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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αγωγή - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1406 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική προστασία. Έννοµο συµφέρον. 
- Κατά το άρθρο 68 ΚΠολ∆, δικαστική προστασία έχει δικαίωµα να ζητήσει όποιος 
έχει άµεσο έννοµο συµφέρον, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση 
παραδεκτού, ενώ η έλλειψη του προτείνεται σε κάθε στάση της δίκης και λαµβάνεται 
υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΑΠ 1016/2005). Το έννοµο συµφέρον 
πρέπει να υφίσταται και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης µετά την οποία εκδόθηκε η 
οριστική απόφαση, ώστε αν υφίσταται µεν κατά την έναρξη της δίκης, εκλείψει όµως 
πριν από την συζήτηση (µετά την οποία εκδόθηκε οριστική απόφαση), η αίτηση 
παροχής έννοµης προστασίας απορρίπτεται (ΑΠ 1881/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1221 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ.4, 566 παρ.1, 577 παρ.3 και 578 ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι στο λόγο αναιρέσεως πρέπει να εκτίθεται κατά τρόπο σαφή, ορισµένο 
και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση, 
ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί αν και σε ποιο από τους περιοριστικώς 
αναφεροµένους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆ λόγους εµπίπτει η προβαλλόµενη αιτίαση. 
Ειδικότερα δε ως προς µεν τον εκ του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, που 
συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου µη 
εφαρµοστέο ή παρέλειψε την εφαρµογή του εφαρµοστέου, είτε προσέδωσε στον 
εφαρµοσθέντα κανόνα έννοια διαφορετική από εκείνη την οποία έχει, για να είναι 
ορισµένος και κατά συνέπεια παραδεκτός, δεν αρκεί να µνηµονεύονται ή και να 
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παρατίθενται οι διατάξεις που φέρονται ότι παραβιάσθηκαν, καθώς και η νοµική 
κρίση του δικαστηρίου για την έννοια αυτών, αλλά απαιτείται επί πλέον να εκτίθενται 
σαφώς και τα πραγµατικά γεγονότα που έγιναν δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας 
και να εκτίθεται σε τι συνίσταται το σφάλµα της αποφάσεως περί την ερµηνεία ή την 
εφαρµογή του νόµου. Ως προς δε τον εκ του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆ λόγο 
αναιρέσεως, που ιδρύεται όταν η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς 
αιτιολογίες σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, για να 
είναι ο λόγος αυτός ορισµένος και κατά συνέπεια παραδεκτός, πρέπει, εκτός της 
παραθέσεως των παραδοχών του δικαστηρίου της ουσίας, να προσδιορίζεται σε τι 
συνίσταται η αποδιδόµενη, στην προσβαλλόµενη απόφαση πληµµέλεια της 
ελλείψεως νόµιµης βάσεως (ΑΠ 57/1990, ΑΠ 32/1996 ΟλΑΠ 1300/2007, ΑΠ 
587/2007). ∆ιαφορετικά, η αίτηση αναιρέσεως είναι αόριστη, η αοριστία δε αυτή δεν 
δύναται να συµπληρωθεί µε παραποµπή στο δικόγραφο της αγωγής ή της εφέσεως ή 
σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 566, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1497 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση. Ερηµοδικία του προσθέτως παρεµβαίνοντα στην αναιρετική 
δίκη. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Σύµφωνα µε το αρ. 110 παρ. 2 ΚΠολ∆ οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται 
σε όλες τις συζητήσεις της υπόθεσης, ακόµη και όταν γίνονται κεκλεισµένων των 
θυρών και πρέπει για τον σκοπό αυτόν να καλούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου, κατά δε το αρ. 576 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα, αν µετέχουν περισσότεροι στην 
δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος απ' αυτούς, η συζήτηση 
κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. Ειδικότερα, από την τελευταία αυτή διάταξη 
προκύπτει, ότι δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της αίτησης αναίρεσης προς συζήτηση 
µόνο για µερικούς από τους διαδίκους της αναιρετικής δίκης, ακόµη και να πρόκειται 
για απλή οµοδικία, παρά την αντίθετη διάταξη του αρ. 75 παρ. 2 του ως άνω Κώδικα.  
- Κατά το αρ. 81 παρ. 3 εδ. α' Κ.Πολ.∆, ο παρεµβαίνων καλείται στις επόµενες 
διαδικαστικές πράξεις από τον διάδικο που επισπεύδει την δίκη, κατά δε το αρ. 82 εδ. 
γ' του ίδιου Κώδικα αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κύριους 
διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση. 
Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι η κλήση για συζήτηση της 
αίτησης αναίρεσης, που γίνεται είτε κάτω από το αντίγραφο της αίτησης είτε 
αυτοτελώς (αρ. 563 Κ.Πολ.∆), πρέπει να επιδίδεται και στον έχοντα σε οποιονδήποτε 
βαθµό δικαιοδοσίας την ιδιότητα του προσθέτως παρεµβάντος υπέρ κάποιου από τους 
κύριους διαδίκους, για να ενηµερώνεται και αυτός για την εξέλιξη της δίκης που 



 

[5] 
 

ανοίγεται µε την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναίρεσης και ν' ασκεί τα νόµιµα 
δικαιώµατά του, αφού και αυτός είναι διάδικος και χωρίς την κλήτευσή του 
παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, εάν δε αυτός δεν εµφανισθεί κατά 
την εκφώνησή της και δεν έχει κληθεί, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για 
όλους τους διαδίκους (αρ. 576 παρ.3 Κ.Πολ.∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 75, 81, 82, 110, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1494 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερηµοδικία. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθ. 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 2 (όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 7 παρ. 2 ν. 3994/2011) και 104 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι (α) στα πολιτικά δικαστήρια και δη στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν 
την υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο (β) η πληρεξουσιότητα 
παρέχεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε µε ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου 
που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δηµόσια, δηµοτική ή άλλη αρχή ή 
από δικηγόρο, µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την 
παρέχει (γ) για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως την συζήτηση 
στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για την συζήτηση στο 
ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει, κηρύσσονται 
άκυρες όλες οι πράξεις ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως (δ) εάν ο 
διάδικος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, όπου είναι υποχρεωτική η παράστασή 
του, ή παρίσταται µε δικηγόρο και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής 
πληρεξουσιότητας αυτού, η οποία απαιτείται κατά την συζήτηση της υπόθεσης και 
την οποία αυτεπάγγελτα ερευνά το δικαστήριο, ο διάδικος αυτός θεωρείται 
δικονοµικά απών. Περαιτέρω, από τα άρθ. 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ 
συνάγεται, ότι σε περίπτωση ερηµοδικίας στην αναιρετική διαδικασία, ερευνάται 
αυτεπάγγελτα, αν ο απολειπόµενος διάδικος επισπεύδει την συζήτηση και όταν δεν 
προκύπτει ποιος την επισπεύδει, αν αυτός κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, σε 
αρνητική δε περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους 
διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1240 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. Αναβολή συζήτησης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ.1 και 2, 97 παρ. 1 και 104 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι ο δικηγόρος που εκπροσωπεί το διάδικο κατά τη συζήτηση της 
αιτήσεως αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετική 
πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από τον εκπροσωπούµενο διάδικο είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη είτε µε έγγραφο της αρχής που χορηγεί την 
πληρεξουσιότητα είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην 
έκθεση. Η έλλειψη της πληρεξουσιότητας, εξεταζόµενη και αυτεπαγγέλτως, έχει ως 
συνέπεια τη µη προσήκουσα παράσταση του διαδίκου κατά τη συζήτηση (ΑΠ 
273/2010).  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της 
αιτήσεως αναιρέσεως δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον 
τρόπο που ορίζει ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά 
αυτεπαγγέλτως αν ο απολιπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε 
συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε 
ο αντίδικος του απολιποµένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο 
τελευταίος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Στην περίπτωση που η κλήση για τη 
συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο Άρειος 
Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ.γ και δ ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και 
στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 575 εδ.β του ιδίου κώδικα, αν η συζήτηση 
αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως µετά το τέλος της συνεδριάσεως να 
µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που θα συζητηθούν κατά τη 
δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Προϋπόθεση όµως της εγκυρότητας της κλητεύσεως αυτής συνεπεία της 
αναβολής της υποθέσεως και της εγγραφής αυτής στο πινάκιο είναι ότι ο 
απολιπόµενος ή µη νοµίµως παριστάµενος κατά τη µετ' αναβολή συζήτηση διάδικος 
είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθεί να 
παραστεί στη δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της υποθέσεως ή είχε 
παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη 
παράσταση και τη µη εναντίωσή του καλύφθηκε η ακυρότητα της κλητεύσεως αυτού 
κατά την αρχική δικάσιµο. Αντιθέτως αν κατά την αρχική δικάσιµο ο απολιπόµενος ή 
µη νοµίµως παριστάµενος κατά τη µετ' αναβολή συζήτηση διάδικος δεν επέσπευσε 
εγκύρως τη συζήτηση ή δεν είχε κλητευθεί νοµίµως να παραστεί, κατά την αρχική δε 
αυτή δικάσιµο δεν παραστάθηκε νοµίµως, ήτοι µετά ή δια του έχοντος ρητή 
πληρεξουσιότητα δικηγόρου του, η αναβολή της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο 
πινάκιο για τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο δεν ισχύει ως κλήτευσή του για τη 
δικάσιµο αυτή, αφού η µη νοµιµότητα ή η έλλειψη της επισπεύσεως ή της 
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κλητεύσεώς του κατά την αρχική δικάσιµο δεν καλύφθηκε λόγω της µη νόµιµης 
παραστάσεώς του κατ' αυτήν (ΑΠ 314/ 2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 226, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1243 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτο συζήτησης αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1 και 2, 104 του 
ΚΠολ∆, 20 του Συντάγµατος και 39 του Κώδικα περί δικηγόρων προκύπτουν τα 
ακόλουθα: α) στα πολιτικά δικαστήρια και µάλιστα στον Άρειο Πάγο, οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε δικηγόρο, β) η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή την έκθεση, είτε µε έγγραφο της αν πρόκειται για πληρεξουσιότητα µιας 
αρχής, µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει. Ο 
προβλεπόµενος ως άνω τύπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας είναι, κατά τη 
δηµόσιας τάξης, διάταξη του άρθρου 96 παρ.1 του ΚΠολ∆, συστατικός, ενώ η 
έλλειψή του καθιστά ανυπόστατη την πληρεξουσιότητα. Αν ο διάδικος δεν 
εκπροσωπείται µε δικηγόρο, ενώπιον του Αρείου Πάγου, ή παρίσταται µε δικηγόρο, 
και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, που απαιτείται κατά τη 
συζήτηση της υποθέσεως και την ύπαρξη της οποίας αυτεπαγγέλτως ερευνά το 
δικαστήριο, ο διάδικος αυτός θεωρείται δικονοµικώς απών.  
- Κατά το άρθρο 576 ΚΠολ∆ αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως κάποιος 
από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί ή δε λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, 
δηλαδή µε πληρεξούσιο δικηγόρο, που να αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής, κατά ένα 
από τους προαναφερόµενους τρόπους, πληρεξουσιότητας, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως 
ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως. Και αν η συζήτηση επισπεύδεται από 
το διάδικο που εµφανίστηκε και δεν εµφανίστηκε ο αντίδικός του, ο Άρειος Πάγος 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο τελευταίος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η 
κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει 
απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα 
κλήτευση (ΑΠ 230/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 454 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 110 παρ. 2 του ΚΠολ∆, οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται 
σε όλες τις συζητήσεις της υποθέσεως και πρέπει, για τον σκοπό αυτό, να καλούνται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Από τον συνδυασµό δε των διατάξεων των 
άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο αναιρεσείων που 
επισπεύδει την συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, επιδίδει την κλήση για την 
συζήτηση σε όλους τους αναιρεσιβλήτους και ότι, επί ερηµοδικίας στην αναιρετική 
δίκη, ερευνάται αν ο απών διάδικος κλητεύθηκε από τον επισπεύδοντα, σε περίπτωση 
δε που δεν έχει κλητευθεί ή, επί περισσοτέρων διαδίκων, δεν έχουν κλητευθεί όλοι οι 
απολειπόµενοι, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 110, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1036 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ.4, 576 παρ.1, 2, 3 ΚΠολ∆ καθώς και αυτές 
των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 104 και 110 παρ.2 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, 
αν τη συζήτηση της υπόθεσης επισπεύδει ο αναιρεσείων και αυτός, κατά την 
εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο δεν εµφανίζεται ή δεν λαµβάνει µέρος στη 
συζήτηση κατά νόµιµο τρόπο, ο Άρειος Πάγος οφείλει να ερευνήσει αν αυτός είχε 
χορηγήσει πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο, που υπογράφει ως πληρεξούσιός του το 
αναιρετήριο, τόσο για την άσκηση της αναιρέσεως όσο και για την κλήση προς 
συζήτηση της υποθέσεως. Εάν δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη τέτοιας 
πληρεξουσιότητας του δικηγόρου του αναιρεσείοντος, τότε κηρύσσεται απαράδεκτη 
η συζήτηση της υπόθεσης. Επίσης απαράδεκτη κηρύσσεται η συζήτηση, αν κάποιος 
από τους διαδίκους δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δε λάβει µέρος στη συζήτηση 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος και δεν αποδεικνύεται, περαιτέρω ότι κλητεύτηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 104, 110, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1025 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1, 2 και 4, 568 παρ. 1 και 4 
και 498 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν 
εµφανισθεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός 
τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους 
διαδίκους. Προκύπτει επίσης ότι, αν ο µη εµφανισθείς διάδικος είναι αναιρεσίβλητος, 
απαιτείται να αποδεικνύεται, για το νόµιµο της κλητεύσεως, η προς αυτόν επίδοση 
αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως µετά κλήσεως προς συζήτηση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1070 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. 
- Ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας ορίζει: α)στο άρθρο 94 παρ.1, ότι στα πολιτικά 
δικαστήρια οι διάδικοι έχουν την υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο 
δικηγόρο, β) στο άρθρο 96 παρ. 1, ότι η πληρεξουσιότητα δίδεται είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή στην έκθεση, γ) στο άρθρο 104, ότι για την συζήτηση στο ακροατήριο 
απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και εάν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες 
οι πράξεις , ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως, το δε δικαστήριο 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης την έλλειψη πληρεξουσιότητος, δ) 
στο άρθρο 576 παρ. 1, ότι εάν ο διάδικος που επισπεύδει την συζήτηση δεν 
εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο 
Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, ε) στην παρ. 2 
του ιδίου άρθρου, ότι εάν ο µη εµφανισθείς ή ο εµφανισθείς αλλά µη παραστάς 
προσηκόντως διάδικος δεν έχει κλητευθεί κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, και 
στ) στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου ότι εάν µετέχουν περισσότεροι στην δίκη για την 
αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται 
απαράδεκτη ως προς όλους. Από τον συνδυασµό των προαναφεροµένων διατάξεων 
και την καθιερουµένη από την τελευταία από αυτές αρχή ότι για την συζήτηση της 
υποθέσεως στον Άρειο Πάγο πρέπει να έχουν κλητευθεί από εκείνον που επισπεύδει 
την συζήτηση όλοι οι διάδικοι, συνάγεται ότι: α) στην περίπτωση που η επίσπευση 
της συζητήσεως είχε γίνει από τον απολειπόµενο διάδικο, αυτή δεν είναι έγκυρη ως 
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προς αυτόν (απολειπόµενο), εάν κατά την γενοµένη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από 
το δικαστήριο έρευνα διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητος ως προς εκείνον 
(απολειπόµενο) προς τον δικηγόρο, που και για λογαριασµό του επέσπευσε την 
συζήτηση, β) στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος που 
επισπεύδει την συζήτηση εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά την συζήτηση της 
υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητος, την οποία 
πλέον αυτεπαγγέλτως εξετάζει το δικαστήριο, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν 
παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η κλήση µε βάση την οποία αυτός εµφανίζεται ότι 
επισπεύδει την συζήτηση, µε περαιτέρω αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εφαρµογή 
της ανωτέρω αναφεροµένης διατάξεως του άρθρου 576 παρ. 1 του ΚΠολ∆, σύµφωνα 
µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση ως εάν να ήσαν παρόντες οι 
διάδικοι και γ) εφ' όσον οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο δικηγόρος που 
επισπεύδει την συζήτηση και εµφανίζεται γι' αυτούς δεν έχει την πληρεξουσιότητα 
µερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες που επέσπευσαν την συζήτηση, 
είτε αυτοί παρίστανται, είτε δεν παρίστανται κατ' αυτήν, αυτή κηρύσσεται 
απαράδεκτη ως προς όλους, εάν οι αναιρεσείοντες αυτοί δεν έχουν κλητευθεί από τον 
αντίδικό τους ή από τους επισπεύδοντες την συζήτηση τυχόν έστω και απλούς 
οµοδίκους τους (ΟλΑΠ 39/2005).  
- Ο από το άνω άρθρο 96 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος τύπος παροχής 
δικαστικής πληρεξουσιότητος µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε προφορική 
δήλωση στα πρακτικά ή την έκθεση είναι συστατικός, γιατί απαιτείται για την έννοµη 
σχέση της και όχι για την απόδειξή της (ΑΠ 1009/1982), ενώ κατά το άρθρο 159 ΑΚ, 
δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόµος, εφ' όσον δεν 
ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 159, 
ΚΠολ∆: 94, 96, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1239 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1, 2 και 3, 568 παρ. 1 και 4 
και 498 παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης ο 
αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος δεν εµφανισθεί, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ποιος 
επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως. Και αν µεν η συζήτηση επισπεύδεται από το 
διάδικο που εµφανίσθηκε και δεν εµφανίσθηκε ο αντίδικός του, πρέπει να 
προσκοµίζεται µε επίκληση αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς 
συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται από τον απολειπόµενο διάδικο, πρέπει να 
προσκοµίζεται µε επίκληση η κλήση που επιδόθηκε. ∆ιαφορετικά κηρύσσεται 
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απαράδεκτη η συζήτηση, αν µετέχουν δε περισσότεροι στη δίκη και δεν κλητεύθηκε 
κάποιος από αυτούς η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1330 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του ΚΠολ∆, στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν 
υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά το άρθρο 96 παρ.1 του 
ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε 
προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Η 
πληρεξουσιότητα µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την 
παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει να αναγράφονται τα ονόµατα των 
πληρεξουσίων. Κατά το άρθρο 104 ΚΠολ∆, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και 
τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει 
πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή 
πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, 
ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως. Το δικαστήριο εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και 
την υπέρβασή της. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 576 παρ.1-3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης κάποιος από τους διαδίκους δεν 
εµφανισθεί ή εµφανισθεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο 
Άρειος Πάγος εξετάζει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο διάδικος 
που απουσιάζει, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν όµως 
την επισπεύδει ο αντίδικός του, ερευνάται αν ο διάδικος που δεν εµφανίστηκε ή αν 
και εµφανίστηκε δεν έλαβε µέρος στη συζήτηση µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, 
κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση. Στην 
περίπτωση που δεν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, η συζήτηση κηρύσσεται 
απαράδεκτη και η υπόθεση επαναφέρεται µε νέα κλήτευση. Αν δε στη δίκη για την 
αναίρεση συµµετέχουν περισσότεροι και κάποιος από αυτούς, απουσιάζει ή δεν 
συµµετέχει νόµιµα και δεν έχει κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον 
επισπεύδοντα τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους (ΟλΑΠ 2/2006). 
Επίσης, αν δεν προκύπτει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή 
κηρύσσεται απαράδεκτη. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδαφ. γ' 
και δ' ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στην αναιρετική δίκη κατ' άρθρο 575 εδάφ. β' 
του ίδιου Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως, µετά το 
τέλος της συνεδρίασης να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που 
πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για 
εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο 
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πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας 
αυτής διάταξης, η αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του 
∆ικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων 
για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν χρειάζεται νέα κλήτευση του διαδίκου. 
Προϋπόθεση, όµως, της εγκυρότητας της κλήτευσης αυτής συνεπεία της αναβολής 
της υπόθεσης και της εγγραφής αυτής στο πινάκιο είναι, ότι ο απολειπόµενος κατά τη 
µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είτε είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε 
νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθεί να παραστεί για τη δικάσιµο, κατά την οποία 
αναβλήθηκε η υπόθεση είτε είχε παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο 
και εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση και τη µη εναντίωσή του καλύφθηκε η 
ακυρότητα της κλήτευσής του κατά την αρχική δικάσιµο. Αντιθέτως, αν κατά την 
αρχική δικάσιµο ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή συζήτηση διάδικος δεν 
επέσπευσε τη συζήτηση ή δεν είχε κλητευθεί νοµίµως να παραστεί και δεν 
παραστάθηκε, ή δεν παραστάθηκε νοµίµως, η από το πινάκιο αναβολή της υπόθεσης 
και η εγγραφή αυτής για τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο δεν ισχύει ως κλήτευσή του 
για τη νέα δικάσιµο και απαιτείται νόµιµη κλήτευσή του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 226, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1272 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 110 παρ. 2, 576 παρ. 3 και 75 παρ. 2 του ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται η εισαγωγή της αίτησης αναίρεσης για συζήτηση µόνο 
για µερικούς από τους διαδίκους της αναιρετικής δίκης, ακόµη και αν πρόκειται για 
απλή οµοδικία.  
Εξάλλου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 576 του ίδιου επίσης Κώδικα, 
εάν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει 
µέρος µε τον τρόπο, που ορίζει ο νόµος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος 
ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν ο απολειπόµενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη 
συζήτηση, οπότε συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι ή αν τη 
συζήτηση επέσπευσε ο παριστάµενος οµόδικος του απολειποµένου διαδίκου ή ο 
αντίδικος αυτού, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νοµίµως και 
εµπροθέσµως. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε 
νοµίµως και εµπροθέσµως, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η 
υπόθεση επαναφέρεται προς συζήτηση µε νέα κλήση, αν δε στη δίκη µετέχουν 
περισσότεροι διάδικοι και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση 
κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 75, 110, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1297 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Kατά το άρθρο 94 παρ. 1 ΚΠολ∆, στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν 
υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά το άρθρο 96 παρ.1 του 
ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε 
προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Η 
πληρεξουσιότητα µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την 
παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει να αναγράφονται τα ονόµατα των 
πληρεξουσίων. Κατά το άρθρο 104 ΚΠολ∆, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και 
τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει 
πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή 
πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, 
ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως. Το δικαστήριο εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και 
την υπέρβαση της. Περαιτέρω στο άρθρο 576 παρ.1 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι αν 
ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει 
µέρος στη συζήτηση µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την 
υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, ενώ στην παρ.3 του ίδιου άρθρου ορίζεται 
ότι αν µετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος 
από αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. Από το συνδυασµό των 
προαναφεροµένων διατάξεων και την καθιερούµενη από την τελευταία απ' αυτές 
αρχή ότι για τη συζήτηση της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο πρέπει να έχουν κλητευθεί 
από εκείνον που επισπεύδει τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι, συνάγεται ότι: α) στην 
περίπτωση που η επίσπευση της συζήτησης είχε γίνει από τον απολειπόµενο διάδικο, 
από κοινού µε άλλους που εµφανίσθηκαν, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν 
(απολειπόµενο), εάν κατά τη γενόµενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο 
έρευνα διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας ως προς εκείνον (απολειπόµενο) 
προς το δικηγόρο, που και για λογαριασµό του επέσπευσε τη συζήτηση, β) στην 
περίπτωση που ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση 
εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αλλά δεν αποδεικνύει 
την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, την οποία πλέον αυτεπαγγέλτως εξετάζει το 
δικαστήριο, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν παρίσταται και κηρύσσεται άκυρη η 
κλήση, µε βάση την οποία αυτός εµφανίζεται ότι επισπεύδει µε περαιτέρω 
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εφαρµογή της παραπάνω αναφερόµενης διάταξης 
του άρθρου 576 παρ,1 του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί 
την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι και γ) εφόσον οι αναιρεσείοντες είναι 
περισσότεροι και ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση και εµφανίζεται γι' αυτούς 
δεν έχει την πληρεξουσιότητα µερικών ή και ενός έστω από τους αναιρεσείοντες που 
επέσπευσαν τη συζήτηση, είτε αυτοί παρίστανται είτε δεν παρίστανται κατ' αυτήν, 
αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς όλους, αν οι αναιρεσείοντες αυτοί δεν έχουν 



 

[14] 
 

κλητευθεί από τον αντίδικο τους ή από τους επισπεύδοντες τη συζήτηση τυχόν έστω 
και απλούς οµοδίκους τους. (ΟλΑΠ 26/2008, 39/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 104, 242, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1062 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες 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 
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πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
ΑΚ: 173, 200, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 170 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1454 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδικοπραξία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας ή την 
άρνησή της.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ.19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες της αποφάσεως, δεν προκύπτουν 
σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στη 
συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων 
της διατάξεως που εφαρµόστηκε η περί της µη συνδροµής τούτων που αποκλείει την 
εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 297, 298, 330, 914, 
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 968 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Απαράδεκτοι αναιρετικοί λόγοι. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆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 
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πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆, "είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη". Από τη διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι το καθιερούµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε όλους τους λόγους 
αναιρέσεως του άρθρου 559 ΚΠολ∆, από δε το συσχετισµό της µε τις διατάξεις των 
άρθρων 566 τταρ.1 και 118 αριθ.4 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι, για να είναι 
ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως, πρέπει να µνηµονεύεται στο αναιρετήριο, αν δεν 
πρόκειται για τις πιο πάνω εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι ο ισχυρισµός, στον οποίο 
εκείνος στηρίζεται, έχει νόµιµα προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας και µάλιστα 
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, αν αυτού η απόφαση προσβάλλεται µε την αναίρεση, 
και συγκεκριµένα να έχει προταθεί νόµιµα και δη µε λόγο εφέσεως ή µε τις 
προτάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η µε τον τρόπο αυτόν πρόταση 
επιτρέπεται (βλ. σχ. ΟλΑΠ 43/1990). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και οι ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης, οι οποίοι αποκρούονται ή γίνονται δεκτοί 
µε την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, ως αβασίµων ή βάσιµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής ένστασης ή αντένστασης πραγµατικών γεγονότων. 
