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Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 387 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµη βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- 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 οποί εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί αν ποίο λόγο αναιρέσεως από τους περιοριστικώς αναφερόµενους 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 (αριθµ. 559 αρ. 1 ΚΠολ∆), πρέπει να 
καθορίζονται, πλην των άλλων η συγκεκριµένη διάταξη ουσιαστικού δικαίου που 
παραβιάσθηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί τη ερµηνεία 
και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου καθώς επίσης, εφ' όσον το δικαστήριο έκρινε 
επί της ουσίας της υποθέσεως, την ελάσσονα πρόταση του νοµικού 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 η γενικώς τον ισχυρισµόν 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 αναιρέσεως δεν δύναται να 
συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο (ΟλΑΠ 32/19965). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός όταν από τις παραδοχές της 
απόφαση δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς η όχι ουσιαστική 
διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε ελλείψεις αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις που ανάγονται στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση 
αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο 
να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
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υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. "Πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων 
που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της 
αγωγής κλπ. ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο 
ή από την εκτίµηση των αποδείξεων  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 566, 577, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 350 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Κλήτευση διαδίκων. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 94, 96, 97, 142 και 
143 του ΚΠολ∆, η επίδοση προς διάδικο µπορεί να γίνεται και προς τον νόµιµα 
διορισµένο αντίκλητό του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα. Ο 
διορισµός αντικλήτου γίνεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 142 παρ. 1 και 4, είτε µε 
δήλωση ενώπιον του γραµµατέα του πρωτοδικείου της κατοικίας του διαδίκου είτε µε 
ρήτρα σε σύµβαση (που καλύπτει µόνο τις σχετικές µε τη σύµβαση αυτή πράξεις). 
Επίσης, έχει την ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος 
δικηγόρος, στον οποίο µπορούν να γίνονται µόνον οι επιδόσεις που ανάγονται στη 
δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος, συµπεριλαµβανοµένης και της επίδοσης της 
οριστικής απόφασης. Μετά όµως την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, σε 
περίπτωση ασκήσεως ενδίκου µέσου, µπορεί να γίνει µεν επίδοση της σχετικής 
κλήσεως προς τον υπογράφοντα 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 
οριστική αυτής αποφάσεως παύει να έχει την ιδιότητα του αντικλήτου (αν δεν 
διορίσθηκε αντίκλητος κατά το αρθ. 142 παρ. 1 και 4 του ΚΠολ∆). Εξάλλου, κατά το 
αρθρ. 576 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει την 
συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σε αυτήν µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Αρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νοµίµως 
και εµπροθέσµως, αν δε η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα ή 
εµπρόθεσµα, ο Αρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση 
επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 142, 143, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1282, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1515 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 2 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν εµφανισθεί 
κάποιος από τους διαδίκους, είτε αυτός είναι ο αναιρεσείων είτε ο αναιρεσίβλητος, 
εξετάζεται ποίος από αυτούς επισπεύδει τη συζήτηση της υπόθεσης. Και αν µεν η 
συζήτηση επισπεύδεται από το διάδικο που εµφανίστηκε και δεν εµφανισθεί ο 
αντίδικός του, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση το αποδεικτικό επιδόσεως της 
σχετικής κλήσεως προς συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται από τον αντίδικο 
του διαδίκου που εµφανίστηκε, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που 
του επιδόθηκε (είτε αυτοτελής είτε µετά της αιτήσεως αναιρέσεως και της πράξεως 
ορισµού δικασίµου). Αν δεν προκύπτει ποιός από τους διαδίκους επισπεύδει τη 
συζήτηση αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 333 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτο συζήτησης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 108, 110 παρ. 2, 498 παρ. 1, 568 παρ.1, 2&4, 576 παρ. 
1-3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν 
εµφανισθεί και δεν µετάσχει µε τον προσήκοντα τρόπο σ' αυτή κάποιος διάδικος, το 
δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επέσπευσε τη συζήτηση 
της αίτησης αναίρεσης και αν µεν τη συζήτησή της επέσπευσε εγκύρως ο 
απολειπόµενος διάδικος κλητεύοντας νόµιµα και εµπρόθεσµα τους λοιπούς ή 
κλητεύθηκε ο ίδιος νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση άλλο 
διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, 
αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της συζήτησής της ή δεν µπορεί να 
διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτησή της, αυτή κηρύσσεται 
απαράδεκτη ως προς όλους τους διαδίκους και η υπόθεση επαναφέρεται για 
συζήτηση µε νέα κλήση (ΑΠ 407/2004, 1061/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 108, 110, 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 352 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τα άρθρα 568 παρ.4 και 576 παρ.1 και 3 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι σε περίπτωση 
ερηµοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπάγγελτα αν ο απολειπόµενος 
διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα από εκείνον 
που επισπεύδει τη συζήτηση και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η 
συζήτηση (ΟλΑΠ 36/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1089 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 576 παρ. 1-3 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι, αν κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης, κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί 
και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει ποίος 
επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο διάδικος που απουσιάζει, η υπόθεση 
συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν όµως την επισπεύδει ο αντίδικός 
του, ερευνάται αν ο διάδικος που δεν εµφανίστηκε ή αν και εµφανίστηκε δεν έλαβε 
µέρος στη συζήτηση, µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, κλητεύθηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση. Στην περίπτωση που δεν 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη και η 
υπόθεση επαναφέρεται µε νέα κλήτευση. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 143 
παρ. 3, 104 και 96 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η επίδοση της κλήσης για τη 
συζήτηση της αίτησης αναίρεσης µπορεί να γίνει εγκύρως και στον δικηγόρο που 
υπογράφει την αίτηση, ως πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος και ο οποίος τεκµαίρεται 
ότι τυγχάνει αντίκλητός του για την υπόθεση για την οποία υπέγραψε το σχετικό 
δικόγραφο και έχει, ως εκ τούτου, την κατά το άρθρο 142 του ίδιου Κώδικα εξουσία, 
να παραλαµβάνει δηλαδή τα προς τον διάδικο που τον διόρισε απευθυνόµενα και 
αφορώντα στην υπόθεση δικόγραφα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 96, 104, 142, 143, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1055 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 104, 568 παρ.4 
και 576 παρ.1 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως 
αναιρέσεως ο αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος δεν εµφανισθεί ή δεν λάβει µέρος µε 
τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, δηλαδή µετά ή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, 
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 
απολιπόµενο διάδικο, πρέπει να προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που επιδόθηκε. 
Αν δεν προκύπτει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή 
κηρύσσεται απαράδεκτη (ΟλΑΠ 23/1996 και 4/1994).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 401 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 576 παρ. 1 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, αν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, σε 
αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους 
διαδίκους. Προκύπτει επίσης ότι, αν ο διάδικος που δεν εµφανίστηκε είναι 
αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόµιµο της κλήτευσής του η προς αυτόν επίδοση 
µόνο της κλήσης για συζήτηση, αλλά απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της 
αίτησης αναιρέσεως (ΑΠ 1572/2010, 64/2008, 303/2008 ).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 441 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 576 παρ. 1 και 3, 568 παρ. 1 και 4 και 
498 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν 
εµφανιστεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός 
τη συζήτηση ή, αν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, σε 
αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους 
διαδίκους. Προκύπτει επίσης ότι, αν ο διάδικος που δεν εµφανίστηκε είναι 
αναιρεσίβλητος, δεν αρκεί για το νόµιµο της κλήτευσής του η προς αυτόν επίδοση 
µόνο της κλήσης για συζήτηση, αλλά απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της 
αίτησης αναιρέσεως (Α.Π. 1572/2010, 64/2008, 303/2008.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 862 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62, 313 παρ. 1 εδ. δ' , 286 επ. και 
573 παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι, αν ο διάδικος είναι εν ζωή κατά την έναρξη της 
δίκης και απεβίωσε µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, δεν υφίσταται στάδιο 
εφαρµογής των διατάξεων για διακοπή και επανάληψη της δίκης και εποµένως τα 
ασκούµενα κατά της απόφασης αυτής ένδικα µέσα, άρα και η αίτηση αναίρεσης, 
πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 558 ΚΠολ∆, κατά των καθολικών 
διαδόχων (κληρονόµων) του αποβιώσαντος, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο 
αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει µε οποιοδήποτε τρόπο γνώση του θανάτου του 
αντιδίκου του, διαφορετικά η αναίρεση που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος, 
χωρίς όµως να γνωρίζει το θάνατο του ο αναιρεσείων, δεν είναι άκυρη και χωρεί 
νόµιµα η συζήτηση αυτής µε τους κληρονόµους του αποβιώσαντος, οι οποίοι 
καλούνται µε την ιδιότητα αυτή στη συζήτηση (ΟλΑΠ 27/1987, ΑΠ 1626/2005).  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 2 και 3 ΚΠολ∆, αν κατά τη συζήτηση της 
αναίρεσης, 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. 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 
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συζήτηση µε νέα κλήτευση. Αν µετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και 
δεν κλητεύθηκε κάποιος απ' αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 286, 313, 558, 573, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 425 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 108, 110 παρ. 2, 498 παρ. 1, 568 παρ. 1, 2& 4, 576 παρ. 
1-3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν 
εµφανισθεί και δεν µετάσχει µε τον προσήκοντα τρόπο σ' αυτή κάποιος διάδικος, το 
δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επέσπευσε τη συζήτηση 
της αίτησης αναίρεσης και αν µεν τη συζήτησή της επέσπευσε εγκύρως ο 
απολειπόµενος διάδικος κλητεύοντας νόµιµα και εµπρόθεσµα τους λοιπούς ή 
κλητεύθηκε ο ίδιος νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση άλλο 
διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, 
αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της συζήτησής της ή δεν µπορεί να 
διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτησή της, αυτή κηρύσσεται 
απαράδεκτη ως προς όλους τους διαδίκους και η υπόθεση επαναφέρεται για 
συζήτηση µε νέα κλήση (ΑΠ 407/2004, 1061/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 108, 110, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 225 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ασφάλιση 
αυτοκινήτου από κίνδυνο κλοπής. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- 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.  
- Με βάση τα ανελέγκτως δεκτά γενόµενα πραγµατικά περιστατικά σύµφωνα µε τα 
οποία κατά τον σαφή όρο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου (σύµβασης) που 
καταλαµβάνει στη προκειµένη περίπτωση κάθε είδους ασφάλιση, καλύπτεται και ο 
ασφαλιζόµενος κίνδυνος κλοπής του αυτοκινήτου του ενάγοντος και στη περίπτωση 
που αυτή ήθελε συµβεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την καταβολή 
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πρόσθετων ασφαλίστρων και έκδοσης πρόσθετης πράξης επέκτασης και ότι ο 
ασφαλιζόµενος κίνδυνος επήλθε στη Ρώµη όπου το αυτοκίνητο του ενάγοντος και 
εκλάπη από αγνώστους δράστες, καταφάσκεται η ευθύνη της εναγοµένης µε βάση τη 
σύµβαση για την καταβολή στον ενάγοντα του ασφαλίσµατος µη απαιτουµένης προς 
τούτο έκδοσης και ειδικής πρόσθετης πράξης επέκτασης (πράσινης κάρτας) που 
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ 1 και 2 του Ν. 489/1976 και 2 παρ. 
1 και 4 της Κ4/585/1978 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου ενόψει της κατά τ' 
ανωτέρω διαφορετικής συµβατικής ρύθµισης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
ΑΚ: 173, 200, 361, 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2496/1997, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012.654  
 
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. 
- 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 
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 
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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 ΚΠολ∆, 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 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 969 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. Σύµβαση έργου. Ελλείψεις. 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
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υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα, ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας 
της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς, οπότε πρέπει να εκτίθενται στο 
αναιρετήριο και οι αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα 
πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε η 
επικαλούµενη παράβαση του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005).  
- Η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 19 
του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ για εκ πλαγίου παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, όταν 
από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή 
αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 
1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα πραγµατικά 
περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή 
για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει στη θεµελίωση ή στην 
κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ τους και 
αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1266/2011).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, που στόχο έχει τη 
διασφάλιση του συζητητικού συστήµατος (άρθρ. 106 ΚΠολ∆), αλλά και την αρχή της 
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ακρόασης των διαδίκων (άρθρ. 110 παρ. 2 ΚΠολ∆), ιδρύεται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας παρά το νόµο και εκτιµώντας προφανώς εσφαλµένα τα διαδικαστικά έγγραφα 
(άρθρ. 561 παρ. 2 ΚΠολ∆) είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 13/1995) είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως πράγµατα οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων 
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997), 
δηλαδή οι ισχυρισµοί που κατά το νόµο διαµόρφωσαν ή ανάλογα ήταν ικανοί να 
διαµορφώσουν το διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης (ΟλΑΠ 2/1989, ΑΠ 
1072/2005). Θα πρέπει όµως, αν πρόκειται για ισχυρισµούς που δεν λήφθηκαν 
υπόψη, ενώ έπρεπε να ληφθούν, να προτάθηκαν παραδεκτά στο δικαστήριο της 
ουσίας (ΟλΑΠ 12/2000, 2/2001) και µάλιστα από τον ήδη αναιρεσείοντα. Ειδικότερα 
αν προσβάλλεται µε τον παραπάνω λόγο απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, 
θα πρέπει ο ισχυρισµός που δεν αξιολογήθηκε, να είχε προταθεί παραδεκτά στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά και να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή 
αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις) και στο δεύτερο βαθµό και 
να αναφέρεται αυτό στο αναιρετήριο, εκτός αν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 
562 παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 43/1990) ή πρόκειται για ισχυρισµό που παραδεκτά κατά 
το άρθρ. 527 ΚΠολ∆ προτάθηκε για πρώτη φορά στην κατ' έφεση δίκη, που επίσης 
πρέπει να διευκρινίζεται στο αναιρετήριο. Συνεπώς για να ιδρύεται ο παραπάνω 
λόγος αναίρεσης πρέπει σε κάθε περίπτωση ο κρίσιµος ισχυρισµός, που δεν λήφθηκε 
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, να προτάθηκε εκεί ευθέως ως ισχυρισµός του 
ίδιου του αναιρεσείοντος και δεν αρκεί αντίθετα να συνάγεται έµµεσα από τα 
προσκοµιζόµενα απ' αυτόν µε επίκληση έγγραφα. Συνακόλουθα δεν ιδρύει τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης ούτε η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να 
απαντήσει σε ισχυρισµό εκπρόθεσµο, αόριστο και γενικώς απαράδεκτο, µη νόµιµο ή 
αλυσιτελή (ΟλΑΠ 2/1989, 14/2004) ή σε απλώς αρνητικό ή διευκρινιστικό 
ισχυρισµό, δηλαδή σε ισχυρισµό που δεν καταλήγει στην επίκληση έννοµης 
συνέπειας και βέβαια το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει ούτε στα 
πραγµατικά επιχειρήµατα των διαδίκων που αντλούν αυτοί από τα προσκοµιζόµενα 
αποδεικτικά µέσα, ούτε στα νοµικά επιχειρήµατά τους, που σε αντίθεση µε τους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους δεν περιέχουν κρίση ως προς την επέλευση ή όχι µιας 
έννοµης συνέπειας, αλλά προβάλλονται µε σκοπό να συµβάλλουν στον καθορισµό 
του αληθινού νοήµατος του επικαλούµενου ή αποκρουόµενου στη συγκεκριµένη 
περίπτωση κανόνα δικαίου. Ο ίδιος λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν 
το δικαστήριο έλαβε µεν υπόψη του τον κρίσιµο ισχυρισµό του αναιρεσείοντος, όµως 
τον απέρριψε, ρητά ή και σιωπηρά (ΑΠ 839/ 2010), για οποιονδήποτε τυπική ή 
ουσιαστική αιτία (ΟλΑΠ 12/1991, ΑΠ 1668/2005). Αυτό συµβαίνει και όταν το 
δικαστήριο δέχεται ως αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά αντίθετα προς αυτά που 
συγκροτούν τον κρίσιµο ισχυρισµό (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11γ του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα 
αποδεικτικά µέσα που παραδεκτά επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων και νόµιµα 
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προσκόµισε ο ίδιος ή οποιοσδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους προς άµεση ή 
έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή λυσιτελών ισχυρισµών κατά 
την ανωτέρω έννοια, δηλαδή νόµιµων ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 1874/2008), εφόσον βέβαια προτάθηκαν 
παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας (πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο) κατά τις 
παραπάνω διακρίσεις. Για την ίδρυση πάντως του ως άνω λόγου αναίρεσης αρκεί και 
µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας 
επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία όφειλε αυτό να 
λάβει υπόψη του. Ωστόσο στην προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται 
ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται 
αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην 
απόφαση έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο από τα αποδεικτικά µέσα, 
επειδή θεωρήθηκαν µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου. Για την πληρότητα όµως του ίδιου λόγου αναίρεσης πρέπει στο 
αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι 
έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο της ουσίας προς 
απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος 
πρέπει επίσης να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε 
παραδεκτή επίκλησή του στο δικαστήριο της ουσίας. Εξ άλλου ανάγεται σε πράγµατα 
και δεν ελέγχεται κατά το άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ αναιρετικά η βεβαίωση του 
δικαστηρίου της ουσίας ότι ορισµένο αποδεικτικό µέσο προσκοµίσθηκε ή δεν 
προσκοµίσθηκε στο δικαστήριο αυτό (ΟλΑΠ 30/2002).  
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από 
τον αριθ. 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας από 
εσφαλµένη ανάγνωση αποδεικτικού κατά την έννοια των άρθρ. 339 και 432 επ. 
ΚΠολ∆ εγγράφου δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το πραγµατικό, 
δηλαδή ότι περιέχει περιστατικά προφανώς διάφορα από εκείνα που πράγµατι 
περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο το 
δικαστήριο ορθώς ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο 
που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράπονο 
αναγόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, που εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Παραµόρφωση εγγράφου κατά την παραπάνω έννοια συνιστά και 
η παράλειψη του δικαστηρίου να αναγνώσει µέρος του εγγράφου, όταν το µέρος αυτό 
είναι κρίσιµο για την ουσία της υπόθεσης (ΑΠ 1440/2002), δηλαδή για να 
θεµελιώνεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ θα πρέπει 
το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά 
ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο που φέρεται ότι παραβιάσθηκε κατά το περιεχόµενό 
του. ∆εν αρκεί έτσι ότι το συνεκτίµησε απλώς µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να 
εξάρει το περιεχόµενό του σε σχέση µε το αποδεικτικό πόρισµα στο οποίο κατέληξε 
και το οποίο, εξ άλλου, θα πρέπει να είναι επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αναφορικά 
µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 
402/2004, 1627/2010). Ο ίδιος λόγος αναίρεσης για να είναι ορισµένος θα πρέπει στο 
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αναιρετήριο να προσδιορίζονται α) το αληθινό περιεχόµενο του φερόµενου ως 
παραµορφωθέντος εγγράφου, β) το περιεχόµενο που προσέδωσε σ' αυτό η 
προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε από τη σύγκριση να καθίσταται εµφανές το 
διαγνωστικό σφάλµα της, γ) ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
την ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο και δ) το επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξ αιτίας της 
παραµόρφωσης του εγγράφου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 690, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 373 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338, 340, 346 ΚΠολ∆ και 19 
παρ. 9 και 10, 20 παρ. 6 και 8 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) προκύπτει ότι στην ειδική 
διαδικασία των απαλλοτριώσεων, το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να 
σχηµατίσει τη κρίση του για το αποδεικτικό του πόρισµα, αναφορικά µε τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα 
οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η παράβαση της 
υποχρέωσης αυτής ιδρύει τον λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολ∆. 
Αυτός θεµελιώνεται όχι µόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν βεβαιώνει ότι 
έλαβε υπόψη του και τα έγγραφα τα οποία επικαλέσθηκαν, και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, αλλά και όταν παρά τη βεβαίωση αυτή από το όλο περιεχόµενο της 
απόφασης δεν καθίσταται αδίστακτα βέβαιο ότι για το σχηµατισµό της δικανικής 
πεποίθησης του δικαστηρίου λήφθηκαν υπόψη όλα ή ορισµένα από τα έγγραφα αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 10, 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1019 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- 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 
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µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν 
γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να 
µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την 
ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο 
από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα 
που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της 
υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον 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).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 439 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Εργατικές διαφορές. 
- Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το δικαστήριο της 
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισµα 
αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και νόµιµα 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων και οι ένορκες βεβαιώσεις. Η 
παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του δικαστηρίου της ουσίας ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης.  
- Oι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, οι οποίες 
λαµβάνονται υπόψη κατά την ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου διαδικασία των 
εργατικών διαφορών, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠολ∆ 
αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό µέσο σε σχέση µε τα έγγραφα και 
πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στην απόφαση, ενώ η µη λήψη αυτών υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας ιδρύει, όπως προαναφέρθηκε, τον από τον αρ. 11περ. γ' του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆, λόγο, εφόσον βέβαια είχαν προσκοµιστεί και είχε γίνει νόµιµη 
επίκλησή τους (ΑΠ 62/2010, ΑΠ 188/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 671,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1336 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆., ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, 
αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, τα οποία οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσεκόµισαν. Εξ άλλου οι ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες 
προβλέπονται από την διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία σύµφωνα µε 
το άρθρο 681 Β' παρ. 1 του ιδίου Κώδικα εφαρµόζεται και στην διαδικασία των 
διαφορών που αφορούν διατροφή και επιµέλεια τέκνων, αποτελούν, κατά το άρθρο 
339 ΚΠολ∆, ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό µέσον σε σχέση µε τα έγγραφα και 
πρέπει να µνηµονεύονται ειδικώς στην απόφαση. Μόνη µνεία στην απόφαση, ότι το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη του τα έγγραφα, δεν αρκεί και εφόσον γίνεται επίκληση ότι 
προσκοµίζονται νοµίµως ληφθείσες ένορκες βεβαιώσεις, δηµιουργείται ο ανωτέρω 
από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11γ'ΚΠολ∆. λόγος αναιρέσεως, εάν δεν 
αναφέρεται στην απόφαση ρητώς ότι ελήφθησαν υπόψη και οι ένορκες βεβαιώσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 671, 681, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 415 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 340 και 346 του ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να σχηµατίσει το αποδεικτικό πόρισµα 
αναφορικώς µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να γίνεται χωριστή αξιολόγηση του καθενός. 
Η παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 
αριθµ 11 περ. γ του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Ο λόγος όµως αυτός απορρίπτεται ως 
αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε 
υπόψη συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο λόγος αναιρέσεως 
ή προκειµένου περί εγγράφων, όταν έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση 
προσκοµισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα έστω και χωρίς να γίνεται ειδική µνεία 
ή αξιολόγηση καθενός από αυτά, εκτός αν, παρά τη διαβεβαίωση αυτή, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες της καταλείπονται 
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αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων εγγράφων, οπότε και µόνον είναι 
κατ' ουσίαν βάσιµος ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 318 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338, 339, 340 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του 
για το αποδεικτικό του πόρισµα, αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όπως είναι και 
εκείνοι που στηρίζουν την έµµεση απόδειξη µε δικαστικά τεκµήρια, υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο 
αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 11 περ.γ' ΚΠολ∆, ο οποίος θεµελιώνεται όχι µόνο 
όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν βεβαιώνει ότι έλαβε υπόψη του και τα 
αποδεικτικά µέσα τα οποία επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά και 
όταν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται 
αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκαν υπόψη όλα ή ορισµένα από τα αποδεικτικά αυτά 
µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 712 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου. 
