαιτητές µε µόνη την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου, που έχει ταχθεί από το 
νόµο ή τη βούληση των συµβαλλοµένων, η αξία του αντικειµένου της διαφοράς και 
εποµένως η υλική αρµοδιότητα του δικαστηρίου κρίνεται από την αξία των 
περιοδικών παροχών, που αξιώνονται µε την αγωγή. Αν όµως ζητείται µε την αγωγή 
και η διάγνωση της έννοµης σχέσης, ως αµφισβητούµενης και αυτής από τον 
εναγόµενο, από την οποία έννοµη σχέση πηγάζουν οι περιοδικές παροχές, η υλική 
αρµοδιότητα, εφόσον πρόκειται για παροχές η παύση των οποίων είναι βέβαιη, 
αβέβαιος όµως ο χρόνος της, κρίνεται από το δεκαπλάσιο της ετήσιας παροχής 
(ΟλΑΠ 5/2001).  
- Κατά το άρθρο 560 του ΚΠολ∆, µεταξύ των περιοριστικώς αναφεροµένων στη 
διάταξη αυτή λόγων αναιρέσεως, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και 
των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων 
των ειρηνοδικείων, είναι και η περίπτωση µε αρ. 3, δηλαδή, "αν το δικαστήριο έχει 
υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ΄ ύλην 
αρµοδιότητα".  
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- Κατά το άρθρο 560 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, ως και των 
αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων 
ειρηνοδικείων, αναίρεση συγχωρείται µόνο για τους αναφερόµενους περιοριστικώς 
στη διάταξη αυτή λόγους, µεταξύ των οποίων και ο µε αρ. 1, κατά τον οποίο 
επιτρέπεται αναίρεση και στην περίπτωση κατά την οποία παραβιάστηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, συνίσταται δε η παραβίαση στην εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
κανόνα, που υπάρχει, στην πρώτη περίπτωση όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια 
διαφορετική από την αληθινή και στη δεύτερη περίπτωση όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται, κατά περίπτωση, κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν και δεν υπάρχουν ή 
υπάρχουν αντίστοιχα οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα 
µε όσα ανέλεγκτα δέχτηκε το δικαστήριο της ουσίας. Το άρθρο αυτό δεν περιέχει 
διατάξεις αντίστοιχες µε εκείνες του άρθρου 559 αριθµ. 8 και 16. Έτσι, στους 
αναιρετικούς λόγους των διατάξεων του άρθρου 560 ΚΠολ∆, δεν περιλαµβάνονται, 
µεταξύ άλλων: α) η λήψη υπόψη από το δικαστήριο πραγµάτων, που δεν προτάθηκαν, 
ή η µη λήψη υπόψη πραγµάτων, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, και β) αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχτηκε ότι 
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 268 παρ. 1 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται ότι κάθε αξίωση 
που βεβαιώθηκε µε τελεσίδικη απόφαση ή µε δηµόσιο έγγραφο εκτελεστό 
παραγράφεται µετά είκοσι έτη και αν ακόµη για την αξίωση αυτή καθ' εαυτή 
προβλεπόταν βραχύτερη παραγραφή, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 71, 297, 
298, 914 και 937 του ίδιου κώδικα, συνάγεται ότι, εάν έχει βεβαιωθεί µε τελεσίδικη 
απόφαση, ότι η παράλειψη ένταξης υπαλλήλου στο τακτικό προσωπικό, καίτοι αυτός 
είχε τα νόµιµα προσόντα, συνιστά αδικοπραξία από την οποία γεννάται αξίωση για 
αποζηµίωση προς αποκατάσταση της ζηµίας που του έγινε, υπό την έννοια ότι 
αναγνωρίσθηκε η έννοµη σχέση από την οποία απορρέει η ευθύνη του υπόχρεου για 
αποζηµίωση για τις µελλοντικές ζηµίες του που τελούν σε σχέση αιτιώδους 
συνάφειας µε το περιστατικό το οποίο θεµελίωσε την ευθύνη του υπόχρεου, η αξίωση 
αυτή υπόκειται στην 20ετή παραγραφή και όχι στην πενταετή του άρθρου 937 ΑΚ, 
που αρχίζει από τότε που ο παθών έλαβε γνώση της ζηµίας και του υπόχρεου για 
αποζηµίωση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 7, 9, 11, 559 αριθ. 16, 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2012, σελίδα 1581  
 
∆εδικασµένο - Απόρριψη αγωγής για τυπικό λόγο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 938 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. ∆εδικασµένο. Βλάβη σώµατος ή υγείας. Παραβίαση δεδικασµένου. 
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- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 914, 929 ΑΚ, 321, 324 ΚΠολ∆, 
συνάγεται, ότι η τελεσίδικος απόφαση, η οποία εκδόθηκε επί προηγουµένης αγωγής 
αποζηµιώσεως του παθόντος, στηριζοµένης στην ίδια αδικοπραξία, αποτελεί 
δεδικασµένο στην νέα δίκη, στην οποία ζητείται η επιδίκαση αποζηµιώσεως για 
µεταγενέστερο χρόνο: ως προς τις συνθήκες επελεύσεως αυτής (αδικοπραξίας), την 
υπαιτιότητα του εναγοµένου, την συνδροµή ή µη συνυπαιτιότητας του ενάγοντος, 
καθώς και τις ζηµίες (θετικές και διαφυγόν κέρδος) που αυτός υπέστη, για το 
αναφερόµενο στην αγωγή χρονικό διάστηµα. ∆εν αποτελεί, όµως, δεδικασµένο για 
απαιτήσεις µεταγενεστέρου χρόνου, κατά την διάρκεια του οποίου είναι δυνατόν να 
εξακολουθήσει η αδικοπραξία να επιφέρει επιζήµιες συνέπειες, οι οποίες δεν 
προβλήθηκαν µε την προηγουµένη αγωγή, διότι αυτές δεν είχαν καταστεί αντικείµενο 
έρευνας κατά την πρώτη δίκη. Από την διάταξη δε του άρθρου 929 ΑΚ, σε 
συνδυασµό προς την διάταξη του άρθρου 298 του αυτού Κώδικα, συνάγεται ότι 
αυτός, που υπέστη βλάβη στο σώµα του ή την υγεία του και εξ αιτίας αυτού κατέστη 
ανίκανος προς εργασία, έχει δικαίωµα να ζητήσει, από τον κατά νόµον υπόχρεο, ως 
αποζηµίωση, οτιδήποτε, µε πιθανότητα και κατά την συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, θα κέρδιζε, αν δεν εγίνετο, εξ αιτίας της σωµατικής βλάβης του, 
ανίκανος προς εργασία. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, "σε 
περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή 
ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει, ιδίως, για εκείνον που έπαθε 
προσβολή της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. 
Από τον συνδυασµό της διατάξεως αυτής προς τις διατάξεις των αυτών, ως άνω, 
διατάξεων των άρθρων 321, 324 ΚΠολ∆, συνάγεται, ότι το δεδικασµένο το οποίο 
προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που επιδικάζει στον παθόντα 
χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν εµποδίζει την µεταγενέστερη, µε 
νέα αγωγή, µεταξύ των ίδιων προσώπων, επιδίωξη περαιτέρω πρόσθετης χρηµατικής 
ικανοποιήσεως πάλι λόγω ηθικής βλάβης. Τούτο, όµως, προϋποθέτει απρόβλεπτη, 
δυσµενή εξέλιξη της υγείας του (ήτοι µεταγενέστερες δυσµενείς συνέπειες και 
επιπλοκές), δηλαδή στηρίζεται σε περιστατικά µιας ήδη επελθούσας στο παρελθόν 
ζηµιογόνου αιτίας, τα οποία δεν µπορούσαν να ληφθούν υπ' όψη στην προηγούµενη 
δίκη, γιατί δεν ήσαν αντικειµενικώς διαγνωστά και η επέλευσή των δεν ήταν 
προβλεπτή, από την αρχή, κατά τα διδάγµατα της ιατρικής επιστήµης. Εποµένως, δεν 
καλύπτονται από το δεδικασµένο της τελεσίδικης αποφάσεως, η οποία εξεδόθη επί 
της πρώτης αγωγής του παθόντος, οι δυσµενείς συνέπειες, που αποτελούν επιδείνωση 
της υπάρχουσας καταστάσεως της υγείας αυτού και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν 
από την αρχή ότι θα επέλθουν κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, δηλαδή δεν 
µπορούσε κανείς να υπολογίσει κατά το πέρας της προφορικής συζητήσεως ενώπιον 
του Πρωτοδίκου δικαστηρίου (ΑΠ 2038/2006, ΑΠ 648/2002). Η κρίση δε του 
δικαστηρίου της ουσίας περί του προβλεπτού ή µη της µέλλουσας επιδεινώσεως της 
καταστάσεως της υγείας του παθόντος, προκύπτουσα από τις αποδείξεις ή τα 
εκτιθέµενα στην αγωγή, ως εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, δεν ελέγχεται 
αναιρετικώς.  
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 16 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως όταν το δικαστήριο, κατά παράβαση του νόµου, δέχθηκε ότι υπάρχει ή 
δεν υπάρχει δεδικασµένο, ύστερα από αυτεπάγγελτη ή κατά πρόταση των διαδίκων 
έρευνα, για την συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 919, 929, 
ΚΠολ∆: 321, 324, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - ∆εδικασµένο ποινικών δικαστηρίων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1364 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. ∆εδικασµένο από απόφαση ποινικού δικαστηρίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 321 του ΚΠολ∆, η οποία ορίζει ότι όσες αποφάσεις των 
πολιτικών δικαστηρίων δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και 
έφεση είναι τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασµένο, προκύπτει ότι οι αποφάσεις των 
ποινικών δικαστηρίων δεν αποτελούν δεδικασµένο στην πολιτική δίκη (ΑΠ 
410/2010, 1349/2008, 987/2008).  
- Κατά το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που 
κυρώθηκε µε το Ν. 53/1974, "παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς του 
δικασθή δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και 
αµερολήπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση είτε επί 
των αµφισβητήσεων επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, 
είτε επί του βασίµου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως (παρ. 1 εδ. α'). 
Παν πρόσωπον κατηγορούµενον επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είναι αθώον µέχρι της 
νοµίµου αποδείξεως της ενοχής του" (παρ. 2). Ταυτόσηµη διατύπωση µε την παρ. 2 
του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α έχει και η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, το οποίο κυρώθηκε µε το Ν. 
2642/1997 και ορίζει ότι "Κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκηµα 
τεκµαίρεται ότι είναι αθώο εωσότου η ενοχή του αποδειχθεί σύµφωνα µε το νόµο". 
Με τις τελευταίες αυξηµένης τυπικής ισχύος δύο διατάξεις, της ΕΣ∆Α και του 
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, δεν καθιερώνεται 
δεδικασµένο στην πολιτική δίκη από απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αλλά 
κατοχυρώνεται και προστατεύεται το τεκµήριο αθωότητας του κατηγορουµένου (βλ. 
Ε∆∆Α απόφαση της 27-9-2007 Σταυρόπουλος κατά Ελλάδος σκέψη 37, Ε∆∆Α 
απόφαση της 11-2-2003 Ringvold και Y κατά Νορβηγίας). Το τελευταίο δεν 
περιορίζεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο διάδικος έχει την ιδιότητα του 
κατηγορουµένου στα πλαίσια µιας ποινικής δίκης, αλλά έχει εφαρµογή και ενώπιον 
οιουδήποτε άλλου ∆ικαστηρίου που επιλαµβάνεται µεταγενέστερα είτε επί των 
αστικών αξιώσεων του παθόντος είτε επί θεµάτων διοικητικής ή πειθαρχικής φύσεως, 
όταν αυτό για τις ανάγκες της δίκης ερµηνεύει την ποινική αθωωτική απόφαση, που 
στηρίζεται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά µε εκείνα που εισάγονται ενώπιόν του, 
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κατά τρόπο που δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς την προηγούµενη απαλλαγή του 
διαδίκου (βλ. τις ως άνω αποφάσεις του Ε.∆.∆.Α.).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 
ΕΣ∆Α: 6, 
ΑΚ: 297, 298, 914, 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαιτησία - ∆ιαιτητική συµφωνία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 631 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαιτησία. ∆ιαιτητική συµφωνία. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 867 επ. του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η διαιτητική 
συµφωνία, που διέπεται από τις διατάξεις αυτές, είναι διαφορετική από την συµφωνία 
διαιτητικής πραγµατογνωµοσύνης που συναντάται πολλές φορές στις συναλλαγές, 
αλλά δεν ρυθµίζεται από το νόµο, αναφέρεται όµως στην διάταξη του άρθρου 678 
παρ. 3 του ίδιου Κώδικα. Χαρακτηριστικό της τελευταίας είναι ότι τα συµβαλλόµενα 
µέρη αναθέτουν σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα να εξακριβώσουν, βάσει των ειδικών 
γνώσεων που διαθέτουν, ορισµένα αµφισβητούµενα περιστατικά, κατά τους κανόνες 
της επιστήµης ή τέχνης, οι αποφάσεις τους όµως δεν επιλύουν την ιδιωτικού δικαίου 
διαφορά που ανέκυψε ή πρόκειται να ανακύψει, όπως συµβαίνει στην διαιτητική 
συµφωνία, αλλά απλώς αίρονται οι διαφωνίες των συµβαλλοµένων για ορισµένα 
αµφισβητούµενα πραγµατικά περιστατικά. Η διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη 
διαφέρει από την διαιτητική συµφωνία κατά το ότι, στην τελευταία, συµφωνείται η 
επίλυση διαφοράς ιδιωτικού δικαίου, που υπάρχει ή πρόκειται να ανακύψει και 
αντικείµενο αυτής µπορεί να είναι έννοµη σχέση και όχι η διαπίστωση πραγµατικού 
γεγονότος και εποµένως ο διαιτητής πραγµατοποιεί κρίση όµοια µε την κρίση του 
δικαστηρίου, υποβάλλοντας τα πραγµατικά γεγονότα στον κανόνα του δικαίου, ενώ ο 
διαιτητής πραγµατογνώµονας προσδιορίζει απλώς ορισµένο πραγµατικό περιστατικό. 