Εξάλλου, δεν αποτελούν "πράγµατα" και τα επικαλούµενα από τους διαδίκους 
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αποδεικτικά µέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το δικαστήριο του 
περιεχοµένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων. Εποµένως, δεν 
ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως 
λόγος εφέσεως, όπως και οι νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των 
διαδίκων, ούτε οι ισχυρισµοί που ανάγονται στην κατ' ορθή ερµηνεία έννοια του 
εφαρµοστέου νόµου (ΟλΑΠ 3/1997).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται "πράγµατα", δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή 
αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" αυτά 
ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1058 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 106, 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆, όπως 
ίσχυαν πριν από το Ν. 2915/2001, συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, 
προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση 
οι διάδικοι, περιοριζόµενο όµως µόνο σ' αυτά, διαφορετικά υποπίπτει στην 
πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 11β του άρθρ. 559 ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας για το 
σχηµατισµό της κρίσης του αναφορικά µε τη βασιµότητα των επικαλούµενων 
πραγµατικών περιστατικών, που πρέπει κατά το άρθρ. 335 ΚΠολ∆ να είναι ουσιώδη, 
ώστε να επιδρούν στο διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 911/2002), 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή αποδείξεις που δεν τις 
επικαλέσθηκαν παραδεκτά οι διάδικοι, δηλαδή µε τις προτάσεις, οι οποίες στο 
Εφετείο, αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρ. 528 ΚΠολ∆, κατατίθενται 
κατά το άρθρ. 524§1 εδ. β ΚΠολ∆ έως την έναρξη της συζήτησης. Συνεπώς µέχρι 
τότε προσκοµίζονται και τα επικαλούµενα µε τις προτάσεις έγγραφα, ενώ στη 
συνέχεια και έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση 
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κατατίθεται η τυχόν προσθήκη στις προτάσεις, µε την οποία σχολιάζονται από τους 
διαδίκους οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισµοί και προσκοµίζονται ένορκες 
βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωµοδοτήσεις µόνο για την αντίκρουση αυτοτελών 
ισχυρισµών που παραδεκτά προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση της 
υπόθεσης και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, εφόσον δεν περιέχονται στις προτάσεις 
(άρθρ. 524§1 εδ. β σε συνδ. µε 591§1 εδ. γ και δ ΚΠολ∆). Η επίκληση των 
αποδεικτικών µέσων µε τις προτάσεις των διαδίκων πρέπει να είναι σαφής και 
ορισµένη, ώστε να είναι δυνατή η εξειδίκευση και εξατοµίκευσή τους και προπάντων 
των εγγράφων. Κατά την έννοια αυτή η επίκληση των εγγράφων µπορεί να γίνει είτε 
µε τις προτάσεις της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε 
αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων 
προτάσεων προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση 
των εγγράφων, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρ. 240 ΚΠολ∆. Το άρθρο αυτό 
ρυθµίζει βέβαια τον τρόπο επαναφοράς των ισχυρισµών των διαδίκων, ορίζοντας ότι 
αρκεί για την επαναφορά στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο ισχυρισµών που 
υποβλήθηκαν σε προηγούµενη συζήτηση η επανυποβολή τους µε σύντοµη περίληψη 
και αναφορά στις αντίστοιχες σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης, 
οι οποίες προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο, όµως, για την 
ταυτότητα του νοµικού λόγου, που είναι η διευκόλυνση του δικαστηρίου, αλλά και 
του αντιδίκου (βλ. την αιτιολογική έκθεση επί του Ν∆ 958/1971), έχει εφαρµογή και 
για την επίκληση των αποδεικτικών µέσων. ∆εν είναι συνεπώς νόµιµη η επίκληση 
στην κατ' έφεση δίκη εγγράφου προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις 
ενώπιον του Εφετείου περιέχεται γενική µόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο 
διάδικος είχε επικαλεσθεί και προσκοµίσει πρωτοδίκως, ούτε αρκεί η απλή συρραφή 
και ενσωµάτωση στις προτάσεις αυτές των προτάσεων προηγούµενων συζητήσεων 
της υπόθεσης µε γενική αναφορά στα έγγραφα των προηγούµενων αυτών προτάσεων, 
αλλά απαιτείται σε κάθε περίπτωση σαφής και ειδική επίκληση των 
προσκοµιζόµενων εγγράφων είτε µε τις προτάσεις της διεξαγόµενης στο Εφετείο 
συζήτησης είτε µε παραποµπή δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένα τµήµατα 
των προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενων συζητήσεων της υπόθεσης, όπου 
γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση των εγγράφων (ΟλΑΠ 9/2000, ΟλΑΠ 14/2005, 
ΟλΑΠ 23/2008). Το δικαστήριο της ουσίας οφείλει να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως αν 
για τα προσκοµιζόµενα από διάδικο έγγραφα έγινε νόµιµη επίκληση στις προτάσεις 
του, όµως η οποιαδήποτε σχετική παράλειψή του και η λήψη τελικώς υπόψη 
εγγράφων που είτε δεν προσκοµίσθηκαν είτε προσκοµίσθηκαν χωρίς νόµιµη 
επίκληση ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 11β του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ µόνο 
αν το αντίστοιχο απαράδεκτο προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας από τον ήδη 
αναιρεσείοντα, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις αναφερόµενες στο άρθρ. 562§2 
ΚΠολ∆ εξαιρετικές περιπτώσεις. Μάλιστα για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός 
αναίρεσης πρέπει στο αναιρετήριο όχι µόνο να προσδιορίζεται το αποδεικτικό µέσο 
που λήφθηκε υπόψη και ο λόγος για τον οποίο δεν έπρεπε να ληφθεί, αλλά και να 
εκτίθεται ότι το απαράδεκτο αυτό προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας από τον 
αναιρεσείοντα (ΑΠ 839/2010).  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 240, 335, 524, 528, 559 αριθ. 11, 591, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1498 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Ένορκες βεβαιώσεις. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Kατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, ή ισχυρισµό περί αρχής εγγράφου αποδείξεως 
(ΟλΑΠ 11 1982). Κατά την αληθή δε έννοια της ως άνω διατάξεως του άρθρου 559 
αριθµ. 11 β' του ΚΠολ∆, προκύπτουσα και από τον συνδυασµό της προς τις διατάξεις 
των άρθρων 106, 237, εδ. 1 στοιχ. β' , 346 και 453 παρ.1 ΚΠολ∆, ως αποδείξεις που 
δεν προσκοµίσθηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισµένη 
επίκληση µε τις προτάσεις των διαδίκων που τις προσκόµισαν. Σαφής δε και 
ορισµένη είναι η επίκληση του εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτή προκύπτει η 
ταυτότητά του, προκειµένου δε περί ενόρκων βεβαιώσεων είναι σαφής και ορισµένη 
η επίκλησή τους, όταν στις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκοµίζει γίνεται για 
καθεµία χωριστά σαφής προσδιορισµός των στοιχείων της, ήτοι του αριθµού αυτής 
και του οργάνου ενώπιον του οποίου αυτή εδόθη. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να 
γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζητήσεως µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε 
µε αναφορά διά των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένα µέρη των προσκοµιζοµένων 
προτάσεων προηγουµένης συζητήσεως, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση 
του εγγράφου, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆. ∆εν είναι, συνεπώς, 
νόµιµη η και' έφεση επίκληση του εγγράφου, προς άµεση ή εµµεση απόδειξη, όταν 
στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου µέχρι του πέρατος της συζητήσεως, µετά την 
οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, περιέχεται γενική µόνον αναφορά σε όλα τα 
έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί και προσαγάγει πρωτοδίκως, χωρίς 
παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλοµένων πρωτοδίκων προτάσεων, 
όπου περιέχεται σαφής και ορισµένη επίκλησή των (ΟλΑΠ 9/2000). Εξ' άλλου, από 
το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 270 παρ. 2 του ΚΠολ∆, όπως το άρθρο 
αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του ν. 2915/2001, και 524 
παρ. 1 ιδίου Κώδικος προκύπτει, ότι στην δευτεροβάθµια δίκη λαµβάνονται υπόψη 
και αποδεικτικά µέσα µη πληρούντα τους όρους του νόµου, ακόµα και άκυρα για 
οποιοδήποτε λόγο έγγραφα. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή 
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συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και 
µόνον εάν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την βεβαίωση και, εάν πρόκειται να δοθούν στην 
αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Με την διάταξη αυτή εισήχθη 
στην τακτική διαδικασία ενώπιον κάθε πρωτοβαθµίου δικαστηρίου η χρήση από τους 
διαδίκους ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον ειρηνοδίκου ή συµβολαιογράφου, ως 
ιδιαιτέρου αποδεικτικού µέσου, εφ' όσον για το αποδεικτέο θέµα επιτρέπονται 
µάρτυρες και τηρήθηκαν οι οριζόµενοι στην διάταξη αυτή προϋποθέσεις για την 
έγκυρη λήψη τους, διότι, σε διαφορετική περίπτωση, πρόκειται περί ανυποστάτου και 
όχι περί ακύρου αποδεικτικού µέσου, µη πληρούντος τους όρους του νόµου, 
παράλληλα δε τέθηκε όριο ως προς τον αριθµό των ενόρκων βεβαιώσεων που κάθε 
διάδικη πλευρά µπορεί να προσκοµίσει και το δικαστήριο µπορεί να λάβει υπόψη. 
Έτσι, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, επιτρέπεται η λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο τριών κατ' ανώτατο όριο ενόρκων βεβαιώσεων για κάθε διάδικη πλευρά 
και στην περίπτωση κατά την οποία ο διάδικος επικαλεσθεί και προσκοµίσει 
περισσότερες της µιας ένορκες βεβαιώσεις το δικαστήριο υποχρεούται να λάβει 
υπόψη µόνο τις τρεις πρώτες κατά την σειρά της επικλήσεώς των µε τις έγγραφες 
προτάσεις του, διότι σε διαφορετική περίπτωση υποπίπτει είτε στην πληµµέλεια του 
άρθρου 559 αριθµ. 11 περ. α' του ΚΠολ∆, όταν έγινε υπέρβαση του επιτρεποµένου 
ως άνω ορίου, αφού έλαβε υπόψη αποδεικτικό µέσο που ο νόµος δεν επιτρέπει, είτε 
στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθµ. 11 περ. γ' του ιδίου Κώδικος, όταν το 
δικαστήριο δεν λάβει υπόψη τις τρεις πρώτες ένορκες βεβαιώσεις κατά την σειρά της 
επικλήσεώς των από τον διάδικο που τις προσεκόµισε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 237, 240, 346, 453, 524, 559 αριθ. 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 624 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11α ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει. Ο 
λόγος αυτός αναιρέσεως, στοιχειοθετείται και όταν το αποδεικτικό µέσο 
περιλαµβάνεται µεν στο άρθρο 339 ΚΠολ∆, δεν επιτρέπεται όµως στη συγκεκριµένη 
περίπτωση λόγω της φύσεως της υποθέσεως, όπως εκείνη της διατάξεως του άρθρου 
393 παρ.1 ΚΠολ∆, µε ρητή αναφορά της διατηρήσεως της ισχύος της στο άρθρο 270 
παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολ∆, κατά τους ορισµούς της οποίας συµβάσεις και συλλογικές 
πράξεις δεν µπορούν να αποδειχθούν µε µάρτυρες, εφόσον η αξία του αντικειµένου 
τους υπερβαίνει το αναφερόµενο στην εν λόγω διάταξη χρηµατικό ποσό, το οποίο 
ανερχόταν αρχικά στο ποσό των 500.000 δρχ. και στη συνέχεια καθορίσθηκε σε 
εκείνο των 5900,00 ευρώ (άρθρο 14 ν. 2915/2001, 3-5 του ν. 2943/2001). Στο 
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πραγµατικό του δικονοµικού αυτού κανόνα δεν εµπίπτει η καταβολή, η οποία 
αποτελεί υλική πράξη, σε αντιδιαστολή µε τις συµβάσεις, στις οποίες περιορίζεται ο 
καθιερούµενος δι' αυτού περιορισµός και η εξαίρεση. Εποµένως υποστηρίζουσα τα 
αντίθετα η προβαλλόµενη επικουρικώς µε τον δεύτερο κατά σειρά λόγο αναιρετική 
αιτίαση από το άρθρο 559 αρ.11α ΚΠολ∆, µε την έννοια ότι η προσβαλλόµενη 
απόφαση κατά το σχηµατισµό του αποδεικτικού της πορίσµατος περί της καταβολής 
έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα της 
αναιρεσίβλητης, ερειδόµενη επί αναληθούς από νοµική άποψη προϋποθέσεως, 
ελέγχεται ως αβάσιµη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 971 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα (αλλά µόνον εκείνα), τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 11 β ΚΠολ∆, 
αναίρεση επιτρέπεται, 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 εδ. 1 στοιχ. β και 
346 ΚΠολ∆, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική 
δίκη, δηλαδή της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως 
αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου, που τις προσκόµισε. 
Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης, µετά την 
οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, είτε µε αναφορά δια των προτάσεων 
αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενης 
συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση εγγράφου, κατ' ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρο. 240 ΚΠολ∆. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στον τρόπο 
επαναφοράς των "ισχυρισµών", έχει, όµως, εφαρµογή και για την επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, λόγω της ταυτότητας του νοµικού λόγου. ∆εν είναι, συνεπώς, 
νόµιµη η κατ' έφεση επίκληση αποδεικτικού εγγράφου, όπως του µέρους των 
πρακτικών συνεδριάσεως δικαστηρίου άλλης δίκης, που περιέχουν µαρτυρική 
κατάθεση από άλλη δίκη, προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις 
ενώπιον του εφετείου περιέχεται γενική µόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα, που ο 
διάδικος ή ο αντίδικός του είχε επικαλεστεί και προσκοµίσει πρωτοδίκως, χωρίς 
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παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη των επανυποβαλλόµενων πρωτόδικων προτάσεων, 
όπου περιέχεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου (ΟλΑΠ 23/2008, 
14/2005, 9/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 240, 335, 338, 339, 340, 346, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1249 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση 
- Κατά το άρθρο 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο για τους περιοριστικά 
αναφερόµενους στο άρθρο αυτό λόγους, µεταξύ των οποίων και ο προβλεπόµενος 
στο εδάφιο 11γ, που ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, όπως είναι και τα έγγραφα που 
προσκοµίζονται, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων. Εξάλλου, κατά την έννοια του πιο πάνω εδαφίου, για την ίδρυση του 
λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από 
το δικαστήριο επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία το 
δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1093 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαδικασία διαφορών για ζηµιές από αυτοκίνητο. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 335, 338, 339, 340, 591 παρ.1 και 681 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικαστήριο και στην ειδική διαδικασία των διαφορών για 
ζηµιές από αυτοκίνητο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθησή του, πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλέστηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικο, προς απόδειξη των ισχυρισµών τους, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι και αυτοί, που θεµελιώνουν την αγωγή. 
Εξάλλου κατά το άρθρο 559 αριθ. 11γ ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης κατά της απόφασης του. Αρκεί δε για την ίδρυση του λόγου αυτού και 
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µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη τέτοια 
αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 591, 559 αριθ. 11γ, 681,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 66 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 950 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ.γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1416 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κυριότητα έναντι 
του ∆ηµοσίου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11/1982). Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, το δικαστήριο της ουσίας να αιτιολογήσει την απόφασή του, να 
αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του 
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πεποιθήσεως, όχι όµως και να κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου 
αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της 
αποφάσεως ότι προς σχηµατισµό του αποδεικτικού πορίσµατος συνεκτιµήθησαν όλα 
τα αποδεικτικά µέσα, των οποίων έγινε νόµιµη προσαγωγή και επίκληση από τους 
διαδίκους, διαφορετικά ιδρύεται ο από τον αριθµό 11 περ. γ του ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95). Ο αναιρετικός αυτός λόγος δεν ιδρύεται, όταν η απόφαση του δικαστηρίου 
της ουσίας περιέχει ελλείψεις στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και µάλιστα 
στην ανάλυση, ή στάθµιση, ή αιτιολόγηση του πορίσµατος που προκύπτει από αυτές, 
εφόσον το αποδεικτικό πόρισµα εκτίθεται µε σαφήνεια, αλλ' ιδρύεται όταν οι 
ελλείψεις αναφέρονται στα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσης στην συγκεκριµένη περίπτωση 
ουσιαστικής διατάξεως, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός 
έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής και ερµηνείας της. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1405 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294, 295 παρ.1, 297 και 299 
ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα στη 
διαδικασία της δίκης για αναίρεση, προκύπτει ότι παραίτηση του αναιρεσείοντoς από 
το δικόγραφο της αναίρεσης µπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση του αναιρεσιβλήτου 
και µε προφορική δήλωσή του, πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτηση της 
υπόθεσης, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επιφέρει κατάργηση της δίκης.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθµ. 11 εδ.γ' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, όπως είναι και τα έγγραφα που προσκοµίζονται είτε 
προς άµεση απόδειξη είτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου κατά την 
έννοια του πιο πάνω εδαφίου, για την ίδρυση αυτού του λόγου αναίρεσης αρκεί και 
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µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας των 
επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία το δικαστήριο 
έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 294, 297, 299, 559 αριθ. 11γ, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1380 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 του 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το ∆ικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση 
ως προς τη βασιµότητα ή µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών 
ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη του όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, είτε για άµεση είτε για έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι 
ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και ιδιαίτερη αξιολόγηση του καθενός από αυτά, 
αρκεί να είναι απολύτως βέβαιο από το περιεχόµενο της αποφάσεως ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα των διαδίκων. Έτσι, ο από το άρθρο 559 
αρ. 11γ ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, είναι αβάσιµος, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε 
την απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, για τα οποία 
προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα 
έγγραφα, έστω και χωρίς να γίνεται µνεία και ιδιαίτερη αξιολόγηση, εκτός αν, παρά 
τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες, 
καταλείπονται αµφιβολίες για την συνεκτίµηση όλων ή συγκεκριµένων εγγράφων.  
- Ως "πράγµατα" που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, η µη λήψη ή λήψη υπόψη των 
οποίων από το δικαστήριο, ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθµ. 8 
ΚΠολ∆ αναιρετικό λόγο, αποτελούν οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που 
θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι δε και οι 
ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική αιτία της αγωγής, της ένστασης ή της 
αντένστασης. Με την έννοια αυτή, δεν αποτελούν "πράγµατα" και τα επικαλούµενα 
από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το 
δικαστήριο του περιεχοµένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων. 
Επίσης, ο ανωτέρω αναιρετικός λόγος, δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη 
του τον ισχυρισµό αλλά τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, 
γιατί η απόρριψη αυτή σηµαίνει, ότι λήφθηκε υπόψη, ανεξάρτητα αν δεν έγινε 
δεκτός.  
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- Για να είναι ορισµένος και κατά συνέπεια παραδεκτός, ο εκ του άρθρου 559 αριθµ. 
19 ΚΠολ∆ απορρέων λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσης, πρέπει να 
διαλαµβάνει, πλην άλλων, τις πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως και να 
εξειδικεύει το σφάλµα του δικαστηρίου, δηλαδή αν πρόκειται για παντελή έλλειψη 
αιτιολογίας, µνεία µόνο της ελλείψεως, αν πρόκειται για ανεπαρκείς αιτιολογίες, ποια 
επιπλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρει η προσβαλλόµενη ώστε η αιτιολογία της να 
είναι επαρκής και αν πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, σε τι συνίσταται η 
αντίφαση και από ποια αντιτιθέµενα µέρη των αιτιολογιών προκύπτει (ΟλΑΠ 
27/1998). Γενικές εκφράσεις για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών της 
αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης δεν αρκούν, όπως, επίσης, δεν αρκούν οι όλως 
περιορισµένες, µεµονωµένες και κατ' επιλογήν αποσπασµατικές παραδοχές της 
απόφασης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθµ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθµ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1289 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα 
κατάσταση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει την αποδεικτική του κρίση ως προς την αλήθεια ή µη 
των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
ή έµµεση απόδειξη, χωρίς όµως να είναι αναγκαίο, να προβεί και σε ειδική µνεία και 
χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της 
ουσίας να µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα λόγω της κατά 
την ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται απολύτως 
βέβαιο από το ίδιο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, υπό την 
προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος, ως 
αποδεικνυόµενο ή ανταποδεικνυόµενο, ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως.  
- Η αίτηση του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολ∆ περί επαναφοράς των πραγµάτων στην 
προτέρα κατάσταση, για να είναι ορισµένη, πρέπει να είναι ακριβής, σαφής και 
εξειδικευµένη και δεν αρκεί η απλή αναφορά της επαναφοράς των πραγµάτων στην 
προηγούµενη κατάσταση, επί πλέον δε, πρέπει να γίνεται και µνεία των αποδεικτικών 
µέσων της συντελεσθείσης εκτελέσεως.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 579,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1291 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 συνάγεται ότι το δικαστήριο για 
να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή µη των 
προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα νόµιµα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση και 
έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν 
γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να 
µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την 
ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο 
από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα 
που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της 
υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του 
ΚΠολ∆ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, που 
επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα 
τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 734 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 εδ. γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338-340 και 
346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να σχηµατίσει τη 
κρίση του για 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. ∆εν απαιτείται η 
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µνεία ή η λεπτοµερής αναφορά των αποδεικτικών στοιχείων, αρκεί η βεβαίωση του 
δικαστηρίου ότι έλαβε υπόψη όλα τα προσκοµισθέντα µε επίκληση αποδεικτικά µέσα 
και η αναφορά του είδους αυτών (µάρτυρες, έγγραφα κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικής 
αξιολόγησης και διάκριση από πού προκύπτει άµεση ή έµµεση απόδειξη, εκτός 
βέβαια αν από το όλο περιεχόµενο της απόφασης και ιδιαίτερα τις αιτιολογίες 
καταλείπεται αµφιβολία περί του αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη συγκεκριµένο 
αποδεικτικό µέσο, οπότε ιδρύεται ο από την ως άνω διάταξη λόγος αναιρέσεως.  
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 529 παρ.1 ΚΠολ∆, η οποία 
εφαρµόζεται και στην προκειµένη ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Α ΚΠολ∆ 
(∆ιαφορές για ζηµίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύµβαση της ασφάλισής 
του), κατ' άρθρ. 591 παρ.1 ΚΠολ∆. επιτρέπεται η επίκληση και προσκόµιση 
εγγράφων ως αποδεικτικών µέσω για πρώτη φορά στο Εφετείο, εκτός αν συντρέχει η 
προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού περίπτωση απαραδέκτου. Τέλος, 
οι ένορκες βεβαιώσεις τρίτων προσώπων ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή 
Συµβολαιογράφου, όπου προβλέπονται, όπως και στην προκειµένη ειδική διαδικασία, 
αφού γίνεται παραποµπή στο άρθρο 671 ΚΠολ∆, αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό 
µέσο, διαφορετικό από τους µάρτυρες και τα έγγραφα (νυν οι ένορκες βεβαιώσεις 
αποτελούν κύριο, αυτοτελές, αποδεικτικό µέσο κατ' άρθρο 339 ΚΠολ∆, όπως αντικ. 
από το άρθρο 36 Ν. 3994/2011). Συνεπώς, εφόσον το δικαστήριο πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, που νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, προκειµένου να σχηµατίσει τη κρίση του για τη βασιµότητα πραγµατικών 
ισχυρισµών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, πρέπει να 
αναφέρει ρητά στη απόφαση ότι έλαβε υπόψη και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο 
της ένορκης βεβαίωσης, διαφορετικά θεµελιώνεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως. 
Εποµένως, µόνη η µνεία στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας ότι λήφθηκαν 
υπόψη τα επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα, δεν αποδεικνύει και ότι 
λήφθηκαν υπόψη και οι ένορκες βεβαιώσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 529, 559 αριθ. 11γ, 592, 671, 681Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1083 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αρκεί και η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. Όµως δεν γεννάται ο λόγος αυτοί αν και από 
τη γενική µνεία ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος έστω αναφερόµενα 
αποδεικτικά µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο περιεχόµενο της απόφασης 
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καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκε υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο 
που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
ιδρύει τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 11 γ' του ΚΠολ∆, υπό την 
προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται 
αντικείµενο απόδειξης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1478 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αληθείας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Εξάλλου, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 893 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση των ορισµών του νόµου για τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Ο από τον αριθµό 12 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παράβαση των 
ορισµών του νόµου για τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων ιδρύεται προκειµένου 
περί αποδεικτικών µέσων τα οποία έχουν ορισµένη από το νόµο αποδεικτική δύναµη 
και όχι ως προς τα ελευθέρως κατά τον κανόνα του άρθρου 340 ΚΠολ∆ εκτιµώµενα 
από το δικαστήριο αποδεικτικά µέσα. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 11γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και όταν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και µόνη η ύπαρξη 
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αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα πιο πάνω αποδεικτικά µέσα, ενώ 
µόνο το γεγονός ότι δεν έγινε ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάποιου 
αποδεικτικού µέσου δεν στοιχειοθετεί τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως, εφόσον από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως συνάγεται ότι έχει ληφθεί τούτο υπόψη από το 
δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 340, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1205 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση δεδικασµένου. 