- Ο κατά το άρθρο 559 αρ.11γ του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως της παρά τον νόµο µη 
λήψεως υπόψη αποδεικτικών µέσων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν 
δεν ιδρύεται όταν από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση προκύπτει αναµφιβόλως ότι 
το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά αυτά µέσα, η µη 
βεβαίωση δε του δικαστηρίου ότι δεν προσκοµίστηκε ένα έγγραφο από εκείνα που 
επικαλέστηκε ο διάδικος ενέχει παραδοχή ότι προσκοµίστηκε και το έγγραφο αυτό. Η 
τελευταία αυτή παραδοχή του Εφετείου, ως αναγόµενη σε εκτίµηση πραγµάτων, είναι 
ανέλεγκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆, όπως ανέλεγκτη είναι, για 
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τον ίδιο λόγο, και η παραδοχή του δικαστηρίου ότι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
ένας ουσιώδης ισχυρισµός του διαδίκου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1103 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Προσβολή προσωπικότητας. Ανταγωγή. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση (αρθ. 559 αριθ. 19).Παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αοριστία αγωγής. Ένορκες βεβαιώσεις.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, 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 
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 από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των 
διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 465/1988). 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
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εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης , ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα (ΟλΑΠ 20/2005, ΑΠ 
325/2004), ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση 
της νοµικής βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, 
καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς (ΑΠ 
1947/2006). Η ανεπάρκεια των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την 
ιστορική βάση της αγωγής ή ένστασης, χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και 
ελέγχεται µε τον αναιρετικό λόγο του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ως παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη 
την αγωγή ή 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 ένσταση, αξιώνοντας για τη θεµελίωσή 
τους περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του 
ουσιαστικού δικαιώµατος στο οποίο στηρίζονται. Πρόκειται και πάλι για παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της 
αγωγής ή ένστασης (ΟλΑΠ 18/1998, ΑΠ 1967/2006). Εποµένως νοµική είναι η 
αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1225/2008, ΑΠ 1356/2010). Αντίθετα η έλλειψη 
εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το 
ασκούµενο µε την αγωγή ή ένσταση ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται 
ως ποσοτική αοριστία της αγωγής ή ένστασης, ενώ η επίκληση απλώς των στοιχείων 
του νόµου χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική 
αοριστία της αγωγής ή ένστασης (ΑΠ 963/2006) και ελέγχονται αµφότερες 
αναιρετικά µε τους λόγους από το άρθρ. 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
1573/1981, ΑΠ 874/1996, 1452/2007). Ανεξάρτητα πάντως από το είδος της 
αοριστίας πρέπει η σχετική ένσταση, η οποία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 
562 παρ. 2 ΚΠολ∆, να προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 
571/2004, ΑΠ 506/2010) 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, να µπορεί να 
διαπιστωθεί το τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να προσδιορίζεται 
µε την αίτηση αναίρεσης. 
- Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου 
λαµβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνον αν έχουν δοθεί ύστερα 
από κλήτευση του αντιδίκου δυο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
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βεβαίωση και αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από αυτή, για δε την αντίκρουση ένορκων βεβαιώσεων επιτρέπεται η προσκοµιδή, 
µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 3 του άρθρ. 237, πρόσθετων βεβαιώσεων, το 
πολύ ίσου αριθµού προς τις προσκοµιζόµενες. Γενικεύθηκε έτσι στην τακτική 
διαδικασία η χρήση των ένορκων βεβαιώσεων ως ιδιαίτερου αποδεικτικού µέσου, 
εφόσον βέβαια για το αποδεικτέο θέµα επιτρέπονται µάρτυρες, τέθηκε όµως όριο ως 
προς τον αριθµό των ένορκων βεβαιώσεων που κάθε διάδικο µέρος µπορεί να 
προσκοµίσει και το δικαστήριο να λάβει υπόψη. Εποµένως αν το δικαστήριο της 
ουσίας λάβει υπόψη και συνεκτιµήσει µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα περισσότερες 
των τριών πρώτων από τις ένορκες βεβαιώσεις που επικαλέσθηκε και προσκόµισε 
οποιοδήποτε από τα διάδικα µέρη, υποπίπτει στις πληµµέλειες από το άρθρ. 559 αριθ. 
11α και 14 ΚΠολ∆, δηλαδή λαµβάνει υπόψη απαγορευµένα από το νόµο αποδεικτικά 
µέσα και παρά το νόµο δεν τα κηρύσσει απαράδεκτα (ΑΠ 725/2006, ΑΠ 315/2008, 
ΑΠ 747/2008). Το όριο των τριών ένορκων βεβαιώσεων ισχύει αθροιστικά για το 
σύνολο των αντικειµένων της δίκης που κάθε διάδικο µέρος αποσκοπεί να 
υποστηρίξει ή να αντικρούσει µε τις ένορκες βεβαιώσεις, όπως συµβαίνει στην 
περίπτωση της αντικειµενικής σώρευσης αγωγών (άρθρ. 218 ΚΠολ∆) ή της 
ανταγωγής (άρθρ. 268 ΚΠολ∆), δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές τρεις συνολικά 
ένορκες βεβαιώσεις επιτρέπεται σε κάθε διάδικο µέρος να επικαλεσθεί και να 
προσκοµίσει, δεν συνιστά δε ο περιορισµός αυτός αντίθεση προς τις διατάξεις των 
άρθρ. 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α (κύρωση µε ν.δ. 53/1974), 
που κατοχυρώνουν µεν το δικαίωµα δικαστικής έννοµης προστασίας στο πλαίσιο 
δίκαιης δίκης, δεν αποκλείουν όµως τη θέσπιση περιορισµών στην απόδειξη, εφόσον 
αυτοί δεν καταστρατηγούν, αλλά διασφαλίζουν τις αρχές της δίκαιης δίκης, όπως 
ακριβώς συµβαίνει µε τον περιορισµό των ένορκων βεβαιώσεων, που στόχο έχει, 
εξαιτίας του επισφαλούς χαρακτήρα του αποδεικτικού αυτού µέσου, τη µεγαλύτερη 
δικαιϊκή ασφάλεια στις σοβαρές κατά κανόνα υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1260, σχολιασµός Γιάννης 
Βαλµαντώνης  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 807 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
∆ιαδικασία εργατικών διαφορών. Αντέφεση. 
- Kατά 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 
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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).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται, όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου µε 
την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν αυτό το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για παράπονο 
αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως 
θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτικού 
γεγονότος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1 και 674 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στη 
διαδικασία εκδικάσεως των εργατικών διαφορών η αντέφεση είναι παραδεκτή µόνον 
εφόσον µε αυτή προσβάλλονται εκκληθέντα µε το δικόγραφο της έφεσης του 
αντίδικου του εκκαλούντος, ή αναγκαίως συνεχόµενα µε αυτά κεφάλαια της 
προσβαλλόµενης απόφασης. Η αρχή αυτή του απαραδέκτου της αντέφεσης, εφόσον 
αυτή δεν ανάγεται σε εκκληθέντα ή αναγκαία µε αυτά συνεχόµενα κεφάλαια της 
εκκαλουµένης απόφασης, δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 674 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
κατά την οποία επιτρέπεται η άσκηση της αντέφεσης και µε τις προτάσεις. Έτσι αν 
στο δικόγραφο της αγωγής σωρεύονται δύο βάσεις της αγωγής και το πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο δεχθεί τη δεύτερη και απορρίψει την πρώτη και στη συνέχεια ο 
εναγόµενος ασκήσει έφεση και προσβάλλει την απόφαση µόνο κατά το κεφάλαιο της 
απόφασης κατά το οποίο έγινε δεκτή η δεύτερη βάση, ο ενάγων δεν έχει το δικαίωµα 
να προσβάλλει µε αντέφεση το κεφάλαιο της απόφασης, µε το οποίο απορρίφθηκε η 
πρώτη αγωγική βάση. Και τούτο διότι το κεφάλαιο αυτό δεν έχει προσβληθεί από τον 
αντίδικό του, ο οποίος άλλωστε δεν είχε έννοµο συµφέρον να το εκκαλέσει, ούτε 
συνέχεται αναγκαίως µε αυτό ενόψει και του ότι στην περίπτωση που σωρεύονται στο 
δικόγραφο είτε πλείονες βάσεις µε ιδιαίτερο αίτηµα κάθε µία (σώρευση πλειόνων 
αγωγών) είτε επικουρικώς πλείονες βάσεις που θεµελιώνουν το ίδιο αίτηµα, κάθε 
βάση και αίτηµα διατηρούν την αυτοτέλειά τους, έστω και αν σωρεύονται στο ίδιο 
δικόγραφο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 591, 674, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 374 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, που στόχο έχει τη 
διασφάλιση του συζητητικού συστήµατος (άρθρ. 106 ΚΠολ∆), αλλά και την αρχή της 
ακρόασης των διαδίκων (άρθρ. 110 παρ. 2 ΚΠολ∆), ιδρύεται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας παρά το νόµο και εκτιµώντας προφανώς εσφαλµένα τα διαδικαστικά έγγραφα 
(άρθρ. 561 παρ. 2 ΚΠολ∆) είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 13/1995) είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως πράγµατα οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων 
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1530/2001, 1225/2004), δηλαδή οι ισχυρισµοί που κατά το νόµο διαµόρφωσαν ή 
ανάλογα ήταν ικανοί να διαµορφώσουν το διατακτικό της προσβαλλόµενης 
απόφασης (ΟλΑΠ 2/1989, ΑΠ 864/2003, 1072/2005), θα πρέπει δε, αν πρόκειται για 
ισχυρισµούς που δεν λήφθηκαν υπόψη, ενώ έπρεπε να ληφθούν, να προτάθηκαν 
παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 12/2000, 2/2001) και µάλιστα από τον 
ήδη αναιρεσείοντα (ΑΠ 881/1988). Ειδικότερα αν προσβάλλεται για τον παραπάνω 
λόγο απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, θα πρέπει ο ισχυρισµός που δεν 
αξιολογήθηκε, να είχε προταθεί παραδεκτά στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά και 
να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 
ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις) και στο δεύτερο βαθµό (ΑΠ 1011/1994, 1446/2003, 
1933/2006) και να αναφέρεται αυτό στο αναιρετήριο (ΑΠ 539/2003, 760/2004), εκτός 
αν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 43/1990) ή 
πρόκειται για ισχυρισµό που παραδεκτά κατά το άρθρ.527 ΚΠολ∆ προτάθηκε για 
πρώτη φορά στην κατ' έφεση δίκη, που επίσης πρέπει να διευκρινίζεται στο 
αναιρετήριο. Εποµένως δεν ιδρύει τον παραπάνω λόγο αναίρεσης η παράλειψη του 
δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει σε ισχυρισµό εκπρόθεσµο (ΑΠ 867/1988), 
αόριστο και γενικώς απαράδεκτο, µη νόµιµο ή αλυσιτελή (ΟλΑΠ 2/1989, 14/2004) ή 
σε απλώς αρνητικό ή διευκρινιστικό ισχυρισµό, δηλαδή σε ισχυρισµό που δεν 
καταλήγει στην επίκληση έννοµης συνέπειας (ΑΠ 1058/1998) και βέβαια το 
δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει ούτε στα πραγµατικά επιχειρήµατα των 
διαδίκων που αντλούν αυτοί από τα προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα, έστω και αν 
διατυπώνονται υπό τη µορφή λόγου έφεσης (ΑΠ 140/2006, 857/2007), ούτε στα 
νοµικά επιχειρήµατά τους, που σε αντίθεση µε τους αυτοτελείς ισχυρισµούς τους δεν 
περιέχουν κρίση ως προς την επέλευση ή όχι µιας έννοµης συνέπειας, αλλά 
προβάλλονται µε σκοπό να συµβάλλουν στον καθορισµό του αληθινού νοήµατος του 
επικαλούµενου ή αποκρουόµενου στη συγκεκριµένη περίπτωση κανόνα δικαίου. Ο 



 

[25] 
 

ίδιος λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν το δικαστήριο έλαβε µεν υπόψη 
του τον κρίσιµο ισχυρισµό, όµως τον απέρριψε, ρητά ή και σιωπηρά (ΑΠ 839/2010), 
για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991, ΑΠ 448/1996, 
1668/2005).  
- Το δικαστήριο της ουσίας οφείλει, κατά το σχηµατισµό της κρίσης του για τους 
ουσιώδεις πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, να λάβει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, που παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση οι διάδικοι, διαφορετικά 
υποπίπτει στην πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 11γ του 
άρθρ.559 ΚΠολ∆. Ειδικότερα ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα αποδεικτικά µέσα 
που παραδεκτά επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων και νόµιµα προσκόµισε ο ίδιος ή 
οποιοσδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους (ΑΠ 774/1996, 70/2008, 222/2008) προς 
άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή λυσιτελών 
ισχυρισµών κατά την ανωτέρω έννοια, δηλαδή νόµιµων ισχυρισµών που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 105/2005, 
1874/2008), εφόσον βέβαια προτάθηκαν παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας 
(πρωτοβάθµιο ή δευτεροβάθµιο) κατά τις παραπάνω διακρίσεις. Για την ίδρυση του 
ως άνω λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη 
από το δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών 
µέσων, τα οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του (ΑΠ 1134/1993). Ωστόσο στην 
προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν 
µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 
798/2010). Για την πληρότητα όµως του ίδιου λόγου αναίρεσης πρέπει στο 
αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι 
έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο της ουσίας προς 
απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος 
πρέπει επίσης να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε 
παραδεκτή επίκλησή του στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 1535/1995, 567/1996).  
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
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κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1266/2011). 
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από 
τον αριθ. 20 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας από 
εσφαλµένη ανάγνωση αποδεικτικού κατά την έννοια των άρθρ. 339 και 432 επ. 
ΚΠολ∆ εγγράφου δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το πραγµατικό, 
δηλαδή ότι περιέχει περιστατικά προφανώς διάφορα από εκείνα που πράγµατι 
περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο το 
δικαστήριο ορθώς ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο 
που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράπονο 
αναγόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, που εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Παραµόρφωση εγγράφου κατά την έννοια του παραπάνω 
αναιρετικού λόγου συνιστά και η παράλειψη του δικαστηρίου να αναγνώσει µέρος 
του εγγράφου, όταν το µέρος αυτό είναι κρίσιµο για την ουσία της υπόθεσης (ΑΠ 
1440/2002), δηλαδή για να θεµελιώνεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 20 του 
άρθρ. 559 ΚΠολ∆ θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το 
αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο που φέρεται 
ότι παραβιάσθηκε κατά το περιεχόµενό του. ∆εν αρκεί έτσι ότι το συνεκτίµησε απλώς 
µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξάρει το περιεχόµενό του σε σχέση µε το 
αποδεικτικό πόρισµα στο οποίο κατέληξε και το οποίο, εξ άλλου, θα πρέπει να είναι 
επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αναφορικά µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, Ελ∆νη 1999.270, ΑΠ 627/2003, 402/2004, 
832/2009, 1627/2010). Ο ίδιος λόγος αναίρεσης για να είναι ορισµένος θα πρέπει στο 
αναιρετήριο να προσδιορίζονται α) το αληθινό περιεχόµενο του φερόµενου ως 
παραµορφωθέντος εγγράφου, β) το περιεχόµενο που προσέδωσε σ' αυτό η 
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προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε από τη σύγκριση να καθίσταται εµφανές το 
διαγνωστικό σφάλµα της, γ) ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
την ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο και δ) το επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξ αιτίας της 
παραµόρφωσης του εγγράφου (ΑΠ 1315/1993, 194/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 527, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 562 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 733 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, εκτός των αναφεροµένων σ' αυτή 
εξαιρέσεων, είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο 
οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας. Εξάλλου, η αοριστία της 
αγωγής ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, δεν αφορά όµως τη 
δηµόσια τάξη και συνεπώς ο περί αυτής ισχυρισµός για να ιδρύσει (παραδεκτό) λόγο 
αναιρέσεως πρέπει να έχει προταθεί στο Εφετείο και (για το ορισµένο του λόγου) 
πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι έγινε η σχετική πρόταση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 562 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 131 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Αλλοδαπό δίκαιο, έθιµα και συναλλακτικά ήθη. 
Αοριστία λόγων αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 KΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη 
νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και 
νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, 
καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή 
της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται 
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στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί στο 
δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νόµιµα. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, γιατί στην 
περίπτωση αυτή το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, λόγος, όµως, αναίρεσης δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νόµιµα από το διάδικο, 
εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα, αν ο αναιρεσείων είχε ηττηθεί στον πρώτο βαθµό, η νόµιµη επαναφορά 
του εν λόγω ισχυρισµού στο Εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της εκκαλουµένης, 
πρέπει να γίνεται µόνο µε λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο έφεσης. Με τα δεδοµένα 
αυτά, πρέπει ο ισχυρισµός να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο 
δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και τρόπος πρότασης του ή 
επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί µε βάση το 
αναιρετήριο, αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος. Όπως δε περαιτέρω προκύπτει από την 
αµέσως πιο πάνω διάταξη, το καθιερούµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε όλους τους 
προβλεπόµενους από τη διάταξη του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγους αναίρεσης, ακόµη 
και σε εκείνους των αριθµών 1 και 19, αντίστοιχα, του εν λόγω άρθρου (ΑΠ 
2001/2009).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 337 ΚΠολ∆, µε την οποία ορίζεται, ότι το δικαστήριο 
λαµβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη το δίκαιο που ισχύει σε 
αλλοδαπή πολιτεία, το έθιµο και τα συναλλακτικά ήθη και, αν δεν τα γνωρίζει, 
µπορεί να διατάξει απόδειξη ή να χρησιµοποιήσει όποιο µέσο κρίνει κατάλληλο 
χωρίς να περιορίζεται στις αποδείξεις που προσάγουν οι διάδικοι, προκύπτει, ότι όταν 
το δικαστήριο σε εφαρµογή των ορισµών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου διαπίστωσε, 
ότι για τη ρύθµιση της κρινόµενης έννοµης σχέσης πρέπει να εφαρµοστεί αλλοδαπό 
δίκαιο, οφείλει, αν δεν το γνωρίζει, να το πληροφορηθεί, χρησιµοποιώντας κάθε 
πρόσφορο, κατά την κρίση του µέσο, έχοντας το δικαίωµα να διατάξει και απόδειξη 
χωρίς να δεσµεύεται από τους διαδικαστικούς ή λοιπούς τύπους της αποδεικτικής 
διαδικασίας. Σφάλµατα, εποµένως, του δικαστή κατά τη διαδικασία αυτή της έρευνας 
του αλλοδαπού δικαίου δεν ελέγχονται αναιρετικά. Ο Άρειος Πάγος ελέγχει µόνο αν 
οι ουσιαστικές διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου που εφαρµόστηκαν είναι αυτές που 
διέπουν την επίδικη έννοµη σχέση και αν παραβιάστηκαν ή όχι κατά την εφαρµογή 
τους. Πάντως η εφαρµογή του αλλοδαπού δικαίου δεν µπορεί να προταθεί για πρώτη 
φορά στον Άρειο Πάγο. Και είναι µεν αληθές ότι η διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 
ΚΠολ∆, που προµνηµονεύθηκε, αφορά µόνο ισχυρισµούς και όχι κανόνες, ο 
δικαστής, όµως, δεν είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει το αλλοδαπό δίκαιο. Εφόσον 
µάλιστα το αγνοεί, µπορεί, κατά τη διάταξη του άρθρου 337 ΚΠολ∆, να διατάξει, 
όπως έχει ήδη εκτεθεί, απόδειξη ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε µέσο κρίνει 
κατάλληλο για τη διαπίστωση της ύπαρξης και του περιεχοµένου του αλλοδαπού 
κανόνα δικαίου, χωρίς να περιορίζεται στις αποδείξεις που προσάγουν οι διάδικοι. Η 
εκδοχή αυτή είναι σύµφωνη και µε το λόγο που οδήγησε στη θέσπιση της διάταξης 
του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, δηλαδή µε το ότι ο Άρειος Πάγος δεν αποτελεί 
δικαστήριο τρίτου βαθµού δικαιοδοσίας και, εποµένως, δεν µπορεί να διατάξει 
απόδειξη για την ύπαρξη και το περιεχόµενο κανόνα δικαίου που αγνοεί.  
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- Από τις διατάξεις επίσης των άρθρων 118 αριθ. 3, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, 
ορισµένο και ευσύνοπτο, η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της 
ουσίας, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από τους 
περιοριστικώς αναφεροµένους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆, θεµελιώνει η προβαλλόµενη 
αιτίαση. Ειδικά, για να είναι ορισµένος ο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
λόγος αναίρεσης πρέπει να καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του 
ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό 
σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, την ελάσσονα πρόταση του νοµικού του 
συλλογισµού, δηλαδή τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 32/1996).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης προϋποθέτει 
την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης και τη διατύπωση αποδεικτικού πορίσµατος και 
όχι την απόρριψη της αγωγής ή ισχυρισµού ως µη νόµιµου, αόριστου ή απαράδεκτου 
ή για οποιονδήποτε άλλο τυπικό λόγο (ΟλΑΠ 3/1997 ΝοΒ 46.23, ΟλΑΠ 44/1990).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ευθεία παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο, µε βάση τις παραδοχές του 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρέλειψε να εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα 
δικαίου, ο οποίος ήταν εφαρµοστέος ή εφάρµοσε ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον 
οποίο δεν έπρεπε να εφαρµόσει. Ειδικότερα, το δικαστήριο παραβιάζει τους 
ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, που εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 
173 και 200 ΑΚ, όταν, µολονότι διαπιστώνει, έστω και έµµεσα την ύπαρξη κενού ή 
αµφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των δικαιοπρακτούντων, συνακόλουθα δε, την 
ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει για τη 
συµπλήρωση ή ερµηνεία τους στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή 
προσφεύγει στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών και στη συµπλήρωση ή ερµηνεία 
της δικαιοπραξίας, µολονότι δέχεται, επίσης ανέλεγκτα ότι η δικαιοπραξία είναι 
πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, ως στοιχεία προσδιοριστικά της καλής πίστης. Οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών παραβιάζονται ευθέως και όταν το 
ερµηνευτικό πόρισµα, στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας, κατέληξε το 
δικαστήριο δεν είναι σύµφωνο προς την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη.  
- Οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών παραβιάζονται εκ πλαγίου, υπό την 
έννοια ότι η απόφαση του δικαστηρίου στερείται νόµιµης βάσης, κατά την έννοια του 
άρθρου 5S9 αριθ. 19 ΚΠολ∆, όταν στην απόφαση του δεν διευκρινίζεται αν στη 
δικαιοπραξία υπάρχει ή όχι κενά ή ασάφεια και, ακολούθως, ανάγκη συµπλήρωσης ή 
ερµηνείας της και εντούτοις εφαρµόζει ή παραλείπει την εφαρµογή των 
ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών.  
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- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης, όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που 
δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997).  
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΑΠ 484/2001 ΝοΒ 50.520, ΑΠ 1062/1991 
Ελ∆νη 33.561).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 337, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 562,  
ΑΚ: 159, 167, 173, 200, 217, 235, 361, 367, 369, 526, 1033, 
Σ: 25, 93, 106,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.75 
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 444 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας στην αναιρετική δίκη. Αναβολή συζήτησης. 
Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 108, 110 παρ. 2, 498 παρ. 1, 568 παρ. 1, 2 & 4, 576 
παρ.1-3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν 
εµφανισθεί και δεν µετάσχει µε τον προσήκοντα τρόπο σ' αυτή κάποιος διάδικος, το 
δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επέσπευσε τη συζήτηση 
της αίτησης αναίρεσης και αν µεν τη συζήτησή της επέσπευσε εγκύρως ο 
απολειπόµενος διάδικος κλητεύοντας νόµιµα και εµπρόθεσµα τους λοιπούς ή 
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κλητεύθηκε ο ίδιος νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση άλλο 
διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, 
αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της συζήτησής της ή δεν µπορεί να 
διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτησή της, αυτή κηρύσσεται 
απαράδεκτη ως προς όλους τους διαδίκους και η υπόθεση επαναφέρεται για 
συζήτηση µε νέα κλήση (ΑΠ 407/2004, 1061/2010).  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρ. 226 παρ. 4 εδ. β' και γ' ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται 
κατά το άρθρ. 575εδ.β' ΚΠολ∆ και στην αναιρετική δίκη, αν η συζήτηση αναβληθεί, 
ο γραµµατέας οφείλει αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης να µεταφέρει την 
υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που 
ορίσθηκε, κατά την οποία δεν χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου προς εµφάνιση και 
η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. 