Αναγκαίο στοιχείο για τον καθορισµό της έννοιας "διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη" 
είναι ο όρος περί δεσµευτικότητας, δηλαδή υποχρεωτικότητας του περιεχοµένου της 
γνωµοδοτήσεως για τα µέρη και το δικαστήριο. Ο όρος περί δεσµευτικότητας δεν 
είναι αναγκαίο να είναι οπωσδήποτε και ρητός. Απαιτούνται όµως εκφράσεις που 
αναµφισβήτητα καταδηλούν βούληση των µερών να αποκλείσουν από την εξουσία 
του δικαστηρίου ή των διαιτητών το ανατεθέν εις τρίτον ζήτηµα. ∆εν είναι, εποµένως, 
διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη η συµφωνία, δια της οποίας ανατίθεται σε τρίτα 
πρόσωπα η εξακρίβωση ορισµένου στοιχείου της έννοµης σχέσεως, για να χωρήσουν 
περαιτέρω τα µέρη, µε βάση την εξακρίβωση αυτή σε συµβιβαστική επίλυση του 
ζητήµατός τους.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των 



 

[93] 
 

άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Οι ερµηνευτικοί αυτοί κανόνες εφαρµόζονται από το 
δικαστήριο της ουσίας όταν κατά την ανέλεγκτη, ως προς αυτό, κρίση του, 
διαπιστώνει ότι υπάρχει στη σύµβαση κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Η διαπίστωση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας 
µπορεί είτε να αναφέρεται στην απόφαση ρητώς, είτε να προκύπτει από αυτήν 
έµµεσα, όταν, παρά τη µη ρητή αναφορά της διαπιστώσεώς της, ή ακόµα και παρά τη 
ρητή διαβεβαίωση της ανυπαρξίας της, το δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της 
συµβάσεως, η οποία (ερµηνεία) αποκαλύπτει ότι το δικαστήριο βρέθηκε µπροστά σε 
κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της βουλήσεως των συµβαλλοµένων, τα 
οποία ακριβώς δηµιούργησαν την ανάγκη να καταφύγει σε ερµηνεία της. Μόνη η 
παράλειψη της µνείας των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ δεν συνιστά 
παραβίασή τους, αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη κατά την ερµηνεία της 
συµβάσεως τα ερµηνευτικά κριτήρια που προβλέπονται µε αυτές. Παραβιάζονται δε 
οι κανόνες αυτοί όταν το ∆ικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, έστω και έµµεσα, κενού ή 
αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δήλωσης βούλησης, παραλείπει να προσφύγει 
σ` αυτούς, µέσω της συµπληρωµατικής ερµηνείας, για τη διαπίστωση της αληθινής 
έννοιας των δηλώσεων ή να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, µε την 
έννοια ότι το ερµηνευτικό πόρισµα στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας, 
κατέληξε (το δικαστήριο), δεν είναι σύµφωνο µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 
ήθη (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 2102/2009, 1183/2007). Στοιχεία δηλωτικά της έµµεσης 
παραδοχής ύπαρξης κενού ή αµφιβολίας αποτελούν και η διατύπωση συλλογισµών 
και επιχειρηµάτων που προσήκουν σε ερµηνεία της δήλωσης βούλησης και στους 
οποίους δεν χρειαζόταν να προσφύγει το δικαστήριο αν είχε δεχθεί κατά τρόπο 
αναµφίβολο ότι οι δηλώσεις βουλήσεως ήταν ρητές και αναµφίβολες (ΑΠ 1424/2006, 
ΑΠ 1258/2004).  
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στη 
συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων 
της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
εφαρµογή τους, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997 και 28/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 173, 200, 1710,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 867,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 671  
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∆ιαταγή Πληρωµής - ∆ιαταγή πληρωµής κατά ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1458 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή και ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Πρόσθετοι λόγοι. 
Καταχρηστική άσκηση αναγκαστικής εκτέλεσης. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του 
∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆. 
- Κατά το άρθρο 585 παρ. 2 εδ β 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 µπορούν να προταθούν µόνο µε πρόσθετο δικόγραφο που 
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, 
κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν 
εφαρµογή και επί ανακοπής κατά πράξης εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολ∆, αφού 
αυτή αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της ανακοπής των άρθρων 583 επ. του ίδιου πιο 
πάνω Κώδικα, προκύπτει ότι νέοι, µη περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής, 
λόγοι δεν είναι επιτρεπτό να προταθούν για πρώτη φορά µε τρόπο διαφορετικό 
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 585 παρ.2 εδ.β ΚΠολ∆. Έτσι δεν επιτρέπεται να 
προταθούν λόγοι ανακοπής, µε τις έγγραφες προτάσεις του ανακόπτοντος στην 
πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια δίκη ή µε το δικόγραφο της εφέσεως του ή προσθέτων 
λόγων εφέσεως εναντίον αποφάσεως απορριπτικής της ανακοπής, καθόσον η διάταξη 
του άρθρου 585 παρ.2 εδ.β ΚΠολ∆., ως ειδική, κατισχύει των γενικών διατάξεων των 
άρθρων 269 και 527 ΚΠολ∆. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι αποκλείονται, ως 
απαράδεκτοι, νέοι λόγοι, προτεινόµενοι διά των προτάσεων στη συζήτηση της 
ανακοπής, ακόµη και όταν αυτοί αποτελούν ένσταση του ανακόπτοντος που 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο, όπως είναι η ένσταση παραγραφής των 
αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου ή κατά των Ν.Π.∆.∆., αφού στην αυτεπάγγελτη αυτή 
έρευνα προχωρεί το ∆ικαστήριο µόνο στην περίπτωση που στη δίκη κατάγεται προς 
διάγνωση η απαίτηση που αποκρούεται µε την ένσταση της παραγραφής, και όχι σε 
δίκη ανακοπής κατά της εκτέλεσης των άρθρων 933 επ. ΚΠολ∆. που κατάγονται 
προς διάγνωση οι λόγοι ανακοπής κατά πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας. Έτσι 
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η ένσταση αυτή πρέπει να ασκηθεί µε λόγο (κύριο 
ή πρόσθετο) ανακοπής, που αποτελεί ιδιαίτερη ανακοπή και απαιτεί ιδιαίτερη 
προδικασία (πρβλ ΑΠ 728/2011, ΑΠ 1949/2008 ΑΠ 725/2000 ΑρχΝ 2001.172, Ι, 
Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις, τόµος Α, Β’ έκδ., παρ. 151 αρ.Ι, II, 156, 157, 1, II, 
III).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ και 116, 933 ΚΠολ∆. και 
20 παρ.1 και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού 
δικαιώµατος που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής 
εκτέλεσης ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή. Εποµένως λόγο ανακοπής του 
άρθρου 933 ΚΠολ∆. µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης στα ακραία αξιολογικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η 
εντεύθεν ακυρότητα της εκτέλεσης. Κατά την έννοια, όµως, των διατάξεων του 
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άρθρου 281 ΑΚ για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα 
πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά 
ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περισταστικά, τα 
οποία χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του 
δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 12/2009 ΑρχΝ 2009.708, ΟλΑΠ 
49/2005 Ελ∆νη 2006.80, ΟλΑΠ 17/1995, ΑΠ 1248/2010, 2010.742, ΑΠ 2143/2007, 
2008.341, ΑΠ 340/2006, ΑΠ 95/2006 Ελ∆νη 2006.475, ΑΠ 1107/2004 Ελ∆νη 
46.108, ΑΠ 916/2004, ΑΠ. 889/2003 Ελ∆νη 45.126, ΑΠ, 69/2001 Ελ∆νη 42.916).  
- Σε εκτέλεση του άρθρου 94 παρ.4 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι «οι δικαστικές 
αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπως νόµος 
ορίζει», εκδόθηκε ο Ν. 3068/2002, στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι το ∆ηµόσιο, 
οι ΟΤΑ και λοιπά Ν.Π.∆.∆. έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται προς τις 
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους από αυτές και την εκτέλεσή τους. Με το άρθρο 20 του Ν. 
3301/2004, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 1 του πιο πάνω νόµου, σύµφωνα 
µε το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις για 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∆ (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι 
διαταγές πληρωµής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών 
αποφάσεων. Η νοµοθετική όµως αυτή ρύθµιση, που απαγορεύει την εκτέλεση 
διαταγής πληρωµής σε βάρος του ∆ηµοσίου κλπ, αντίκειται στις διατάξεις του πιο 
πάνω άρθρου 94 παρ.4 του Συντάγµατος, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 20 
παρ.1, 95 παρ.5 αυτού σε συνδυασµό µε τα άρθρα 6 παρ.1, 13 ΕΣ∆Α και ΙΑ’ 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, οι οποίες καθιερώνουν την αποτελεσµατική 
δικαστική προστασία και ακολούθως, δεν εφαρµόζεται. Συνεπώς, υπάρχει υποχρέωση 
του ∆ηµοσίου κλπ να συµµορφώνονται και στους ανωτέρω τίτλους µεταξύ των 
οποίων και η διαταγή πληρωµής (ΕφΑθ 183 7/2007 ΝοΒ 2007.1143, ΕφΑθ 
4486/2006). Σε κάθε περίπτωση, η απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 1 του 
ν.3068/2002, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το ν.3301/2004, 
ερµηνευόµενη σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και το σκοπό αυτής, δεν 
περιλαµβάνει τις διαταγές πληρωµής, που στηρίζονται σε τελεσίδικη αναγνωριστική 
απόφαση, δεδοµένου ότι από αυτές πηγάζει δεδικασµένο, έτσι ώστε ο τίτλος να είναι 
αρκούντως ώριµος, ως απρόσβλητος µε τακτικά ένδικα µέσα, το δε ∆ηµόσιο είναι 
υποχρεωµένο να συµµορφώνεται και στις αναγνωριστικές αποφάσεις (ΕφΑθ 
1837/2007 ο.π.). Μάλιστα στις περιπτώσεις αυτές, η διαταγή πληρωµής λειτουργεί ως 
επόµενη βαθµίδα µετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης, που αναγνωρίζει την 
απαίτηση, ώστε να καθίσταται αδιανόητη η αποστέρηση από τη διαταγή πληρωµής 
των αποτελεσµάτων και της λειτουργίας της δικαστικής απόφασης, στην οποία 
βασίστηκε η έκδοση της. Στην προκειµένη περίπτωση, µε τον τρίτο λόγο ανακοπής το 
ανακόπτον ισχυρίζεται ότι η επισπευδόµενη σε βάρος του εκτέλεση µε βάση την 
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προαναφερόµενη διαταγή πληρωµής είναι άκυρη, καθόσον επισπεύδεται χωρίς 
εκτελεστό τίτλο, αφού οι διαταγές πληρωµής δεν αποτελούν εκτελεστούς τίτλους 
κατά του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε το άρθρο 1 εδ.τελ.του Ν. 
3068/2002, που προστέθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 3301/2004. Ο λόγος όµως αυτός 
είναι απορριπτέος ως µη νόµιµος, διότι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αµέσως 
ανωτέρω νοµική σκέψη, οι διατάξεις αυτές είναι ανεφάρµοστες, ως 
αντισυνταγµατικές, και σε κάθε περίπτωση, ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή 
πληρωµής που έχει εκδοθεί µε βάση τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση, από την 
οποία πηγάζει δεδικασµένο, έτσι ώστε να είναι αρκούντως ώριµη ως τίτλος, αφού 
είναι απρόσβλητη µε τακτικά ένδικα µέσα, το δε ∆ηµόσιο είναι υποχρεωµένο να 
συµµορφώνεται και στις αναγνωριστικές αποφάσεις.  
Περαιτέρω, ουσιώδες στοιχείο της επιταγής προς πληρωµή είναι η µνεία του 
οφειλοµένου ποσού, το οποίο πρέπει να προκύπτει από τον τίτλο. Εάν η επιταγή έγινε 
για ποσό µεγαλύτερο του προκύπτοντος από το τίτλο, αυτή είναι άκυρη µόνον για το 
επιπλέον ποσό. Ουδεµία, όµως, πάσχει ακυρότητα η επιταγή και διατηρεί τις 
συνέπειές της για το πράγµατι οφειλόµενο ποσό, για το οποίο νόµιµα έχει αρχίσει και 
εξακολουθεί η εκτέλεση ( ΑΠ 310/1992 ∆.1992.813 ΑΠ 723/1971 ΝοΒ 1972.315, 
ΕφΠειρ 911/1994 Ελ∆νη 1995.672, Μπρίνια, Αναγκ,Εκτ. Τόµος α εκδ. 8 σελ, 924), ο 
δε οφειλέτης δικαιούται να επιδιώξει τη µείωση της οφειλής που ζητήθηκε 
υπερµέτρως, µε ανακοπή κατά της επιταγής (ΕφΑθ 7335/1977 Ελ∆νη 19.272, ΕφΑθ 
3785/1975 ΝοΒ 23. 1275, ΕφΑθ 230/1996 Ν08 45. 221), το κόρος της οποίας και 
µόνον κατά το µέρος αυτό πλήπεται.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 522, 535, 536, 585, 933, 
ΑΚ: 281, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 48, 52, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Έκδοση από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1390 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού. 