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ.16 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
∆ικαστήριο, ερευνώντας αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση διαδίκου τη συνδροµή ή µη 
των προϋποθέσεων του δεδικασµένου, παρά το νόµο δέχθηκε την ύπαρξη ή µη 
ύπαρξη αυτού. Έτσι, εάν στην προσβαλλόµενη απόφαση ουδεµία γίνεται µνεία περί 
υπάρξεως ή µη υπάρξεως δεδικασµένου, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, από το άρθρο 
559 αριθ.8 ΚΠολ∆, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις.  
- Το δεδικασµένο λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 332 ΚΠολ∆, αλλά για να δηµιουργηθεί ο σχετικός λόγος 
αναιρέσεως από τον αριθ. 8 περ. β' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, πρέπει να είχε προταθεί 
στο δικαστήριο της ουσίας ισχυρισµός για το δεδικασµένο µε λόγο εφέσεως ή µε το 
δικόγραφο των προσθέτων λόγων αυτής. Ο σχετικός ισχυρισµός περί δεδικασµένου 
δεν µπορεί να προβληθεί για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου, και τούτο διότι 
το δεδικασµένο δεν ανήκει στους κανόνες δηµοσίας τάξεως, αφού οι διατάξεις που το 
καθιερώνουν τέθηκαν χάριν του ιδιωτικού συµφέροντος και όχι άλλου ανώτερου 
κοινωνικού σκοπού. Επίσης, το Εφετείο, εφόσον δεν εξαφανίζεται η εκκαλούµενη 
απόφαση, δεν µπορεί να εξετάσει ένσταση δεδικασµένου που προβάλλεται µε τις 
προτάσεις και όχι µε λόγο εφέσεως ή µε πρόσθετο λόγο εφέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 332, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1478 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ έλλειψη νόµιµης βάσης που 
ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή παρεχόµενο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν από το 
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αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης δεν προκύπτει σαφώς η συνδροµή των 
απαιτουµένων αναγκαίως κατά το νόµο, για την εφαρµογή της διάταξης που 
εφαρµόσθηκε περιστατικών ή περί της µη συνδροµής αυτών, η οποία αποκλείει την 
εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
στο νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, σε τρόπο που να µη είναι εφικτός ο αναιρετικός 
έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής κανόνα δικαίου. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη 
αιτιολογίας, όταν οι ελλείψεις της απόφασης ανάγονται στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και γενικά 
στην αιτιολόγηση του πορίσµατος στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο, αν τούτο 
εκτίθεται µε σαφήνεια.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 374, 976, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1483 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Για να 
είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει να διαλαµβάνονται στο 
αναιρετήριο: α) οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως ή µνεία ότι αυτή στερείται 
παντελώς αιτιολογίας, β) ο ισχυρισµός (αγωγικός ή ένσταση κ.λ.π.) και τα 
περιστατικά που προτάθηκαν προς θεµελίωσή του, ως προς τον οποίο παρουσιάζεται 
η έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση, καθώς και η σύνδεσή του µε το διατακτικό, αν 
δεν είναι αυτονόητη, γ) εξειδίκευση του σφάλµατος του δικαστηρίου, δηλαδή αν 
πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας µνεία µόνο της ελλείψεως, αν πρόκειται 
για ανεπαρκή αιτιολογία ποια επιπλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται ή ως 
προς τι υπάρχει έλλειψη του νοµικού χαρακτηρισµού και αν πρόκειται για 
αντιφατικές αιτιολογίες ποιες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από πού 
προκύπτει (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 39/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ.α ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Για να είναι ορισµένος ο ανωτέρω 
λόγος αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στην απόφαση νοµικό σφάλµα ως 
προς την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου (ΟλΑΠ 20/2005).  
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- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β  ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής (Α.Π. 
694/2009).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ. γ ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
παρέχεται και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είτε προς άµεση απόδειξη είτε για τη 
συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Για το ορισµένο και άρα παραδεκτό του πιο πάνω 
λόγου αναιρέσεως πρέπει να εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα τα 
οποία το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη, να προσδιορίζεται το περιεχόµενό 
τους και το παραδεκτό της προσκοµιδής τους, ακόµα και αν έπρεπε να ληφθούν 
υπόψη αυτεπαγγέλτως και να καθορίζεται ο ισχυρισµός, το βάσιµο ή το αβάσιµο του 
οποίου θα αποδεικνυόταν µε το αποδεικτικό µέσο, όπως ο ισχυρισµός αυτός 
προβλήθηκε στο δικαστήριο της ουσίας, καθώς επίσης και οι λόγοι για τους οποίους ο 
αποδεικτέος ισχυρισµός ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 
703/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1247 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν από το αιτιολογικό της δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την κρίση περί της συνδροµής των νοµίµων 
όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως η οποία εφαρµόσθηκε ή της µη συνδροµής 
αυτών η οποία αποκλείει την εφαρµογή της, όπως και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών 
γεγονότων που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι όµως όταν 
πρόκειται για ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα 
στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από 
αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ο λόγος δε αυτός για να είναι ορισµένος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ.2, 566 παρ.1, 557 αριθ. 3 ΚΠολ∆ 
πρέπει, πλην των άλλων στοιχείων, να αναφέρονται στο αναιρετήριο µε πληρότητα 
και όχι αποσπασµατικά και οι κρίσιµες επί της ουσίας παραδοχές αυτού, µε βάση τις 
οποίες κατέληξε στην παραδοχή ή την απόρριψη της αγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης ως κατ' ουσίαν βάσιµης ή αβάσιµης. ∆εν αρκεί δε για το ορισµένο του 
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αφαιρετικού αυτού λόγου ή παράθεση του συµπεράσµατος του δικαστηρίου, διότι 
µόνο εν όψει των ως άνω ουσιαστικών παραδοχών µπορεί να ελεγχθεί αν η 
αποδιδόµενη στην απόφαση νοµική πληµµέλεια οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, 
από το οποίο και εξαρτάται τελικά η ευδοκίµηση της αναιρέσεως, κατά το άρθρο 578 
ΚΠολ∆. Εξάλλου η αοριστία του λόγου αναιρέσεως δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
παραποµπή σε άλλα διαδικαστικά έγγραφα (ΟλΑΠ 27/1998, ΟλΑΠ 57/1990, ΑΠ 
46/2002).  
- Για να είναι ορισµένος ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 περ.γ' ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως, ο οποίος συνίσταται στην µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο 
αποδεικτικών µέσων τα οποία οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, πρέπει να 
εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενό τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους και να αναφέρεται ότι έγινε 
επίκληση και προσκοµιδή τους, ακόµη και δεν έπρεπε να ληφθούν υπόψη 
αυτεπαγγέλτως. Πρέπει ακόµη να καθορίζεται ο ισχυρισµός, το βάσιµο ή αβάσιµο 
του οποίου θα απεδεικνύετο µε το εν λόγω αποδεικτικό µέσον και οι λόγοι για τους 
οποίους ο ισχυρισµός αυτός ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 
568/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1053 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην εκτίµηση των αποδείξεων 
που το πόρισµα τους εκτίθεται σαφώς. Εξάλλου, ως "ζητήµατα", των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, 
που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά 
πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση 
των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας 
δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως. 
- Με το άρθρο 559 αριθµ. 11 γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν 



 

[35] 
 

και προσκόµισαν. Για τη θεµελίωση του λόγου αυτού, πρέπει ο αναιρεσείων να είχε 
επικαλεσθεί τις φερόµενες ως αγνοηθείσες αποδείξεις, µε τις προτάσεις που κατέθεσε 
κατά τη συζήτηση, µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση• δεν 
συνιστά δε νόµιµη επίκληση αποδεικτικών µέσων η γενική αναφορά ως προς αυτά σε 
προτάσεις προηγουµένων συζητήσεων, έστω και αν αυτές ενσωµατώνονται στις νέες 
προτάσεις, (βλ. ΟλΑΠ 9/2000, ΑΠ 1511/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 131, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 803 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται µόνον, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα, που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Ανεπάρκεια αιτιολογιών, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν δεν προκύπτουν από την απόφαση σαφώς και επαρκώς τα περιστατικά, 
που είναι κατά νόµο αναγκαία για τη συγκρότηση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, της 
διάταξης ουσιαστικού δικαίου, που εφαρµόσθηκε, ή όταν η απόφαση έχει ελλείψεις, 
όσον αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των κρισίµων περιστατικών, των γενοµένων 
αποδεκτών υπό του ουσιαστικού δικαστηρίου (ΟλΑΠ 24/1992). Υπάρχει δε 
ανεπάρκεια αιτιολογιών και όταν η διατύπωση της ελάσσονος πρότασης του 
δικανικού συλλογισµού είναι ενδοιαστική, µη δηµιουργούσα εντεύθεν αναµφίβολο 
πόρισµα (ΑΠ 865/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1478 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Σύµβαση εργολαβίας. Συµβατική υπαναχώρηση. Η 
κατά τον τρόπο διάφορο από το άρθρο 389 παρ. 2 ΑΚ συµβατική ρύθµιση των 
συνεπειών του δικαιώµατος υπαναχωρήσεως αποτελεί "πράγµα". Παραµόρφωση 
περιεχοµένου εγγράφου. 
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- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο 
της ουσίας, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, έλαβε υπόψη 
πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
είχαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την εν λόγω 
διάταξη νοούνται αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος.  
Έξαλλου, προκύπτει, ότι το συµβατικό δικαίωµα του ενός των µερών να κηρύξει 
έκπτωτο το άλλο είναι δικαίωµα υπαναχωρήσεως, µε την άσκηση του οποίου 
αποσβήνονται οι υποχρεώσεις από τη σύµβαση προς παροχή και οι συµβαλλόµενοι 
υποχρεούνται αµοιβαίως να αποδώσουν τις ληφθείσες παροχές κατά τις περί 
αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ, αφού η σύµβαση 
λύεται αναδροµικώς (ex tunc) και, µάλιστα, αυτοδικαίως. Η ρύθµιση όµως αυτή είναι 
ενδοτικού δικαίου, και εποµένως µπορούν να συµφωνήσουν τα µέλη να αφορά στο 
µέλλον η ενέργεια της υπαναχωρήσεως (ex nunc). Η κατά τον τρόπο διάφορο από το 
άρθρο 389 παρ. 2 ΑΚ συµβατική ρύθµιση των συνεπειών του δικαιώµατος 
υπαναχωρήσεως αποτελεί "πράγµα", κατά την προδιαληφθείσα του όρου έννοια της 
διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 8 Κ.Πολ.∆, η οποία για να ληφθεί υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας πρέπει να γίνει επίκληση του περί τούτου ισχυρισµού (ΑΠ 
937/2005).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, δεχόµενο 
πραγµατικά γεγονότα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο. Ως 
έγγραφο νοείται το κατά την έννοια των άρθρων 334, 432 ΚΠολ∆ αποδεικτικό 
έγγραφο. Τέτοιο δε έγγραφο δεν είναι η γνωµοδότηση, στην οποία διατυπώνεται το 
αποδεικτικό µέσο της πραγµατογνωµοσύνης που διατάχθηκε από το δικαστήριο κατά 
τα άρθρα 368 επ. ΚΠολ∆ ή της κατά την έννοια του άρθρου 390 ΚΠολ∆ 
γνωµοδοτήσεως που συντάσσεται µε αίτηση κάποιου διαδίκου, ως αποτελούσες 
ιδιαίτερο κατά τα άρθρα 339, 350 ΚΠολ∆ αποδεικτικά µέσο, διακρινόµενο των 
εγγράφων (ΑΠ 28/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 223, 389, 726,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1791 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
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πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι πραγµατικοί 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή λόγου έφεσης όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµον ισχυρισµοί (ΑΠ 1933/2006). 
Εξ άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και του 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 αντιθέτων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 
11/1996).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 περ. β' ΚΠολ∆ η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας θεµελιώνει λόγο αναιρέσεως µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν στην 
ερµηνεία κανόνων ή στην υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς. Ως 
διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται επαγωγικά 
από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη συµµετοχή 
στις συνολικές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις οι οποίες έχουν γίνει 
κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των 
αορίστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρισίµων γεγονότων της 
αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν. Κατά τη σαφή 
έννοια της ανωτέρω διάταξης η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει 
λόγο αναιρέσεως, µόνο αν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την 
υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σε αυτούς, δηλαδή όταν το δικαστήριο 
χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να χρησιµοποιεί διδάγµατα της 
κοινής πείρας για να βρει την έννοια κάποιου δικαίου ή να υπαγάγει σε αυτόν τα 
πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και όταν τα χρησιµοποιεί για την 
εξακρίβωση της ύπαρξης πραγµατικών περιστατικών ή προς εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων, που προσκοµίστηκαν, γιατί στη 
περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων η οποία είναι ανέλεγκτη 
αναιρετικά. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1323 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αλληλόχρεος λογαριασµός. 