Ωστόσο κατά την έννοια των τελευταίων αυτών διατάξεων, η αναβολή της υπόθεσης 
και η αναγραφή της στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει 
ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν χρειάζεται 
νέα κλήση του απολειπόµενου κατ' αυτή διαδίκου, εφόσον αυτός είτε είχε επισπεύσει 
ο ίδιος τη συζήτηση της υπόθεσης κατά την αρχική δικάσιµο είτε είχε νόµιµα 
κλητευθεί να παραστεί κατά την αρχική δικάσιµο είτε είχε σε κάθε περίπτωση νόµιµα 
παραστεί κατ' αυτή, οπότε µε τη νόµιµη παράστασή του χωρίς εναντίωσή του 
καλύφθηκε η τυχόν ακυρότητα της κλήτευσής του για την αρχική δικάσιµο. 
∆ιαφορετικά η αναβολή της υπόθεσης και η αναγραφή της στο πινάκιο του 
δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο, δεν ισχύει ως κλήτευση του 
απολειπόµενου κατ' αυτή διαδίκου (ΑΠ 136/1999, 12/2011).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ. 94 παρ. 1 και 96 παρ. 1 ΚΠολ∆, οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται στα πολιτικά δικαστήρια µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 
στον οποίο η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε 
προφορική δήλωση του εκπροσωπούµενου απ' αυτόν διαδίκου που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά του δικαστηρίου ή στην τυχόν έκθεση του εισηγητή ή εντεταλµένου για 
τις αποδείξεις δικαστή, η έλλειψη δε της αναγκαίας πληρεξουσιότητας εξετάζεται 
κατά το άρθρ. 104 ΚΠολ∆ αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της 
δίκης, µε συνέπεια να θεωρείται δικονοµικά απών ο διάδικος που εκπροσωπήθηκε 
στον Άρειο Πάγο από δικηγόρο στερούµενο της αναγκαίας πληρεξουσιότητας, αφού 
αυτός θεωρείται ως µη νοµίµως παριστάµενος (ΑΠ 1620/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 108, 110, 226, 498, 568, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1028 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιάθεση επίδικου αντικειµένου. Παρέµβαση. ∆ικαίωµα αναίρεσης. Απαράδεκτη 
συζήτηση. 
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- Κατά το άρθρο 556 παρ. 1 ΚΠολ∆ δικαίωµα αναίρεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν 
ολικά ή εν µέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, ο ενάγων, ο 
εναγόµενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος, εκείνος που ζητεί την αναψηλάφηση, εκείνος 
κατά του οποίου στρέφεται η αναψηλάφηση, εκείνοι που είχαν ασκήσει κύρια ή 
πρόσθετη παρέµβαση, οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοι, εφόσον απέκτησαν την 
ιδιότητα αυτή µετά την άσκηση της αγωγής.  
- Με τις παρ. 1 έως 3 της διάταξης του άρθρου 225 του ΚΠολ∆ ορίζεται ότι: 1) Η 
επέλευση της εκκρεµοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους από την εξουσία να 
µεταβιβάσουν το επίδικο πράγµα ή δικαίωµα ή να συστήσουν εµπράγµατο δικαίωµα, 
2) Η µεταβίβαση του επίδικου δικαιώµατος ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος 
δεν επιφέρει καµµία µεταβολή στη δίκη. Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωµα να 
ασκήσει παρέµβαση, 3) Αν ο ενάγων µεταβίβασε το επίδικο δικαίωµα δεν µπορεί να 
προταθεί εναντίον του έλλειψη νοµιµοποίησης, εκτός αν η απόφαση που θα εκδοθεί 
δεν δεσµεύει τον ειδικό διάδοχο. Από το συνδυασµό των προαναφερθέντων 
προκύπτει ότι ο στη διάρκεια της αναιρετικής δίκης ειδικός διάδοχος κάποιου από 
τους διαδίκους νοµιµοποιείται µόνο να ασκήσει παρέµβαση, όχι όµως να ενεργήσει 
για δικό του λογαριασµό και στο όνοµά του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, που 
έχει σχέση µε τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης. Εάν δε ενεργήσει τέτοιες 
πράξεις, στις οποίες αδιακρίτως περιλαµβάνονται και η κατάθεση και επίδοση κλήσης 
για νέα συζήτηση της υπόθεσης, αλλά και η παραίτηση από το δικόγραφο αυτής είναι 
άκυρες και η ακυρότητα λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπάγγελτα 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 159 παρ. 1 και 160 παρ. 1 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 
152/2000, 76/1980, 871/1978). Μόνο δε εφ' όσον ασκηθεί εκ µέρους του ειδικού 
διαδόχου παρέµβαση και συµφωνήσουν οι αρχικοί διάδικοι, ο ειδικός διάδοχος 
µπορεί να υπεισέλθει και στη θέση του µεταβιβάσαντος (άρθ. 85 ΚΠολ∆), ενώ αν 
ασκήσει µόνο παρέµβαση και δεν υπάρχει η προαναφερθείσα συµφωνία, ο παρεµβάς 
ειδικός διάδοχος ενεργεί µεν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, αλλά προς το συµφέρον 
του δικαιοπαρόχου του αρχικού διαδίκου (άρθ. 82 του ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 159, 160, 82, 85, 225, 556,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αίτηση αναίρεσης - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 394 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αναίρεσης. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων 
που ο νόµος δεν επιτρέπει. Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν 
προσκοµίστηκαν. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Από τα άρθρα 68 και 556 παρ.2 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το έννοµο συµφέρον 
αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης της αναίρεσης και των κατ` ιδίαν 
αυτής λόγων. Θεµελιώνεται δε στη βλάβη που υφίσταται ο αναιρεσείων από το 
περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης και µε την άσκηση της αναίρεσης 
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επιδιώκεται η ανατροπή της επιβλαβούς αυτής για τον αναιρεσείοντα συνέπειας. 
Έτσι, αν οι προβαλλόµενες πληµµέλειες δεν επιδρούν στο διατακτικό της 
αναιρεσιβαλλοµένης οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει. Για να είναι δε 
ορισµένος ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να προσδιορίζεται στο αναιρετήριο το 
αποδεικτικό αυτό µέσο, που παρανόµως λήφθηκε υπόψη και ο λόγος για τον οποίο 
δεν έπρεπε να ληφθεί, να προβάλλεται δε ισχυρισµός ότι το απαράδεκτο αυτό 
προτάθηκε από τον αναιρεσείοντα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν συντρέχει 
κάποια από τις αναφερόµενες στο άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ εξαιρετικές περιπτώσεις.  
- Η µαρτυρία τρίτου, που δίδεται έστω και µε τη δήλωση του άρθρου 1 του Ν∆ 
105/69 ή 8 του Ν.1599/86, χωρίς δηλαδή να τηρηθούν οι διατυπώσεις των διατάξεων 
του ΚΠολ∆, για την εξέταση των µαρτύρων, αποτελεί αποδεικτικό µέσο µη 
επιτρεπόµενο από το νόµο. Κατά τη διάταξη όµως του άρθρου 270 παρ.2 ΚΠολ∆, 
λαµβάνονται υπόψη και αποδεικτικά µέσα "που δεν πληρούν τους όρους του νόµου", 
τα οποία άλλωστε αποτελούν και επιτρεπτώς λαµβανόµενα υπόψη δικαστικά 
τεκµήρια, αφού στην κρινόµενη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε και το εµµάρτυρο µέσο 
απόδειξης. Η ως άνω ανώµοτη µαρτυρία αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό µέσο και 
δεν λαµβάνεται υπόψη ούτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, αν δόθηκε, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, ως αποδεικτικό µέσο σε ορισµένη µεταξύ άλλων πολιτική δίκη (ΟλΑΠ 
8/1987). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν. Κατά 
την αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της 
προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 παρ. 1 στοιχ. β' , 524 παρ. 1, 591 παρ. 1 
στοιχ. β' και δ' , 346, 453 παρ. 1 και 671 παρ. 1 εδ. τελευταίο ΚΠολ∆, ως αποδείξεις 
που δεν προσκοµίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και 
ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. Ο λόγος όµως 
αυτός δεν ιδρύεται όταν το αποδεικτικό µέσο που λήφθηκε υπόψη, παρόλο ότι δεν 
έγινε νόµιµη επίκλησή του, αναφέρεται σε άλλο αποδεικτικό µέσο του οποίου έγινε 
νόµιµη επίκληση και προσκοµιδή. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό 
γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό µέσο ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της 
απόφασης. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που 
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λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο θεµελιώνεται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, έγγραφα, των οποίων η 
παραµόρφωση του περιεχοµένου τους ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή 
λόγο αναίρεσης, είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται ως αποδεικτικά µέσα στα άρθρα 
339 και 432 επ. του ίδιου Κώδικα. Ως εκ τούτου, δεν είναι έγγραφα εκείνα που 
αποτυπώνουν στο περιεχόµενό τους άλλα αποδεικτικά µέσα, όπως είναι τα πρακτικά 
των δικαστηρίων και οι εκθέσεις του εισηγητή δικαστή, κατά το µέρος τους, που 
περιέχουν τις καταθέσεις των µαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης. 
- Ο ως άνω, 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. Πρέπει δε την 
παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, 
προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα 
για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής 
σηµασίας του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 270, 556, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 709 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Αναγκαστική οµοδικία. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 553 παρ. 1 στοιχ. β' , 577 παρ. 2, 321 
και 495 παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση που έχει 
καταστεί τελεσίδικη, εκείνη δηλαδή η οποία, απεκδύοντας το δικαστήριο από κάθε 
περαιτέρω εξουσία, περατώνει τη δίκη επί της αγωγής και δεν µπορεί να προσβληθεί 
µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση. Εξάλλου, ο χαρακτήρας της αποφάσεως ως 
τελεσίδικης ή µη κρίνεται κατά το χρόνο της ασκήσεως του ενδίκου µέσου της 
αναιρέσεως, δηλαδή της καταθέσεως του σχετικού δικογράφου της στη γραµµατεία 
του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση, διαφορετικά η 
αίτηση είναι απαράδεκτη, κατ' αυτεπάγγελτη, περί αυτού, έρευνα του δικαστηρίου 
(ΑΠ 430/2009).  
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- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό της πρώτης από τις διατάξεις αυτές προς εκείνες 
των άρθρων 74, 75 παρ. 1 και 2 και 76 παρ. 1 του ΚΠολ∆, σε περίπτωση απλής 
οµοδικίας η οριστική απόφαση που εκδίδεται καθίσταται τελεσίδικη αυτοτελώς 
έναντι εκάστου οµοδίκου και συνεπώς υπόκειται σε αναίρεση κατά το µέρος µόνο 
που είναι τελεσίδικη, προτού δηλαδή γίνει τελεσίδικη και ως προς τους υπόλοιπους 
οµοδίκους. Αντίθετα, σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας, η οποία υπάρχει και 
όταν ασκήθηκε αγωγή από το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάµου, µε την οποία 
ζητείται η αναγνώριση της πατρότητας αυτού, κατά τα άρθρα 1479 και 1480 ΑΚ, η 
οριστική απόφαση προσβάλλεται παραδεκτώς µε αναίρεση µόνο όταν καταστεί 
τελεσίδικη για όλους τους αναγκαίους οµοδίκους. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 76 παρ. 1 και 501 
του ΚΠολ∆, σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας δικαίωµα να ασκήσει 
αιτιολογηµένη ανακοπή ερηµοδικίας, κατά της απόφασης που εκδόθηκε παρά την 
απουσία του, έχει ο αναγκαίος οµόδικος που ήταν απών κατά τη δίκη, έστω και αν 
αυτός, σύµφωνα µε την πρώτη από τις διατάξεις αυτές, θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύθηκε στη δίκη από τους παρόντες αναγκαίους οµοδίκους του, δεν 
µπορεί δε εκ των προτέρων να αποκλεισθεί το έννοµο συµφέρον του απόντος 
αναγκαίου οµοδίκου, να ασκήσει κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του 
ανακοπή ερηµοδικίας, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της οποίας, όπως είναι και η 
ύπαρξη εννόµου συµφέροντος προς άσκηση της, κρίνει µόνο το δικαστήριο που 
δικάζει την ανακοπή ερηµοδικίας, το οποίο κρίνει και τη βασιµότητα των λόγων της 
ανακοπής, και δεν µπορεί να τις κρίνει παρεµπιπτόντως ο Άρειος Πάγος, όταν 
εξετάζει εάν η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση έχει τελεσιδικήσει (ΟλΑΠ 15/2001). Εάν 
συνεπώς, στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητος τέκνου που γεννήθηκε εκτός 
γάµου, δικάσθηκε ερήµην στο Εφετείο ένας από τους αναγκαίους οµοδίκους, θα 
πρέπει να έχει γίνει και ως προς αυτόν τελεσίδικη η απόφαση για να υπόκειται σε 
αναίρεση, είτε, µε την πάροδο της προθεσµίας άσκησης απ' αυτόν ανακοπής 
ερηµοδικίας, η οποία αποδεικνύεται µε τη σχετική έκθεση επίδοσης προς αυτόν της 
τελεσίδικης απόφασης, ή µε την επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή στο 
αντίγραφο της απόφασης που του επιδόθηκε, είτε µε την οριστική απόρριψη της 
ανακοπής ερηµοδικίας που αυτός άσκησε κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην 
του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 74, 75, 76, 286, 287, 291, 292, 321, 495, 501, 553, 573, 577, 
ΑΚ: 1479, 1480, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1253 
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 367 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. 
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- Από τα άρθρα 294, 295 παρ. 1, 297 και 299 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη 
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση [αρθρ. 573 παρ. 1 του ΚΠολ∆], προκύπτει ότι 
η παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πριν 
από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υποθέσεως µπορεί να γίνει χωρίς 
συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσµα ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν 
ασκήθηκε και επιφέρει κατάργηση της δίκης [ΟλΑΠ 20/1999, ΑΠ 65/2007].  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1912 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαδικασία προσβολής προσωπικότητας δια του τύπου. Προθεσµία αίτησης 
αναίρεσης. 
- Το άρθρο 681 ∆ του ΚΠολ∆ που προστέθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 10 του Ν. 
2145/1993 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 12 του N. 2328/1995, ορίζει στη 
µεν παραγρ. 1 ότι "κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ.1, 667, 671 παρ. 
1-3, 672 και 673-676 δικάζονται από το καθ' ύλη αρµόδιο δικαστήριο οι πάσης 
φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζηµιώσεις οποιασδήποτε µορφής περιουσιακής 
ζηµίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου ή µε ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εκποµπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της 
προσωπικότητας των προσβληθέντων", στη δε παραγρ.5 εδ. α' ότι "η προθεσµία 
ανακοπής ερηµοδικίας είναι οκτώ (8) ηµέρες, ενώ της έφεσης, της αναψηλάφησης και 
της αναίρεσης δεκαπέντε (15) ηµέρες, εάν εκείνος, που δικαιούται να ασκήσει αυτά 
τα ένδικα µέσα διαµένει στην Ελλάδα και τριάντα (30) ηµέρες εάν διαµένει στο 
εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη". Η ευρύτητα µε την οποία έχει διατυπωθεί 
η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 681 ∆ παρ. 1 του ΚΠολ∆ καθιστά σαφές ότι στην 
καθοριζόµενη από αυτή ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ. ΚΠολ∆ υπάγονται 
όλες ανεξαρτήτως οι διαφορές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση οποιασδήποτε 
µορφής περιουσιακής ζηµίας ή στην ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, καθώς και οι 
αξιώσεις προστασίας των ατόµων εκείνων, η περιουσία ή η προσωπικότητα των 
οποίων προσεβλήθη από δηµοσίευµα ή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκποµπή του 
έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, ασχέτως προς την ιδιότητα του εναγοµένου, ο οποίος, 
εφόσον ο νόµος δεν διακρίνει, µπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η 
εκδηλωθείσα συµπεριφορά ή οποιαδήποτε συµµετοχική δράση οδήγησε στην 
πρόκληση προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος. Εξάλλου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 577 παρ.1 και 2 του ίδιου κώδικα, το δικαστήριο πρώτα συζητεί 
για το παραδεκτό της αναίρεσης. Αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει 
κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και 
αυτεπαγγέλτως, βάσει των διαδικαστικών εγγράφων της δικογραφίας (ΑΠ 22/2010). 
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Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό και µε εκείνες των άρθρων 144, 310 παρ.1 και 
564 ιδίου Κώδικα προκύπτει ότι η άνω δεκαπενθήµερη προθεσµία για άσκηση 
αίτησης αναίρεσης, κατά απόφασης που εκδόθηκε µε την ειδική διαδικασία του 
άρθρου 681∆ ΚΠολ∆, όταν ο διάδικος διαµένει στην Ελλάδα, αρχίζει από την 
εποµένη ηµέρα της νόµιµης επίδοσης της αντιγράφου της προσβαλλόµενης 
απόφασης, σύµφωνα µε τις περί επιδόσεως διατάξεις, και λήγει στις 7 το βράδυ της 
τελευταίας ηµέρας, αν δε η τελευταία αυτή ηµέρα είναι κατά το νόµο εξαιρετέα, την 
ίδια ώρα της εποµένης µη εξαιρετέας ηµέρας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 310, 564, 666, 667, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 681∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1262 
 
Αίτηση αναίρεσης - Πρόσθετοι λόγοι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 386 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. 
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικώς από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη 
σαφή έννοια του άρθρου 560 παρ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, λόγο αναίρεσης µόνο αν αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν 
και όχι προς έµµεση απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν, πρέπει δε να εκτίθεται περαιτέρω στο 
σχετικό λόγο η έννοια που αποδόθηκε στον κανόνα δικαίου, που χαρακτηρίζεται 
εσφαλµένη και η κατά τη γνώµη του αναιρεσείοντος ορθή, που προκύπτει από τα 
επικαλούµενα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία παρέλειψε να χρησιµοποιήσει 
(ΟλΑΠ 2/2008).  
- Από το άρθρο 569 παρ. 2 ΚΠολ∆. προκύπτει ότι οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης 
ασκούνται µόνο µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου 
και ότι για το παραδεκτό αυτών απαιτείται όχι µόνο η κατάθεση, αλλά και η επίδοση 
του σχετικού δικογράφου στον αναιρεσίβλητο, τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση 
που είχε αρχικά ορισθεί, στις οποίες δεν υπολογίζονται η ηµέρα κατάθεσης και 
επίδοσης και η ηµέρα της συζήτησης. Τυχόν µη επίδοση ή µη εµπρόθεσµη επίδοση 
του δικογράφου καθιστά απαράδεκτους τους πρόσθετους λόγους και το απαράδεκτο 
αυτό λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 569, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Aναγκαστική εκτέλεση τραπεζών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 356 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αντίκλητος εκείνου που επισπεύδει την εκτέλεση. Αντίκλητος τράπεζας. Προθεσµία 
αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 577 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα 
ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την 
απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Η προθεσµία της αναίρεσης, µέσα στην οποία οφείλει 
αυτή να ασκηθεί για να είναι παραδεκτή, ορίζεται µε τη διάταξη του άρθρ. 564 παρ. 1 
ΚΠολ∆ σε τριάντα ηµέρες, αν ο αναιρεσείων διαµένει στην Ελλάδα και αρχίζει από 
την επίδοση της προσβαλλόµενης απόφασης.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρ. 924 εδ. 3, 4 & 5 ΚΠολ∆, όποιος επισπεύδει την 
εκτέλεση, αν δεν κατοικεί στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου του τόπου της 
εκτέλεσης, έχει υποχρέωση να διορίσει µε την επιταγή ή µε αυτοτελές δικόγραφο, 
που επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση, αντίκλητο που να 
κατοικεί στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, στον οποίο 
µπορούν πλέον να γίνουν όλες οι επιδόσεις και οι προσφορές που αφορούν την 
εκτέλεση, σε περίπτωση δε που δεν ορισθεί αντίκλητος, αντίκλητος είναι ο δικηγόρος 
που υπέγραψε την επιταγή.  
Συνεπώς στον αντίκλητο αυτό µπορούν να επιδοθούν και όλες οι αποφάσεις που 
εκδίδονται στο πλαίσιο δίκης περί την εκτέλεση, οι οποίες βέβαια µπορούν, κατ' 
επιλογή αυτού που παραγγέλλει την επίδοση, να επιδοθούν, αντί για τον αντίκλητο, 
στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρ. 126 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 564, 577, 924,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αναγκαστικής 
εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1470 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση για αδικαιολόγητη εκτέλεση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 940 παρ.3 ΚΠολ∆, η οποία έχει χαρακτηρισθεί, ως διάταξη 
ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 100/1997) αν ακυρωθεί αµετάκλητα, η αναγκαστική 
εκτέλεση, εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχει δικαίωµα να ζητήσει από 
εκείνον που επέσπευσε την εκτέλεση αποζηµίωση για τη ζηµία του, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των άρθρων 914 ή 919 του Αστικού Κώδικα, Παρέχεται, δηλαδή, στην 
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περίπτωση αυτή γνήσια ουσιαστικού δικαίου αξίωση αποζηµίωσης στον θιγέντα, 
στηριζόµενη σε ειδική αδικοπραξία τα στοιχεία της οποίας ορίζονται σε συνδυασµό 
µε τα άρθρα 914 κα 919 ΑΚ (ΟλΑΠ 9/2010). ∆ίδεται, έτσι, αναγνωριστική η 
καταψηφιστική αγωγή µε αίτηµα την αποζηµίωση (ΑΠ 12/2009). Από τις πιο πάνω 
διατάξεις, δεν αποκλείεται η επιβοηθητική ευθύνη κατά της διατάξεις περί 
αδικαιολογήτου πλουτισµού των άρθρων 904..ΑΚ, για την επανόρθωση, τυχόν 
αδικίας από µία ελαττωµατική και αδικαιολόγητη µετατόπιση περιουσιακών 
στοιχείων (ΑΠ 12/2009, ΑΠ 305/2009). Ως ζηµία αποκαταστατέα στο πλαίσιο των 
αποζηµιωτικών αγωγών, µε βάση τα άρθρα 940 παρ.3 ΚΠολ∆ και 914 ΑΚ, νοείται, 
όχι µόνο η θετική αλλά και η αποθετική, δηλαδή το διαφυγόν κέρδος αλλά και η µη 
περιουσιακή ζηµία (ΑΠ 73/1999), αλλά και η ηθική βλάβη εφ'οσον ισχύουν οι ειδικές 
γι' αυτήν προϋποθέσεις και όροι (ΑΠ 273/2008).  