- 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 
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αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της τράπεζας είναι, ως 
δικονοµική σύµβαση, έγκυρη (ΑΠ 35/2011).  
- Kατά 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 Κ.Πολ.∆., 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 
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 Κ.Πολ.∆.) 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: 341,  
ΚΠολ∆: 216, 623, 624, 626,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1049 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση δικαστή. 
- Κατά το άρθρο 55 παρ.1 και 4 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 τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ.1 περ.στ' ΚΠολ∆ και 6 παρ.1 
της ΕΣ∆Α που υπηρετούν πρωτίστως την αµεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς 
προκύπτει ότι οι δικαστές µπορεί να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν 
από οποιονδήποτε διάδικο, αν προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η δήλωση αυτού του 
κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και στη 
διάσκεψη της υπόθεσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης, οπότε, αν 
αποφασιστεί η έξοδος του εξαιρετέου από τη σύνθεση δικαστή, το δικαστήριο οφείλει 
να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55, 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1050 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση δικαστή. 
- Κατά το άρθρο 55 παρ.1 και 4 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". Συνεπώς, νόµιµα 
φέρεται στο ∆ικαστήριο τούτο, που συνεδριάζει σε Συµβούλιο, η από 12-6-2012 
δήλωση κωλύµατος (αυτοεξαίρεσης), που υποβλήθηκε στον Πρόεδρο του Α2 
Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου από τον Αρεοπαγίτη Χρυσόστοµο 
Ευαγγέλου, µέλος της σύνθεσης 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 εξαίρεσή τους ή να 
εξαιρεθούν από οποιονδήποτε διάδικο, αν προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η 
δήλωση αυτού του κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό και 
µπορεί να γίνει και στη διάσκεψη της υπόθεσης για την έκδοση της σχετικής 
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απόφασης, οπότε, αν αποφασιστεί η έξοδος του εξαιρετέου από τη σύνθεση δικαστή, 
το δικαστήριο οφείλει να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55,  
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστικά έξοδα - Σε περίπτωση παραίτησης από ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1034 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαστικά έξοδα. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 179 του ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του 
Ν. 2915/2001 και ισχύει από 16-9-2001, "το δικαστήριο µπορεί να συµψηφίσει όλα 
τα έξοδα ή ένα µέρος τους, µόνο όταν πρόκειται για διαφορές ανάµεσα σε συζύγους ή 
συγγενείς εξ αίµατος, έως και τον δεύτερο βαθµό ή όταν η ερµηνεία του κανόνα 
δικαίου, που εφαρµόσθηκε, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής". Πριν από την τροποποίηση 
αυτή, η εν λόγω διάταξη είχε ως εξής: "Το δικαστήριο µπορεί να συµψηφίσει όλα τα 
έξοδα ή ένα µέρος τους, όταν πρόκειται για διαφορές ανάµεσα σε συζύγους ή 
ανάµεσα σε συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έως και τον δεύτερο βαθµό ή όταν 
υπήρχε εύλογη αµφιβολία, για την έκβαση της δίκης". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 188 
του ίδιου Κώδικα, "αν γίνει ανάκληση διαδικαστικής πράξης ή παραίτηση είτε από 
αυτήν είτε από όλη τη δίκη, τα έξοδα επιβάλλονται σε βάρος του διαδίκου, που 
ανακαλεί ή παραιτείται".  
- Κατά το άρθρο 192 ΚΠολ∆, "σε περίπτωση αποδοχής ή ανάκλησης διαδικαστικής 
πράξης ή παραίτησης, είτε από αυτήν είτε από ολόκληρη τη δίκη, αν εκδίδεται 
οριστική απόφαση, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 191 (το δικαστήριο, αν 
έχει υποβληθεί σχετικός κατάλογος, πρέπει να περιλάβει διάταξη στην απόφαση του, 
περί των δικαστικών εξόδων της δίκης), διαφορετικά, η εκκαθάριση των δικαστικών 
εξόδων γίνεται κατά την διαδικασία των άρθρων 679 επ. από το µονοµελές 
πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο, για τις δίκες, που διεξάγονται σ' αυτό".  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294 εδάφ. α' , 295 παρ.1 και 297 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, πριν από τη 
συζήτηση της, που µπορεί να γίνει είτε µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, 
είτε µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούµενου, έχει ως 
αποτέλεσµα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και η σχετική δίκη 
καταργείται.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 188 παρ.1, 189 παρ.1 εδάφ. γ' , 191, 
192 ΚΠολ∆ και 107 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), συνάγεται ότι 
στην περίπτωση παραιτήσεως από της αγωγής, ως διαδικαστικής πράξεως, που 
γίνεται από τον ενάγοντα µε δήλωση στο ακροατήριο κατά την ορισθείσα για 
εκδίκαση της ηµεροχρονολογία και πριν την προφορική συζήτηση της ουσίας της 
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υποθέσεως από τον εναγόµενο, γεννιέται υπέρ του τελευταίου αυτού αξίωση κατά 
του παραιτούµενου ενάγοντος, που εξοµοιώνεται µε διάδικο που ηττάται, για 
απόδοση των αναγκαίων δικαστικών και εξώδικων εξόδων, στα οποία αυτός 
υποβλήθηκε µέχρι το χρόνο της παραιτήσεως και στα οποία περιλαµβάνεται και η, 
κατά την ισχύουσα διατίµηση, αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη 
σύνταξη προτάσεων προς απόκρουση της αγωγής από το δικόγραφο της οποίας ο 
ενάγων παραιτήθηκε, η εκκαθάριση δε των εξόδων αυτών γίνεται κατά τη διαδικασία 
των αµοιβών για την παροχή εργασίας (αρθρ. 679 επ. ΚΠολ∆) από το µονοµελές 
πρωτοδικείο η από το ειρηνοδικείο, αν η δίκη διεξαγόταν σ' αυτό. Η αξίωση αυτή του 
εναγοµένου γενεσιουργό αιτία έχει την παραίτηση του ενάγοντος, από την οποία 
αντίστοιχα γεννιέται υποχρέωση προς ικανοποίηση της. (ΑΠ 539/2008). Από τον 
συνδυασµό, επίσης, όλων των πιο πάνω διατάξεων, προκύπτει ότι η δυνατότητα 
συµψηφισµού των δικαστικών εξόδων, η οποία δίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, 
είτε µε το προηγούµενο είτε µε το µετά το Ν. 2915/2001 νοµοθετικό καθεστώς, 
παρέχεται στο δικαστήριο και στην περίπτωση, που επιλαµβάνεται τέτοιας υπόθεσης, 
µε βάση το άρθρο 192 ΚΠολ∆, και ειδικότερα σε περίπτωση που γίνει παραίτηση 
διαδίκου από διαδικαστική πράξη του ή από ολόκληρη τη δίκη. ∆ηλαδή στην 
περίπτωση αυτή, το δικαστήριο, που ενεργεί όπως θα ενεργούσε το δικαστήριο, 
ενώπιον του οποίου γίνεται η παραίτηση, για τον καθορισµό των εν γένει δικαστικών 
εξόδων, τα οποία πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του παραιτηθέντος διαδίκου, 
λαµβάνει υπόψη του όλες τις πιο πάνω διατάξεις, τόσο του Κώδικα περί ∆ικηγόρων , 
όσο και του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, µεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 
179, αν κρίνει ότι η ερµηνεία των διατάξεων, οι οποίες ήταν εφαρµοστέες στην 
υπόθεση ήταν ιδιαίτερα δυσχερής κι' αυτό, γιατί ο νόµος δεν διακρίνει, σχετικά µε 
τον χρόνο, που έγινε η παραίτηση, η οποία (όταν πρόκειται για παραίτηση από 
αγωγή), λαµβάνει, συνήθως, χώρα, πριν τη συζήτηση της, οπότε δεν απαιτείται προς 
τούτο και συναίνεση του αντιδίκου, ενώ αν γίνει αργότερα, η παραίτηση αυτή είναι 
απαράδεκτη, αν ο εναγόµενος προβάλει αντίρρηση (294 ΚΠολ∆). Και ναι µεν η 
διάταξη του άρθρου 179 ΚΠολ∆ θέτει ως προϋπόθεση, για συµψηφισµό των 
δικαστικών εξόδων, ιδιαίτερη δυσχέρεια περί την ερµηνεία διατάξεων, που 
"εφαρµόσθηκαν", όµως η διάταξη αυτή αναφέρεται στο "συνήθως συµβαίνον", 
δηλαδή στην περάτωση της δίκης µε οριστική απόφαση. Σε καµιά περίπτωση, όµως, 
ο νοµοθέτης δεν θέλησε να αποκλείσει την εφαρµογή της διατάξεως αυτής και επί 
παραιτήσεως από διαδικαστικής πράξεως, πράγµα το οποίο επιβάλλεται τόσο από την 
αρχή της επιείκειας, που εφαρµόζεται σε όλο το δίκαιο, όσο και στον επιδιωκόµενο 
µε την παραίτηση σκοπό της καταργήσεως των δικών, αφού διαφορετικά και εφόσον 
συντρέχει πράγµατι περίπτωση δυσχερούς ερµηνείας των σχετικών µε την υπόθεση 
διατάξεων, ο διάδικος θα προτιµά τη συνέχιση της δίκης, χάρη του συµψηφισµού των 
δικαστικών εξόδων, αντί της παραιτήσεως και της, εξαιτίας αυτής, πληρωµής όλων 
των µέχρι τότε δικαστικών δαπανών (βλ. σχετ. και Νίκα "ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
∆ΙΚΟΝΟΜΙΑ", έκδ. 2005, τ. ΙΙ, σελ. 765). Αυτά γίνονταν δεκτά και υπό το 
προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, πριν δηλαδή την τροποποίηση του άρθρου 179 
ΚΠολ∆, µε το Ν. 2915/2001 (ΑΠ 892/1983). Όµως και µετά την ως άνω 
τροποποίηση, δεν επήλθε, κατά το κρίσιµο εν προκειµένω σηµείο, ουσιαστική 
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διαφοροποίηση, αφού, για την δυνατότητα συµψηφισµού της δικαστικής δαπάνης, 
αντί για το "υπήρχε εύλογη αµφιβολία", τέθηκε η "ιδιαίτερη δυσχέρεια περί την 
ερµηνεία των κανόνων δικαίου, που εφαρµόσθηκαν". Μάλιστα, υπό το προηγούµενο 
νοµικό καθεστώς, η "εύλογη αµφιβολία" µπορούσε να καταλαµβάνει όχι µόνο 
δυσχέρεια περί την ερµηνεία των εφαρµοστέων διατάξεων, αλλά, γενικά, όλο το 
"φάσµα" της υπόθεσης (νοµικό και πραγµατικό).  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, ο οποίος παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι όροι εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 179, 188, 189, 191, 192, 559 αριθ. 1,  
Κωδ∆ικ: 107, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 46  
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση καταχρηστικότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 638 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος. Στοιχεία ένστασης.  Αναιρετικός 
λόγος σχετιζόµενος µε την αρµοδιότητα του δικαστηρίου. Σύνθεση δικαστηρίου. 
Ένορκες βεβαιώσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.Επιδίκαση σε κάτι που 
δεν ζητήθηκε ή επιδίκαση περισσοτέρων από όσα ζητήθηκαν ή αίτηση αδίκαστη. 
Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ καταχρηστική άσκηση του 
δικαιώµατος υπάρχει, όταν από την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου ή από 
την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε ή από τις περιστάσεις που 
µεσολάβησαν, η εκ των υστέρων άσκηση του δικαιώµατος έρχεται σε προφανή 
αντίθεση προς την ευθύτητα και εντιµότητα, που πρέπει να κρατούν στις συναλλαγές 
ή προς τα επιβαλλόµενα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή προς τον κοινωνικό ή τον 
οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος, έτσι ώστε η ενάσκηση του δικαιώµατος αυτού να 
προσκρούει στις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου 
(ΟλΑΠ 33/2005). Ειδικότερα, στην περίπτωση της µακράς αδράνειας του δικαιούχου 
υπάρχει τέτοια κατάχρηση, εφόσον συντρέχουν πρόσθετα περιστατικά, αναγόµενα 
στον ίδιο χρόνο και στην όλη συµπεριφορά τόσο αυτού, όσο και εκείνου που 
αποκρούει το δικαίωµα, από τα οποία γεννάται στον υπόχρεο η πεποίθηση ότι το 
τελευταίο δεν πρόκειται να ασκηθεί κατ' αυτού, έτσι ώστε η επιδίωξη ανατροπής της 
κατάστασης που δηµιουργήθηκε µε τη µεταγενέστερη άσκησή του, να συνεπάγεται 
επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων 
των άρθρων 281 ΑΚ και 262 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, για την πληρότητα της 
ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος και το παραδεκτό της, από την 
άποψη του χρόνου προβολής της, πρέπει, κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης 
στον πρώτο βαθµό, να προβάλλονται τα περιστατικά που συγκροτούν την κατάχρηση 
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δικαιώµατος, συγχρόνως δε να γίνεται επίκληση από τον ενιστάµενο του γεγονότος, 
ότι τα περιστατικά αυτά καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώµατος και 
να διατυπώνεται αίτηµα απόρριψης της αγωγής, µε την οποία ασκείται το δικαίωµα, 
για την αιτία αυτή (ΟλΑΠ 472/1983). Αν δεν εκτίθενται στην ένσταση τα πραγµατικά 
περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της ένστασης και συγκροτούν την 
κατάχρηση δικαιώµατος, η ένσταση είναι αόριστη και η ποσοτική αυτή αοριστία 
ιδρύει λόγο αναίρεσης από τον αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1330/2002), και 
όχι από τον αριθµό 1 του ίδιου άρθρου 559 του ΚΠολ∆, που δηµιουργεί λόγο 
αναίρεσης στην περίπτωση µόνο της νοµικής αοριστίας της ένστασης, σε συνδυασµό 
µε ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου και όχι δικονοµικού τοιούτου, 
όπως εκείνη του άρθρου 262 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 571/2004).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 5 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο σε 
περίπτωση καθ' ύλην αρµοδιότητας εσφαλµένα δέχτηκε ότι είναι αρµόδιο ή 
αναρµόδιο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 47, σύµφωνα προς τις 
οποίες δεν υπόκεινται σε προσβολή µε ένδικο µέσο απόφαση πρωτοδικείου, 
πολυµελούς ή µονοµελούς, για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρµοδιότητα του 
ειρηνοδικείου, και απόφαση πολυµελούς πρωτοδικείου, για υπόθεση της 
αρµοδιότητας του µονοµελούς. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι ο ανωτέρω λόγος 
αναιρέσεως δηµιουργείται µόνον, όταν υπάρχει σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας 
αναφερόµενο σε παραδοχή καθ' ύλην αρµοδιότητας ή αναρµοδιότητας αυτού του 
ιδίου. Εποµένως, δεν θεµελιώνεται ο λόγος αυτός, όταν το Εφετείο, επιλαµβανόµενο 
εφέσεως που υπάγεται, κατά το άρθρο 19 του ΚΠολ∆ στην καθ' ύλην αρµοδιότητά 
του, κρίνει εσφαλµένως, ότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο που εξέδωσε την 
εκκαλουµένη απόφαση ήταν ή δεν ήταν αρµόδιο καθ' ύλην (ΟλΑΠ 3/1991).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 2 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν 
είχε τη νόµιµη σύνθεση ή έλαβε µέρος στη σύνθεσή του δικαστής, του οποίου είχε 
γίνει δεκτή η εξαίρεση ή κατά του οποίου είχε ασκηθεί αγωγή κακοδικίας. Κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, κακή σύνθεση υπάρχει, όταν στη διάσκεψη για την 
έκδοση της απόφασης συνέπραξαν δικαστές, οι οποίοι δεν έλαβαν µέρος στην 
τελευταία συζήτηση στο ακροατήριο, µετά την οποία εκδίδεται η απόφαση. Εξάλλου, 
όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 300, 301, 304 και 305 ΚΠολ∆ η 
δηµοσίευση της απόφασης, ως τυπική ενέργεια, µπορεί να γίνει από το δικαστήριο 
και µε διαφορετική σύνθεση, δηλαδή και χωρίς τη συµµετοχή των δικαστών που 
συµµετείχαν στη σύνθεση που την εξέδωσε, εφόσον οι δικαστές που έλαβαν µέρος 
στη σύνθεση για τη δηµοσίευση υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠολ∆ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για 
κάθε πλευρά και µόνο, αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την βεβαίωση και αν πρόκειται να δοθούν 
στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας δεν µπορεί να λάβει υπόψη ένορκη 
βεβαίωση, αν δεν αποδεικνύεται ότι αυτή έγινε µετά από νόµιµη κλήτευση του 
αντιδίκου πριν από δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες, εφόσον πρόκειται για 
βεβαίωση στην ηµεδαπή, η κλήτευση δε του αντιδίκου και ο χρόνος αυτής, ο έλεγχος 
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της νοµιµότητας των οποίων ανήκει στο δικαστήριο, πρέπει να αποδεικνύεται από τον 
επικαλούµενο και προσκοµίζοντα την ένορκη βεβαίωση διάδικο. Εποµένως, για να 
είναι ορισµένος ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, όταν 
µε αυτόν προβάλλεται η αιτίαση, ότι δεν λήφθηκε υπόψη η προσκοµισθείσα µε 
επίκληση ένορκη βεβαίωση, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, εκτός των 
άλλων, και ότι κλητεύθηκε ο αντίδικος και προσκοµίστηκε στο δικαστήριο της 
ουσίας η έκθεση επιδόσεως, από την οποία προκύπτει η ηµεροµηνία και ο χρόνος 
κλητεύσεως. Περαιτέρω, για να ιδρυθεί ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ 
λόγος αναιρέσεως για µη λήψη υπόψη από το ∆ικαστήριο της ουσίας ένορκης 
βεβαιώσεως ενώπιον Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου, ως ιδιαίτερου, κατά το άρθρο 
270 ΚΠολ∆ικ αποδεικτικού µέσου, απαιτείται νόµιµη επίκληση αυτού µε τις 
προτάσεις κατά τη συζήτηση, µετά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, και όχι µε την προσθήκη των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου, εκτός εάν 
προσκοµίζεται προς απόκρουση ισχυρισµών, που προβλήθηκαν κατά τη συζήτηση. 
Για να είναι δε νόµιµη η επίκληση αυτή, πρέπει να γίνεται στις προτάσεις αυτές και 
επίκληση των αναγκαίων για το νόµιµο αυτής ως ιδιαιτέρου αποδεικτικού µέσου, 
κατά το άρθρο 270 ΚΠολ∆, στοιχείων, µεταξύ των οποίων και ότι η ένορκη αυτή 
βεβαίωση έγινε ύστερα από νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση, ή, ότι ο τελευταίος παραστάθηκε στη 
συζήτηση της, ώστε η από την έλλειψη της νόµιµης κλητεύσεως ακυρότητα να 
θεραπεύεται. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση, κατά την έννοια της ως άνω 
διάταξης, θεωρείται η αίτηση που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και 
προκαλεί εκκρεµοδικία και όχι αίτηση για παραδοχή ενστάσεων, προτάσεων, 
πραγµατικών ισχυρισµών ή αποδεικτικών µέσων.  
- Από το άρθρο 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν η ίδια η 
απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη η 
εκτέλεσή της ή να εµφανίζεται αβεβαιότητα ως προς την διάπλαση ή διάγνωση που 
έλαβε χώρα και να εµποδίζεται η παραγωγή και η ενέργεια του δεδικασµένου. 
Αντίθετα, δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν η αντίφαση βρίσκεται στις µη επέχουσες 
θέση διατακτικού αιτιολογίες (Ολ.ΑΠ 13/1995). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 262, 304, 305, 559 αριθ. 2, 559 αριθ. 5, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 
11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επαναφορά πραγµάτων - Ανωτέρα βία ή δόλος του αντιδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1155 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επαναφορά των πραγµάτων. Ανωτέρα βία. Αποχή δικηγόρων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 564 παρ.1, 152 παρ.1, 153, 155 
παρ.1, 156 και 158 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο διάδικος, που δεν άσκησε αίτηση 
αναιρέσεως µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την επίδοση της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως, µπορεί, αν η απώλεια της προθεσµίας οφείλεται σε 
ανώτερη βία ή σε δόλο του αντιδίκου του, να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων 
στην προηγούµενη κατάσταση, έτσι ώστε, µε απόφαση του δικαστηρίου, να 
προσδοθεί στην εκπροθέσµως ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως η έννοµη ενέργεια που 
αυτή θα είχε αν ήταν εµπρόθεσµη. Το αίτηµα επαναφοράς υποβάλλεται είτε µε το 
δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως, είτε µε αυτοτελές δικόγραφο, είτε µε τις 
προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, όµως, για την ολοκλήρωση της άσκησης του 
αιτήµατος επαναφοράς των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση δεν αρκεί η, 
εντός των τριάντα ηµερών από την άρση της ανώτερης βίας ή τη γνώση του δόλου 
του αντιδίκου που αποτελούν την προθεσµία υποβολής του (ΚΠολ∆ 153), κατάθεση 
του σχετικού δικογράφου στη γραµµατεία του αρµοδίου δικαστηρίου, αλλά 
απαιτείται και η επίδοση του δικογράφου στον αντίδικο του αιτούντος (ΚΠολ∆ 155 
παρ.1, 215 παρ.1, 217). Εάν δεν τηρηθεί η προθεσµία αυτή, το αίτηµα επαναφοράς 
είναι απαράδεκτο (ΑΠ 2064/2009, ΑΠ 376/2008, ΑΠ 205/2003). Ως ανώτερη βία, 
κατά την έννοια του άρθρου 152 παρ.1 ΚΠολ∆, θεωρείται κάθε γεγονός, το οποίο 
αντικειµενικώς καθιστά αδύνατη την τήρηση κάποιας δικονοµικής προθεσµίας και, 
σε συγκεκριµένη περίπτωση, είναι απρόβλεπτο και µη δυνάµενο να αποτραπεί ακόµη 
και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης. Η ύπαρξη παντός πταίσµατος 
κατά την απώλεια µιας δικονοµικής προθεσµίας (ΚΠολ∆ 152 παρ.2), ακόµη και 
ελαφριάς αµέλειας του διαδίκου, του πληρεξούσιου δικηγόρου ή του νόµιµου 
αντιπροσώπου αυτού, αποκλείει το χαρακτηρισµό κάποιου διακωλυτικού γεγονότος 
ως ανώτερης βίας (ΑΠ 518/2010). Περίπτωση ανώτερης βίας δεν συνιστά άνευ 
ετέρου η αποχή των δικηγόρων από την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν 
από το δηµόσιο λειτούργηµα, το οποίο ασκούν (άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 "περί 
του Κώδικος των ∆ικηγόρων"), παρά µόνον εφ' όσον συντρέχουν πρόσθετες, 
ιδιαίτερες περιστάσεις. ∆ιότι, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στο διάδικο η παράσταση 
και διενέργεια πράξεως χωρίς δικηγόρο, ενώπιον παντός δικαστηρίου ή δικαστικής 
υπηρεσίας, για την αποτροπή επικειµένου κινδύνου, ιδίως για την άσκηση ενδίκων 
µέσων και τη διακοπή παραγραφής (άρθρο 39 παρ.3 περ. γ' του ν.δ. 3026/1954, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 1366/1983), οπότε η τυχόν αποχή των 
δικηγόρων από την άσκηση καθηκόντων ενώπιον δικαστικών αρχών δεν επηρεάζει 
τον επιµελή διάδικο από την τήρηση της νόµιµης προθεσµίας για την άσκηση 
αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 2077/1986), δυνάµενο να καταθέσει αυτοπροσώπως το 
σχετικό δικόγραφο (στου οποίου τη σύνταξη, που δεν αποτελεί διαδικαστική πράξη, ο 
δικηγόρος δεν κωλύεται εκ της αποχής) και επιφυλασσόµενο να το συµπληρώσει µε 
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πρόσθετους λόγους. Και, περαιτέρω, η άσκηση του δικαιώµατος αποχής των 
δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, ακόµη και όταν δεν αποβλέπει µόνο στην 
εξυπηρέτηση των κλαδικών τους συµφερόντων, αλλά στοχεύει, κατά τις συλλογικές 
τους εκτιµήσεις, στην προαγωγή ευγενών πολιτικών στόχων, όπως η βελτίωση του 
συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης, δεν εξικνείται µέχρι τη µαταίωση του 
δικαιώµατος των πολιτών για την παροχή δικαστικής προστασίας. Γι' αυτό και σε 
επείγουσες περιπτώσεις, όπως είναι εµπειρικώς γνωστό στο χώρο λειτουργίας της 
δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια της αποχής χορηγείται από το αρµόδιο όργανο του 
οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου ειδική άδεια σε δικηγόρους για την επιχείρηση 
πράξεων προς αποτροπή της απώλειας δικονοµικών προθεσµιών ή της συµπλήρωσης 
του χρόνου παραγραφής. Ως εκ τούτου, για να θεωρηθεί η αποχή των δικηγόρων ως 
ανώτερη βία, που οδήγησε στην απώλεια προθεσµίας ασκήσεως ενδίκου µέσου, 
πρέπει ο διάδικος, που ζητεί την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη 
κατάσταση, να επικαλείται και αποδεικνύει αφ' ενός ότι αυτός βρισκόταν σε απόλυτη 
αδυναµία να το ασκήσει αυτοπροσώπως µέσα στη νόµιµη προθεσµία και αφ' ετέρου 
ότι ο δικηγόρος του ζήτησε την παροχή αδείας από τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο, 
αλλά έτυχε αρνητικής απαντήσεως.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 152, 153, 155, 156, 564, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδειξη εγγράφων - Αόριστη αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 963 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηµα επίδειξης εγγράφων. Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 450 § 2 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι εκείνος που ζητά την 
επίδειξη αποδεικτικού εγγράφου κατά τη διάρκεια εκκρεµούς δίκης οφείλει- για να 
είναι ορισµένο το αίτηµά του πλην άλλων, να καθορίσει και το περιεχόµενο του 
αιτουµένου εγγράφου (ΑΠ 1701/2007, ΑΠ 508/1993, ΑΠ 448/1975).  