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- O λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ο 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή λόγου έφεσης όχι δε και οι απαράδεκτοι ή 
αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997). Εξ άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο 
λόγος αυτός αναίρεσης και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην 
ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως 
αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 
11/1996).  
- Με τον τρίτο κατά το πρώτο µέρος από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγο του 
αναιρετηρίου προβάλλεται ότι το Εφετείο δέχθηκε ύπαρξη αλληλόχρεου 
λογαριασµού χωρίς να λάβει υπόψη τον ισχυρισµό της αναιρεσείουσας ότι η 
αναιρεσίβλητη συνέχισε και µετά την καταγγελία του µεταξύ τους υποτιθέµενου 
αλληλόχρεου λογαριασµού να της στέλνει εµπορεύµατα και να χρεώνει την αξία 
τους, πράγµα που αναιρεί τη φύση του λογαριασµού ως αλληλόχρεου. Ο λόγος αυτός 
είναι απαράδεκτος, διότι αναφέρεται σε αρνητικό της αγωγής ισχυρισµό και 
επιχείρηµα της εναγόµενης, που δεν αποτελεί "πράγµα", ώστε η µη λήψη υπόψη του 
από το Εφετείο να ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από τον αριθ. 8 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
ΕισΝΑΚ: 112, 
ΕµπΝ: 669, 
Ν∆: 17.7.-17.8./1923, άρθ. 47, 64, 65, 66, 67,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1407 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Στο άρθρο 559 ΚΠολ∆ καθορίζονται περιοριστικώς οι λόγοι αναιρέσεως, δεν 
περιλαµβάνεται δε µεταξύ αυτών και η από το δικαστήριο της ουσίας εσφαλµένη 
εκτίµηση διαδικαστικών εγγράφων, ενώ εξάλλου µε τους ορισµούς της παρ. 2 του 
άρθρου 561 του ίδιου Κώδικα, για εκτίµηση του περιεχοµένου διαδικαστικών 
εγγράφων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η αγωγή, ως υποκείµενη στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου, δεν εισάγεται νέος ειδικός λόγος αναιρέσεως πέραν από 
εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 559. Εποµένως το ορισµένο ή αόριστο του 
δικογράφου της αγωγής ως προς την έκθεση σ' αυτό των πραγµατικών περιστατικών 
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που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία, εκτιµά κυριαρχικώς και ανελέγκτως, κατά το 
άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, το δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν αυτό έλαβε υπόψη 
γεγονότα που δεν περιέχονται στην αγωγή και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην κρίση 
του για το νοµικά βάσιµο αυτής ή αντιθέτως, δεν έλαβε υπόψη τέτοια γεγονότα, 
µολονότι περιέχονταν σ' αυτήν, οπότε υφίσταται η πληµµέλεια που προβλέπεται από 
τον αριθµό 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1219 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, θεωρούνται οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασης τους, 
θεµελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν ουσιαστικό ή δικονοµικό δικαίωµα, που 
ασκείται µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση (ΟλΑΠ 3/1997). ∆εν είναι 
πράγµατα όµως µε την πιο πάνω έννοια η άρνηση της αγωγής ή ένστασης, 
αιτιολογηµένη ή όχι, τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984). Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991).  
Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ.4, 566 παρ.1 και 
577 παρ.3 ΚΠολ∆, για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναίρεσης από τη διάταξη 
του άρθρου 559 αριθ.8 περ.β ΚΠολ∆, σε περίπτωση µη λήψης υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας κάποιου ισχυρισµού, πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο 
όλα τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο ισχυρισµός προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι ήταν νοµικά βάσιµος, και 
ότι, αν γινόταν δεκτός θα επηρέαζε ευνοϊκά για τον αναιρεσείοντα το διατακτικό της 
προσβαλλόµενης απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1071 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Ως "πράγµατα", κατά την έννοια του εδαφίου 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, των 
οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον υπό της 
διατάξεως αυτής προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, θεωρούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νοµίµου 
προτάσεως των, θεµελιώνουν κατά νόµο το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, κυρίας 
παρεµβάσεως, ενστάσεως ή αντενστάσεως, ή άλλη αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση των 
διαδίκων προς παροχή εννόµου προστασίας (ΟλΑΠ 11/1996). Ως "πράγµατα" 
νοούνται και οι λόγοι εφέσεως ή αντεφέσεως, εφόσον σ' αυτούς περιέχεται 
ισχυρισµός παραδεκτός, νόµιµος και ορισµένος. ∆εν συνιστούν όµως πράγµατα κατά 
την ανωτέρω έννοια οι ισχυρισµοί των διαδίκων που αποτελούν άρνηση της αγωγής, 
ενστάσεως κλπ ή πραγµατικά ή νοµικά αυτών επιχειρήµατα που αντλούνται από την 
αξιολόγηση των αποδεικτικών µέσων ή από τον νόµο.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε η δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95).  
- Από την διάταξη του όρθρου 559 αρ.10 του ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την 
τροποποίηση του µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται, .αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει, ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται πράγµατα, δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση, ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε τη αγωγή, ανταγωγή, κυρία 
παρέµβαση, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί καµία απόδειξη για τα 
πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη 
γι' αυτά.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 335 
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και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας είναι 
υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11/1982). Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, να αιτιολογήσει την απόφαση του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να 
κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται 
αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι προς σχηµατισµό του 
αποδεικτικού πορίσµατος έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως 
προσεκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 
ΑΚ: 972, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1247 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδίκαστη αίτηση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθµ. 9 ΚΠολ∆ ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη, ως τέτοια δε αίτηση νοείται όχι οποιαδήποτε 
αίτηση που υποβάλλεται από τους διαδίκους κατά τη διαδροµή του δικαστικού αγώνα 
αλλά µόνον εκείνη που αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δηµιουργεί 
εκκρεµοδικία. τέτοια δε αίτηση είναι, ιδίως, η αγωγή, η ανταγωγή, η κύρια 
παρέµβαση, η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση, τα ένδικα µέσα της έφεσης, της 
ανακοπής και τριτανακοπής. Έτσι, σε περίπτωση παραλείψεως του δικαστηρίου της 
ουσίας να αποφανθεί επί αιτήµατος διαδίκου για αναβολή της δίκης δεν ιδρύεται ο 
υπόψη λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 649/2009, ΑΠ 319/2009). Εποµένως, ο εκ του άρθρου 
559 αριθµ. 9 ΚΠολ∆ δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, µε τον οποίο η 
αναιρεσείουσα µέµφεται την προσβαλλόµενη απόφαση, για το λόγο ότι παρέλειψε να 
αποφανθεί επί του αιτήµατος αυτής για αναβολή της συζητήσεως της ένδικης αγωγής, 
η οποία αντικείµενο είχε τη λύση του γάµου της µε τον αναιρεσίβλητο λόγω 
συµπλήρωσης τετραετούς διάστασης, µέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί των 
εκκρεµουσών αντίθετων αγωγών αυτής και του αναιρεσιβλήτου για λύση του γάµου 
τους λόγω ισχυρού κλονισµού της έγγαµης σχέσης είναι απαράδεκτος (ΑΠ 
649/2009).  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται, και όταν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
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ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση ή παρακώλυση του ασκούµενου 
µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, ∆εν 
αποτελούν, συνεπώς, πράγµατα και άρα δεν ιδρύεται ο παραπάνω λόγος αναίρεσης, 
αν δεν ληφθούν υπόψη µη νόµιµοι ισχυρισµοί.  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος, µε την έννοια που προβλέπεται από τη διάταξη 
του άρθρου 281 του ΑΚ, δε νοείται επί καθαρώς διαδικαστικών πράξεων (ΑΠ 
198/2006), όπως είναι η άσκηση αγωγής ως διαδικαστικής πράξης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1404 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Κανόνας ουσιαστικού δικαίου, 
είναι και οι κανονισµοί. ∆ιακοπή παραγραφής µε επίδοση της αγωγής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294, 295 παρ.1, 297 και 299 
ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα και 
στη διαδικασία της δίκης για αναίρεση, προκύπτει ότι παραίτηση του αναιρεσείοντoς 
από το δικόγραφο της αναίρεσης µπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση του 
αναιρεσιβλήτου και µε προφορική δήλωσή του, πριν από την έναρξη της προφορικής 
συζήτησης της υπόθεσης, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επιφέρει κατάργηση 
της δίκης.  
- Η διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ ορίζει "κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση, µεταξύ 
άλλων, αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν 
πρόκειται για νόµο, ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου".  
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός εφαρµοστεί, µολονότι, 
κατά τις παραδοχές της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, δεν υπάρχουν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
µολονότι, κατά τις παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 31/2009).  
Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως ,από το άρθρο 560 αριθ.1 ΚΠολ∆, πλήττεται η 
προσβαλλόµενη απόφαση ότι υπέπεσε στην πληµµέλεια της παραβιάσεως των 
κανόνων ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 9 παρ.1 και 2 του Κανονισµού 1348/2000 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 261 εδάφ. α' του ΑΚ, κατά το οποίο, "την 
παραγραφή διακόπτει η έγερση της αγωγής".  
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Κανόνας ουσιαστικού δικαίου, είναι και οι κανονισµοί, που αποτελούν την κυριότερη 
πηγή του δευτερογενούς Ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και έχουν γενική ισχύ, είναι 
δε δεσµευτικοί ως προς όλα τα µέρη και ισχύουν άµεσα σε κάθε κράτος µέλος (άρθρ. 
189 Συνθ.ΕΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο Ζ 60 Συνθ.ΕΕ).  
Έτσι η παραβίασή τους ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού 1348/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που άρχισε να ισχύει από τις 31/5/2001 και είναι άµεσης εφαρµογής (ΑΠ 149/2003, 
144/2003), µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 8, η ηµεροµηνία της 
επίδοσης ή της κοινοποίησης µιας πράξης, κατ' εφαρµογή του άρθρου 7, είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε το 
δίκαιο του κράτους µέλους παραλαβής (παρ. 1). Όταν όµως στα πλαίσια κινηθείσας ή 
εκκρεµούσας διαδικασίας στο κράτος µέλος περιέλευσης, µια πράξη πρέπει να 
επιδοθεί ή κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσµίας, λαµβάνεται υπόψη για τον 
αιτούντα η ηµεροµηνία που καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους αυτού (παρ. 2). Η 
επίδοση της πράξης από την υπηρεσία παραλαβής προς τον παραλήπτη γίνεται το 
συντοµότερο δυνατόν µε βάση το εσωτερικό δίκαιο του κράτους παραλαβής ή µε τον 
ειδικό τρόπο που ζήτησε η υπηρεσία διαβίβασης εφόσον αυτός δεν αντιβαίνει στο 
εσωτερικό δίκαιο του κράτους παραλαβής (άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισµού). Ως 
υπηρεσία δε διαβίβασης η Ελλάδα έχει ορίσει µε σχετική ανακοίνωσή της στην 
Επιτροπή, που δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 2 παρ. 1 και 23 του κανονισµού, τις εισαγγελίες και των τριών 
βαθµών δικαιοδοσίας. Σκοπός των άνω διατάξεων (παρ. 1 και 2) του άρθρου 9, είναι 
να καθορισθούν κριτήρια ως προς την ηµεροµηνία που λαµβάνεται υπόψη σχετικά µε 
την επίδοση ή κοινοποίηση µιας πράξης, η οποία έχει νοµικές συνέπειες 
(εκκρεµοδικία, έναρξη παραγραφής), γι' αυτό είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται σε 
ποια στιγµή παρήχθησαν. Έτσι, η παράγραφος 1 θεσπίζει την αρχή ότι η ηµεροµηνία 
της επίδοσης ή της κοινοποίησης είναι εκείνη κατά την οποία πράγµατι αυτή έγινε 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους παραλαβής και σκοπός της είναι να 
προστατευθούν τα δικαιώµατα του παραλήπτη. Η παράγραφος 2 αντίθετα επιδιώκει 
την προστασία των δικαιωµάτων του αιτούντος (ενάγοντος), ο οποίος µπορεί να έχει 
συµφέρον να ενεργήσει εντός συγκεκριµένης προθεσµίας ή σε συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία. Γι' αυτό κρίθηκε σκόπιµο, στην περίπτωση αυτή, να του επιτραπεί να 
υποστηρίζει τα δικαιώµατά του στηριζόµενος σε µια ηµεροµηνία που ο ίδιος µπορεί 
να προσδιορίσει, αντί να εξαρτάται από ένα γεγονός (όπως είναι η επίδοση ή 
κοινοποίηση µιας πράξης σε άλλο κράτος µέλος), για το οποίο δεν έχει άµεση 
επιρροή, αφού αυτό µπορεί να λάβει χώρα µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης. 