- Σύµφωνα τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, πλην 
άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτός υπάρχει όταν 
εχώρησε ψευδής ερµηνεία ή κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνα, ο οποίος ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και την 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν 
εφαρµογή, υπάρχει όταν αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού ορθά η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που 
δέχτηκε, ανέλεγκτα, ο δικαστής της ουσίας υπάγονταν σ' αυτόν (ΟλΑΠ 36/1988, 
ΟλΑΠ 4/2006, ΑΠ 1393/2010, ΑΠ 159/2004), Για να είναι ορισµένος και, άρα, 
παραδεκτός, ο λόγος αυτός πρέπει: 1)να αναφέρεται στο δικόγραφο της αναίρεσης 
και -µάλιστα ενάριθµα, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού νόµου που 
παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 1148/1989, ΑΠ 1549/1997, ΑΠ 
1658/1998, ΑΠ 1676/1998), καθώς και το περιεχόµενο της, 2)η νοµική κρίση της 
προσβαλλόµενης απόφασης για την έννοια της διάταξης αυτής και 3)το ερµηνευτικό 
ή υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996), επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε 
την αναίρεση απόφαση αποφάνθηκε για την ουσία της υπόθεσης, απαιτείται να 
αναφέρονται µε σαφήνεια, τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο της 
ουσίας για τη θεµελίωση της κρίσης του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή του 
ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 20/2005, ΑΠ 1353/2001). Και τούτο διότι, µόνο 
κατ' αυτό τον τρόπο µπορεί να κριθεί, αν η νοµική πληµµέλεια, η οποία αποδίδεται 
στην απόφαση, οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, από το οποίο εξαρτάται, τελικά, η 
ευδοκίµηση της αναίρεσης (ΟλΑΠ 27/1998 ΑΠ 1036/2000 ΑΠ 1353/2001).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 
ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός εδράζεται 
στο ότι η απόφαση είναι δυνατόν να µην περιλαµβάνει πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας) ή στηρίζει την κρίση της σε ζήτηµα µε ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης, που δεν καλύπτει όλα τα απαιτούµενα, µε βάση το πραγµατικό του 
εφαρµοστέου, στην περίπτωση, κανόνα δικαίου, στοιχεία (ανεπαρκείς αιτιολογίες) 
(ΑΠ 821/2002, ΑΠ 1523/2001, ΑΠ 1267/2002, ΑΠ 720/2003, ΑΠ 90/2004, ΑΠ 
463/2004). ∆εν έχει, όµως, εφαρµογή η πιο πάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις του 
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νοµικού συλλογισµού ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 353/2004) και 
ιδίως, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που εξάγεται 
απ'αυτές, εφ'οσον αυτό εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 
1547/1995). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 919,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 940, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Αόριστη αγωγή - Αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 313 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, τα πραγµατικά, 
δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και 
προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 
559 αριθ. 8 και 14 του ΚΠολ∆.  
Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος ιδρύεται, αν το δικαστήριο έκρινε 
ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας υπόψη αναγκαία για τη θεµελίωση της 
και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα που δεν εκτίθενται σε αυτή ή 
εάν απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για 
τη θεµελίωσή της και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε 
επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά την µη επαρκή έκθεση σε αυτήν των 
στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε 
ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση 
των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως αόριστη. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το 
άρθρο 216 παρ. Ι του ΚΠολ∆, για να είναι ορισµένη η αγωγή, πρέπει να περιέχει, 
εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων, και ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της 
διαφοράς, ώστε να µη δηµιουργείται αµφιβολία για την ταυτότητά του. Προκειµένου 
για αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική της κυριότητας ακινήτου απαιτείται για το 
ορισµένο αυτής, από απόψεως περιγραφής του αντικειµένου της διαφοράς, ο 
καθορισµός κατά τρόπο σαφή της θέσεως, στην οποία κείται το ακίνητο, και 
οπωσδήποτε των ορίων του, ώστε να µη γεννάται αµφιβολία περί της ταυτότητάς του. 
Όµως δεν προσαπαιτείται για το ορισµένο της ως άνω αγωγής να αναφέρονται στο 
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αγωγικό δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του επίδικου ακινήτου, ούτε ο 
προσανατολισµός αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Γνωµοδότηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 778 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Γνωµοδοτήσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 339 ΚΠολ∆, αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η 
αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες 
και τα δικαστικά τεκµήρια, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 390 του ίδιου Κώδικα, το 
δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τις γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν. Από το συνδυασµό 
των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται 
στη δεύτερη απ' αυτές, εφόσον συντάχθηκαν κατά τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν 
συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια 
ρύθµιση και εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 8/2005, 848/1981, 
111/1981).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περιπτ. 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.  
- 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 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 
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πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπεια που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1996). ∆εν υπάρχει όµως 
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ.12 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης της 
παραβίασης των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων 
ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας προσδίδει σε αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη 
ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που προσδίδει σ' αυτό ο νόµος, ενώ δε 
δηµιουργείται ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο, συνεκτιµώντας ελεύθερα τα 
αποδεικτικά µέσα, κατά το άρθρο 340 ΚΠολ∆, αποδίδει µεγαλύτερη ή µικρότερη 
βαρύτητα σ' ένα από αυτά. Για να θεµελιωθεί ο λόγος αυτός αναίρεσης απαιτείται να 
διαλαµβάνονται στο αναιρετήριο α) για την απόδειξη ποιού συγκεκριµένου 
ισχυρισµού προσκοµίσθηκε το σχετικό αποδεικτικό µέσο, καθώς και ποια επίδραση 
θα ασκούσε ο ισχυρισµός αυτός στην έκβαση της δίκης, β) ποιά είναι η αποδεικτική 
δύναµη που αποδόθηκε σ' αυτό από το δικαστήριο της ουσίας, και γ) ποιό είναι ως 
προς το αποδεικτικό µέσο το σχετικό σφάλµα της προσβαλλόµενης απόφασης. Αν 
λείπει έστω και ένα από τα στοιχεία αυτά ο λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως 
αόριστος.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία 
συγχωρείται αναίρεση και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα 
που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, θεωρούνται "πράγµατα" οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί που αποτελούν αναγκαίο και υποχρεωτικό στοιχείο για τη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που προβάλλει ο διάδικος εγείροντας µια 
αγωγή ή ασκώντας µια ένσταση ή µια αντένσταση, περίπτωση που δεν συντρέχει, 
όταν οι ισχυρισµοί αυτοί συνιστούν άρνηση που µπορεί να είναι γενική ή ειδική, των 
παραπάνω ενδίκων ενεργειών ή επιχειρήµατα για την αντίκρουση της νοµιµότητας 
τους (ΟλΑΠ 3/1997, ΟλΑΠ 459/1984).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του µε το ν. 
2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε 
πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς 
απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται, όταν 
δεν έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκτίθεται 
από ποιά αποδεικτικά στοιχεία το δικαστήριο άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 340, 390, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 
αριθ. 19, 
ΚΠολ∆: 1718, 1719, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 990 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική οµολογία. Μη λήψη υπόψη της δικαστικής οµολογίας. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 339 και 352 παρ. 1 του ΚΠολ∆, η δικαστική οµολογία, 
που αφορά την ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών που συνιστούν την 
ιστορική βάση της αγωγής ή της ένστασης, αποτελεί αποδεικτικό µέσο, που όταν 
γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση αποτελεί πλήρη απόδειξη 
εναντίον εκείνου που οµολόγησε. Όταν δε το δικαστήριο, παρότι τη δικαστική αυτή 
οµολογία επικαλέσθηκε ο ωφελούµενος διάδικος, δεν την έλαβε υπόψη κι έτσι 
κατέληξε σε πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που προκύπτει από αυτήν, ιδρύεται ο 
από το αρθρ. 559 αρ. 11γ' του ίδιου κώδικα λόγος αναιρέσεως.  
- Ο από το άρθρ. 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως αυτής θεωρούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων οι οποίοι τείνουν στη θεµελίωση ή κατάλυση ασκηθέντος 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, είτε ως επιθετικού, είτε ως αµυντικού, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι λόγοι εφέσεως, των οποίων η λήψη 
υπόψη και παραδοχή θα είχε ως συνέπεια την κατά το άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
εξαφάνιση της εκκαλουµένης αποφάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 352, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 365 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οµολογία. Παρά το νόµο λήψης υπόψη απόδειξης που δεν προσκοµίσθηκε. Κατά 
ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση.  
- Κατά το άρθρο 261 εδ. β' του ΚΠολ∆, "εφόσον δεν αµφισβητήθηκε η αλήθεια 
κάποιου πραγµατικού ισχυρισµού, απόκειται στο δικαστήριο να κρίνει, σε συνδυασµό 
µε τη γενική άρνηση και το σύνολο των ισχυρισµών των διαδίκων, αν συνάγεται 
οµολογία ή άρνηση". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋπόθεση για να 
συναγάγει το δικαστήριο της ουσίας από την γενική άρνηση του διαδίκου και το 
σύνολο των ισχυρισµών του οµολογία για κάποιο πραγµατικό ισχυρισµό, που 
αποτελεί στοιχείο της αγωγής ή της ένστασης, είναι η µη αµφισβήτηση του 
πραγµατικού αυτού ισχυρισµού. Εφόσον όµως υπάρχει τέτοια ειδική αµφισβήτηση 
του κρίσιµου ισχυρισµού, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, και το 
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δικαστήριο της ουσίας συνήγαγε οµολογία αυτού, υποπίπτει τούτο στην πληµµέλεια 
που προβλέπεται από το άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, δηλαδή εκείνης της 
παρά το νόµο λήψης υπόψη απόδειξης που δεν προσκοµίσθηκε.  
- Κατά το άρθρο 553 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση 
και περατώνουν την όλη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή την ανταγωγή, ενώ 
κατά το άρθρο 554 του ίδιου Κώδικα, αν η ανακοπή ερηµοδικίας απορρίφθηκε (ή 
παρήλθε η προς άσκηση αυτής προθεσµία), η αναίρεση απευθύνεται κατά της 
απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, οπότε θεωρείται ότι απευθύνεται και κατά της 
ερήµην απόφασης, κατά της οποίας είχε απευθυνθεί η ανακοπή, εφόσον δεν παρήλθε 
η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής. Εξ άλλου, κατά το 
άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 16 
παρ. 3 Ν. 2915/2001 και εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση, κατ' άρθρο 15 εδ. 
α' του Ν. 2943/2001, εφόσον η πρώτη συζήτηση της υπόθεσης έγινε µετά την 1-1-
2002 (17-02-2005), σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση 
απορρίπτεται. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η απόρριψη 
της έφεσης, λόγω ερηµοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά 
τύπους και, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, αν απορρίφθηκε και η εν συνεχεία 
ασκηθείσα κατ' αυτής ανακοπή ερηµοδικίας ή παρήλθε η προς άσκηση αυτής 
προθεσµία, προσβλητή µε το ένδικο µέσο της αναίρεσης είναι και η εκδοθείσα 
ερήµην του εκκαλούντος εφετειακή απόφαση, στην οποία ενσωµατώνεται η 
πρωτόδικη. Έτσι, τα τυχόν σφάλµατα της απόφασης του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου 
µπορούν να προταθούν µε την αίτηση αναίρεσης ως σφάλµατα της δευτεροβάθµιας 
δίκης, εφόσον συνιστούν αναιρετικούς λόγους παραδεκτώς προβαλλόµενους (ΑΠ 
546/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 261, 553, 554, 559 αριθ. 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 337 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 315 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στην αναιρετική 
διαδικασία, σύµφωνα µε το αρθρ. 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, αν από παραδροµή 
κατά τη σύνταξη της απόφασης, περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το 
διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την 
έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι σε διόρθωση 
υπόκειται οποιοδήποτε τµήµα της απόφασης ακόµη και το προεισαγωγικό της, ως 
προς τα στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων, των νοµίµων αντιπροσώπων και των 
πληρεξούσιων δικηγόρων τους.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 344 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ.3 και 318 ΚΠολ∆, οι 
οποίες, κατ' άρθρο 573 παρ.1 του ιδίου Κώδικα εφαρµόζονται και στην αναιρετική 
διαδικασία, προκύπτει ότι αν από παραδροµή και 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 του. Στην 
περίπτωση της αυτεπάγγελτης διόρθωσης ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου ορίζει 
δικάσιµο για τη συζήτηση, κατά την οποία και πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες 
πρέπει να κληθούν, µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου, όλοι οι διάδικοι, 
που αναφέρονται στη διορθωτέα απόφαση, αν δε, κατά την ως άνω συζήτηση δεν 
εµφανιστεί κάποιος διάδικος, που κλητεύθηκε νοµίµως, η διαδικασία προχωρεί σαν 
να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 317, 318, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Απόφαση - Κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 349 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 249 παρ. 1 και 2 της ΣυνθΕΚ, ο εκδιδόµενος από 
όργανα της κοινότητας κανονισµός έχει γενική ισχύ και είναι δεσµευτικός ως προς 
όλα τα µέλη του, ισχύει δε άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι ο κανονισµός αποτελεί πηγή δευτερογενούς (παράγωγου) κοινοτικού 
δικαίου και ότι έχει άµεση εφαρµογή τιθέµενος σε ισχύ από τη έκδοση και τη 
δηµοσίευση του στην εφηµερίδα της ΕΚ, αποτελώντας µέρος του εφαρµοστέου 
εσωτερικού δικαίου κάθε κράτους µέλους, χωρίς να απαιτείται, κατ' αρχήν, για την 
εφαρµογή του η λήψη µέτρων από τις εθνικές αρχές. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 34, σηµ. 2 του Κανονισµού 44/2001 του Συµβουλίου ΕΚ "για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις", που αντικατέστησε την κυρωθείσα µε το ν. 1.814/1988 από 27η 
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Σεπτεµβρίου 1968 ∆ιεθνή Σύµβαση των Βρυξελλών "για τη διεθνή δικαιοδοσία και 
την εκτέλεση αποφάσεων", όπως αυτή, τροποποιηθείσα από την κυρωθείσα µε το ν. 
2.004/1992 Σύµβαση του Σαν Σεµπαστιάν της 26ης Μαΐου 1989, ίσχυε, δηµοσιεύτηκε 
δε στην εφηµερίδα της ΕΚ αριθ. Ε 012/16.01.2002 και κατά το άρθρο 76 του ιδίου 
ισχύει από την 1η Μαρτίου 2002, απόφαση που εκδίδεται σε κράτος µέλος και αφορά 
αστική η εµπορική υπόθεση δεν αναγνωρίζεται στα λοιπά κράτη "αν το εισαγωγικό 
έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί στον 
ερηµοδικήσαντα εναγόµενο εγκαίρως και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να 
αµυνθεί, εκτός αν ο εναγόµενος παρέλειψε να ασκήσει προσφυγή κατά της 
αποφάσεως, ενώ µπορούσε να το πράξει". Από τη διατύπωση της διατάξεως αυτής, 
που αναφέρεται σε ερήµην αποφάσεις του κράτους µέλους προέλευσης, οι οποίες 
εκδόθηκαν σε διαδικασία που προβλέπεται να διεξάγεται κατ' αντιδικία (inter partes), 
προκύπτει ότι η νέα αυτή ρύθµιση για τις αστικές και εµπορικές υποθέσεις 
αποµακρύνεται ουσιωδώς από αυτή του προϊσχύσαντος άρθρου 27 σηµ. 2 της 
∆ιεθνούς Συµβάσεως των Βρυξελλών, που όριζε ότι "απόφαση δεν αναγνωρίζεται, αν 
το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο δεν έχει επιδοθεί στον 
ερηµοδικήσαντα εναγόµενο κανονικά και έγκαιρα, ώστε να µπορεί να αµυνθεί" και 
µε βάση την οποία, λόγω της σωρευτικής εφαρµογής των προβλεποµένων στο άρθρο 
αυτό προϋποθέσεων "κανονικά και έγκαιρα", αποκλειόταν σε κάθε περίπτωση 
αντικανονικής επιδόσεως η αναγνώριση ή η εκτέλεση της αλλοδαπής αποφάσεως, 
ανεξάρτητα από το εάν ο ερηµοδικασθείς εναγόµενος είχε λάβει γνώση του 
εισαγωγικού δικογράφου και εάν διέθετε επαρκές χρονικό διάστηµα για να αµυνθεί. 
Η διαφοροποίηση του άρθρου 34 σηµ. 2 του Κανονισµού 44/2001 έγκειται, αφενός 
µεν στη απάλειψη της προϋποθέσεως του κανονικ της επιδόσεως του εισαγωγικού της 
δίκης δικογράφου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου, αφετέρου δε στην προσθήκη της 
επιφυλάξεως "εκτός εάν ο εναγόµενος παρέλειψε να ασκήσει προσφυγή κατά της 
αποφάσεως, ενώ µπορούσε να το πράξει", µεταβολές οι οποίες περιορίζουν αισθητά 
την εµβέλεια της απουσίας του ερηµοδικασθέντος εναγοµένου ως λόγου µη 
αναγνωρίσεως και της εκτελέσεως της ερήµην αποφάσεως στο κράτος µέλος 
υποδοχής. Η πρώτη µεταβολή έγινε, για να δοθεί η δυνατότητα στο δικαστήριο του 
κράτους µέλους υποδοχής να κρίνει το νοµότυπο της επιδόσεως σε συνάρτηση µε το 
υπερασπιστικό δικαίωµα του εναγοµένου, καθόσον, κατ' αρχήν, ναι µεν οι τυχόν 
σηµειωθείσες σοβαρές παρατυπίες ως προς την επίδοση του εισαγωγικού της δίκης 
δικογράφου στον ερηµοδικασθέντα εναγόµενο, προσβάλλουν αναπόφευκτα το 
δικαίωµα του εναγοµένου να µπορεί να αµυνθεί και έτσι παρεµποδίζουν την 
αναγνώριση και την εκτέλεση της αλλοδαπής αποφάσεως, ωστόσο η αναγνώριση και 
η εκτέλεση αυτής µπορούν να επιτραπούν, εφόσον το δικαστήριο του κράτους µέλους 
υποδοχής, ερευνώντας, in concreto, τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, 
διαπιστώσει ότι οι σηµειωθείσες παρατυπίες στη γενόµενη επίδοση δεν στέρησαν από 
τον εναγόµενο τη δυνατότητα να λάβει γνώση της δίκης και συνακόλουθα δεν έθιξαν 
το υπερασπιστικό δικαίωµα του. Η δεύτερη µεταβολή εισάγει εξαίρεση στο 
θεσπιζόµενο µε τη διάταξη του άρθρου 34 σηµ. 2 άνω Κανονισµού κανόνα σύµφωνα 
δε µε τη διάταξη αυτή ο ανωτέρω λόγος αρνήσεως της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως 
της αλλοδαπής αποφάσεως αίρεται, εάν ο ερηµοδικασθείς εναγόµενος παρέλειψε, ενώ 
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µπορούσε, να προσβάλλει την ερήµην απόφαση στο κράτος µέλος προελεύσεως της. 
Η λύση αυτή, που γίνεται δεκτή και στο Ελληνικό ∆ίκαιο κατά την ερµηνεία της 
σαφούς ρυθµίσεως του άρθρου 323 αρθ. 3 του ΚΠολ∆, συµπλέει µε τη γεννηµένη 
νοµολογιακή τάση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Ενοτήτων για περιστολή της 
ερηµοδικίας κατ της αυξήσεως της κυκλοφορίας των ερήµην αποφάσεων. Με τη νέα 
αυτή ρύθµιση το κοινοτικό δίκαιο αποµακρύνετε πλήρως από τα όσα, στα πλαίσια 
της ερµηνείας του άρθρου 27 σηµ. 2 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως των Βρυξελλών, 
γίνονταν δεκτά και από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και παρέχεται πλέον στο δικαστήριο του κράτους µέλους υποδοχής (και εκτελέσεως) 
η δυνατότητα να ερευνήσει την πλήρωση των προϋποθέσεων εφαρµογής του όρου 
αυτού. Έτσι, αν το δικαστήριο αυτό κρίνει, ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση υπήρξε 
µεν πράγµατι αδυναµία του εναγοµένου να προσβάλλει την ερήµην σε βάρος του 
απόφαση στα δικαστήρια του κράτους µέλους προελεύσεως, τότε το προσβληθέν 
δικαίωµα ακροάσεως, συνεπεία σοβαρών παρατυπιών στην επίδοση του εισαγωγικού 
της δίκης δικογράφου, θεραπεύεται µε τον αποκλεισµό της αναγνωρίσεως ή 
εκτελέσεως της αλλοδαπής αποφάσεως από τα δικαστήρια του κράτους µέλους 
εκτελέσεως, ενώ αν ο εναγόµενος παρέλειψε να ασκήσει την προβλεποµένη από την 
νοµοθεσία του κράτους µέλους προελεύσεως "προσφυγή" κατά της εκδοθείσας σε 
βάρος του ερήµην αποφάσεως, αν και µπορούσε να πράξει τούτο, τότε δεν 
εµποδίζεται η αναγνώριση ή η εκτέλεση της σε βάρος του ερήµην αλλοδαπής 
αποφάσεως, συγχρόνως δε αποκλείεται η αµφισβήτηση από τον καθού η εκτέλεση 
του κύρους της επιδόσεως σε αυτόν του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης στα 
δικαστήρια του κράτους µέλους εκτελέσεως. Ως "προσφυγή" κατά την έννοια της 
διατάξεως του άρθρου 34 σηµ. 2 του κανονισµού νοείται κατ' αρχάς το ένδικο µέσο 
του κράτους µέλους προελεύσεως, που αντιστοιχεί στην (αιτιολογηµένη) ανακοπή 
ερηµοδικίας του ηµεδαπού δικαίου (άρθρα 501 επ. ΚΠολ∆), αλλά και οποιαδήποτε 
άλλο παραδεκτό ένδικο µέσο, όπως η έφεση, η παράλειψη ασκήσεως του οποίου στο 
κράτος µέλος προελεύσεως δεν εµποδίζει πλέον την αναγνώριση και την 
εκτελεστότητα της ερήµην αποφάσεως, αλλά αποκλείει την αµφισβήτηση της 
κανονικότητας της επιδόσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου στο κράτος 
µέλος υποδοχής. Η ρύθµιση αυτή του άρθρου 34 σηµ. 2 του Κανονισµού 44/2001, η 
οποία αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες του Κανονισµού σε σχέση µε 
την ∆ιεθνή Σύµβαση των Βρυξελλών, δεν συναρτάται µε την ρύθµιση του άρθρου 42 
του ιδίου Κανονισµού. Η τελευταία αυτή διάταξη απλώς αναφέρεται στην υποχρέωση 
επιδόσεως της αποφάσεως, που κηρύσσει την εκτελεστότητα της αλλοδαπής 
αποφάσεως στον διάδικο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, µαζί µε αντίγραφο της 
αλλοδαπής αποφάσεως, εάν η τελευταία δεν είχε επιδοθεί προηγουµένως αυτοτελώς 
στο διάδικο αυτό. Η παράλειψη της προηγουµένης αυτοτελούς επιδόσεως της 
αλλοδαπής ερήµην αποφάσεως και η επίδοση αυτής µαζί µε την απόφαση του 
κράτους µέλους εκτελέσεως, που κηρύσσει την αλλοδαπή ερήµην απόφαση 
εκτελεστή, δεν έχει ως συνέπεια την αδυναµία ασκήσεως προσφυγής κατά της 
ερήµην αλλοδαπής αποφάσεως, σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία του κρότους 
µέλους προελεύσεως, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. έναρξη της προθεσµίας 
προσφυγής κατά της ερήµην αποφάσεως από την έκδοση της ήδη συµπληρωθείσα), η 
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δε σύγχρονη επίδοση των δύο αποφάσεων επάγεται την έναρξη της προθεσµίας, το 
µεν για την άσκηση από τον καθού η εκτέλεση του κατά το άρθρο 43 παρ. 1 και 5 του 
Κανονισµού 44/2001 ενδίκου µέσου µε επίκληση λόγων από τα άρθρα 34 και 35 του 
ίδιου Κανονισµού και όχι λόγων που αφορούν το κύρος της επιδόσεως του 
εισαγωγικού της δίκης δικογράφου, το δε για την άσκηση της προβλεποµένης από την 
εσωτερική νοµοθεσία του κράτους µέλους προελεύσεως προσφυγής κατά της ερήµην 
εκδοθείσας αποφάσεως, εφόσον, κατά την ως άνω νοµοθεσία, η σχετική προθεσµία 
αρχίζει από την κοινοποίηση αυτής. Τα παραπάνω ενισχύονται και από την ρύθµιση 
του άρθρου 46 παρ. 1 του πιο πάνω Κανονισµού, µε την οποία παρέχεται η δυνητική 
ευχέρεια στο δικαστήριο, που επιλαµβάνεται του ενδίκου µέσου του άρθρου 43 ή 44 
αυτού, να αναστείλει την διαδικασία, µε αίτηση του καθού η εκτέλεση, εάν είχε 
ασκηθεί από αυτόν τακτικό ένδικο µέσο κατά της κηρυχθείσας εκτελεστής 
αλλοδαπής αποφάσεως στα δικαστήρια του κράτους µέλους προελεύσεως ή να τάξει 
προθεσµία για την άσκηση του ως άνω τακτικού ενδίκου µέσου, εάν δεν είχε 
εκπνεύσει η προθεσµία προς άσκηση του, περίπτωση που συµβαίνει συνήθως µε τη 
σύγχρονη κοινοποίηση, τόσο της αποφάσεως που κηρύσσει εκτελεστή την δικαστική 
απόφαση του κράτους µέλους προελεύσεως, όσο και της τελευταίας, προς τον καθού 
η εκτέλεση (ΑΠ 7/2009).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονταν και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των ∆ικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο 
Ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου, υπό την έννοια δε αυτή κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου αποτελούν και οι κανονισµοί των Ε.Κ οι οποίοι από τη θέση 
τους σε ισχύ είναι άµεσης εφαρµογής και αποτελούν εσωτερικό δίκαιο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 323, 501 επ.,  
ΣυνθΕΚ: 249, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Κανονισµοί: 44/2001, 
Νόµοι: 2004/1992,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1275, σχολιασµός Ιωάννης 
∆εληκωστόπουλος  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Ρύθµιση κατάστασης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 15793 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση ασφαλιστικών για ρύθµιση κατάστασης. Ειδικό τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου 
στις ηλεκτροδοτούµενες για οικιστική ή εµπορική χρήση δοµηµένες επιφάνειες των 
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ακινήτων. Απαγορεύει στη ∆ΕΗ Α.Ε. προσωρινά να προχωρήσει στην διακοπή της 
ηλεκτροδότησης. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ ορίζεται ότι όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην 
προσωπικότητα του, έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην 
επαναληφθεί στο µέλλον. Με τη διάταξη αυτή η προστασία του δικαίου εκτείνεται 
και στους συντελεστές εκείνους που αποτελούν την ατοµικότητα του προσώπου, είτε 
αυτοί αναφέρονται στην φυσική του υπόσταση (ζωή, σωµατική ακεραιότητα, υγεία, 
ποιότητα ζωής), είτε στην πνευµατική, ηθική ή κοινωνική του ατοµικότητα. Στην 
έννοια της προσωπικότητας περιέχονται όλες εκείνες οι αστάθµητες αξίες, που 
απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου και προστατεύονται όλα τα αγαθά που τη 
συγκροτούν, ήτοι, µεταξύ άλλων, α) στοιχεία αναφορικά µε τη ζωή, σωµατική 
ακεραιότητα και την υγεία του προσώπου (σωµατικά αγαθά), β) στοιχεία αναγόµενα 
στον ψυχικό και συναισθηµατικό κόσµο του ανθρώπου (ψυχικά αγαθά), γ) στοιχεία 
σχετικά µε την ελευθερία προς ανάπτυξη της προσωπικότητας, δ) στοιχεία 
συνδεόµενα µε την τιµή του προσώπου, ε) στοιχεία του ιδιωτικού βίου και της 
σφαίρας του απορρήτου (βλ. και ΑΠ 543/2009, ΑΠ 1095/2009, ΑΠ 261/2008 
ΝΟΜΟΣ). Στην έννοια δε του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας περιλαµβάνονται 
όλα τα άυλα αγαθά, τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε το πρόσωπο και 
ανήκουν σ΄ αυτό, όπως είναι και η κοινωνική ατοµικότητα του ανθρώπου. Το 
δικαίωµα επί της προσωπικότητας προσδιορίζεται εννοιολογικά και µε τις διατάξεις 
των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 2 & 5, και 24 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος. Η 
αξίωση που απορρέει από την προσβολή του πιο πάνω δικαιώµατος συνίσταται, εκτός 
των άλλων, στην άρση της τελευταίας και την παράλειψη της στο µέλλον, εφόσον 
υπάρχει βάσιµη απειλή επικείµενης προσβολής (προληπτική αξίωση για παράλειψη). 