- Mε το άρθρο 559 αριθµ. 11 εδ.α ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψιν αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, για να δηµιουργείται λόγος 
αναιρέσεως, πρέπει το δικαστήριο να έχει εκτιµήσει τα ανεπίτρεπτα µέσα για την 
απόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού, ο οποίος είναι αφενός µεν ουσιώδης, αφετέρου δε 
αµφισβητούµενος µεταξύ των διαδίκων (πρβλ. ΑΠ 1243/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 450, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Επίδοση δικογράφου - Επίδοση δικογράφου σε νοµικό πρόσωπο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1663 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε υπό εκκαθάριση ανώνυµη εταιρεία. 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 
του απολειπόµενου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα 
και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς 
όλους τους διαδίκους. Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 124 παρ. 2, 126 παρ. 1 
εδ. δ' , 128, 129 και 139 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι για να είναι έγκυρη η επίδοση 
εγγράφου σε νοµικό πρόσωπο, όπως είναι η ανώνυµη εταιρεία, πρέπει τούτο να 
παραδοθεί στον κατά το νόµο ή το καταστατικό εκπρόσωπο του, είτε στην κατοικία 
του, είτε στο κατάστηµα, γραφείο ή εργαστήριο του νοµικού προσώπου. Αν ο άνω 
εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου δεν βρίσκεται στην κατοικία του ή στο 
κατάστηµα κλπ του νοµικού προσώπου, το έγγραφο παραδίδεται στην πρώτη 
περίπτωση σε ένα από τους συγγενείς, υπηρέτες ή άλλους που συνοικούν µε τον 
παραλήπτη και στη δεύτερη περίπτωση στο διευθυντή του καταστήµατος, του 
γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε ένα από τους συνεταίρους, συνεργάτες, 
υπαλλήλους ή υπηρέτες. Αν κανένα από τα προαναφερόµενα πρόσωπα δεν βρίσκεται 
στην κατοικία ή το κατάστηµα κλπ γίνεται θυροκόλληση του προς επίδοση εγγράφου 
και τηρούνται περαιτέρω οι διατυπώσεις της παρ. 4 του άρθρου 128 ΚΠολ∆.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 48, 48α και 49 του Ν 2190/1920, 
όπως ίσχυαν πριν την αντικατάσταση τους αντίστοιχα µε τις διατάξεις των άρθρων 
56,57 και 58 του ν. 3604/2007 και 72, 73 και 74 ΑΚ, προκύπτει ότι η ανώνυµη 
εταιρία (που αποτελεί νοµικό πρόσωπο) λύεται µε διοικητική ανάκληση της αδείας 
συστάσεως σε περίπτωση µη υποβολής προς το Υπουργείο Εµπορίου των κατά τον 
νόµο και το καταστατικό αυτής ισολογισµών τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών, 
εγκεκριµένων από τις γενικές αυτών συνελεύσεις. Από τότε βρίσκεται στο στάδιο της 
εκκαθαρίσεως, µέχρι δε να περατωθεί το στάδιο αυτό θεωρείται ότι υπάρχει το 
νοµικό της πρόσωπο, διοικούµενο από τους εκκαθαριστές που διορίζονται είτε από τη 
γενική συνέλευση είτε από τον Υπουργό Εµπορίου σε περίπτωση που η γενική 
συνέλευση δεν ορίσει εκκαθαριστές εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως της 
ανακλητικής απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 72, 73, 74,  
ΚΠολ∆: 124, 126, 128, 129, 139, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 48, 48α, 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  



 

[107] 
 

 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση µε θυροκόλληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1099 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση µε θυροκόλληση. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 128 παρ. 1 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το 
άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3994/2011: "Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία 
του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους συγγενείς ή υπηρέτες που 
συνοικούν µαζί του. Αν απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται 
σε έναν από τους άλλους ενήλικους συνοίκους που έχουν συνείδηση των πράξεων 
τους και δεν συµµετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφεροµένου". Κατά δε την 
παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 
12 παρ. 2 του ν. 3994/2011: "Αν κανείς από όσους αναφέρονται στην παράγραφο 1 
δεν βρίσκεται στην κατοικία, α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της 
κατοικίας και σε ενσφράγιστο φάκελο, επί του οποίου θα υπάρχουν µόνο τα στοιχεία 
του δικαστικού επιµελητή και του προς όν η επίδοση, µπροστά σε ένα µάρτυρα. Σε 
περιπτώσεις πολυκατοικιών οι οποίες είναι κλειστές και δεν είναι δυνατόν να 
κολληθεί το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, η επικόλληση µπορεί να γίνεται κατά 
τα ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, β) το αργότερο την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που 
συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταµένου του 
αστυνοµικού τµήµατος ή σταθµού της περιφέρειας της κατοικίας και, αν λείπει ο 
προϊστάµενος, στον αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του 
αστυνοµικού καταστήµατος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται 
µε απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της επίδοσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την 
ηµεροµηνία, που έγινε η παράδοση, και το ονοµατεπώνυµο, καθώς και την ιδιότητα 
εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη 
σφραγίζει µε την υπηρεσιακή σφραγίδα, γ) το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 
από την παράδοση, εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να 
ταχυδροµήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση 
στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση 
της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, η ηµεροµηνία της θυροκόλλησης, η 
αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ηµεροµηνία της παράδοσης 
...".  
- Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 576 ΚΠολ∆, εάν κατά τη συζήτηση της 
αναίρεσης δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει 
ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν ο 
απολειπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την 
υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος 
του απολειπόµενου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο τελευταίος 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε 
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καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει 
απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα 
κλήτευση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 128, 242, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 351 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής. Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης 
αναίρεσης..  
- Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 576 ΚΠολ∆ εάν κατά τη συζήτηση, της 
αναίρεσης δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπου που 
ορίζει ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως, 
αν ο απολειπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκαίρως τη συζήτηση οπότε συζητεί την 
υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος 
του απολειποµένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο τελευταίος 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε 
καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει 
απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.  
- Κατά το άρθρο 135 ΚΠολ∆ αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση 
διαµονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες από τις 
οποίες η µία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, 
διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα ύστερα από υπόδειξη του 
Εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση περίληψης του δικογράφου που 
κοινοποιήθηκε. Κατά δε το άρθρο 134 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, η επίδοση γίνεται 
στον Εισαγγελέα του ∆ικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη 
ή σ' αυτό που εξέδωσε την απόφαση και για δίκες στο Ειρηνοδικείο στον Εισαγγελέα 
του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Ειρηνοδικείο. Όπως 
προκύπτει από τις άνω διατάξεις η επίδοση της αίτησης αναίρεσης και της κλήσεως 
για συζήτηση για άγνωστης διαµονής αναιρεσίβλητο γίνεται στον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 134, 135, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επίδοση δικογράφου - Επίδοση στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 126 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση στο ∆ηµόσιο. Παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου. Κήρυξη ή µη 
ακυρότητας, εκπτώσεως ή απαραδέκτου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 126 παρ. 1 εδ. ε' ΚΠολ∆ η επίδοση για το ∆ηµόσιο γίνεται σε 
εκείνους που το εκπροσωπούν σύµφωνα µε το νόµο. Κατά το άρθρο 85 παρ. 1 του 
ΚΕ∆Ε (Ν∆/γµα 356/1974), επί δικών του νοµοθετήµατος αυτού το δηµόσιο 
εκπροσωπεί ο διευθυντής του δηµόσιου ταµείου, κατά του οποίου στρέφεται και 
κοινοποιείται κάθε δικόγραφο µε ποινή απαραδέκτου. Σε κάθε, όµως, περίπτωση, µε 
την ίδια ως άνω κύρωση, απαιτείται κοινοποίηση του δικογράφου και στον Υπουργό 
των Οικονοµικών. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 5 του "Κώδικος Νόµων περί δικών του 
∆ηµοσίου" (∆ιάταγµα 26.6/10.7.1944), "µόνον αι προς τον Υπουργόν Οικονοµικών 
κατά τας διατάξεις του από 24/28 Μαρτίου 1867 ν.ΡλΡ γενόµεναι κοινοποιήσεις 
οποιουδήποτε δικογράφου επί δικών του ∆ηµοσίου παράγουσι εννόµους συνεπείας. Η 
διάταξις εφαρµόζεται και όταν το ∆ηµόσιον εκπροσωπείται δικαστικώς εκ µέρους 
των διευθυντών ταµείων ή οικονοµικών εφόρων ή τελωνών ή ετέρου οποιουδήποτε 
κρατικού οργάνου, της προς τον Υπουργό Οικονοµικών επιδόσεως απαιτουµένης και 
τότε ως προσθέτου τοιαύτης, επί συνεπεία ακυρότητος αυτεπαγγέλτως 
εξεταζοµένης". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, για να είναι έγκυρη η επίδοση 
προς το ∆ηµόσιο του σχετικού δικογράφου, πρέπει να γίνει, µε ποινή απαραδέκτου 
στις δίκες του ΚΕ∆Ε, ακυρότητας δε στις λοιπές, τόσον στον Υπουργό Οικονοµικών, 
όσο και στο αρµόδιο όργανο και τούτο για µεγαλύτερη εξασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν επιδοθεί το 
δικόγραφο και στον Υπουργό Οικονοµικών, η επίδοση δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν 
παράγει έννοµες συνέπειες, µε αποτέλεσµα, ανεξαρτήτως βλάβης του ∆ηµοσίου, να 
επέρχεται απαράδεκτο ή ακυρότητα, η οποία εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το 
∆ικαστήριο (ΟλΑΠ 34/1988, ΑΕ∆ 27/04). Οι διατάξεις αυτές δεν παραβιάζουν την 
αρχή της αναλογικότητας και δεν αντίκεινται στα άρθρα 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, 
6 παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 της ΕΣ∆Α (βλ. Α.Ε.∆. 27/2004, ΑΠ 
1058/2009). Κατ' ακολουθίαν, το Εφετείο το οποίο µε την προσβαλλόµενη απόφαση 
του απέρριψε κατ' ουσίαν την έφεση που είχε ασκήσει η αναιρεσείουσα κατά της υπ' 
αριθµ. 1425/2008 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία 
είχαν απορριφθεί οι από 31-5-2007 και 6-7-2007 αγωγές της αναιρεσείουσας για 
αναγνώριση της ακυρότητας απολύσεως αυτής και καταβολής αποζηµιώσεως λόγω 
απολύσεως, ως απαράδεκτες, λόγω µη κοινοποιήσεως αυτών και στον Υπουργό 
Οικονοµικών εντός της προβλεπόµενης από το νόµο νόµιµης προθεσµίας για την 
άσκηση τους, µε την αιτιολογία ότι, εφόσον καµία από τις ένδικες αγωγές δεν 
επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονοµικών µέχρι τη συζήτηση στο πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο (23-1-2008) όπως απαιτείται για το έγκυρο αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 
6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3198/1955, οι επιδόσεις αυτών που έγιναν µόνο στον Υπουργό 
Εξωτερικών είναι άκυρες. Έτσι αφού η επίδοση των δικογράφων των κρινόµενων 
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αγωγών δεν έγινε εγκύρως και νόµιµα στο αναιρεσίβλητο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε 
επίδοση στον Υπουργό Οικονοµικών, δεν επήλθε διακοπή των προβλεποµένων από 
το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του ν. 3198/1955 προθεσµιών, ακόµη και µε την εκδοχή ότι 
οι προθεσµίες αυτές ανεστάλησαν µέχρι τον Απρίλιο του 2007, όπως εκθέτει η 
ενάγουσα στην αγωγή της γιατί απετράπη να ασκήσει τα σχετικά δικαιώµατα της 
δολίως.  