Για την άσκηση των παραπάνω αξιώσεων νοµιµοποιείται ο χρήστης του 
συγκεκριµένου πράγµατος ή το πρόσωπο (ως προς τα σωµατικά ή ψυχικά αγαθά) που 
υπέστη την προσβολή.(ΕφΘεσ 481/2010 ΝΟΜΟΣ). Ως προσβολή της 
προσωπικότητας θεωρείται κάθε διατάραξη από πράξεις τρίτων των επί µέρους 
εκφάνσεων αυτής, παράνοµη δε είναι η προσβολή της προσωπικότητας όταν η πράξη 
του τρίτου απαγορεύεται από διάταξη νόµου ή γίνεται χωρίς δικαίωµα ή επιχειρείται 
κατ΄ ενάσκηση δικαιώµατος, το οποίο είτε είναι µικρότερης σπουδαιότητας από 
πλευράς έννοµης τάξης είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική 
την άσκησή του (βλ. ΑΠ 1573/2005 Ελ∆νη 2006.840, ΑΠ 1462/2005 Ελ∆νη 
2006.187, ΑΠ 1252/2003 Ελ∆νη 2005.486 ΕφΑθ 4786/2002 ∆ΕΕ 2003.1003, ΕφΑθ 
6277/1999 Ελ∆νη 2000.1431, ΑΠ 1508/1988, ΕΕΝ 1989.741, ΕφΑθ 2006/1993, 
ΑρχΝ 44.334, ΕφΑθ 10504/86 Ελ∆νη 28-1315, 6338/81 ΝοΒ 29.412 µε παραποµπές 
σε θεωρία και νοµολογία), ενώ δεν απαιτείται υπαιτιότητα του προσβάλλοντος, µε 
εξαίρεση την αξίωση αποζηµίωσης, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις περί 
αδικοπραξιών. 
- Στην περίπτωση συνδροµής επείγουσας περίπτωσης ή επικείµενου κινδύνου, 
ευνόητο είναι ότι µπορεί να παρασχεθεί και προσωρινή προστασία του δικαιώµατος 
της προσωπικότητας, στα πλαίσια της προσωρινής ρύθµισης κατάστασης (άρθρο 731 
του ΚΠολ∆) µε τη λήψη των αναγκαίων και κατάλληλων προς τούτο ασφαλιστικών 
µέτρων, τα οποία να επιδιώκουν, προσωρινά, µέχρι τη διαπίστωση της προσβολής 
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οριστικά κατά την κύρια διαγνωστική δίκη, την παύση της προσβολής και τη 
αποφυγή επανάληψης στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα. Με άλλα λόγια, το 
∆ικαστήριο στα πλαίσια της προσωρινής ρύθµισης της κατάστασης, έχει εξουσία να 
διατάξει την προσωρινή παράλειψη πράξεων που προσβάλλουν απόλυτα δικαιώµατα, 
όπως αυτό της προσωπικότητας, χωρίς να θίγεται η διάταξη 692 παρ. 4 ΚΠολ∆ που 
απαγορεύει την ικανοποίηση του δικαιώµατος. Η αξίωση προς παράλειψη 
µελλοντικών προσβολών του κρίσιµου απόλυτου δικαιώµατος, έχει από τη φύση της 
τόση διάρκεια, όση είναι η διάρκεια της ισχύος του δικαιώµατος από το οποίο 
απορρέει. Συνεπώς, η αξίωση αυτή είναι µία διαρκής έννοµη σχέση, η οποία όταν 
υπάρχει ανάγκη, µπορεί να τεθεί προσωρινά σε λειτουργία χωρίς να κινδυνεύει να 
µαταιωθεί ο σκοπός της κύριας δίκης, αφού η υποχρέωση σεβασµού της 
προσωπικότητας του ατόµου ισχύει στο διηνεκές (ΜΠρΘεσ 16790/2009, ΜΠρΑθ 
2925/2008 ΝΟΜΟΣ, Γαζή, Γενικές Αρχές σ. 45, Ι. Καρακατσάνη, σε ΑΚ Γεωργιάδη 
Σταθόπουλου, στο άρθρο 57 αρ. 22 σ. 104). 
- Κατά το άρθρο 53 του Ν.4021/2011 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το 
Ν.4024/2011, µε το άρθρο 2 της από 16.12.2011 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 262/16.12.2011), µε 
το Ν.4047/2012, µε το Ν.4051/2012, µε το Ν.4075/2012 και την από 3-4-2012 
ΠΥΣ(ΦΕΚ Α103/30-4-2012) «1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος που 
συνίστανται στην άµεση µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, επιβάλλεται 
ειδικό τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες για οικιστική ή εµπορική 
χρήση δοµηµένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεµβρίου 
κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62)…2. Για τον υπολογισµό του τέλους της 
παραγράφου 1 λαµβάνεται υπόψη το εµβαδό της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της 
τιµής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο 
λογαριασµό της ∆.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
βάση τα οποία λογίστηκε κατά τη 17.9.2011 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως 
ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου και συντελεστής προσδιορισµού του 
τέλους σε ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο σύµφωνα µε τους ακόλουθους πίνακες… 3. 
Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων 
των ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από τη 
∆.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος το τέλος της παρ. 1 
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που 
αντιστοιχεί στην τιµή ζώνης του ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που 
αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύµφωνα µε τους πίνακες της 
προηγούµενης παραγράφου… Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος 
2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εµβαδού της δοµηµένης επιφάνειας, 
της τιµής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ∆ΕΗ ή 
στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος κατά την 17η Σεπτεµβρίου 2011, 
επανυπολογίζεται µε βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που 
προσκοµίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ηµεροµηνία και µε βάση τα 
οποία, αν ήταν γνωστά στη ∆ΕΗ ή στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος, θα 
λογιζόταν κατά την ως άνω ηµεροµηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993. Αν το τέλος που προκύπτει µε βάση 
τα ως άνω στοιχεία είναι µικρότερο από το τέλος που λογίστηκε, η διαφορά 
αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις 
που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ∆ΕΗ και τους 
εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος µε τον επόµενο λογαριασµό. Ο συµψηφισµός 
πραγµατοποιείται µε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου 2012. Με 
την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13 ρυθµίζονται οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των τριών 
προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής… 4. Το τέλος βαρύνει για µεν το έτος 
2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά 
την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό 
του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της µερίδας κάθε συνιδιοκτήτη… 8. Η 
βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται µε την εγγραφή στις 17.9.2011 του 
ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου στις µηχανογραφικές καταστάσεις της ∆.Ε.Η. και των 
λοιπών εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και ο κατάλογος αυτός 
αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον αντίστοιχο 
χρηµατικό κατάλογο των αρµόδιων ∆.Ο.Υ..Αρµόδιος προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. είναι ο 
προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του κυρίου ή επικαρπωτή του 
ακινήτου κατά την ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασµού της ∆.Ε.Η. και των 
εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος κατ΄ έτος. Εάν κύριος ή 
επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι του ενός, αρµόδιος είναι ο 
Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του 
τέλους πραγµατοποιείται στο όνοµα του κυρίου ή επικαρπωτή µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνοµα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος 
δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες την απόδοση σε αυτόν του 
ποσοστού που τους αναλογεί… 9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου 
συνεισπράττεται από τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύµατος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από 
τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους µέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για το έτος 
2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 
2012 µέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθµίζεται κατά 
τον ίδιο τρόπο µε την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, εφόσον η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος 
προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε τους καταναλωτές για την εξόφληση των 
λογαριασµών… 10. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη ∆.Ε.Η. και 
τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος αποδίδονται στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο µέχρι τις δέκα του επόµενου µήνα από το µήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι 
σχετικοί λογαριασµοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 13… 11. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 
προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του 
ρεύµατος του καταναλωτή προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο οποίος προβαίνει, 
ύστερα από εντολή του Υπουργείου Οικονοµικών, σε διακοπή της σύνδεσης και δεν 
το επαναχορηγούν µέχρι να εξοφληθεί το οφειλόµενο τέλος, σύµφωνα µε όσα 
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ορίζονται ειδικότερα µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. …Αν δεν 
καταβληθεί το τέλος, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύµατος, µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης 
πληρωµής της πρώτης δόσης του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., αφού δηλωθούν σε αυτούς τα 
στοιχεία του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, διαγράφουν τους υπόχρεους 
καταναλωτές ως προς το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., αποστέλλουν κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ. και 
µέσω αυτής βεβαιώνεται το οφειλόµενο τέλος και οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. µεριµνούν για 
την είσπραξη του τέλους αυτού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία… 12. Υπόχρεος 
για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το 
τέλος µαζί µε το λογαριασµό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν ο χρήστης 
είναι µισθωτής, µε την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συµψηφισµός µε οφειλόµενα 
ή µελλοντικά µισθώµατα. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατισχύει κάθε 
άλλης αντίθετης συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών, «µε εξαίρεση τις συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ν. 1665/1986 (Α΄ 194), στις οποίες ο µισθωτής έχει το 
δικαίωµα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της µίσθωσης……». Κατά το άρθρο 
1183 ΑΚ, η προσωπική δουλεία της οίκησης συνίσταται στο εµπράγµατο δικαίωµα 
του δικαιούχου να χρησιµοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδοµή ή διαµέρισµα της. Κατά 
δε το άρθρο 1187 του ιδίου κώδικα, στην οίκηση εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις 
για την επικαρπία ακινήτων, εφόσον συµβιβάζονται και µε τη φύση της οίκησης, 
µεταξύ δε αυτών οι ΑΚ 1152, 1153, 1155, 1157, 1169. Περαιτέρω, ο δικαιούχος της 
οικήσεως όντας οιονεί νοµέας (ΑΚ 975) και όχι απλός κάτοχος του βεβαρηµένου µε 
την οίκηση πράγµατος, βαρύνεται µε τις δαπάνες επισκευής ή ανακαίνισης αυτού, 
όταν αυτές ανάγονται στη συνήθη συντήρηση του (ΑΚ 1187, 1152) καθώς επίσης 
διαρκούσης της οικήσεως φέρει τα δηµόσια βάρη αυτού (φόρους, τέλη ύδρευσης, 
ηλεκτρικού, καθαριότητας κλπ.), ανεξάρτητα αν αυτά έχουν γεννηθεί ήδη κατά την 
έναρξη της οικήσεως ή εµφανίζονται το πρώτο κατά τη λειτουργία της (ΑΚ 1187, 
1155, ΕφΑθ 1023/2009 Ελ∆νη 2010-1050). Από τις διατάξεις των άρθρων 1183 και 
1187 του ΑΚ σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011, όπως ισχύει 
και εκτέθηκαν ανωτέρω, συνάγεται ότι αν και δεν προβλέφθηκε ρητά στο νόµο 
(ενδεχοµένως λόγω της επιπόλαιας επεξεργασίας του νοµοθετήµατος που 
επιβεβαιώνεται από τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του σε διάστηµα λίγων µηνών), 
σε περίπτωση συστάσεως οίκησης, υπόχρεος για την καταβολή του ως άνω ειδικού 
τέλους υπέρ του ∆ηµοσίου είναι πρωτίστως ο δικαιούχος οίκησης, διότι αυτός έχει το 
εµπράγµατο δικαίωµα της χρήσης της κατοικίας, αυτός βαρύνεται µε τα δηµόσια 
βάρη αυτής και αυτού η προσωπικότητα προσβάλλεται από πιθανή διακοπή της 
ηλεκτροδότησης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 1152, 1153, 1155, 1157, 1169, 1183, 1187, 
ΚΠολ∆: 692, 731,  
Νόµοι: 2130/1993, άρθ. 24, 
Νόµοι: 4021/2011, άρθ. 2, 53, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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∆ιαιτησία - Ακύρωση διαιτητικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1377 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακύρωση διαιτητικής απόφασης. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Σύµβαση 
ναύλωσης. Παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Αξιώσεις από τη σύµβαση 
ναύλωσης µεταφοράς επιβατών ή πραγµάτων. Παραγραφή αξίωσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, πλήν 
άλλων και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτό υπάρχει όταν 
εχώρησε ψευδής ερµηνεία η κοινή εφαρµογή του κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
δηλαδή κανόνα, ο οποίος ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων 
και τη γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, 
εφαρµογή υπάρχει, όταν αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, ορθά η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου στη συνέχεια, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που 
δέχτηκε, ανέλεγκτα ο δικαστής της ουσίας υπαγόταν στον κανόνα αυτόν ή, 
αντίστροφα, εφαρµόσθηκε ο κανόνας αυτός και τα περιστατικά δεν υπάγονταν σ' 
αυτόν (ΟλΑΠ 36/1988, ΟλΑΠ 4/2006, ΑΠ 159/2004). Για να είναι ορισµένος και, 
άρα, παραδεκτός ο λόγος αυτός πρέπει: 1) να αναφέρεται στο δικόγραφο της 
αναίρεσης και µάλιστα ενάριθµα η συγκεκριµένου ουσιαστικού νόµου που 
παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 1148/1989, ΑΠ 1459/1997, ΑΠ 
1658/1998, ΑΠ 1676/1998), καθώς και το περιεχόµενο της, 2) η νοµική κρίση της 
προσβαλλόµενης απόφασης, για την έννοια της διάταξης αυτής και 3) το ερµηνευτικό 
ή υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996), επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε 
την αναίρεση απόφαση αποφάνθηκε για την ουσία της υπόθεσης, απαιτείται να 
αναφέρονται µε σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο της 
ουσίας για τη θεµελίωση της κρίσης του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή του 
ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 20/2005, ΑΠ 1353/2001). Και τούτο, γιατί µόνο 
κατ' αυτό τον τρόπο, µπορεί να κριθεί, αν η νοµική πληµµέλεια, που αποδίδεται στην 
απόφαση, οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, από το οποίο εξαρτάται, τελικά, η 
ευδοκίµηση της αναίρεσης (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 1036/2000 ΑΠ 1353/2001). Έχει δε 
κριθεί, ως διάταξη ουσιαστικού δικαίου και εκείνη του άρθρου 897 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
295/1999), αφού οι λόγοι ακυρότητας που εκεί µνηµονεύονται αποτελούν ακυρότητες 
του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 13/1995).  
- Κατά το άρθρο 897 αρ. 6 ΚΠολ∆ η διαιτητική απόφαση µπορεί να ακυρωθεί στο 
σύνολο της ή κατά ένα µέρος, µόνο µε δικαστική απόφαση, αν είναι αντίθετη προς 
διατάξεις δηµόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής, κανόνες δηµόσιας τάξης νοούνται οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου του 
άρθρου 3 του ΑΚ (ΑΠ 1601/2009). ∆ηλαδή, η έννοια των "κανόνων δηµόσιας τάξης" 
συµπίπτει µε εκείνη του άρθρου 3 του ΑΚ, που ; επίσης, αναφέρει "κανόνες δηµόσιας 
τάξης" (ΑΠ 40/2010, ΑΠ 537/2007, 434/2007). Η παραπάνω παράβαση πρέπει να 
προκύπτει άµεσα, από τις παραδοχές του αιτιολογικού και του διατακτικού της 
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ελεγχόµενης διαιτητικής απόφασης, µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τα οποία, 
ανέλεγκτα, δέχτηκε ο διαιτητής, το δε Εφετείο, κρίνοντας για λόγο ακύρωσης της 
διαιτητικής απόφασης από την ίδια διάταξη, για αντίθεση της προς κανόνα δηµόσιας 
τάξης και για την εκφορά του αντίστοιχου αξιολογικού πορίσµατος του, ερευνά και 
κρίνει µόνο τις ίδιες παραδοχές σε συνδυασµό µε το αιτιολογικό της διαιτητικής 
απόφασης (ΟλΑΠ 13/1995), µε τις ίδιες δε, παραδοχές, παραδεκτά, επίσης 
επισκοπούµενες, ερευνάται η βασιµότητα του αντίστοιχου αναιρετικού λόγου από 
τους αριθµούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 40/2010).  
 - Η ιδιωτική βούληση δεν µπορεί να αποκλείσει την εφαρµογή των παραπάνω 
κανόνων, κανόνων που συγκροτούν τα θεµέλια του κρατικού, κοινωνικού και 
οικονοµικού συστήµατος της χώρας, είναι δηλαδή κανόνες αναγκαστικού δικαίου (jus 
cogens). Η έννοια της δηµόσιας τάξης του άρθρου 3 ΑΚ, είναι διαφορετική από την 
έννοια της δηµόσιας τάξης του άρθρου 33 ΑΚ, όπως προκύπτει και από τη 
γραµµατική διατύπωση των δύο διατάξεων, καθώς στη µία διάταξη η δηµόσια τάξη 
είναι αντίθετη προς την ιδιωτική βούληση, στην δε άλλη (άρθρο 33 ΑΚ) στον 
αλλοδαπό νόµο (ΑΠ 6/1990). Η διάταξη του άρθρου 33 ΑΚ, κατά την οποία, διάταξη 
αλλοδαπού δικαίου δεν εφαρµόζεται, αν η εφαρµογή της προσκρούει στα χρηστά ήθη 
ή, γενικά, στη δηµόσια τάξη είναι στενότερη από εκείνη του άρθρου 3 ΑΚ, γιατί οι 
κανόνες του αναγκαστικού δικαίου, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 3 ΑΚ, δεν 
αποτελούν κανόνες δηµόσιας τάξης µε την έννοια του άρθρου 33 ΑΚ. Επί πλέον, τα 
οριζόµενα στο άρθρο 3 ΑΚ, τίθενται µε την έννοια κανόνα δικαίου που δεν επιτρέπει 
αντίθετη συµφωνία των µερών, ενώ τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 33 ΑΚ, 
ενσαρκώνουν τη βασική αντίληψη για τον κρατούντα βιοτικό ρυθµό, περικλείουν τις 
βασικές αντιλήψεις πολιτειακού, κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα, οι οποίοι 
διαπνέουν το ελληνικό δίκαιο και αποκρούουν αντίθετες έννοµες συνέπειες, που 
επέρχονται σε εφαρµογή αλλοδαπού κανόνα δικαίου. Ο θεσµός της παραγραφής δε, 
ανάγεται στη δηµόσια τάξη (ΑΠ 399/2000, ΑΠ 338/1977, ΑΠ 202/1971). 
- Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 289 παρ. 4 και 291 του Ν. 
3816/1958 "Περί κυρώσεως του Κωδικός Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου" (Κ.Ι.Ν.∆.), 
σε ετήσια παραγραφή, η οποία αρχίζει µόλις λήξει το έτος, στο οποίο συµπίπτει η 
αφετηρία της, υπόκεινται, εκτός των άλλων, και οι αξιώσεις από τη σύµβαση 
ναύλωσης µεταφοράς επιβατών ή πραγµάτων και από τη µη εκτέλεση ή τη µη 
προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης. Στην προκείµενη περίπτωση, από την 
παραδεκτή επισκόπηση (αρθρ. 561 παρ. 2 ΚΠολ∆ βλ. και ΑΠ 360/1997, ΑΠ 
280/1992 και ΑΠ 831/1994) της διαιτητικής απόφασης, για την ακύρωση της οποίας 
αποφάνθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, προκύπτει: α)κρίθηκε διαφορά µεταξύ των 
διαδίκων, από µεταφορά υλικών της αναιρεσίβλητης εταιρείας, µε πλοία 
αναιρεσείουσας, β) η παραπάνω διαιτητική απόφαση µόνιµη διαιτησία του Ναυτικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδας), έκρινε, πως πρόκειται, πράγµατι, για σύµβαση έργου 
και όχι για σύµβαση ναύλωσης, συνακόλουθα δε η ένδικη αξίωση υπόκειται στην 
εικοσαετή παραγραφή της διάταξης του άρθρου 249 ΑΚ, και όχι στις διατάξεις του 
ΚΙΝ∆, αλλ' ούτε και στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αρ.1 ΑΚ. Η 
προσβαλλόµενη απόφαση, κρίνοντας για την ακύρωση της πιο πάνω (µε αριθµό 
1/2008) διαιτητικής απόφασης, στα πλαίσια του προσβαλλόµενου, συναφώς, λόγου 
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από τη διάταξη του άρθρου 897 παρ. 6 ΚΠ∆ δέχτηκε, ότι:- -"Κατά τη διάταξη του 
άρθρου 897 αριθµ. 6 ΚΠολ∆, η διαιτητική απόφαση µπορεί να ακυρωθεί ολικά ή εν 
µέρει και όταν είναι αντίθετη προς διατάξεις δηµόσιας τάξης. Κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, ο λόγος ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης ιδρύεται όταν η 
αντίθεση προκύπτει ευθέως από το περιεχόµενο της στο σύνολο της, δηλαδή όχι µόνο 
από το διατακτικό της, αλλά και από το αιτιολογικό της (ΟλΑΠ 13/1995 Ελ∆νη 
3995.1524, ΑΠ 1273/2003 Ελ∆νη 2004.417). Ως διατάξεις δηµόσιας τάξης προς τις 
οποίες δεν µπορεί να αντίκειται η ηµεδαπή διαιτητική απόφαση νοούνται οι κανόνες 
αναγκαστικού δικαίου των οποίων η εφαρµογή δεν µπορεί να αποκλειστεί µε τη 
συµφωνία περί διαιτησίας (αρθρ. 890 παρ. 2 ΚΠολ∆). ∆ηλαδή, η έννοια των κανόνων 
δηµόσιας τάξης του άρθρου 897 ΚΠολ∆ συµπίπτει µε εκείνη του άρθρου 3 ΑΚ που 
αναφέρεται σε διατάξεις του λεγόµενου αναγκαστικού δικαίου(Jus Gogens). Η έννοια 
της "δηµόσιας τάξης" στα προαναφερθέντα άρθρα 897 αρ.6, 890 παρ.2 ΚΠολ∆ και 3 
ΑΚ, είναι διαφορετική εκείνης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (άρθρα 33 ΑΚ, 323 
αρ. 5, 5 αρ. 6, 905 παρ. 2 και 906 ΚΠολ∆), όπως προκύπτει από το γράµµα των 
διατάξεων αυτών που αναφέρονται όχι σε "διατάξεις δηµόσιας τάξης" όπως στο 
άρθρο 897 αρ. 6 ΚΠολ∆, αλλά "γενικά στη δηµόσια τάξη" (33 ΑΚ), ή "προς τη 
δηµόσια τάξη" (323 αρ. 5, 903 αρ. 6, 905 παρ. 2 ΚΠολ∆). Με τις τελευταίες διατάξεις 
σκοπείται η παρεµπόδιση εισαγωγής στην Ελλάδα ρυθµίσεων (είτε υπό τη µορφή της 
εκτέλεσης στην Ελλάδα αλλοδαπής δικαστικής απόφασης είτε παραγωγής από αυτές 
δεδικασµένου), οι οποίες αντιβαίνουν στις βασικές και θεµελιώδεις σηµασίας αρχές 
που διέπουν το βίο στη χώρα (ΑΠ 537/2007, 434/2007, ΑΠ 133/2006, ΑΠ 1441/2000 
Ελ∆νη 2001.400, ΑΠ 1726/1991 Ελ∆νη 34. 588, ΑΠ 1490/1991 Ελ∆νη 34. 1073, ΑΠ 
1441/2000 Ελ∆νη 42.399, ΕφΑθ 2084/2006 ∆ΕΕ 2008.1296, ΕφΑθ 3459/2003 
Ελ∆νη 2007.50, ΕφΑθ 7725/2000, ∆ΕΕ 2001. 907, ΕφΠειρ 892/1991 ∆ 23.808, Β. 
Βαθρακοκοίλη Κωδ. Πολιτ. ∆ικονοµίας, στο άρθρο 897 σελ. 868 αρ. 40, Κ. Μπέης 
Πολιτ. ∆ικον. σελ. 528). Στις διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου περιλαµβάνονται 
και οι διατάξεις για την παραγραφή, δεδοµένου ότι από το σκοπό της παραγραφής, η 
οποία εξυπηρετεί την ασφάλεια δικαίου και από το γενικότερο κοινωνικό συµφέρον, 
το οποίο την επιβάλλει, αναδεικνύεται ο χαρακτήρας αυτής ως θεσµού αναγκαστικού 
δικαίου, ήτοι θεσµού που ανήκει στην εσωτερική δηµόσια τάξη κατά την έννοια του 
άρθρου 3 ΑΚ (άρθρα 275 και 276 ΑΚ, ΑΠ 399/2000 ∆ίκη 2003.206, ΕφΑθ 
7725/2000 ∆ΕΕ 2001.907 και ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου, εισαγωγικές 
παρατηρήσεις στα άρθρα 247-280 αριθµ. 3, Τούση ΓενΑρχ του Αστικού ∆ικαίου 
ηµέτ. β' (1938) και 168 σελ. 727, 728 ) Κ. Σηµαντήρα: Γενικαί Αρχαί Αστικού 
∆ικαίου αρ. 1036). Με τις παραπάνω παραδοχές της, όµως, η απόφαση αυτή 
περιορίσασα την έρευνα της για παράβαση των περί παραγραφής διατάξεων, ως 
κανόνων δηµόσιας τάξης, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 3 ΑΚ, και όχι, µε 
βάση τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 33 ΑΚ, ορθά έκρινε, σύµφωνα µε όσα 
προπαρατέθηκαν, και δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 897 αρ.6, 259, 291 
ΚΙΝ∆ και 3, 33 ΑΚ. ’ρα, οι τα αντίθετα προβάλλοντες δύο λόγοι αναίρεσης, οι οποίοι 
πλήττουν την προσβαλλόµενη απόφαση για πληµµέλειες που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 559 αρ.1, 8 και 19 του ΚΠολ∆, πρέπει να απορριφθούν ως 
αβάσιµοι.  
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- Η ανεπαρκής αιτιολογία ή η ενδεχόµενη εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή 
νοµικών κανόνων, δεν αρκούν για να θεµελιώσουν τον, κατά το άρθρο 897 αρ 6 
ΚΠολ∆ λόγο ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης, εφ' όσον από αυτές, σε 
συνδυασµό µε το διατακτικό της απόφασης, δεν παράγεται κατάσταση αντίθετη προς 
θεµελιώδεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές ή ηθικές αντιλήψεις της Ελληνικής 
έννοµης τάξης, ενώ η εσφαλµένη εκτίµηση της ουσίας της υπόθεσης από τους 
διαιτητές, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης. Ακόµη, η 
εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου ή η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων, δεν 
αποτελούν υπέρβαση εξουσίας των διαιτητών (σχ. ΟλΑΠ 13/1995, ΑΠ 408/2010, ΑΠ 
1601/2009, ΑΠ 1334/2008, ΑΠ 537/2007, ΑΠ 2049/2006, ΑΠ 1273/2003). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 897,  
ΑΚ: 3, 33, 249, 250, 
ΚΙΝ∆: 289, 291,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.422 * ΧρΙ∆ 2012.286 
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 335 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ήλωση από πλάνη. ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 140 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η 
δήλωσή του δεν συµφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή του, έχει δικαίωµα να 
ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 141 ΑΚ, η 
πλάνη είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σηµείο τόσο σπουδαίο για την όλη 
δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την προσωπική κατάσταση, δεν θα 
επιχειρούσε τη δικαιοπραξία. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών η πλάνη κατά τη 
δήλωση της βουλήσεως, δηλαδή η διάσταση µεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως, 
συνεπεία εσφαλµένης γνώσεως από τον δηλούντα της απαιτουµένης για τον 
προσδιορισµό της βουλήσεως πραγµατικής καταστάσεως, η οποία (πλάνη) µπορεί να 
είναι και αποτέλεσµα απάτης (άρθρο 147 ΑΚ), παρέχει στον πλανηθέντα το δικαίωµα 
να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, όταν είναι ουσιώδης. Η πλάνη αυτή 
µπορεί να αφορά ακόµη και στο περιεχόµενο της δηλώσεως, έστω και αν έχει σχέση 
µε το δίκαιο, δηλαδή µε το είδος της δικαιοπραξίας ή τη νοµική ενέργεια κάποιου 
όρου ή µε τις έννοµες συνέπειες της δηλώσεως (ΑΠ 1211/2008, ΑΠ 463/2008, ΑΠ 
301/2007, ΑΠ 1096/2006, ΑΠ 151/2002, ΑΠ 80/2007).  
- Kατά το άρθρο 632 παρ.2 ΚΠολ∆, εάν µετά την επίδοση της διαταγής πληρωµής, 
δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή, (ΚΠολ∆ 632 παρ.1), εκείνος, υπέρ του οποίου 
εκδόθηκε η διαταγή πληρωµής, µπορεί να επιδώσει και πάλι τη διαταγή στον 
οφειλέτη, που δικαιούται να ασκήσει ανακοπή, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών. Αν 
περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία ή αν απορριφθεί τελεσίδικα η ανακοπή του 
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άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολ∆, η διαταγή αποκτά δύναµη δεδικασµένου και µπορεί να 
προσβληθεί µόνο µε αναψηλάφηση.  
Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η διαταγή πληρωµής, παρότι δεν αποτελεί δικαστική 
απόφαση, παράγει δεδικασµένο πλήρες, κατά τα αντικειµενικά και υποκειµενικά του 
όρια (ΟλΑΠ 30/1987), µε συνέπεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 330 και 933 παρ. 3 
ΚΠολ∆, να είναι απαράδεκτη η προβολή σε µεταγενέστερη δίκη, αφορώσα το κύρος 
της εκτελέσεως, λόγων ανακοπής, οι οποίοι, αν και ήταν γεννηµένοι και µπορούσαν 
να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν σε µία από τις πιο πάνω δύο ανακοπές κατά της 
διαταγής πληρωµής (ΟλΑΠ 30/1987, ΟλΑΠ16/1996). Το γεγονός ότι η διαταγή 
πληρωµής δεν είναι δικαστική απόφαση, δεν συνεπάγεται αναγκαίως και ότι αυτή δεν 
δύναται, κατά νόµον, να παραγάγει δεδικασµένο, υπό τη θετική και την αρνητική 
λειτουργία του, αφού το δεδικασµένο δεν αποτελεί εννοιολογικό γνώρισµα των 
δικαστικών αποφάσεων, αλλά έννοµη συνέπεια αυτών, την οποία προσδίδει διάταξη 
νόµου (ΑΠ 83/2004).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 147,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 632, 933, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1263, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1287 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Εγγυητική επιστολή. Αδίκαστη αίτηση. Η παράλειψη 
του δικαστηρίου να απαντήσει στο αίτηµα αναστολής της δίκης κατά το άρθρο 249 
ΚΠολ∆, δεν ιδρύει τον από το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ αναιρετικό λόγο. 
- Η κατά το άρθρο 632 ΚΠολ∆ ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής αποτελεί 
ειδική µορφή της ανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολ∆ και ασκείται όπως η αγωγή. 
Το δικόγραφό της πρέπει να περιέχει µε τρόπο σαφή και ορισµένο όλες τις ενστάσεις 
κατά του κύρους της διαταγής πληρωµής, ενώ στην ανοιγόµενη µε την ανακοπή δίκη 
δεν εκδικάζεται η καθόλου υπόθεση, αλλά στο µέτρο των λόγων της ανακοπής. Οι 
λόγοι αυτοί, συνδυαζόµενοι µε το αίτηµα της ανακοπής, προσδιορίζουν την έκταση 
της εκκρεµοδικίας και οριοθετούν δεσµευτικώς το αντικείµενο της δίκης επί της 
ανακοπής. Ειδικότερα, το δικόγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει τους λόγους 
αυτής, δηλαδή να προσδιορίζει την έλλειψη εκείνων των ουσιαστικών ή 
διαδικαστικών προϋποθέσεων που δικαιολογούν την ακύρωση της διαταγής 
πληρωµής. Νέοι λόγοι ανακοπής δεν επιτρέπεται να προταθούν από τον 
ανακόπτοντα, για πρώτη φορά στο Εφετείο, ακόµα και αν αυτοί αφορούν 
ισχυρισµούς που αναφέρονται στα άρθρα 269 και 527 του ΚΠολ∆, γιατί έναντι των 
εν λόγω διατάξεων, κατισχύει ως ειδικότερη η διάταξη του άρθρου 585 παρ.2 εδ. β' 
του ΚΠολ∆, κατά την οποία νέοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε 
πρόσθετο δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το 
οποίο απευθύνεται η ανακοπή και κοινοποιείται οκτώ ηµέρες πριν από τη συζήτηση 
(ΑΠ 5012004, 1779/2001, 89211990).  
- Η δηµιουργούµενη µε την έκδοση της εγγυητικής επιστολής τριµερής σχέση µεταξύ 
του οφειλέτη, του εγγυητή και του δανειστή, αποτελεί ιδιόµορφη σύµβαση που 
καταρτίζεται στο πλαίσιο της ελευθερίας των συµβάσεων (ΑΚ 361) και διέπεται από 
τις διατάξεις των άρθρων 847 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις για την εγγύηση 
συµβιβάζονται µε την εν λόγω σχέση. Με τη σύµβαση αυτή ο εγγυητής αναλαµβάνει 
την υποχρέωση έναντι του δανειστή να του καταβάλει οφειλή τρίτου, λόγω δε του 
ενδοτικού χαρακτήρα των περί εγγυήσεως διατάξεων δεν αποκλείεται να περιληφθεί 
στη σύµβαση ρήτρα, κατά την οποία ο εγγυητής θα καταβάλει το ποσό της εγγυήσεως 
σε πρώτη ζήτηση ή µε απλή ειδοποίηση ή δήλωση, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να 
ελέγξει το υπαρκτό και το νόµιµο του χρέους και να προβάλει την ένσταση διζήσεως. 
Η εγγυητική επιστολή είναι εξασφαλιστική της βασικής σχέσεως που συνδέει τον 
οφειλέτη και τον δανειστή και, συνεπώς, όταν η κύρια οφειλή αποσβεσθεί, 
ελευθερώνεται και ο εγγυητής, εκτός αν η απόσβεση επήλθε από δικό του πταίσµα 
(ΑΚ 864 ΑΠ 16/2008, 983/1999).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης της αποφάσεως και 
όταν το δικαστήριο αφήσει αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση που αφέθηκε αδίκαστη 
νοείται όχι οποιαδήποτε αίτηση υποβληθείσα από τους διαδίκους κατά την διαδροµή 
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της δίκης, αλλά µόνο εκείνη που αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και 
προκαλεί εκκρεµοδικία, όπως το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, γνήσιας ένστασης ή 
ενδίκου µέσου (ΑΠ 1795/2008, 28/2005). Έτσι, η παράλειψη του δικαστηρίου να 
απαντήσει στο αίτηµα αναστολής της δίκης κατά το άρθρο 249 ΚΠολ∆, δεν ιδρύει 
τον από το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ αναιρετικό λόγο, γιατί το αίτηµα αυτό δεν 
αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δεν δηµιουργεί εκκρεµοδικία. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 249, 269, 527, 559 αριθ. 9, 583 επ., 585, 632,  
ΑΚ: 361, 847 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Έκδοση από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 11926 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση διαταγής πληρωµής από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι µπορεί να ζητηθεί, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 επ. 
ΚΠολ∆., η έκδοση διαταγής πληρωµής για το οφειλόµενο κατάλοιπο κλεισθέντος 
αλληλόχρεου λογαριασµού (άρθρο 112 ΕισΝΑΚ.), εφόσον τούτο είναι ορισµένο κατά 
ποσό και δεν εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία και υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύονται εγγράφως: α) η σύµβαση ανοίγµατος του λογαριασµού, β) το 
κλείσιµο του και γ) το υπόλοιπο που προέκυψε από το κλείσιµο του λογαριασµού 
αυτού. Εξάλλου, η συµφωνία µεταξύ του πιστούχου και της πιστοδότριας Τράπεζας, 
ότι το ύφος της οφειλής του πρώτου προς τη δεύτερη θα αποδεικνύεται από 
απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της τελευταίας, δεν προσκρούει στη δηµόσια 
τάξη και γι` αυτό είναι έγκυρη. Από τα ανωτέρω σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 626 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ παρέπεται ότι στην αίτηση για την έκδοση διαταγής 
πληρωµής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασµού µεταξύ της 
αιτούσας πιστοδότριας 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, και ότι ο 
σχετικός λογαριασµός έκλεισε µε ορισµένο υπόλοιπο υπέρ αυτής, το οποίο 
αποδεικνύεται από το πλήρες απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της, στο οποίο 
εµφανίζεται η όλη κίνηση του λογαριασµού, από την υπογραφή της συµβάσεως 
πιστώσεως µέχρι το κλείσιµο της. ∆εν είναι δε απαραίτητο να αναφέρονται στην 
αίτηση και τα επιµέρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, αφού τα κονδύλια αυτά 
περιλαµβάνονται στο σχετικό απόσπασµα, από το οποίο κατά τη συµφωνία των 
διαδίκων, αποδεικνύεται η απαίτηση της πιστοδότριας Τράπεζας (ΑΠ 1094/2006 
αδηµοσίευτη, ΑΠ 405/2001 νόµος, ΕφΛαρ 361/2007 ∆ικογραφία 2007.330).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 626, 630 και 631 του ΚΠολ∆. 
προκύπτει ότι η διαταγή πληρωµής, η οποία αποτελεί µόνο τίτλο εκτελεστό και όχι 
δικαστική απόφαση και εποµένως δεν είναι αναγκαίο να έχει πλήρες αιτιολογικό για 
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να είναι έγκυρη, αρκεί να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στις 
περιπτώσεις α' , β' , ε' και στ' του άρθρου 630 ΚΠολ∆ (ονοµατεπώνυµο του δικαστή 
που την εκδίδει, ονοµατεπώνυµο εκείνου που ζητεί την έκδοση της και του καθ' ου η 
αίτηση, διευθύνσεις κατοικίας των τελευταίων κ.λπ.), το ποσό των χρηµάτων που 
πρέπει να καταβληθεί, καθώς και την αιτία της πληρωµής, δηλαδή να προσδιορίζεται 
το είδος της δικαιοπραξίας από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση, έστω και 
συνοπτικά, αρκεί να µη δηµιουργείται αµφιβολία από ολόκληρο το περιεχόµενο της 
ως προς την αιτία της πληρωµής και δεν είναι απαραίτητο να περιγράφονται τα 
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αιτία αυτή (ΑΠ 1094/2006 αδηµοσίευτη, 
ΑΠ 54/1990 Ελ∆νη 1991.62, ΕφΛαρ 361/2007 ∆ικογραφία 2007.330). Εποµένως επί 
διαταγής πληρωµής µε την οποία ειδικότερα διατάσσεται ο οφειλέτης να πληρώσει 
ορισµένο χρηµατικό ποσό, το οποίο αποτελεί χρεωστικό υπόλοιπο αλληλόχρεου 
λογαριασµού που τηρήθηκε, στο πλαίσιο σύµβασης παροχής πίστωσης από την 
αιτούσα δανείστρια Τράπεζα προς τον πρωτοφειλέτη µε την εγγύηση άλλου και 
έκλεισε οριστικά, αρκεί για την πληρότητα της, ως προς την αιτία της πληρωµής, να 
αναφέρεται σ` αυτήν συνοπτικά ότι το ποσόν του οποίου διατάσσεται η πληρωµή 
αποτελεί ισόποσο χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του οφειλέτη (πρωτοφειλέτη ή 
εγγυητή) που προέκυψε από το κλείσιµο του αλληλόχρεου λογαριασµού, χωρίς να 
απαιτείται να αναφέρεται σ` αυτήν και η κίνηση των πιστοχρεωστικών κονδυλίων του 
λογαριασµού αυτού, από την αντιπαραβολή των οποίων προέκυψε το χρεωστικό 
υπόλοιπο (ΑΠ 405/2001, ΕφΑθ 4784/2007 ∆ΕΕ 2008.205).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 623, 624, 626, 630, 631, 
ΕισΝΑΚ: 112, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.111 
 
∆ικαστικά έξοδα - Σε περίπτωση παραίτησης από ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 372 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική δαπάνη στη περίπτωση της παραίτησης από την αίτηση αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 188, 286, 287, 291, 292,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση οικείου πταίσµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 235 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκταση ευθύνης ∆ΕΗ για καταστροφή µηχανηµάτων από υπερβολική τάση. 
Ένσταση συνυπαιτιότητας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 300 παρ. 1 εδ. α' ΑΚ, αν εκείνος που ζηµιώθηκε 
συντέλεσε από δικό του πταίσµα στην ζηµία ή την έκτασή της το δικαστήριο µπορεί 
να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Η εφαρµογή της διάταξης 
αυτής προϋποθέτει µεταξύ άλλων υποχρέωση προς αποζηµίωση, η οποία µπορεί να 
οφείλεται είτε σε υπαίτια αθέτηση της συµβάσεως που προϋπήρχε (υπερηµερίας, 
υπαίτιας αδυναµίας προς παροχή), είτε σε αδικοπραξία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. Η έννοια της συνυπαιτιότητας είναι νοµική και εποµένως η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή µη συντρέχοντος πταίσµατος του 
ζηµιωθέντος κατά την επέλευση της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου 
ως προς το αν τα περιστατικά, που το δικαστήριο της ουσίας δέχεται ανελέγκτως ως 
αποδειχθέντα, συγκροτούν την έννοια του συντρέχοντος πταίσµατος και ειδικότερα 
αν η παράνοµη και υπαίτια αυτού ή αντισυµβατική του συµπεριφορά ήταν, σύµφωνα 
µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ικανή κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία 
των πραγµάτων, να συντελέσει στη ζηµία ή την έκταση αυτής και την επέφερε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, ως αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο 
της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της 
αιτιώδους συνάφειας. Αντιθέτως, ο καθορισµός της βαρύτητας του πταίσµατος και 
του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει να µειωθεί η αποζηµίωση, αφορά εκτίµηση 
πραγµάτων, που δεν ελέγχεται αναιρετικώς. 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 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται 
όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου 
πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου, για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της 
(ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). 
∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές 
αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ άλλου, 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. 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση, πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 
Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση 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 
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αναίρεσης του αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας 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 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε 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 υποθέσεως που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 179, 288, 300, 332, 334, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.593 
 
Επαναφορά πραγµάτων - Ανωτέρα βία ή δόλος του αντιδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 366 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση. Ανωτέρα βία ή δόλος 
αντιδίκου. 