- Το δικαίωµα της αναιρεσείουσας για αναγνώριση της ακυρότητας της ένδικης 
καταγγελίας και καταβολής αποζηµιώσεως αποσβέστηκε λόγω παρελεύσεως της 
προβλεπόµενης από τις ως άνω διατάξεις τρίµηνης και εξάµηνης προθεσµίας 
αντίστοιχα. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν ο κανόνας αυτός του ουσιαστικού δικαίου δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί 
ενώ δεν έπρεπε καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για κήρυξη ή µη 
ακυρότητας, εκπτώσεως ή απαραδέκτου, ιδρύεται µόνον όταν η πληµµέλεια 
αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα, που προέρχεται 
από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως και όχι διατάξεως ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως, αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού και γι' αυτό προϋποθέτει κρίση επί της ουσίας και δεν ιδρύεται, όταν η 
έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντίφαση των αιτιολογιών αναφέρονται στη σκέψη της 
απόφασης µε την οποία η αγωγή κρίθηκε νόµιµη, στηριζόµενη σε ορισµένες διατάξεις 
ή µη νόµιµη ή απαράδεκτη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 126, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19,  
ΚΕ∆Ε: 85, 
Σ: 25, 
ΕΣ∆Α: 6, 8, 9, 10,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2012, σελίδα 1567  
 
Έφεση - Ερηµοδικία του εκκαλούντος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 956 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερηµοδικία εκκαλούντος στην κατ΄ έφεση δίκη. Μισθωτικές διαφορές. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 280 παρ. 2 ΚΠολ∆, που, κατ΄ άρθρο 524 παρ. 1 
ΚΠολ∆, εφαρµόζεται και στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης, προκύπτει ότι ο 
διάδικος, που εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης και 
υποβάλλει µόνο αίτηµα αναβολής, χωρίς να απαντά στην ουσία, θεωρείται ότι δεν 
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εµφανίζεται και ότι δεν µετέχει προσηκόντως στη συζήτηση, εφόσον το ∆ικαστήριο 
απορρίψει το αίτηµα αναβολής και προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης (ΑΠ 
102/2011, 244/2011, ΑΠ 839/2010).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 524 παρ. 3 και 272 ΚΠολ∆, όπως το 
πρώτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 44 του Ν. 3994/2011 και το δεύτερο τέθηκε µε 
το άρθρο 30 του ιδίου ως άνω νόµου, προκύπτει ότι αν η συζήτηση της έφεσης 
επισπεύδεται από τον εκκαλούντα και αυτός δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση ή 
εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος σ΄ αυτή κανονικά, το δικαστήριο συζητεί την 
υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την έφεση. Η απόρριψη της έφεσης λόγω της 
ερηµοδικίας του εκκαλούντος, γίνεται κατ΄ ουσίαν και όχι κατά τύπους διότι, παρόλο 
που στην πραγµατικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό 
και τη βασιµότητά τους, θεωρούνται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και 
για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η 
δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους (ΑΠ 1025/2010, ΑΠ 
613/2009, ΑΠ 1047/2009). Επί ερηµοδικίας δε του εκκαλούντος, ανεξάρτητα αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ελλείπει κάποια από τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της 
έφεσης, η έφεση απορρίπτεται κατ΄ ουσίαν, διότι προηγείται η εξέταση της παρουσίας 
ή απουσίας του διαδίκου και ακολουθεί η εξέταση των διαδικαστικών προϋποθέσεων, 
µεταξύ των οποίων και το εµπρόθεσµο ή µη της άσκησής της (ΑΠ 1487/1997 Ελ∆νη 
52.222, ΕφΑθ 2690/1999 Ελ∆νη 41.1408, Β. Βαθρακοκοίλη ΕρµΚΠολ∆ τοµ. Γ'άρθρ. 
532 σηµ. 12 και συµπληρωµατικός έκδ. 2001, άρθρ. 524 σηµ. 13, βλ. όµως και αντιθ. 
ΕφΠειρ. 470/2003 Αρµ. 2004 582). Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και στις 
διαφορές που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ. ΚΠολ∆ 
(µισθωτικές διαφορές και διαφορές µεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαµερισµάτων από 
τη σχέση της οροφοκτησίας), ενόψει της διάταξης του άρθρου 591 παρ. 1 ΚΠολ∆ και 
της ειδικής πρόβλεψης του άρθρου 654 παρ. 2 εδ. β' του ίδιου Κώδικα, για την τύχη 
της ερηµοδικίας του εκκαλούντος στην ενώπιον του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου 
συζήτηση κατά την υπόψη ειδική διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 272, 280, 524, 647 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1326 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ΄έφεση δίκη. Επαναφορά των πραγµάτων 
στην προτέρα κατάσταση. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη 
των αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 516, 523 και 527 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο 
πρωτοδίκως νικήσας ενάγων δικαιούται, ως εφεσίβλητος, να προβάλει στην κατ' 
έφεση δίκη πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι δεν προτάθηκαν πρωτοδίκως, προς 
υπεράσπιση κατά της εφέσεως. Πλην όµως, την ευχέρεια αυτήν έχει, όταν προβάλλει 
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τούτους κατά την πρώτη συζήτηση της εφέσεως, δεν δύναται δε να προβάλλει τους 
ισχυρισµούς αυτούς σε µεταγενέστερες συζητήσεις, οι οποίες γίνονται κατόπιν 
αποφάσεως η οποία εκδίδεται από το Εφετείο επί της εφέσεως και µε την οποία 
τάσσονται αποδείξεις, αδιαφόρως εξαφανίσεως ή µη της πρωτόδικης αποφάσεως, 
καθόσον διαφορετικά, η εφαρµογή της ως άνω αρχής θα εξηρτάτο από το τυχαίο 
περιστατικό της εξαφανίσεως της εκκαλουµένης όταν τάσσονται αποδείξεις, 
δεδοµένου ότι, όταν το Εφετείο τάσσσει αποδείξεις, µπορεί να µην εξαφανίσει την 
εκκαλουµένη. Στις µεταγενέστερες της πρώτης συζητήσεις επί της εφέσεως, µπορεί ο 
εφεσίβλητος να προβάλει νέους πραγµατικούς ισχυρισµούς, µόνον εφόσον 
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 269 ΚΠολ∆.  
- Κοινά την διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, άν αναιρεθεί η απόφαση, οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αναιρεθείσα 
απόφαση και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτήν ακυρώνεται µόνον εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Το στάδιο από το 
οποίο αρχίζει η διαδικασία αυτή προσδιορίζεται από την ως άνω διάταξη. Κατ' αρχήν 
δηλαδή, οι διάδικοι επανέρχονται δικονοµικώς στην κατά τον χρόνο της τελευταίας 
συζητήσεως υπάρχουσα κατάσταση. Η πριν από την αναιρεθείσα απόφαση 
διαδικασία ενώπιον του εκδόσαντος αυτήν δικαστηρίου ακυρώνεται µόνον εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Εποµένως, από τον 
προσδιορισµό σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση του σηµείου εκκινήσεως της 
διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου της παραποµπής καθορίζονται και οι 
δικονοµικές δυνατότητες αφ' ενός των διαδίκων (π.χ. για την προβολή νέων 
ισχυρισµών, την διεξαγωγή νέων αποδείξεων, την άσκηση αντεφέσεως κ.ο.κ.) και αφ' 
ετέρου του δικαστηρίου. Η προβολή νέων πραγµατικών ισχυρισµών, ως και η 
επίκληση και προσαγωγή νέων αποδείξεων κρίνονται κατά τις γενικές διατάξεις περί 
εφέσεως (άρθρα 527 και 529 ΚΠολ∆). Το ίδιο ισχύει και για την προβολή προσθέτων 
λόγων εφέσεως και για την άσκηση αντεφέσεως, εφόσον η ενώπιον του δικαστηρίου 
της παραποµπής συζήτηση είναι η πρώτη και υπάρχει η νόµιµη προθεσµία. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε την δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων και κατά τον αριθµό 13 του ιδίου άρθρου αναίρεση επιτρέπεται, 
αν το δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος 
της αποδείξεως. Εξ άλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 441 ΚΠολ∆, "1. Τα 
έγγραφα που συντάσσονται σύµφωνα µε τα άρθρα 438 και 439 για τη σύσταση ή τη 
βεβαίωση δικαιοπραξίας αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς το 
περιεχόµενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των µερών επιτρέπεται όµως 
ανταπόδειξη. 2. Όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 ισχύουν και για όσα αναφέρονται 
αφηγηµατικά στο έγγραφο, εφόσον έχουν άµεση σχέση µε το κύριο αντικείµενο του 
εγγράφου. Όσα δεν έχουν άµεση σχέση θεωρούνται ως αρχή έγγραφης απόδειξης". 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 516, 523, 527, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 13, 579,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2809 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση. Αναγκαστική οµοδικία. Έφεση. Ανακοπή ερηµοδικίας. 
- Στην περίπτωση του άρθρου 83 ΚΠολ∆ ο νόµος µεταχειρίζεται τον παρεµβάντα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας, ως αναγκαίο οµόδικο του διαδίκου, υπέρ του οποίου 
παρεµβαίνει, απαλλασσόµενο από τη διαδικαστική κηδεµονία του συµµάχου του 
διαδίκου (βλ. Κ. Κεραµέα, Αστικό δικονοµικό δίκαιο, Γενικό µέρος (1986) σ. 272) µε 
όλες τις παρεχόµενες εκτεταµένες δικονοµικές εξουσίες ενός αναγκαίου οµοδίκου. 
Με την άσκηση της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, ο παρεµβαίνων, χωρίς να 
εισάγει στη δίκη µία νέα έννοµη σχέση, αντιδικεί για την ήδη εκκρεµή έννοµη σχέση, 
η διάγνωση της οποίας επισύρει την επέκταση της ισχύος της απόφασης. Η 
ασκούµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΠολ∆ (αυτοτελής) πρόσθετη 
παρέµβαση, δηµιουργεί περιορισµένου περιεχοµένου επιγενόµενη αναγκαία οµοδικία 
του παρεµβαίνοντος µε τον υπέρ ου η παρέµβαση, στο µέτρο που ο παρεµβαίνων 
θεωρείται ως κατά πλάσµα δικαίου αναγκαίος οµόδικος µε τις παρεχόµενες 
δικονοµικές εξουσίες αυτού, χωρίς όµως να έχει στη διάθεση του διαδικαστικές 
ευχέρειες που προσιδιάζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του κυρίου διαδίκου. 
Εποµένως, µεταξύ του προσθέτως πρωτοδίκως παρεµβάντος και του υπέρ ου αυτός 
παρενέβη δηµιουργείται, κατά την ορθότερα άποψη, σχέση αναγκαστικής οµοδικίας, 
σύµφωνα µε την κρατούσα σχετικώς στην νοµολογία άποψη.  
- Όπως όµως προκύπτει από τις συνδυαζόµενες διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 1, 3 
και 4 και 517 ΚΠολ∆, η έφεση ναι µεν πρέπει σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας 
να απευθύνεται εναντίον όλων των οµοδίκων που υπήρξαν διάδικοι στον πρώτο 
βαθµό ή των κληρονόµων τους, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ωστόσο, ως 
οµόδικοι, που νοµιµοποιούνται παθητικώς στην κατ΄ έφεση δίκη, νοούνται µόνον οι 
αντίδικοι του εκκαλούντος στον πρώτο βαθµό και όχι και οι δικοί του οµόδικοι, αφού 
µε διαφορετική εκδοχή ο αναγκαίος στον πρώτο βαθµό οµόδικος του εκκαλούντος θα 
είναι στο δεύτερο βαθµό εφεσίβλητος και συγχρόνως, κατά τρόπο λογικώς και 
νοµικώς ανακόλουθο, συνεκκαλών, δεδοµένου ότι η άσκηση ενδίκων µέσων από 
οποιονδήποτε των οµοδίκων έχει αποτελέσµατα και για τους λοιπούς (ΟλΑΠ 63/1981 
∆ 1981. 314), οι οποίοι πρέπει γι΄ αυτό να καλούνται στη συζήτηση των ενδίκων 
µέσων (ΑΠ 82/1981, ∆ 1981. 420, Μητσόπουλος, ∆ 1979. 201/202). Εξαίρεση 
γίνεται δεκτή και η έφεση παραδεκτώς απευθύνεται και κατά των αναγκαίων 
οµοδίκων του εκκαλούντος, όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις, όπως στη δίκη 
διανοµής. 
- Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 502 ΚΠολ∆ όποιος άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα της ανακοπής του διαδίκου υπέρ του 
οποίου έχει παρέµβει. Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο προσθέτως 
παρεµβαίνων έχει τη δυνατότητα να ασκήσει πλαγιαστικώς το δικαίωµα ανακοπής 
του διαδίκου υπέρ του οποίου η παρέµβαση (Β. Βαθρακοκοίλη Κώδικας Πολιτικής 
∆ικονοµίας υπ΄ άρθρο 502, αριθ. 13, σελ. 130). 
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Από τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 
Συµβάσεως για τα δικαιώµατα του Ανθρώπου, κυρωθείσης µε το ν.δ. 53/1974 και 110 
ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 80, 82, 83, 502 παρ. 3, 516 παρ. 1, 542 
παρ. 1 και 556 παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι επί απλής προσθέτου παρεµβάσεως ο 
υπέρ ου πυτή κύριος διάδικος εξακολουθεί να είναι υποκείµενο της έννοµης σχέσεως 
της δίκης και µετά την άσκηση της παρεµβάσεως, πλην της περιπτώσεως συνδροµής 
των προϋποθέσεων του άρθρου 85 ιδίου Κωδικός, επί ενδίκων δε µέσων τα οποία 
ασκεί, αν αυτός αδρανεί, προς το συµφέρον του ο προσθέτως υπέρ αυτού παρεµβάς, ο 
εν λόγω κύριος διάδικος καταλαµβάνει αντιστοίχως την θέση του ασκούντος αυτό και 
συνεπώς πρέπει να καλείται προς συµµετοχή στην συζήτηση, εφόσον αυτή δεν 
επισπεύδεται από τον ίδιο (ΑΠ 1224/2003 ΧΡΙ∆ 2004/628, ΑΠ 1127/1998, ΑΠ 
1248/1998). Η ανακοπή ερηµοδικίας του απλού οµοδίκου απευθύνεται κατά του 
αντιδίκου του χωρίς να απαιτείται η κλήτευση των άλλων οµοδίκων, εκτός αν το 
δικαστήριο διατάξει αυτή, ενώ επί αναγκαστικής οµοδικίας η ανακοπή ερηµοδικίας 
δεν απευθύνεται κατά των αναγκαίων οµοδίκων του ανακόπτοντος, αλλ΄ αυτοί 
κλητεύονται απλώς να παρασταθούν κατά την συζήτηση. Εποµένως, η ανακοπή 
ερηµοδικίας, τόσο στην απλή όσο και στην αναγκαστική οµοδικία, όταν στρέφεται 
κατά οµοδίκου του ανακόπτοντος είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (βλ. ΕφΠατρ 
136/2003 ΑΧΑΝΟΜ 2004. 214, ΕφΑθ 8242/99 ο.π. Βαθρακοκοίλης, (έκδ. 1995), Γ 
τόµ. παρ. 6, σελ. 128-129). 