- 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 
υποκαθιστά οποιοδήποτε ένδικο µέσο, παρέχει τη δυνατότητά 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 ανωτέρα βία ή το δόλο του αντιδίκου του, 2) Η αίτηση επαναφοράς που 
απευθύνεται στο κατά νόµο αρµόδιο δικαστήριο, και έχει ως περιεχόµενο τη 
διενέργεια ήδη της παραληφθείσας πράξης, 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 κατ' αρθρ. 153 
του ΚΠολ∆ οριζόµενη 30νθήµερη προθεσµία από την άρση του κωλύµατος που 
συνιστά την ανωτέρα βία ή τη γνώση του δόλου του αντιδίκου. 3) Με τη διάταξη του 
αρθ. 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 συνιστάται 
στον αποκλεισµό της υποβολής της αίτησης αποκατάστασης των πραγµάτων, αν για 
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οποιοδήποτε λόγο ακόµη και από δόλο του αντιδίκου του αιτούντος, αφού δεν κάνει 
διάκριση η διάταξη, χάθηκε η οριζόµενη στο άρθρο 153 τριακονθήµερη προθεσµία 
άσκησής της. 4) Ως ανωτέρα βία νοείται στην προαναφερόµενη διάταξη, το 
παρακωλυτικό γεγονός της τήρησης της προθεσµίας, που ήταν απρόβλεπτο και δεν 
µπορούσε στη συγκεκριµένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε µε ενέργεια άκρας 
επιµέλειας και σύνεσης. 5) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 152 του ΚΠολ∆ ορίζεται 
ότι πταίσµα του δικαστικού πληρεξουσίου του αιτούντος διαδίκου δεν αποτελεί λόγο 
για επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση. 6) Κατά την έννοια 
της πιο πάνω διάταξης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του νοµιµοποιουµένου να 
προσβάλλει την απόφαση µε αίτηση αναίρεσης (όπως και οι µε κάθε άλλο ένδικο 
µέσο), οφείλει να προβαίνει έγκαιρα σε κάθε ενδεικνυόµενη λογικώς και υπό τις 
συντρέχουσες περιστάσεις, συνετή και άκρως ακόµη επιµελή ενέργεια, ώστε να 
καταλείπεται σ' αυτόν, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, που η επίδοση της 
προσβλητέας απόφασης κίνησε, χρόνος επαρκής, αξιοποιήσιµος και σύµφωνα µε την 
ενδεικνυόµενη δικονοµική επιµέλεια και σύνεση, αλλά και τις αρχές της 
διαδικαστικής καλής πίστης και της µη παρέλευσης των δικών, αξιοποιητέος για την 
άσκηση της αίτησης αναίρεσης. Εν όψει αυτών, για το παραδεκτό της άσκησης της 
αίτησης επαναφοράς που σωρεύεται παραδεκτά στο δικόγραφο της αίτησης 
αναίρεσης που ασκήθηκε εκπρόθεσµα, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις : 1) Να εκτίθενται συγκεκριµένα και κατά ορισµένο τρόπο οι λόγοι για 
τους οποίους δεν ήταν δυνατό να τηρηθεί η προθεσµία, για να κριθεί εάν αφορούν 
ενδεχόµενα και έχουν σχέση µε πταίσµα του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος 
κατά την προαναφερθείσα έννοια. 2) Να αναφέρονται στην αίτηση τα αποδεικτικά 
µέσα για την εξακρίβωση της αλήθειας των λόγων της µη τήρησης της προθεσµίας, 
για να αποφεύγεται η εκ των υστέρων κατασκευή κατά περίπτωση οψιγενών 
αποδεικτικών µέσων, εν όψει και της δυνατότητας που παρέχεται σ' εκείνον που 
απώλεσε την προθεσµία από ανωτέρα βία, ν' ασκήσει την αίτηση επαναφοράς σε 
προθεσµία 30 ηµερών από την άρση του κωλύµατος που συνιστά την ανωτέρα βία. 3) 
Πρέπει να αποδεικνύεται εκ µέρους του αιτούντος την επαναφορά των πραγµάτων, η 
αναγκαία επίδοση του δικογράφου της αίτησης αναίρεσης µε τη σωρευόµενη αίτηση 
επαναφοράς στην αποκλειστική προθεσµία των 30 ηµερών (εάν δεν ασκήθηκε 
αυτοτελώς), καίτοι τέτοια επίδοση δεν απαιτείται αυτοτελώς για την άσκηση της 
αίτησης αναίρεσης, ώστε να εξακριβωθεί η εµπρόθεσµη άσκηση της αίτησης 
επαναφοράς στην προαναφερθείσα προθεσµία, που δεν ολοκληρώνεται (η άσκηση), 
πριν από την επίδοσή της στον καθ' ου αυτή απευθύνεται.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 152 - 158, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1280 
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Έφεση - Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1470 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων 
στην κατ΄ έφεση δίκη. Παραµόρφωση του περιεχοµένου του εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 522 ΚΠολ∆, µε την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση µεταβιβάζεται 
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και 
τους πρόσθετους λόγους. Από αυτό συνάγεται ότι, αν το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, µε 
την εκκαλούµενη απόφασή του, απέρριψε την ανταγωγή εν όλω ή εν µέρει, κατά 
παραδοχή αυτοτελούς ισχυρισµού (ένστασης) του αντεναγοµένου, τη δε απόφαση 
αυτή εκκαλεί ο αντενάγων, η υπόθεση ή το σχετικό κεφάλαιο αυτής µεταβιβάζονται 
µε την άσκηση της έφεσης στο Εφετείο, αδιαίρετα και ως σύνολο, τόσο δηλαδή ως 
προς την ανταγωγή ή το οικείο µέρος αυτής, όσο και ως προς την ένσταση και δεν 
υπάρχει ανάγκη να επαναφέρει την τελευταία και ο αντεναγόµενος, µε τις προτάσεις 
του στο Εφετείο, κατά τους ορισµούς του άρθρου 240 ΚΠολ∆ Στην αντίστροφη 
περίπτωση, αν δηλαδή η ανταγωγή έγινε δεκτή και απορρίφθηκε ένσταση του 
αντεναγοµένου κατ' αυτής, ο τελευταίος εκκαλώντας την απορριπτική απόφαση του 
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, µπορεί να επαναφέρει στο Εφετείο την ένταση αυτή 
µόνο µε λόγο έφεσης ή µε πρόσθετο λόγο και όχι απλά µε τις προτάσεις του (ΑΠ 
979/2003).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 ΚΠολ∆ σύµφωνα µε την οποία δύνανται να 
προσαχθούν ενώπιον του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου για την ουσιαστική εκτίµηση 
της διαφοράς και νέα έγγραφα, προς άµεση απόδειξη ή συναγωγή από αυτά 
δικαστικών τεκµηρίων, αρκεί να µην υπάρχει το από την παράγραφο 2 απαράδεκτο, 
σαφώς συνάγεται ότι είναι αδιάφορο αν τα ίδια έγγραφα είχαν προσαχθεί ενώπιον του 
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου µετά την πάροδό της από το νόµο (άρθ. 237 και 341 
ΚΠολ∆) οριζόµενης προθεσµίας. Το εφετείο δε αν δεν τα αποκρούσει ως 
απαράδεκτα, για κάποιον από τους αναφεροµένους στο άρθρο 529 παρ.2 λόγους, δεν 
απαιτείται να διαλάβει στην απόφασή του ειδική αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθ. 20 και 561 παρ.1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι ο θεσπιζόµενος µε την πρώτη από αυτές λόγος αναίρεσης, για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος, όταν δηλαδή, σε αποδεικτικό έγγραφο, κατά την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ αποδίδει περιεχόµενο διαφορετικό από 
εκείνο που πράγµατι, έχει, στη δε συνέχεια καταλήγει, στηριζόµενο αποκλειστικά ή 
κυρίως σ' αυτό σε περίπτωση συνεκτίµησης του µε άλλα αποδεικτικά µέσα, σε 
επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα σχετικά µε πράγµατα που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν έχει απλώς συνεκτιµήσει 
το έγγραφο µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να το εξαίρει κατά το σχηµατισµό 
του πορίσµατος του ως προς την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 522, 529, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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Έφεση - Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1140 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
της έφεσης. 
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν η 
απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση, ήτοι 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 (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους 
(αντιφατική αιτιολογία).  
- Πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, κατά την έννοια 
του άρθρου 559 αριθµ. 8 του ΚΠολ∆, είναι και οι λόγοι εφέσεως, γι' αυτό και η 
παραδοχή από το Εφετείο ανύπαρκτου λόγου εφέσεως ή η επανάκριση κεφαλαίου της 
πρωτόδικης αποφάσεως, εκτός των ορίων της εφέσεως (άρθρο 522 ΚΠολ∆) συνιστά 
πληµµέλειες που εµπίπτουν στον προβλεπόµενο από την ανωτέρω διάταξη λόγο 
αναιρέσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 522 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εξουσία του Εφετείου 
περιορίζεται στον έλεγχο των κεφαλαίων της απόφασης του Πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου, που προσβάλλεται µε την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, οι οποίοι 
συνίστανται σε ορισµένες αιτιάσεις κατά της εκκαλούµενης απόφασης που 
αναφέρονται είτε σε παραδροµές του εκκαλούντος είτε σε νοµικά ή πραγµατικά 
σφάλµατα του δικαστηρίου. Στα τελευταία ανάγεται και η πληµµελής εκτίµηση των 
αποδείξεων η οποία επαρκώς προσδιορίζεται από τη µνεία ότι εξαιτίας αυτής 
οδηγήθηκε το δικαστήριο σε εσφαλµένο πόρισµα και διατακτικό, χωρίς να είναι 
αναγκαία η εξειδίκευση των σφαλµάτων περί την εκτίµηση των αποδείξεων, αφού το 
Εφετείο, εξαιτίας του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της έφεσης επανεκτιµά εξ 
υπαρχής την ουσία της υπόθεσης και κρίνει την ορθότητα του διατακτικού, κατ' αρθρ. 
534 του ίδιου Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 522, 534, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 354 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συνέπειες κατάσχεσης στα χέρια τρίτου. Συµψηφισµός. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 984 παρ. 2 του ΚΠολ∆ απαγορεύεται και δεν παράγει 
έννοµες συνέπειες για τον κατασχόντα η εξόφληση από τον τρίτο της κατεσχηµένης 
απαίτησης ή ο συµψηφισµός της µε µεταγενέστερη απαίτηση, καθώς και η απόδοση 
σε εκείνον κατά του οποίου έγινε η κατάσχεση ή η διάθεση σε τρίτους του 
κατασχεµένου, αφότου του επιδοθεί το έγγραφο του άρθρου 983, έστω και αν αυτό 
δεν επιδόθηκε ακόµα σε εκείνον κατά του οποίου έγινε η κατάσχεση. Κατά τη 
διάταξη του άρθρου 449 του ΑΚ αν απαίτηση έχει κατασχεθεί, ο οφειλέτης της δεν 
µπορεί να προτείνει κατά του προσώπου που επέβαλε την κατάσχεση σε συµψηφισµό 
ανταπαίτηση, που απέκτησε κατά του δανειστή µετά την κατάσχεση. Από τις 
διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 µε την 
οποία αίρεται το απόρρητο των κάθε µορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, 
προκύπτει ότι ο τρίτος δικαιούται να προτείνει προς συµψηφισµό και µετά την 
κατάσχεση ανταπαίτησή του, η οποία ήταν γεγεννηµένη κατά τον χρόνο της προς 
αυτόν κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου, δεδοµένου ότι, µέχρις ότου προταθεί η 
δήλωση περί συµψηφισµού οι εκατέρωθεν απαιτήσεις υφίστανται παραλλήλως και 
µόνο µε την πρόταση της δηλώσεως επέρχεται αναδροµικώς απόσβεση των 
απαιτήσεων αυτών, από τότε που συνυπήρξαν (άρθρο 441 εδ. β του ΑΚ).  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως αν 
παραβιασθεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, συνίσταται δε η παραβίαση στην 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα που υπάρχει, όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται κατά περίπτωση κανόνας ενώ δεν υπάρχουν ή υπάρχουν, αντίστοιχα, οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα µε τα όσα ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας. Η προαναφερθείσα δε διάταξη του άρθρου 984 
του ΚΠολ∆ ως προς τις έννοµες συνέπειες της κατασχέσεως στα χέρια του τρίτου 
καθιερώνει κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 441, 449 
ΚΠολ∆: 560, 983, 984,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Χρη∆ικ 2010.258 * Ελ∆νη 2012.1270, σχολιασµός Ι. 
Ν. Κατράς  
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1914 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Πράξη που µπορεί να γίνει µόνο απ' τον 
οφειλέτη. Συµψηφισµός. Εικονική δήλωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 712 παρ. 1 ΚΠολ∆, η συντηρητική κατάσχεση 
απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου, γίνεται µε επίδοση στον τρίτο αντιγράφου 
της απόφασης που τη διατάζει µε επιταγή να µην εξοφλήσει την απαίτηση ή να µην 
παραδώσει τα κινητά, καθώς και µε επίδοση µέσα σε οκτώ ηµέρες σε εκείνον κατά 
του οποίου στρέφεται η κατάσχεση εγγράφου, στο οποίο αναφέρεται η κατάσχεση 
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που έχει επιβληθεί στα χέρια του τρίτου, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Στην 
κατάσχεση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης 
απαιτήσεων ή κινητών σε χέρια τρίτου.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 716 παρ. 3 ΚΠολ∆ σε κατάσχεση στα χέρια 
τρίτου χρηµάτων ή άλλων πραγµάτων, που, κατά το νόµο, επιδέχονται κατάθεση, ο 
τρίτος, εφ' όσον είναι οφειλέτης, έχει την υποχρέωση να τα καταθέσει δηµοσίως, 
αµέσως µετά την κατάσχεση, αν η εναντίον του απαίτηση είναι ληξιπρόθεσµη, 
διαφορετικά, µόλις λήξη η προθεσµία. Όταν δε, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
722 ΚΠολ∆, υπάρχει συντηρητική κατάσχεση κινητών ή ακινήτων, ή εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων πάνω σ' αυτά, ο κατασχών, αν η αγωγή για την κύρια υπόθεση γίνει 
δεκτή και η σχετική απόφαση είναι εκτελεστή, έχει δικαίωµα µε βάση απόγραφο της 
απόφασης, να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση χωρίς αναγκαστική κατάσχεσή 
τους. Αν δε, υπάρχει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου ο κατασχών, γίνεται, 
µετά την τελεσιδικία της απόφασης πού δέχεται την αγωγή για την κύρια υπόθεση, 
δικαιούχος ολόκληρης της απαίτησης ή µέρους της, ανάλογα µε το περιεχόµενο της. 
(πρβλ. ΟλΑΠ 3/1993). Πρόκειται, δηλαδή, για την λεγοµένη ex lege εκχώρηση της 
κατασχεµένης απαίτησης στον κατασχόντα δανειστή, µόλις τελεσιδικήσει η πιο πάνω 
απόφαση (βλ. και Π. Γέσιου Φαλτσή: ∆ίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ειδικό 
Μέρος παρ. 64 παρ. 297-298 σελ. 858-859). Άλλωστε, για την ταυτότητα του νοµικού 
λόγου, επιβάλλεται η ενιαία αντιµετώπιση των συνεπειών της αναγκαστικής και της 
συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου (Γέσιου Φαλτσή: όπ παρ. και 
περαιτέρω παραποµπές σε θεωρία σε σηµ. 1056, 1057 βλ. και ολ ΑΠ 
3/1993.Περαιτέρω, ως χρηµατικές απαιτήσεις του καθ' ου κατά τρίτου, νοούνται οι 
ενοχικές απαιτήσεις από σύµβαση ή αδικοπραξία ή από το νόµο που η παροχή τους 
συνίσταται σε χρήµα.(Γέσιου-Φαλτσή: όπ. παρ. σελ. 700.701 ΑΠ 836/1989). Στην 
προκείµενη περίπτωση εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του Γενικού Μέρους της 
Αναγκαστικής Εκτέλεσης (904-990 ΚΠολ∆), ενώ, εφ' όσον η κατάσχεση στα χέρια 
τρίτου αποτελεί µία από τις µορφές της κατάσχεσης που υιοθετεί ο ΚΠολ∆, πρέπει να 
εφαρµοσθούν και οι διατάξεις πού αφορούν την κατάσχεση (951-952ΚΠολ∆). 
(Γέσιου Φαλτσή όπ.παρ. σελ.677παρ. 64αρ. 29 και περαιτέρω παραποµπές σε 
σηµείωση 85). Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου δε, ενόψει και της 
προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 712 παρ. 1 ΚΠολ∆ (πρβλ και ΑΠ 550/2003), 
πρέπει να γίνει δεκτό, πώς έχουν εν προκειµένω εφαρµογή και οι διατάξεις για τα 
µέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης,( αρθρ. 941-953 ΚΠολ∆). ∆ιαφορετική παραδοχή, 
θα οδηγούσε σε λογικό και νοµικό παράδοξο, ώστε να ισχύουν µεν οι πιο πάνω 
διατάξεις του Γενικού Μέρους, και επί συντηρητικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου οι 
διατάξεις, όµως, για τα µέσα, της αναγκαστικής εκτέλεσης να µην ισχύουν.  
- Η διάταξη του άρθρου 946 παρ. 1 του ΚΠολ∆ αναφέρεται στη ρύθµιση της 
περίπτωσης που υφίσταται υποχρέωση προς εκτέλεση αναντικατάστατης υλικής (όχι 
νοµικής) πράξης, δηλαδή της πράξης που δεν µπορεί να εκτελεστεί από τρίτο 
πρόσωπο, παρά µόνο από τον οφειλέτη, και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά 
από τη βούληση του και ορίζει προς τούτο, για να κάµψει την άρνηση του οφειλέτη 
µε έµµεσο τρόπο, ότι ο δανειστής έχει τη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο για 
την καταδίκη του οφειλέτη στην επιχείρηση της πράξης και, προσθέτως, για την 
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περίπτωση µη συµµόρφωσης του στο περιεχόµενο της απόφασης, για την 
ταυτόχρονη, αυτεπάγγελτη, σωρευτική καταδίκη αυτού σε χρηµατική ποινή και 
προσωπική κράτηση. Οι για την εφαρµογή του άρθρου 946 προϋποθέσεις, οι οποίες 
ορίζονται αθροιστικώς είναι οι ακόλουθες: α) υποχρέωση προς επιχείρηση υλικής 
µόνο (όχι νοµικής) πράξης, β) η πράξη να µην µπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, 
δηλαδή όταν η από τον τρίτο ενέργεια της πράξης είναι αδύνατη από τη φύση της 
πράξης ή σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα µεταξύ των µερών, όπως όταν η εκτέλεση 
της από τον τρίτο δεν θα έχει το ίδιο νοµικό ή οικονοµικό αποτέλεσµα για το 
δανειστή, γιατί η ενέργεια της απαιτεί ορισµένες ικανότητες ή ιδιότητες που µόνο ο 
οφειλέτης έχει, ή είναι νοµικά ανεπίτρεπτο η από τον τρίτο επιχείρηση της, ή 
βρίσκεται σε αντίθεση µε το οικονοµικό περιεχόµενο της υποχρέωσης, γ) εξάρτηση 
της επιχείρησης της πράξης αποκλειστικά από τη βούληση του υπόχρεου, το οποίο 
αποτελεί ζήτηµα που καθορίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο, τη φύση της πράξης ή 
ιδιαίτερη συµφωνία (βλ. ΚΠολ∆ Βασίλη Βαθρακοκοίλη, έκδοση 1997, κάτω από το 
άρθρο 946 αρ. 1, 2 σελ. 549 - 550).  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 440 επ. ΑΚ ρυθµίζεται ο µεταξύ των δύο µερών, µε 
µονοµερή δήλωση του ενός, επερχόµενος συµψηφισµός αµοιβαίων απαιτήσεων, 
εφόσον αυτές είναι οµοειδείς κατά το αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες. Όµως, µε βάση 
την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων (361ΑΚ), δεν αποκλείεται η δυνατότητα 
αποσβέσεως απαιτήσεων µε συµψηφισµό, κατόπιν συµφωνίας των ενδιαφεροµένων 
µερών. Το περιεχόµενο µιας τέτοιας συµβάσεως καθορίζουν ελεύθερα τα µέρη, τα 
οποία µπορούν να συµφωνήσουν το συµψηφισµό των απαιτήσεων χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του µονοµερούς συµψηφισµού, όπως εκείνη του 
οµοειδούς ή του ληξιπροθέσµου τον απαιτήσεων. Η εν λόγω δε σύµβαση περί 
συµψηφισµού είναι δυνατόν να αφορά όχι αµοιβαίες απαιτήσεις, µεταξύ δύο 
προσώπων, αλλά αντιτιθέµενες απαιτήσεις ευρύτερου κύκλου προσώπων, ή 
µέλλουσες και ακόµη υπό αίρεση ή υπό προθεσµία απαιτήσεις, µε αποτέλεσµα να 
επέρχεται η λόγω συµψηφισµού απόσβεση µόλις εκείνες γεννηθούν και συνυπάρξουν 
(ΑΠ 769/2004, ΑΠ 906/1996).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 ΑΚ "δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα 
σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά είναι άκυρη". Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη 
προς αυτήν του άρθρου 139 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι σε περίπτωση 
εικονικότητας µιας σύµβασης, ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία όλων 
των, κατά το χρόνο της καταρτίσεως της, συµβληθέντων, περί του ότι η συναφθείσα 
σύµβαση είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες.  
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν στο 
αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή 
δεν αναφερόντα: µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα 
γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, η αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών 
γεγονότων, όχι όµως και όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
συνταχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. 
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Ως ζητήµατα, εξάλλου, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο 
ανεπαρκή ή αντιφατικό, στερεί την απόφαση από την νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στην θεµελίωση, 
παρακώλυση ή κατάλυση του δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό, είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως, εκτός αν η παράθεση 
αντιφατικών επιχειρηµάτων προσδίδει ασάφεια και αντιφατικότητα και στο 
αποδεικτικό πόρισµα.  
- Με το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, κατά 
τα άρθρα 335, 338, 339 και 346 του ΚΠολ∆. ∆εν ιδρύεται, συνεπώς, ο λόγος αυτός 
αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη κάποιο αποδεικτικό µέσο, αλλά του 
προσέδωσε αποδεικτική βαρύτητα και αξιοπιστία διαφορετική από εκείνη που ο 
αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτό έχει. Για την ουσιαστική βασιµότητα του 
αναιρετικού αυτού λόγου, δεν αρκεί ότι στην προσβαλλόµενη απόφαση δε γίνεται 
ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση αυτού, αλλά πρέπει από την γενική κατ' είδος 
αναφορά των αποδεικτικών µέσων σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της αποφάσεως, 
να δηµιουργούνται τουλάχιστον αµφιβολίες, εάν πράγµατι λήφθηκε υπόψη τα 
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 10 του ΚΠολ∆, όπως αυτή ίσχυε πριν 
τροποποιηθεί µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001 και έχει εν προκειµένω 
εφαρµογή κατά το άρθρο 22 του νόµου αυτού, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκη ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Κατά 
την δεύτερη περίπτωση της διατάξεως αυτής, ιδρύεται Λόγος αναίρεσης στις 
περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες, αν και δεν υπάρχει υποχρέωση προαποδείξεως 
και πρέπει να διαταχθούν αποδείξεις µε έκδοση προδικαστικής αποφάσεως περί 
αποδείξεως, το δικαστήριο έκρινε την ουσία της διαφοράς βάσει προαποδείξεως ή 
έµµεσης αποδείξεως. Τέτοια περίπτωση συντρέχει και όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 
226 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠολ∆ (όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε µετά την 
αντικατάσταση της µε το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2207/1994 και έχει εν προκειµένω 
εφαρµογή) επί αγωγής που απευθύνεται στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, αµέσως µετά 
την κατάθεση της ο Πρόεδρος, εφόσον κατά την κρίση του απαιτείται έκδοση 
προδικαστικής αποφάσεως, ορίζει µε πράξη του, που καταχωρίζεται στο πρωτότυπο 
και τα αντίγραφα της αγωγής ότι η απόδειξη θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 341 
του ΚΠολ∆, το δικαστήριο όµως, παρά την πράξη του Προέδρου, παραλείποντας να 
διάταξει αποδείξεις επί των αµφισβητουµένων πραγµατικών περιστατικών 
παραδεκτώς προβαλλοµένου οψιγενούς ισχυρισµού, προβαίνει σε εκτίµηση τον 
αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 138, 440 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 712, 716, 722, 946,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1271 * Ελ∆νη 2012.1324, σχολιασµός 
Ι.Ν.Κ. 
 



 

[70] 
 

Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 9473 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Κατάσχεση από τραπεζικό λογαριασµό. 
- Από τα άρθρα 982, 983, 985 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µπορούν να κατασχεθούν 
στα χέρια τρίτου και χρηµατικές απαιτήσεις, κατ' αυτού, του καθ΄ ου η εκτέλεση, 
εφόσον δεν εξαρτώνται από αντιπαροχή (βλ ΕφΑθ 1853/1990 Ελ∆νη 33, 611, 
Μπρίνια Αναγκ. Εκτ. παρ 442, Β. Βαθρακοκοίλη Ε. ΚΠολ∆, άρθρο 988, αριθµ 3, 4). 
Η κατάσχεση της χρηµατικής απαίτησης στα χέρια τρίτου γίνεται µε την επίδοση 
στον τρίτο και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση εγγράφου 
(κατασχετηρίου). Η επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον τρίτο, σύµφωνα µε 
την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 984 ΚΠολ∆, έχει ως έννοµη συνέπεια την 
αυτοδίκαιη ακυρότητα της καταβολής, στην οποία ενδεχοµένως θα προχωρούσε ο 
τρίτος έναντι του δικού του δανειστή και ήδη καθ' ου η εκτέλεση, η επίδοση δε 
αντιγράφου του κατασχετηρίου εγγράφου από τον κατασχόντα στον καθ' ου η 
εκτέλεση, όπως προκύπτει από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 984 ΚΠολ∆, έχει 
ως έννοµη συνέπεια την αποστέρηση του δικαιούχου της κατασχεθείσας απαίτησης 
από την εξουσία της ελεύθερης διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου που 
κατασχέθηκε. Κρίσιµος χρόνος για την επέλευση των παραπάνω συνεπειών ως προς 
τον καθ' ου η εκτέλεση και τον τρίτο είναι η επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου 
στον καθένα από αυτούς, µε τη συντέλεση δε και των δύο προαναφεροµένων 
επιδόσεων της κατασχετήριας έκθεσης επέρχεται και τρίτη έννοµη συνέπεια της 
κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, η αναγκαστική και αυτόµατη εκχώρηση της απαίτησης 
που έχει κατασχεθεί από τον µέχρι τότε δικαιούχο της (καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη) 
στον κατασχόντα δανειστή (βλ ΑΠ 1540/2000 Ελ∆νη 42, 1298, ΕφΑθ 640/1990, 
Ελ∆νη 33.605). Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας, δεν αναφέρεται ρητά σ΄ αυτήν την 
εκχώρηση, από το συνδυασµό όµως των διατάξεων των άρθρων 983 παρ 3, 988 παρ1 
και 990 αυτού, προκύπτει ότι η εµπρόθεσµη υποβολή καταφατικής δηλώσεως από 
τον τρίτο και η πάροδος της προβλεπόµενης από το παραπάνω άρθρο 988 παρ 1, 
οκταήµερης προθεσµίας, η οποία αρχίζει από την επίδοση του κατασχετηρίου στον 
καθ' ου η κατάσχεση, όχι όµως πριν την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο (βλ 
ΟλΑΠ 3/1993, ΕΕµπ∆ ΜΕ, 204, Μπρίνια ο.π. παρ 475 α' , σελ 1437, Β. 
Βαθρακοκοίλη, ο.π. άρθρο 988, αριθµ. 3) συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ του νόµου 
εκχώρηση στον κατασχόντα της απαιτήσεως που κατασχέθηκε (βλ ΟλΑΠ 3/1993, 
ο.π., ΑΠ 1540/2000, ο.π., Μπρίνια ο.π. παρ. 463, Β. Βαθρακοκοίλη, ο.π. άρθρο 988, 
αριθµ 4). Περαιτέρω µε το άρθρο 985 παρ 1 του ΚΠολ∆ καθιερώνεται υποχρέωση 
του τρίτου, στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, να προβεί, µέσα σε οκτώ 
ηµέρες από την επίδοση σ' αυτόν του κατασχετηρίου, σε δήλωση ενώπιον του 
Γραµµατέα του Ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας του (ή της έδρας του, αν είναι 
νοµικό πρόσωπο), για την οποία συντάσσεται σχετική έκθεση και στην οποία, µεταξύ 
άλλων, πρέπει να αναφέρεται αν υπάρχει η κατασχεθείσα απαίτηση και σε 
καταφατική περίπτωση, πρέπει να αναφέρεται η δικαιογόνος σχέση, οι τυχόν 
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ενστάσεις του τρίτου, η ανταπαίτηση που έχει κατά του καθ' ου η εκτέλεση, αν 
επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση, από ποιον και για ποιο χρόνο (βλ ΑΠ 
1540/2000, ο.π., ΕφΑθ 640/1990, ο.π., ΕφΑθ 1853/1990, ο.π., Μπρίνια, ο.π., παρ 442, 
442 α' , 450, 457, 462, 464, 477 αριθµ 5, 482 περ β ΙV, Β. Βαθρακοκοίλη, ο.π., άρθρα 
982, αριθµ 4,15, 983, αριθµ. 1-3, 8-10, 985, αριθµ 7, 10 -12,17, 989, αριθ. 2). 
Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν 2915/2001 «Το απόρρητο των κάθε µορφής 
καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και των άυλων µετοχών που 
καταχωρίζονται στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών (Κ.Α.Α.) δεν ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωµα κατάσχεσης της 
περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης ή της µετοχής. Το απόρρητο αίρεται µόνο 
για το χρηµατικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή ». Με το 
παραπάνω άρθρο, η ισχύς του οποίου άρχισε, κατά το άρθρο 38 παρ 1 του ίδιου 
νόµου, από 29-5-2001, αίρεται το απόρρητο των κάθε µορφής καταθέσεων σε 
πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και των άυλων µετοχών που καταχωρίζονται στο σύστηµα 
Άυλων Τίτλων του Κεφαλαίου. Η άρση όµως του απορρήτου είναι περιορισµένης 
έκτασης καθόσον η ισχύς της εκτείνεται µόνο έναντι του δανειστή που έχει δικαίωµα 
κατάσχεσης της περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης ή της µετοχής και µόνο 
για το χρηµατικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή. Συνεπώς η 
άρση του απορρήτου αφορά κάθε µορφή κατάθεσης (ταµιευτηρίου, ή άλλης µορφής, 
υπό προθεσµία ή µη, ξένων νοµισµάτων κ.λ.π.) αλλά σε έκταση µόνο του ύψους της 
απαίτησης του δανειστή, δηλαδή του κεφαλαίου, των κάθε µορφής παρεπόµενων 
παροχών όπως π.χ. των τόκων και των εξόδων. Η άρση του απορρήτου των 
καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, το οποίο µετά το Ν∆. 1051/71 και τις 
αποφάσεις) της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου 224/75 και 3/93, αποτελούσε φραγµό 
για την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων, συνεπάγεται αυτοδίκαιη άρση και της 
απαγόρευσης της κατάσχεσης των κάθε µορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, 
όπως είναι και οι όλες οι τράπεζες (άρθρο 2 Ν. 2076/92). Συνεπώς, από 29-5-2001 
είναι επιτρεπτή η κατάσχεση (αναγκαστική ή συντηρητική) στα χέρια οποιουδήποτε 
πιστωτικού ιδρύµατος, οποιασδήποτε κατάθεσης οφειλέτη του δανειστή, η οποία 
πρέπει να γίνει κατά τη διαγραφόµενη στα άρθρα 982 επ. διαδικασία (βλ Β. 
Βαθρακοκοίλη ΕρµηνΚΠολ∆, Οι τροποποιήσεις έως το Ν 2915/2001, άρθρο 982 
αριθµ 4-8). Εξάλλου, µε το Ν∆ 17/7-7-1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων 
εταιριών », που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆ µε το άρθρο 
52 παρ 3 ΕισΝΚΠολ∆, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 60,63,92 και 94 που 
καταργήθηκαν από την εισαγωγή του ΚΠολ∆, τέθηκαν ειδικές διατάξεις, που 
αναφέρονται στην κατάσχεση στα χέρια ανώνυµης εταιρίας, που υπάγεται στη 
ρύθµιση του παραπάνω Ν∆ ή οποιασδήποτε τράπεζας. Στην κατάσχεση αυτή 
αναφέρονται ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 87-94 του παραπάνω νοµοθετικού 
διατάγµατος, από τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 87 - 91 και 93. 
Συγκεκριµένα, κατά το άρθρο 87 αυτού (Ν∆ 17/7-7-1923) «Εάν εγένετο κατάσχεσις 
χρηµάτων ή χρεωγράφων παρ' ανωνύµω εταιρία, ως τρίτη, η εταιρία δικαιούται, είτε 
να καταθέσει τα κατασχεθέντα δικαστικώς, απαλλασσοµένη δια της τοιαύτης 
καταθέσεως πάσης ευθύνης προς τοε τον κατασχόντα και τον δικαιούχον, είτε να 
αιτήσεται παρά του προέδρου την άρσιν της κατασχέσεως, ην ούτος δύναται να 
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χορηγήσει µετά ή άνευ εγγυήσεως. Εάν η κατάσχεσις εγένετο εις χείρας της εθνικής 
τραπέζης, ως τρίτης, αύτη δικαιούται ίνα καταθέση τα κατασχεθέντα παρ΄αυτή κατά 
τους όρους των εις πρώτην ζήτησιν αποδοτέων καταθέσεων », κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 88 του ίδιου Ν∆ «Η ανάληψις των κατά το προηγούµενον άρθρον 
κατατεθέντων γίνεται µόνον αδεία του προέδρου. Η εθνική τράπεζα, εκτελούσα την 
απόφασιν του προέδρου, απαλάσσεται πάσης ευθύνης «και τέλος κατά το άρθρο 90 
παρ 1 του ίδιου επίσης Ν∆ «Εάν η εταιρία έχη και υποκαταστήµατα εν Ελλάδι, 
κατάσχεσις εις χείρας αυτής, ως τρίτης, επιτρέπεται µόνον παρά των καταστήµατι, ή 
των υποκαταστήµατι, ένθα υφίσται η κατάθεσις ή άλλη οφειλή προς τον καθ' ου η 
κατάσχεσις ». Σύµφωνα µε όσα προαναφέρονται, για την κατάσχεση οποιασδήποτε 
κατάθεσης οφειλέτη του δανειστή στα χέρια τράπεζας πρέπει να επιδίδεται στην 
τελευταία κατασχετήριο κατά το άρθρο 983 του ΚΠολ∆ το οποίο πρέπει να περιέχει 
ακριβή περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης που στηρίζει την 
κατάσχεση στα χέρια της, το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, ως προς το 
οποίο εκτείνεται η δέσµευσή της, το αντικείµενο της κατάσχεσης, δηλαδή η 
χρηµατική απαίτηση και η αιτία της οφειλής της τράπεζας, δηλαδή ότι πρόκειται για 
κατάθεση, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη αναφορά της µορφής της κατάθεσης ή του 
αριθµού του λογαριασµού, του οποίου η ανεύρεση είναι ευχερής εφόσον αναφέρονται 
τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη - καταθέτη, ούτε του αριθµού του 
υποκαταστήµατος στο οποίο υπάρχει η κατάθεση και του ποσού αυτής. Πρέπει 
επίσης να περιέχει επιταγή προς την τράπεζα για τη µη καταβολή σ' εκείνον κατά του 
οποίου γίνεται η εκτέλεση και διορισµό αντικλήτου αν συντρέχει η περίπτωση του 
άρθρου 983 παρ 1 εδ δ' ΚΠολ∆, η τράπεζα δε υποχρεούται να προβεί, σε κάθε 
περίπτωση, σε δήλωση κατά το άρθρο 985 ΚΠολ∆ εντός της οριζόµενης στον νόµο 
προθεσµίας για την ύπαρξη της κατάθεσης, δηλαδή διαθεσίµων κεφαλαίων (αν 
υπάρχουν) στο ύψος για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, όχι πλέον αυτού, ή αν είναι 
µικρότερο, ποιό είναι αυτό, πληροφορώντας συγχρόνως τον δανειστή σαφώς και 
συγκεκριµένα για την έννοµη σχέση της µε τον καταθέτη. Αν η τράπεζα έχει 
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα, κατάσχεση στα χέρια αυτής ως τρίτης επιτρέπεται 
µόνο στο κατάστηµα ή στο υποκατάστηµα, όπου υφίσταται η κατάθεση ή άλλη 
οφειλή προς τον καθ' ου η κατάσχεση, µε επίδοση του κατασχετηρίου στον διευθυντή 
του καταστήµατος ή υποκαταστήµατος, ο οποίος προβαίνει στην κατά το άρθρο 985 
ΚΠολ∆ δήλωση, ενώ τα δικόγραφα των περί την εκτέλεση δικών απευθύνονται στο 
νοµικό πρόσωπο, το οποίο και είναι διάδικο και κοινοποιούνται στη διοίκησή του 
κατά το κοινό δίκαιο (βλ Β. Βαθρακοκοίλη ο.π. και του ίδιου Ερµην ΚΠολ∆ άρθρο 
982 αριθµ 23, Μπρίνια, ο.π. παρ 444-2α ΙΙ). Συµπληρωµατικά στην παραπάνω 
κατάσχεση εφαρµόζονται οι γενικές ρυθµίσεις των άρθρων 982 επ., που ισχύουν 
άµεσα, όπου υπάρχουν κενά, σύµφωνα µε τα άρθρα 42 παρ. 3 και 53 παρ. 2 του Ν∆ 
17/7-7-1923. Όταν υποβάλλεται καταφατική δήλωση, η τράπεζα αποκτά µε βάση το 
άρθρο 87 παρ. 1 του παραπάνω Ν∆. το δικαίωµα είτε να καταθέσει τα κατασχεθέντα 
δικαστικώς (πρβλ. και 988 παρ. 1), είτε να ζητήσει από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών την 
άρση της κατασχέσεως, µε ή και χωρίς εγγύηση. Αν πρόκειται για την Εθνική 
Τράπεζα, η κατάθεση µπορεί να γίνει στην ίδια σε ειδικό λογαριασµό καταθέσεως 
όψεως (άρθρο 87 παρ. 2 του Ν∆ 17/7-7-1923). Τέλος, η ανάληψη από τον 
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κατασχόντα του ποσού που κατασχέθηκε γίνεται κατά το άρθρο 88 του Ν∆ 17/7-7-
1923 µόνο µε άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών (βλ ΜΠρΘηβ 367/2002, ΝοΒ 
2002.1893).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 982, 983, 984, 985, 988, 990, 
ΕισΝΚΠολ∆: 52, 
Νόµοι: 2915/2001, άρθ. 24, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.108 
 
Πλειστηριασµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1140 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός περισσοτέρων ακινήτων. Αναγγελία ∆ηµοσίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1001 παρ. 2 του ΚΠολ∆ "Αν µε την ίδια έκθεση 
κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια αυτά 
πλειστηριάζονται χωριστά την ίδια ηµέρα. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η 
εκτέλεση ή αλλιώς ο υπάλληλος του πλειστηριασµού ορίζει τη σειρά µε την οποία 
κατακυρώνονται αυτά. Μόλις το πλειστηριασµό των ακινήτων που κατακυρώθηκαν 
καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση, των 
δανειστών που αναγγέλθηκαν και τα έξοδα της εκτέλεσης παύει ο πλειστηριασµός 
των λοιπών ακινήτων". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι όταν υπάρχουν πολλά 
ακίνητα που έχουν κατασχεθεί αναγκαστικώς µε σύνταξη µιας εκθέσεως 
κατασχέσεως πρέπει, πριν από την κατακύρωση οποιουδήποτε από τα ακίνητα αυτά, 
να προηγηθεί ο προσδιορισµός της σειράς µε την οποία αυτά θα κατακυρώνονται. Ο 
προσδιορισµός αυτός, εφόσον δεν γίνει από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η 
εκτέλεση ή από αντιπρόσωπο του µε αντίστοιχη εξουσία, παριστάµενο τυχόν και 
καλούµενο από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού να ορίσει τη σειρά 
κατακυρώσεως, γίνεται από τον ίδιο τον υπάλληλο του πλειστηριασµού. Ακολούθως 
πρέπει η κατακύρωση να αρχίσει και ενδεχοµένως να συνεχισθεί, µε την ως άνω 
προσδιοριζόµενη σειρά, εωσότου το συνολικό ποσό του πλειστηριάσµατος, που 
οφείλεται για την κατακύρωση, καλύψει, στην έκταση τους, κατά το χρόνο του 
πλειστηριασµού, την απαίτηση του επισπεύδοντος, για την ικανοποίηση της οποία 
συντελείται η εκτέλεση, και τις εκκαθαρισµένες απαιτήσεις που έχουν ήδη κατά το 
χρόνο του πλειστηριασµού τυχόν αναγγελθεί µε τους έως την ηµέρα του 
πλειστηριασµού αντίστοιχους νόµιµους τόκους, καθώς και τα έξοδα εκτελέσεως, 
όπως αυτά νοούνται στα άρθρα 932 και 975 του ΚΠολ∆ (πρβλ και αρθρ 1002 παρ. 2 
ΚΠολ∆). Στην περίπτωση αυτή, όταν το άθροισµα των αντίστοιχων χρηµατικών 
ποσών καλυφθεί, πρέπει να πάψει η όλη διαδικασία του πλειστηριασµού των 
ακινήτων, έτσι ώστε να µη κατακυρωθούν εκείνα από τα πλειστηριαζόµενα ακίνητα 
που τυχόν αποµένουν, δοθέντος ότι έπονται κατά την προσδιοριζόµενη σειρά 
κατακυρώσεως. Η παράβαση της διατάξεως του άρθρου 1001 παρ. 2 ΚΠολ∆ 
συνεπάγεται ακυρότητα εφόσον, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του 
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∆ικαστηρίου, προκάλεσε σε εκείνον, σε βάρος του οποίου έγινε ο πλειστηριασµός, 
βλάβη, η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη 
της ακυρότητας. Ως βλάβη για την περίπτωση τέτοιας παραβάσεως νοείται και η 
περιουσιακή, όπως η προκαλούµενη µέσω της απώλειας της κυριότητας ακινήτων τα 
οποία θα ήταν δυνατόν να µην κατακυρωθούν αν ο επί του πλειστηριασµού 
υπάλληλος όριζε και τηρούσε σειρά κατακυρώσεως. Η παράβαση διατάξεως αυτής 
µπορεί να προταθεί µε την ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολ∆, οι λόγοι της 
οποίας, παραδεκτώς προτεινόµενοι µόνο µε το κύριο ή πρόσθετο δικόγραφο αυτής 
(ΚΠολ∆ 585 παρ. 2), επέχουν θέση ιστορικής βάσεως αγωγής. Εποµένως δεν 
επιτρέπεται να προταθούν για πρώτη φορά µε τις προτάσεις του ανακόπτοντος στην 
πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια δίκη ή µε το δικόγραφο της εφέσεως κατά της 
απορριπτικής επί της ανακοπής αποφάσεως ή το δικόγραφο αυτής, και αν ακόµη οι 
νέοι λόγοι αφορούν ισχυρισµούς που αναφέρονται στα άρθρα 269 και 527 ΚΠολ∆, 
καθόσον, έναντι των γενικών αυτών διατάξεων, κατισχύει η εν λόγω διάταξη του 
άρθρου 585 παρ. 2 ΚΠολ∆, η οποία ρυθµίζει αποκλειστικά και τον τρόπο προβολής 
των νέων λόγων αυτής.  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 55 Ν∆ 356/1974 (ΚΕ∆Ε), ο διευθυντής του 
δηµοσίου υποχρεούται να αναγγείλει το δηµόσιο για τα βεβαιωµένα στο ταµείο χρέη 
του καθού ο πλειστηριασµός µε αναγγελία, η οποία κοινοποιείται µόνο στον 
υπάλληλο του πλειστηριασµού και συνοδεύεται από πίνακα, στον οποίο εµφαίνονται 
τα εν λόγω χρέη, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κατάθεση τίτλων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 269, 527, 559 αριθ. 14, 585, 932, 933, 975, 1001, 1002,  
ΚΕ∆Ε: 55, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1273 
 
Πλειστηριασµός - Πλειστηρίασµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 881 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός ακινήτου. ∆ήλη ηµέρα καταβολής πλειστηριάσµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 341, 345,  
ΚΠολ∆: 934,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Πληρεξούσιο - Αντίκλητος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 374 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παύση πληρεξουσιότητας λόγω συνταξιοδότησης του δικηγόρου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση (άρθρο 559 αρ. 14). 
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- Κατά το άρθρο 100 του ΚΠολ∆ η πληρεξουσιότητα παύει, 1) όταν πεθάνει ο 
πληρεξούσιος ή µεταβληθεί η ικανότητα του για δικαστική παράσταση, 2) όταν 
περατωθεί η δίκη ή η πράξη για την οποία είχε δοθεί η πληρεξουσιότητα, 3) όταν ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος παραιτηθεί ή παυθεί περισσότερο από τρεις µήνες ή εκπέσει 
από το λειτούργηµα του, 4) όταν ανακληθεί η πληρεξουσιότητα, 5) όταν ο 
πληρεξούσιος παραιτηθεί από την πληρεξουσιότητα. Κατά το άρθρο δε 102 του ίδιου 
κώδικα, η παύση της πληρεξουσιότητας για τη διεξαγωγή της δίκης ή την ενέργεια 
ορισµένων διαδικαστικών πράξεων που προκλήθηκε µε την ανάκληση ή µε 
παραίτηση του πληρεξουσίου, ισχύει απέναντι στον αντίδικο µόνο από τότε που του 
κοινοποιείται η ανάκληση η ή παραίτηση ή από τη δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά. Τέλος, κατά το άρθρο 143 παρ. 1 του ΚΠολ∆ ο δικαστικός πληρεξούσιος 
που διορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 96 είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες 
τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος στις οποίες 
συµπεριλαµβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης. Από το συνδυασµό των 
ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι η εξουσία του δικαστικού πληρεξουσίου ως 
αντικλήτου παύει µεταξύ των άλλων περιπτώσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 100 
του ΚΠολ∆ και όταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος συνταξιοδοτηθεί, αφού έκτοτε 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ∆ικηγορικού κώδικα το δικαίωµα αυτού προς άσκηση 
του δικηγορικού λειτουργήµατος απόλλυται και ως εκ τούτου δεν έχει πλέον 
δικαίωµα εκπροσώπησης του διαδίκου ο οποίος του είχε χορηγήσει πληρεξουσιότητα. 
Εποµένως, µετά τη παύση κατά τον ως άνω τρόπο της πληρεξουσιότητας δεν µπορεί 
να γίνει νόµιµη επίδοση σ' αυτόν της οριστικής απόφασης κατ' άρθρο 143 παρ. 1 του 
ΚΠολ∆, αφού έχει παύσει η ιδιότητα αυτού ως αντικλήτου και δεν ασκεί έννοµη 
επιρροή το γεγονός ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί η µεταβολή της ικανότητας του για 
δικαστική συµπαράσταση στον αντίδικο, αφού από τη διάταξη του άρθρου 102 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η γνωστοποίηση αφορά µόνο την περίπτωση της παύσης της 
πληρεξουσιότητας που προκλήθηκε µε την ανάκληση της από τον εντολέα ή την 
παραίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου, όχι δε και στις λοιπές περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 100, όπως όταν ο δικηγόρος απωλέσει το δικαίωµα να 
ασκεί το δικηγορικό λειτούργηµα. 
- Το Εφετείο µε την προσβαλλόµενη απόφαση απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω 
εκπρόθεσµης ασκήσεως της, την έφεση και τους προσθέτους λόγους αυτής, που είχε 
ασκήσει ο αναιρεσείων µε την αιτιολογία ότι όπως προκύπτει από την έκθεση 
επιδόσεως του δικαστικού επιµελητή αντίγραφο της εκκαλούµενης αποφάσεως 
επιδόθηκε µε επιµέλεια των εναγόντων νόµιµα στους εναγοµένους. Συγκεκριµένα η 
εν λόγω απόφαση επιδόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο που παρέστη στην 
πρωτοβάθµια δίκη και αντίκλητο του εναγοµένου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
143 παρ. 1 του ΚΠολ∆. Εποµένως εφόσον η έφεση ασκήθηκε πολύ µετά την εκπνοή 
των τριάντα ηµερών από την επίδοση της εκκαλούµενης απόφασης θα πρέπει να 
απορριφθεί η έφεση ως απαράδεκτη. Απέρριψε δε τον ισχυρισµό του αναιρεσείοντος 
περί ακυρότητας της ως άνω επιδόσεως της εκκαλούµενης αποφάσεως, γιατί κατά το 
χρόνο επιδόσεως αυτής ο ως άνω φερόµενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος του είχε 
απωλέσει την δικηγορική του ιδιότητα λόγω συνταξιοδοτήσεως του, ως αλυσιτελώς 
προβαλλόµενο, αφού δεν ισχυρίστηκε επιπλέον και ότι η παύση της 
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πληρεξουσιότητας είχε γνωστοποιηθεί στους εναγοµένους. Με την κρίση του αυτή το 
Εφετείο σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη µείζονα σκέψη, υπέπεσε στην 
προβλεπόµενη από το άρθρο 559 αρ. 14 πληµµέλεια, αφού παρά το νόµο απέρριψε 
τον άνω ισχυρισµό περί ακυρότητας της επιδόσεως ως αλυσιτελώς προβαλλόµενο, 
χωρίς να τον ερευνήσει στην ουσία και ο πρώτος λόγος αναιρέσεως είναι βάσιµος και 
πρέπει να γίνει δεκτός, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 100, 102, 143, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1283 
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