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 503 παρ. 1 και 518 παρ. 2 του αυτού Κώδικα, αν ο 
διάδικος που δικάσθηκε ερήµην διαµένει στην Ελλάδα, η προθεσµία ανακοπής είναι 
δεκαπέντε ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως, αν δε δεν επιδοθεί η 
απόφαση, η προθεσµία της εφέσεως είναι τρία χρόνια, που αρχίζουν από την 
δηµοσίευση της αποφάσεως που περατώνει την δίκη (ΑΠ 1534/2005). Η προθεσµία 
αυτή, στην περίπτωση της απλής οµοδικίας, αρχίζει από την επίδοση σε καθένα από 
τους απλούς οµοδίκους της αποφάσεως. Εποµένως, στην περίπτωση της 
αναγκαστικής οµοδικίας για την έναρξη του υπολογισµού της δεκαπενθήµερης 
προθεσµίας του προαναφεροµένου άρθρου 503 παρ. 1 ΚΠολ∆ αρκεί η επίδοση της 
ερήµην αποφάσεως σε ένα των αναγκαίων οµοδίκων (Β. Βαθρακοκοίλη ο.π. αριθ. 4, 
σελ. 128).   Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 505 παρ. 2 και 509 ΚΠολ∆, 
εξ άλλου, προκύπτει, ότι ο διάδικος που δικάσθηκε ερήµην είναι υποχρεωµένος για το 
παραδεκτό της ασκούµενης απ΄ αυτόν ανακοπής ερηµοδικίας, να προκαταβάλει στην 
γραµµατεία του δικαστηρίου κατά την κατάθεση της ανακοπής του το παράβολο που 
όρισε η ανακοπτόµενη απόφαση (ΑΠ 1177/2005 ΧρΙ∆ 2006/142), από δε την διάταξη 
του άνω άρθρου 509 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 17 του Ν. 
2207/1994, προκύπτει ότι αν η ανακοπή ερηµοδικίας ασκήθηκε νοµοτύπως και 
εµπροθέσµως το δικαστήριο προβαίνει στην έρευνα των λόγων της και αν 
πιθανολογεί ότι είναι βάσιµοι, εξαφανίζει την ανακοπτόµενη απόφαση, διατάσσει την 
επιστροφή του παραβόλου και προχωρεί στην εξέταση της διαφοράς. ∆ιαφορετικά 
απορρίπτει την ανακοπή, αν, δηλαδή, δεν ασκήθηκε νοµοτύπως και εµπροθέσµως ή 
αν δεν πιθανολογείται η βασιµότητα των λόγων της και διατάσσει την εισαγωγή του 
παραβόλου στο ∆ηµόσιο Ταµείο. Η απόδειξη των λόγων της ανακοπής γίνεται 
προαποδεικτικώς µε βάση τα στοιχεία, που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
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διάδικοι, κατά πιθανολόγηση. Συνεπώς κατ΄ άρθρο 347 ΚΠολ∆ λαµβάνεται ελεύθερα 
υπ΄ όψιν από το δικαστήριο κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσον και πέραν των 
αναφεροµένων στο άρθρο 339 ΚΠολ∆ ή µη πληρούντα τους όρους του νόµου µέσα 
(βλ. σχ. ΑΠ 904/2002 Ελ∆νη 44.1284, ΑΠ 739/1988 ΕΕΝ 1989.384, Εφθεσ 184/1999 
Ελ∆νη 40.1389, Γ. ∆ιαµαντόπουλου: Η ανώτερη βία ως λόγος ανακοπής ερηµοδικίας 
1997 σελ. 159 επ., Νίκα: Η απόδειξη στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ∆8 
(1977), 623, 629-630). Από τις διατάξεις αυτές, και µε στόχο την ταχύτητα στην 
απονοµή της δικαιοσύνης, συνάγεται ότι το ∆ικαστήριο αποφαίνεται για την 
ουσιαστική βασιµότητα των λόγων της ανακοπής ερηµοδικίας αµέσως µε την ίδια 
απόφαση µε την οποία θα κρίνει και το τύποις παραδεκτό και νόµω βάσιµο της 
ανακοπής (βλ. Βαθρακοκοίλη ΚΠολ∆ Ερµηνευτική Νοµολογία και Ανάλυση αρθ. 
509 αρ. 1), αρκούµενο, κατά τα αµέσως ανωτέρω, σε πιθανολόγηση, για την 
διαµόρφωση της οποίας δεν είναι υποχρεωµένο να διατάξει την διεξαγωγή 
αποδείξεων (ΚΠολ∆ 347). Η ουσιαστική βασιµότητα των επικαλουµένων λόγων προς 
θεµελίωση λόγων της ανακοπής ερηµοδικίας θα διαγνωσθεί µε βάση τα στοιχεία που 
επικαλούνται και προσκοµίζουν προαποδεικτικώς οι διάδικοι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 76, 80, 82, 83, 347, 502, 503, 516, 517, 542, 556, 
∆ηµοσίευση: Ελλ∆νη 2011, σελίδα 181  
 
Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1357 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση. Επίδοση. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά µεν το άρθρο 82 εδαφ. γ' ΚΠολ∆, αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται 
στους κύριους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σ' 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 αίτησης 
αναίρεσης πρέπει να επιδίδεται και σ' εκείνον, που είχε στη δίκη επί της ουσίας, από 
την οποία προήλθε η προσβαλλόµενη απόφαση, την ιδιότητα του προσθέτως 
παρεµβαίνοντος, υπέρ κάποιου από τους κύριους διαδίκους, για να ενηµερώνεται 
αυτός ως προς την εξέλιξη της δίκης που ανοίγεται µε την άσκηση του ένδικου µέσου 
της αίτησης αναίρεσης και να ασκεί τα νόµιµα δικαιώµατα του, διότι και αυτός είναι 
διάδικος. Στην αντίθετη περίπτωση δηµιουργείται απαράδεκτο της συζητήσεως της 
αιτήσεως αναιρέσεως, το οποίο, ως αναγόµενο στην προδικασία, λαµβάνεται υπόψη 
και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 1406/2010, 179/2012).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 81, 82,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1328 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το αρθρ. 82 εδ. 3 ΚΠολ∆, αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους 
κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνη της παρ. 3 του αρθρ. 81 
του ίδιου Κώδικα, η οποία ορίζει, ότι ο παρεµβαίνων καλείται στις επόµενες 
διαδικαστικές πράξεις από τον διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, συνάγεται ότι η κλήση 
προς συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως που γίνεται είτε κάτω από το αντίγραφο του 
αναιρετηρίου είτε αυτοτελώς (αρθρ. 568 ΚΠολ∆), πρέπει να επιδίδεται και προς 
εκείνον που δεν εµφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο και 
είχε στη δίκη επί της ουσίας, από την οποία προήλθε η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, 
την ιδιότητα του προσθέτως υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους 
παρεµβαίνοντος, για να ενηµερώνεται αυτός ως προς την εξέλιξη της δίκης που 
ανοίγεται µε την άσκηση του ένδικου µέσου της αναιρέσεως και να ασκεί τα νόµιµα 
δικαιώµατα του. Έτσι, από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 
20 παρ. 1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι "καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή 
έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια, και µπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις 
του για τα δικαιώµατα ή τα συµφέροντα του" και το άρθρο 558 ΚΠολ∆, σαφώς 
προκύπτει ότι κατά του προσθέτως παρεµβαίνοντος στη δίκη, κατά την οποία 
εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, δεν απευθύνεται κατ' αρχήν η αναίρεση, γιατί 
αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, ο προσθέτως παρεµβάς, όµως, πρέπει να καλείται 
στη συζήτηση της αναιρέσεως χωρίς δε την κλήτευση του παραβιάζεται η αρχή της 
εκατέρωθεν ακροάσεως, ειδική εφαρµογή της οποίας περιέχουν οι προαναφερόµενες 
διατάξεις, αλλιώς δηµιουργείται απαράδεκτο της συζητήσεως της αιτήσεως 
αναιρέσεως (άρθρο 576 παρ. 3 ΚΠολ∆), το οποίο, ως αναφερόµενο στην προδικασία, 
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 81, 82, 558,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Ακύρωση πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1716 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα πλειστηριασµού. Επίδοση σε νοµικό πρόσωπο. Ακυρότητα λόγω µη 
σύννοµης επίδοσης. Ακυρότητα λόγω παρακώλυσης του ελεύθερου συναγωνισµού. 
- 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 
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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 πράξεως της εκτελεστικής διαδικασίας 
απαγγέλεται κατόπιν ανακοπής, που πρέπει να ασκείται έως την έναρξη του 
πλειστηριασµού (αρθρ. 934§ιβ ΚΠολ∆), υπό την επίκληση και απόδειξη δικονοµικής 
βλάβης κατά το άρθρο 159 παρ. 3 του ΚΠολ∆. Αντιθέτως, αν ο πλειστηριασµός 
διενεργηθεί, παρά την πλήρη ανυπαρξία όλων ή µιας των τασσοµένων µε ποινή 
ακυρότητας διατυπώσεών του, είναι άκυρος ανεξαρτήτως βλάβης, η ακυρότητα δε 
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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 124 παρ. 2, 126 παρ.1 εδ. δ' , 128, 129 και 139 
ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι για να είναι έγκυρη η επίδοση εγγράφου σε νοµικό πρόσωπο, 
όπως είναι η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 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 ο άνω εκπρόσωπος 
του νοµικού προσώπου δεν βρίσκεται στην κατοικία του ή στο κατάστηµα κλπ του 
νοµικού προσώπου, το έγγραφο παραδίδεται στην πρώτη περίπτωση σε ένα από τους 
συγγενείς, υπηρέτες ή άλλους που συνοικούν µε τον παραλήπτη και στη δεύτερη 
περίπτωση στο διευθυντή του καταστήµατος, του γραφείου ή το εργαστηρίου ή σε 
ένα από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή υπηρέτες. Αν κανένα από τα 
προαναφερόµενα πρόσωπα δεν βρίσκεται στην κατοικία ή το κατάστηµα κλπ γίνεται 
θυροκόλληση του προς επίδοση εγγράφου και τηρούνται περαιτέρω οι διατυπώσεις 
της παρ. 4 του άρθρου 128 ΚΠολ∆.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνες 
των άρθρων 959, 963, 988 και 1005 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, κάθε ενέργεια του 
δανειστή ή του υπερθεµατιστή, η τρίτων που βρίσκονται σε συνεννόηση µε τον 
υπερθεµατιστή, η οποία παρεµποδίζει την πλειοδοσία και κατά συνέπεια την επιτυχία 
µεγαλύτερου εκπλειστηριάσµατος και ειδικότερα κάθε ενέργεια των ανωτέρω 
προσώπων που τείνει σε παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισµού µε αποµάκρυνση 
των πλειοδοτών προς τον σκοπό να κατακυρωθεί το πράγµα αντί κατωτέρου 
τιµήµατος στον υπερθεµατιστή είναι αντίθετη προς την καλή πίστη που διέπει την 
ελευθερία των συναλλαγών και ο πλειστηριασµός που διενεργείται µε τέτοιες 
αθέµιτες πράξεις και ενέργειες είναι άκυρος. Για να απαγγελθεί όµως στην περίπτωση 
αυτή ακυρότητα, πρέπει ο επικαλούµενος αυτήν να καθορίζει στο δικόγραφο της 
ανακοπής και τα πρόσωπα, τα οποία προσήλθαν ή επρόκειτο να προσέλθουν κατά τη 
διενέργεια του πλειστηριασµού και τα οποία αποµακρύνθηκαν ή εµποδίστηκαν να 
προσέλθουν συνεπεία δολίων ενεργειών του δανειστή ή του υπερθεµατιστή, ώστε να 
απορεί να ελεγχθεί η βασιµότητα τούτου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει αοριστία 
του δικογράφου της ανακοπής, η οποία δεν µπορεί να συµπληρωθεί µε τις προτάσεις 
ή µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα ή µε τις αποδείξεις (ΑΠ 147/2004).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 200, 281, 288, 
ΚΠολ∆: 124, 126, 128, 129, 139, 934, 999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
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. 
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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 
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 * Ελλ∆νη 2012, σελίδα 996 * ΝοΒ 2012, σελίδα 2383  
 
Πλειστηριασµός - Αναγγελία απαίτησης - Υποκατάσταση δανειστή ως 
επισπεύδοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1349 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Αναγγελία απαίτησης. Το αναγγελτήριο έχει το χαρακτήρα 
δικογράφου, αλλά δεν είναι αναγκαίο το αναγγελτήριο να υπογράφεται από δικηγόρο 
και µάλιστα µέλος του δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου έγινε ο 
πλειστηριασµός. Αναιρείται η προσβαλλόµνεη απόφαση. 
- ∆ικόγραφο κατά την έννοια του άρθρ. 118 ΚΠολ∆ είναι το έγγραφο που πιστοποιεί 
διαδικαστική πράξη των διαδίκων, δηλαδή πράξη ρυθµιζόµενη κατά το πραγµατικό 
και τις έννοµες συνέπειές της από το δικονοµικό δίκαιο, η οποία αποσκοπεί στη 
δηµιουργία, εξέλιξη ή περάτωση συγκεκριµένης διαδικασίας παροχής έννοµης 
προστασίας µε τη µορφή είτε της οριστικής (ή και προσωρινής ) δικαστικής κρίσης 
της υπόθεσης κατά την αµφισβητούµενη ή την εκούσια δικαιοδοσία είτε της 
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αναγκαστικής εκτέλεσης προς πραγµάτωση του περιεχοµένου των ιδιωτικών 
δικαιωµάτων.  
- Κατά το άρθρ. 972§1 ΚΠολ∆, οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η 
εκτέλεση έχουν το δικαίωµα να αναγγείλουν την απαίτησή τους µε έγγραφη 
αναγγελία που επιδίδεται, το αργότερο µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από τον 
πλειστηριασµό, στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, σε εκείνον υπέρ του οποίου 
γίνεται και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και πρέπει να περιέχει 
α) διορισµό αντικλήτου στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, 
αν ο δανειστής που αναγγέλλει την απαίτησή του δεν κατοικεί µέσα στην περιφέρεια 
αυτή και β) περιγραφή της απαίτησης του δανειστή που αναγγέλλεται.  
Συνεπώς η αναγγελία, ως πράξη που αποσκοπεί στην παροχή έννοµης προστασίας µε 
τη µορφή της συµµετοχής του αναγγελλόµενου δανειστή στη διαδικασία διανοµής 
του πλειστηριάσµατος και στην ικανοποίηση της απαίτησής του απ' αυτό, αποτελεί 
διαδικαστική πράξη µε την παραπάνω έννοια και αντίστοιχα το αναγγελτήριο έχει το 
χαρακτήρα δικογράφου. Ωστόσο δεν είναι αναγκαίο το αναγγελτήριο να υπογράφεται 
από δικηγόρο και µάλιστα µέλος του δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια του 
οποίου έγινε ο πλειστηριασµός, µε κύρωση διαφορετικά τον αποκλεισµό του 
αναγγελλόµενου δανειστή από τη διανοµή του πλειστηριάσµατος, αφού το άρθρ. 118 
αριθ. 5 ΚΠολ∆ απαιτεί την υπογραφή του δικογράφου από δικηγόρο µόνον όταν είναι 
υποχρεωτική η παράσταση µε δικηγόρο, αρκούµενο κατά τα λοιπά στην υπογραφή 
του δικογράφου από µόνο το διάδικο ή το νόµιµο αντιπρόσωπο ή το δικαστικό 
πληρεξούσιό του. Υποχρέωση όµως παράστασης του δανειστή µε δικηγόρο 
προκειµένου να αναγγείλει τις απαιτήσεις του στον υπάλληλο του πλειστηριασµού 
δεν προκύπτει από τις διατάξεις του ως άνω άρθρ. 972 ΚΠολ∆ ούτε από τις διατάξεις 
των άρθρ. 94 ίδιου Κώδικα και 39, 44 και 54 του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.δ. 
3026/1954), αφού αφενός µεν η αναγκαστική εκτέλεση είναι διαδικασία και όχι δίκη, 
αφετέρου δε µε την αναγγελία, το δικόγραφο της οποίας απλώς επιδίδεται στον 
υπάλληλο (συµβολαιογράφο) του πλειστηριασµού, δεν γίνεται παράσταση ενώπιον 
δικαστικής αρχής, αλλά ανακοίνωση της σχετικής µε την κατάταξή του βούλησης του 
αναγγελλόµενου δανειστή ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασµού. Αντίστοιχα 
αυτός δεν αποτελεί δικαστική αρχή ούτε ειδικό δικαιοδοτικό όργανο, αλλά ενεργεί ως 
βοηθητικό όργανο κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, συντάσσοντας εν 
τέλει τον πίνακα κατάταξης των δανειστών στους οποίους θα διανεµηθεί το 
πλειστηρίασµα (άρθρ. 974 ΚΠολ∆), χωρίς όµως δεσµευτική διάγνωση των σχετικών 
απαιτήσεών τους, γι' αυτό και η κατάταξή τους υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο µε την 
προβλεπόµενη στο άρθρ. 979 ΚΠολ∆ ανακοπή κατά του πίνακα (ΟλΑΠ 1 και 
2/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 14, 972, 974, 979,  
Κωδ∆ικ: 39, 44, 54,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Πλειστηριασµός - Κατάταξη απαιτήσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 824 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προνοµιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων. Πτώχευση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
προθεσµία για κλήτευση διαδίκων. Βλάβη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 975 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά το άρθρο 31 του Ν. 1545/1985 η 
κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται µε την εξής σειρά: "1) ... 2) ... 3) ... οι 
απαιτήσεις που έχουν ως βάση τους την παροχή εξαρτηµένης εργασίας και ... εφόσον 
προέκυψαν µέσα στην τελευταία διετία πριν από την ηµεροµηνία ορισµού του 
πρώτου πλειστηριασµού. Αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας 
κατατάσσονται, ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν, στην τάξη αυτή. Έτσι 
διευρύνθηκε σηµαντικά ο χρόνος που καλύπτεται από το προνόµιο του άρθρου 975 
περ. 3 ΚΠολ∆, για απαιτήσεις από παροχή εξαρτηµένης εργασίας, σε διετία πριν από 
την ηµέρα ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού ή της κηρύξεως της πτωχεύσεως, 
έγινε δε υπαγωγή στο προνόµιο αυτό και των αποζηµιώσεων λόγω καταγγελίας της 
σχέσης εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν αυτές (ΟλΑΠ 3/2011, 
ΑΠ 1023/2009).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 534, 644, 647, 648, 665 και 667 του ΕµπΝ προκύπτει 
ότι η κήρυξη της πτωχεύσεως του οφειλέτη επάγεται την αναστολή των εναντίον του 
ατοµικών διώξεων και, κυρίως, της αναγκαστικής εκτελέσεως. Ο κανόνας αυτός 
ισχύει έναντι των εγχειρογράφων και των γενικών προνοµιούχων δανειστών που 
περιλαµβάνονται στην εκπροσωπούµενη από το σύνδικο, οµάδα των πτωχευτικών 
πιστωτών, ενώ αντιθέτως, δεν δεσµεύει τους ενυπόθηκους, ενεχυρούχους και ειδικούς 
προνοµιούχους δανειστές, οι οποίοι, ικανοποιούµενοι από το υπέγγυο πράγµα, δεν 
επηρεάζονται από τη πτώχευση, δικαιούνται δε µέχρις ότου επέλθει η ένωση των 
πιστωτών, να επισπεύσουν οι ίδιοι αναγκαστική εκτέλεση κατά του βεβαρυµένου 
πράγµατος του πτωχού και να επιδιώξουν την ικανοποίηση της απαίτησης τους.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 534, 582, 585 έως 589, 591 έως 596 
του Εµπορικού νόµου, µε εκείνες των άρθρων 972, 975, 976 και 977 του ΚΠολ∆, 
συνάγεται αφενός ότι στη διαδικασία της επαλήθευσης υποβάλλονται και οι µε γενικό 
προνόµιο εξοπλισµένες απαιτήσεις, οι δανειστές των οποίων στερούνται και αυτοί 
της δυνατότητας ατοµικών διώξεων κατά του πτωχού και αφετέρου ότι αν 
εκπλειστηριασθεί, µε επίσπευση ενέγγυου πτωχευτικού πιστωτή, που διατηρεί 
δικαίωµα ατοµικής δίωξης, ακίνητο της πτωχευτικής περιουσίας πριν από το στάδιο 
της ένωσης των πιστωτών, οι απαιτήσεις αυτές αναγγέλλονται στη διαδικασία της 
εκτέλεσης µόνο δια του συνδίκου, ο οποίος και κατατάσσεται στη θέση και για 
λογαριασµό των πιστωτών αυτών στον πίνακα κατάταξης που συντάσσει ο 
υπάλληλος του πλειστηριασµού. Αν κατά το χρόνο της κατάταξης δεν έχει ακόµη 
λάβει χώρα η επαλήθευση των πιστώσεων αυτών, τότε η κατάταξη τους γίνεται 
τυχαίως (ΟλΑΠ 82/1965).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 601 και 610 Ε.Ν. προκύπτει, ότι ο πτωχευτικός 
συµβιβασµός που επικυρώθηκε µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση δεσµεύει όλους 
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τους εγχειρογράφους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από την 
κήρυξη της πτωχεύσεως, όχι όµως και τους πιστωτές που έχουν εµπράγµατη 
ασφάλεια ή γενικό προνόµιο, εφόσον δεν εψήφισαν κατά τον συµβιβασµό και δεν 
παραιτήθηκαν οι εµπραγµάτως ασφαλισµένοι, από την εµπράγµατη ασφάλεια, ενώ 
από τις διατάξεις των άρθρων 534, 959 επ., 610 επ. 625 επ. Ε.Ν. προκύπτει ότι από 
την τελεσιδικία της αποφάσεως, µε την οποία επικυρώνεται ο πτωχευτικός 
συµβιβασµός περατώνεται η πτώχευση, παύει να υφίσταται η οµάδα των πιστωτών 
και οι πιστωτές του πτωχεύσαντος µπορούν να στραφούν κατ' αυτού ατοµικώς (ΑΠ 
626/1994).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον 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 την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του 
άρθρου 93 παρ. 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).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 498 παρ. 2 του ΚΠολ∆ όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2915/2001, η προθεσµία για την κλήτευση των 
διαδίκων που διαµένουν στην ηµεδαπή, για τη συζήτηση ενδίκου µέσου, είναι εξήντα 
ηµέρες. Το εκπρόθεσµο της κατά το ανωτέρω άρθρο κλήτευσης του διαδίκου, ο 
οποίος παρέστη κατά τη συζήτηση, καθιστά άκυρη την κλήτευση του και προσβάλλει 
το δικαίωµα της υπεράσπισης του, µόνο υπό την προϋπόθεση του άρθρου 159 παρ. 3 
ΚΠολ∆, δηλαδή της επίκλησης προκλήσεως αντιστοίχως δικονοµικής βλάβης και 
συγκεκριµένα περί την προπαρασκευή της υπεράσπισης, η οποία δεν µπορεί να 
επανορθωθεί κατ' άλλο τρόπο.  
Συνεπώς, µόνο υπό την προϋπόθεση της βλάβης αυτής στοιχειοθετείται στην 
ανωτέρω περίπτωση η πιο πάνω ακυρότητα (ΟλΑΠ 2/2001, ΑΠ 360/2011). Εξ άλλου, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 576 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν ο αντίδικος εκείνου που 
επέσπευσε τη συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 498, 559 αριθ. 19, 576, 972, 975, 976, 977,  
ΕµπΝ: 534, 582, 585 - 589, 591 - 596, 601, 610, 625 επ., 644, 647, 648, 665, 667, 959 
επ., 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 749  
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Συζήτηση στο ακροατήριο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 396 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυτοπ΄ροσωπη εµφάνιση των διαδίκων. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο 
νόµος δεν επιτρέπει. 
- Kατά το άρθρο 245 παρ. 1 ΚΠολ∆, το δικαστήριο µπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα 
από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει ο,τιδήποτε µπορεί να συντελέσει στη 
διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων ή 
των νόµιµων αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και 
την παροχή διασαφήσεων σχετικών µε την υπόθεση. Η, κατά την παραπάνω διάταξη, 
διατασσόµενη από το δικαστήριο αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων στο 
ακροατήριο, δεν αποτελεί µεν αποδεικτικό µέσο, από τα περιοριστικώς αναφερόµενα 
στο άρθρο 339 ΚΠολ∆, αλλά αποσκοπεί σε συνδυασµό µε τα άλλα νόµιµα µέσα, 
στην πληρέστερη διαφώτιση του δικαστηρίου, µε την υποβολή ερωτήσεων και την 
παροχή διασαφήσεων από τους διαδίκους, στα τυχόν αµφίβολα και διφορούµενα 
περιστατικά, που αποτέλεσαν αντικείµενο απόδειξης, ώστε µετά από τη συνεκτίµηση 
των διασαφήσεων, οι οποίες δόθηκαν, να διαγνωσθεί ασφαλέστερα η διαφορά, αφού, 
σε διαφορετική περίπτωση της µη δηλαδή δυνατότητας συνεκτίµησης των 
διασαφήσεων, η διάταξη του άρθρου 245 παρ. 1 ΚΠολ∆ θα ήταν κενή περιεχοµένου. 
Έτσι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο από το άρθρο 559 αρ.11 περ. α' ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας διαµορφώσει την πεποίθησή 
του αποκλειστικά από τις διασαφήσεις των διαδίκων.  
- Κατά τη διάταξη της περ. α' του αριθµού 11 του ίδιου άρθρου, αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. Οι αναιρετικοί αυτοί λόγοι αφορούν αποδεικτικά µέσα κατά την έννοια 
των περιοριστικών καθοριζοµένων στο άρθρο 339 ΚΠολ∆ αποδεικτικών µέσων. 
Ειδικότερα, ο αναιρετικός λόγος του άρ. 11α ιδρύεται, όταν το δικαστήριο λάβει 
υπόψη αποδεικτικό µέσο που δεν περιλαµβάνεται στα περιοριστικώς καθοριζόµενα 
από το άρθρο 339 ΚΠολ∆ αποδεικτικά µέσα, ή όταν περιλαµβάνεται µεν σ' αυτά, 
αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση του στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 245, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
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