Ενόψει των ως άνω διατάξεων του Κανονισµού 1348/2000, στην περίπτωση που η 
αγωγή στρέφεται κατά προσώπων που κατοικούν σε χώρα της Ε.Ε., ως χρόνος 
ασκήσεως αυτής και επέλευσης όλων των ουσιαστικών και δικονοµικών συνεπειών 
κατά το ελληνικό δίκαιο νοείται εκείνη της πλασµατικής επίδοσης του σχετικού 
δικογράφου στον εισαγγελέα, κατ' άρθρο 134 παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 289/2005).  
Με το άρθρο 25 παρ.1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Νοεµβρίου 2007, περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
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εµπορικές υποθέσεις, καταργήθηκε ο ως άνω κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του 
Συµβουλίου, που ίσχυε στην προκειµένη ένδικη υπόθεση και ο νέος κανονισµός 
άρχισε να ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 26 αυτού, την εικοστή ηµέρα από τη 
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσηµη 
εφηµερίδα αριθ. L 324 της 10.12.2007 σ. 0079-0120).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 560, 573, 
Κανονισµοί: 1348/2000, 1393/2007, 
ΑΚ: 261, 937,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1460 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο 1) αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου..., 2) αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως 
ορίζει ο νόµος.., 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η 
δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την αµέσως πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι η 
απαρίθµηση των λόγων αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων είναι περιοριστική. Οι λόγοι αναίρεσης είναι µόνο τέσσερις και 
αντιστοιχούν προς τους λόγους αναίρεσης που προβλέπονται από τους αριθµούς 1, 2, 
4, 5 και 7 αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆ προς τους οποίους όµως δεν 
ταυτίζονται απολύτως. Έτσι, δεν ιδρύεται ο λόγος όταν το Πολυµελές Πρωτοδικείο, 
που δίκασε ως Εφετείο, παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή 
δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά 
χωρίς απόδειξη ή παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφων ή παρά το νόµο δεν 
κήρυξε απαράδεκτο και η απόφασή του δεν έχει νόµιµη βάση, λόγω ανεπαρκών και 
αντιφατικών αιτιολογιών ή αν περιέχει αντιφατικές διατάξεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1463 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς Και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, 
µε βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Με τον παραπάνω, δηλαδή, λόγο ελέγχεται το 
σφάλµα στη µείζονα πρόταση ή στην υπαγωγή της ελάσσονος στη µείζονα, εφόσον 
υπάρχει σφάλµα και στο διατακτικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Άσκηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1249 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση αναίρεσης. Παραίτηση. Πότε επιτρέπεται άσκηση δεύτερης ναίρεσης. 
- Το άρθρο 553 παρ. 1 του ΚΠολ∆ ορίζει ότι "αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση". 
Εξάλλου, το άρθρο 321 του ιδίου Κώδικα ορίζει ότι "όσες αποφάσεις των πολιτικών 
δικαστηρίων δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση είναι 
τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασµένο". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για 
να προσβληθεί µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως απόφαση του πρωτοβαθµίου 
πολιτικού δικαστηρίου, που εκδόθηκε, όπως στην προκειµένη περίπτωση, αντιµωλία 
των διαδίκων, πρέπει αυτή να είναι τελεσίδικη. Η πρωτοβάθµια απόφαση, η οποία 
υπόκειται σε έφεση, γίνεται τελεσίδικη, για κάποια αιτία που έχει επέλθει, όπως: διότι 
έχει περάσει η προθεσµία για έφεση ή διότι ο διάδικος έχει παραιτηθεί από το 
δικαίωµα προς άσκηση της εφέσεως ή διότι αυτός έχει παραιτηθεί από το δικόγραφο 
της εφέσεως, εφόσον στην τελευταία περίπτωση δεν υπάρχει πλέον προθεσµία προς 
άσκηση της. Η προθεσµία της αναιρέσεως, που κατ' άρθρο 564 παρ. 1 ΚΠολ∆, είναι 
τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως ηρεµεί όσο διαρκεί η 
προθεσµία της εφέσεως, δηλαδή αρχίζει αφού περάσει η προθεσµία της εφέσεως, που 
είναι, στην περίπτωση που επιδόθηκε η πρωτόβαθµη απόφαση, κατά το άρθρο 518 
παρ. 1 ΚΠολ∆, τριάντα ηµέρες. 
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 555 ΚΠολ∆, δεύτερη αναίρεση του ιδίου διαδίκου 
κατά της ιδίας αποφάσεως, ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται. Σε 
περίπτωση όµως νοµότυπης παραιτήσεως του διαδίκου από το δικόγραφο της 
αναιρέσεως δεν εµποδίζεται η άσκηση νέας αιτήσεως αναιρέσεως, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει η οριζόµενη από τον νόµο προθεσµία, διότι, όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρων 295, 299 ΚΠολ∆, η παραίτηση έχει ως αποτέλεσµα ότι η 
αναίρεση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 297 του ίδιου Κώδικα η παραίτηση από το δικόγραφο 
της αναιρέσεως γίνεται ή µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε 
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου. Η µη εφαρµογή της άνω 
διατάξεως του άρθρου 555 ΚΠολ∆ δικαιολογείται και όταν η παραίτηση από το 
δικόγραφο προγενέστερης αιτήσεως αναιρέσεως περιέχεται στο δικόγραφο της νέας 
αιτήσεως αναιρέσεως που κοινοποιείται στον αναιρεσίβλητο µέχρι τη συζήτηση της 
αιτήσεως αυτής, εφόσον βεβαίως δεν έχει ήδη συζητηθεί η προγενέστερη αίτηση. Και 
τούτο διότι η µεν επελθούσα παραίτηση ενεργεί αναδροµικά (225 παρ. 1 ΚΠολ∆), 
πληρούται δε και στην περίπτωση αυτή ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου 555 
ΚΠολ∆, που συνίσταται στην απαγόρευση επανειληµµένης έρευνας παραπόνων κατά 
της ιδίας αποφάσεως, από τον ίδιο διάδικο (ΟλΑΠ 25/2005, ΑΠ 1381/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 518, 553, 555, 556,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη νόµιµης βάσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1448 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδικοπρακτική ευθύνη λογιστών που δεν υπέβαλαν 
δηλώσεις για λογαριασµό ΕΠΕ. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο 
προβλεπόµενος από την ανωτέρω διάταξη αναιρετικός λόγος, ιδρύεται όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου 
για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του 
(ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) 
(ΟλΑΠ 1/1999). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως, 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της 
αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. 
Ελλείψεις αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
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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 (ΑΠ 41/2010). Εξάλλου, ως 
"ζητήµατα", των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή 
την κατάλυση δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, 
όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που συνέχονται µε την 
αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 334, 914, 926, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1242 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας στον Άρειο Πάγο. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά το άρθρο 94 παρ. 1, ΚΠολ∆: "Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν 
υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο". Από το συνδυασµό δε της 
διατάξεως αυτής προς εκείνες των άρθρων 104, 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
του διαδίκου, που επισπεύδει τη συζήτηση, εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, 
την οποία ύπαρξη αυτεπαγγέλτως εξετάζει το δικαστήριο, ο επισπεύδων διάδικος 
θεωρείται ως µη παριστάµενος και κηρύσσεται άκυρη και η κλήση, µε βάση την 
οποία εµφανίζεται ως επιµελούµενος τη συζήτηση, µε αποτέλεσµα να µη χωρεί 
εφαρµογή της διάταξης 576 παρ. 1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος 
συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι (ΟλΑΠ 9/2003, ΑΠ 248/2011) 
και να κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 104, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1250 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. Επιζήµιο δεδικασµένο σε 
βάρος του διαδίκου που νίκησε 
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- Κατά τις διατάξεις των αρθ. 556 παρ. 2 και 578 ΚΠολ∆, αναίρεση µπορεί να 
ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον, η ύπαρξη του 
οποίου κρίνεται από την προσβαλλοµένη απόφαση κατά την γενική διάταξη του αρθ. 
68 ΚΠολ∆ και απαιτείται, όχι µόνο γενικά για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης, 
αλλά και ειδικά για κάθε λόγο αυτής. Η έλλειψη αυτού, που ερευνάται αυτεπάγγελτα 
σε κάθε στάση της δίκης, κατ' αρθ. 73 ΚΠολ∆, συνεπάγεται την απόρριψη της 
αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης. Έννοµο συµφέρον µπορεί να υφίσταται και στην 
περίπτωση, κατά την οποία ο διάδικος που νίκησε βλάπτεται από τις αιτιολογίες της 
απόφασης, από τις οποίες δηµιουργείται δεδικασµένο σε βάρος του για την ίδια (σε 
περίπτωση ευδοκιµήσεως αντίθετης αναίρεσης του αντιδίκου του) ή άλλη δίκη, όταν 
δηλ. η αιτιολογία της απόφασης αναφέρεται σε στοιχείο του δικαιώµατος που 
κρίθηκε στην δίκη και στηρίζει το διατακτικό της, οπότε αυτός που νίκησε, 
δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση της εν λόγω απόφασης, κατά τη µη ορθή µόνο 
αιτιολογία της. Τέτοια περίπτωση όµως δεν υπάρχει, αν δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 322, 324, 325, 330 και 331 ΚΠολ∆, για 
τη δηµιουργία επιζήµιου δεδικασµένου σε βάρος του διαδίκου που νίκησε από τη µη 
ορθή αιτιολογία ή από αιτιολογίες που δεν ήταν αναγκαίες για την κρίση της ένδικης 
διαφοράς, αλλά εκφέρθηκαν εκ περισσού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 322, 324, 325, 330, 331, 556, 578,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
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. ∆ηλώσεις του Ν.1599/86. 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 
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 
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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 
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 
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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 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 106, σχολιασµός Γιάννης 
Βαλµαντώνης  
 
Αίτηση αναίρεσης - Επαναφορά των πραγµάτων κατ΄άρθ. 579 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1235 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση, που υπήρχε πριν από την εκτέλεση 
από τον Άρειο Πάγο. 
- Κατά το άρθρο 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια ή 
αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως, που αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αν 
υποβληθεί αίτηση µε το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο, 
που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου ως την παραµονή της 
συζητήσεως, διατάσσει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά των πραγµάτων 
στην κατάσταση, που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής, ο Άρειος Πάγος για να διατάξει την επαναφορά των πραγµάτων στην 
κατάσταση, που υπήρχε πριν από την εκτέλεση, πρέπει η εκτέλεση, εκούσια ή 
αναγκαστική, να έγινε µε βάση την αναιρούµενη απόφαση και όχι άλλη. Ειδικότερα, 
αν έγινε εκτέλεση µε βάση την πρωτοβάθµια, προσωρινώς δε εκτελεστή, απόφαση, η 
οποία δεν επικυρώθηκε, αλλά εξαφανίσθηκε από το εφετείο και η εξαφανίσασα αυτήν 
απόφαση του Εφετείου αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αναιρώντας την απόφαση του 
εφετείου, δεν δικαιούται να διατάξει την επαναφορά των πραγµάτων στην 
κατάσταση, που υπήρχε πριν από την εκτέλεση της εξαφανισθείσης, προσωρινώς 
εκτελεστής, αποφάσεως του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, εφόσον η εκτελεσθείσα, 
προσωρινώς εκτελεστή, απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου δεν είχε 
ενσωµατωθεί στην αναιρούµενη απόφαση του εφετείου και αναβιώνει µετά την 
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αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως. Στην περίπτωση αυτή την επαναφορά 
διατάσσει, κατά το άρθρο 581 παρ. 3 ΚΠολ∆, το δικαστήριο της παραποµπής, 
ενώπιον του οποίου συζητείται και πάλι η έφεση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 579, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Θάνατος διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1481 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. Βίαιη διακοπή της δίκης. Απαράδεκτη 
συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286, 287 και 288 ΚΠολ∆ που εφαρµόζονται κατά το 
άρθρο 573 παρ.1 ΚΠολ∆ και στη διαδικασία κατ' αναίρεση, προκύπτει ότι, αν ο 
διάδικος είναι στη ζωή κατά την έναρξη της αναιρετικής δίκης, αποβιώσει όµως πριν 
από την αµετάκλητη αποπεράτωση της δίκης και µέχρι το τέλος της προφορικής 
συζητήσεως, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, η δίκη διακόπτεται. Η 
διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου αυτού προς τον αντίδικο, η οποία 
µπορεί να γίνει και µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου 
δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής. 
Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 289 του ΚΠολ∆ κάθε διαδικαστική πράξη, (και η 
ερήµην συζήτηση) εκτός από την έκδοση της απόφασης (εφόσον η υπόθεση ήταν 
ώριµη πριν από τη διακοπή), αν γίνει µετά τη διακοπή της δίκης και πριν από την 
επανάληψή της, είναι άκυρη, εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου 
επήλθε η διακοπή. Εξ άλλου, η επανάληψη της δίκης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 
290 και 291 του ΚΠολ∆, µπορεί να γίνει είτε εκούσια µε ρητή ή σιωπηρή δήλωση του 
διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, είτε αναγκαστικά µε πρόσκληση του 
αντιδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή προς εκείνων που νοµιµοποιούνται να 
συνεχίσουν τη δίκη για λογαριασµό του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. 
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 του ΚΠολ∆ αν µετέχουν στην δίκη για 
την αναίρεση περισσότεροι και η συζήτηση είναι απαράδεκτη για κάποιο από αυτούς, 
η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 286, 287, 288, 289, 290, 291,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αίτηση αναίρεσης - Θάνατος διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1499 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ.α' , 287, 290, 291 και 292 ΚΠολ∆, που 
εφαρµόζονται, κατά το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847 
ΑΚ προκύπτει, ότι η δίκη διακόπτεται και όταν µετά την άσκηση της αναίρεσης και 
µέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική 
απόφαση του Αρείου Πάγου, αποβιώσει κάποιος διάδικος. Η διακοπή επέρχεται από 
τη γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο µε επίδοση δικογράφου 
ή µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός ακροατηρίου κατά την επιχείρηση 
διαδικαστικής πράξης από εκείνον που έχει το δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη ή και 
από εκείνον που µέχρι την επέλευση του θανάτου ήταν πληρεξούσιος του θανόντος. 
Ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης, στην περίπτωση θανάτου 
του αρχικού διαδίκου, νοείται ο καθολικός του διάδοχος (κληρονόµος του). Η 
επανάληψη δε της δίκης που έχει διακοπεί µπορεί να είναι είτε εκούσια, µε ρητή ή 
σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, είτε και 
αναγκαστική µε πρόσκληση του αντιδίκου ή του οµόδικου που πρέπει να γίνει µε 
κοινοποίηση δικογράφου. Οι διάδικοι µπορούν να προκαλέσουν την επανάληψη και 
χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής, µη επικαλούµενοι 
την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας πως η διακοπή έχει επέλθει, η 
πρόσκληση όµως αυτή δεν µπορεί να επιδοθεί στον κληρονόµο του αποβιώσαντος 
πριν την παρέλευση της προθεσµίας για την αποποίηση της κληρονοµίας η οποία κατ' 
άρθρο 1847 εδ. α' ΑΚ, είναι τετράµηνη και αρχίζει από την υπαγωγή της 
κληρονοµίας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1846, 1847, 
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 291, 292, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 630 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. 
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 294 εδ. 1, 295 παρ. 1 εδ. 1, 297 
ΚΠολ∆, 573 παρ. 1 ΚΠολ∆, ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο 
της αναίρεσης χωρίς συναίνεση του αναιρεσίβλητου πρίν αυτός προχωρήσει στη 
προφορική συζήτηση της υπόθεσης, η δε παραίτηση γίνεται ή µε δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο και, 
σε κάθε περίπτωση, έχει ως αποτέλεσµα, ότι η αναίρεση θεωρείται µη ασκηθείσα.  
- Κατά την έννοια των άρθρων 233, 573 παρ. 574 ΚΠολ∆, στην αναιρετική δίκη η 
προφορική συζήτηση της υπόθεσης αρχίζει, µε την στο ακροατήριο του δικαστηρίου 
εκφώνηση της υπόθεσης και ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή, µετά την οποία ο 
αναιρεσίβλητος δύναται να προβάλλει αντιρρήσεις, µε την έννοια, ότι έχει έννοµο 
συµφέρον στην περάτωση της δίκης µε την έκδοση οριστικής απόφασης, η 
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πιθανολόγηση του οποίου έχει ως δικονοµικό αποτέλεσµα το απαράδεκτο της 
παραίτησης από το δικόγραφο της αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 233, 294, 295, 297, 573, 574,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 805 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη άσκηση αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 564 παρ. 1 ΚΠολ∆ αν ο αναιρεσείων διαµένει στην Ελλάδα, η 
προθεσµία της αναίρεσης είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της 
απόφασης. Κατά δε το άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολ∆ η αναίρεση ασκείται µε δικόγραφο 
που κατατίθεται σε πρωτότυπο στη γραµµατεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει 
την προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά το άρθρο 577 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ το εµπρόθεσµο της άσκησης της αναίρεσης 
είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της, τη συνδροµή της οποίας εξετάζει ο Άρειος 
Πάγος και αυτεπαγγέλτως µε βάση τα αποδεικτικά έγγραφα της δικογραφίας και 
απορρίπτει την αναίρεση, αν λείπει η προϋπόθεση αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 495, 564, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 659 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση αναίρεσης. Καταχρηστική προθεσµία για άσκηση αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 564 παρ. 1 ΚΠολ∆ η προθεσµία της αναίρεσης αν ο αναιρεσείων 
διαµένει στην Ελλάδα, είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της 
απόφασης, ενώ κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αν η απόφαση δεν 
επιδόθηκε, η προθεσµία της αναίρεσης είναι τρία χρόνια και αρχίζει από τη 
δηµοσίευση της απόφασης, που περατώνει τη δίκη. Κατά την έννοια της εν λόγω 
διάταξης, καθορίζεται η διάρκεια της προθεσµίας της αναίρεσης και το γεγονός που 
την κινεί, ενώ ο τρόπος υπολογισµού της προθεσµίας ρυθµίζεται από τη διάταξη του 
άρθρου 144 παρ. 1 ίδιου Κώδικα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολ∆, τα 
αναφερόµενα ένδικα µέσα, µεταξύ των οποίων και εκείνο της αναίρεσης, ασκούνται 
µε δικόγραφο, που κατατίθεται στο πρωτότυπο, στη γραµµατεία του δικαστηρίου που 
έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 577 παρ. 1 και 2 του ιδίου Κώδικα, το δικαστήριο πρώτα 
συζητεί για το παραδεκτό της αναίρεσης και αν αυτή δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν 
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λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει 
και αυτεπαγγέλτως. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει, ότι το εµπρόθεσµο 
της άσκησης αναίρεσης, που αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της, ο Άρειος 
Πάγος το εξετάζει όχι µόνο κατ' ένσταση αλλά και αυτεπαγγέλτως, µε βάση τα 
αποδεικτικά έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία (ΟλΑΠ 412/1981), 
απορρίπτοντας την αναίρεση, αν ελλείπει η προϋπόθεση αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 495, 564, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1401 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Ακυρότητα πλειστηριασµού. 
- Κατά την παρ. 2 του άρθρου 585 του ΚΠολ∆, το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να 
περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 118 έως 120, και τους 
λόγους της. Νέοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε πρόσθετο 
δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο 
απευθύνεται η ανακοπή, το δικόγραφο δε αυτό, κάτω από το οποίο συντάσσεται 
έκθεση, κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση.  
Από τις διατάξεις αυτές, που έχουν εφαρµογή και στην ανακοπή των άρθρων 933 επ. 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι νέοι, µη περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής, λόγοι δεν 
είναι επιτρεπτό να προταθούν για πρώτη φορά µε τρόπο διάφορο από τον οριζόµενο 
στο άρθρο 585 παρ. 2εδ.β' του ΚΠολ∆, όπως µε τις έγγραφες προτάσεις του 
ανακόπτοντος της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας δίκης, ή µε το δικόγραφο της 
έφεσης κατά απόφασης απορριπτικής της ανακοπής, ή µε δικόγραφο πρόσθετων 
λόγων έφεσης. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης απορριπτικής της ανακοπής χωρίς 
να έχουν προταθεί νέοι λόγοι κατά την ανωτέρω ειδική διάταξη, η πρόταση τέτοιων 
λόγων είναι παραδεκτή µόνο αν ανακύψει, ύστερα από άσκηση ένδικου µέσου, 
διαδικαστικό στάδιο νέας εκδίκασης της ανακοπής και εφόσον η πρόταση τους γίνει 
µε πρόσθετο δικόγραφο κατατιθέµενο στη γραµµατεία του δικαστηρίου ενώπιον του 
οποίου εκκρεµεί ήδη η ανακοπή, όπως ορίζει το άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β' του ΚΠολ∆. 
(ΑΠ 169/2012, ΑΠ 72/2000).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά 
τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα, τα οποία δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
"Πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί, 
οι οποίοι νοµίµως προτεινόµενοι, στηρίζουν κατά τον νόµο αυτοτελή αίτηση ή 
ανταίτηση των διαδίκων (αγωγή, ένσταση, ανακοπή, ένδικο µέσον). Ο λόγος όµως 
αυτός δεν ιδρύεται, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη ισχυρισµό ο οποίος ήταν 
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απαράδεκτος, µη νόµιµος ή επουσιώδης, υπό την έννοια ότι δεν έχει ουσιώδη 
επίδραση στο διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως (ΑΠ 714/2006).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 994 παρ.4 ΚΠολ∆, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε προ 
της τροποποιήσεώς του µε το άρθρο 60 Ν. 3994/2011, ο πλειστηριασµός ακινήτου, µε 
ποινή ακυρότητος, δεν µπορεί να γίνει χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις οι 
οποίες ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 εδάφια α' , β' , γ' , ε' , στ' του ιδίου 
άρθρου. Μεταξύ των διατυπώσεων αυτών, είναι, εφόσον δεν εκδίδεται εφηµερίδα, για 
την δηµοσίευση αποσπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης, στον δήµο ή στην 
κοινότητα ή στην πρωτεύουσα της επαρχίας του τόπου του πλειστηριασµού, α) η 
τοιχοκόλληση περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τον πλειστηριασµό στο γραφείο της κοινότητος ή του δήµου στην περιφέρεια του 
οποίου βρίσκεται το ακίνητο και β) η κήρυξη από κήρυκα στην έδρα του δήµου ή της 
κοινότητος, όπου ο τόπος του πλειστηριασµού και στον συνηθισµένο για τους 
πλειστηριασµούς τόπο, την προηγούµενη του πλειστηριασµού Τετάρτη, από τις 12.00 
το µεσηµέρι έως τις 14.00 το απόγευµα, για την κήρυξη δε αυτήν ο δικαστικός 
επιµελητής συντάσσει έκθεση, η οποία υπογράφεται και από τον κήρυκα. Η ανωτέρω 
διάταξη αφορά, κατά την σαφή έννοιά της, στην καθόλου παράλειψη των σχετικών 
διατυπώσεων, όχι δε και την περίπτωση που αυτές έλαβαν µεν χώρα, αλλά µε τρόπο 
δικονοµικώς άκυρο. Στην περίπτωση αυτή η ακυρότητα της αντίστοιχης πράξης, ως 
ακυρότητα ενδιάµεσης πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας, απαγγέλλεται κατόπιν 
ανακοπής που πρέπει να ασκείται έως την έναρξη του πλειστηριασµού (αρθρ. 
934§§1β και 2 ΚΠολ∆) και για την ευδοκίµηση της απαιτείται η επίκληση και η 
απόδειξη δικονοµικής βλάβης κατά το αρθρ. 159 αριθ. 3 ΚΠολ∆ (ΑΠ 116/1998, ΑΠ 
916/2004). Ευνόητο είναι ότι η ακύρωση µιας ενδιάµεσης πράξης της εκτελεστικής 
διαδικασίας επιδρά ακυρωτικώς και στον εν συνεχεία πλειστηριασµό, ο οποίος, αν 
αφορά ακίνητο και πρόκειται για εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηµατικής απαίτησης, 
κηρύσσεται άκυρος κατόπιν ανακοπής που πρέπει να ασκείται µέσα σε προθεσµία 90 
ηµερών, αφότου µεταγραφεί η περίληψη της οικείας κατακυρωτικής έκθεσης, καθώς 
η ακυρότητα αφορά την τελευταία πράξη της εκτέλεσης. Για να ασκηθεί, δηλαδή, 
παραδεκτά ανακοπή κατά του πλειστηριασµού λόγω δικονοµικών ακυροτήτων της 
προδικασίας του, απαιτείται να έχει προσβληθεί ως άκυρη και η ελαττωµατική πράξη 
της προδικασίας του µέσα στην προθεσµία του αρθρ. 943§1β ΚΠολ∆. Αν όµως δεν 
πρόκειται για ελάττωµα απλώς ή αταξία της προδικασίας του πλειστηριασµού, αλλά 
για παντελή έλλειψη όλων ή µιας των διατυπώσεων που τάσσει ο νόµος για τη 
διενέργεια του και παρά την έλλειψη αυτή ο πλειστηριασµός διενεργηθεί, τότε είναι 
άκυρος ανεξάρτητα από βλάβη και η ακυρότητα του κηρύσσεται ύστερα από 
ανακοπή οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µέσα στην προθεσµία του αρθρ. 
934§1γ ΚΠολ∆, αφού πρόκειται για λόγο ακυρότητας του ίδιου του πλειστηριασµού 
και όχι διατύπωσης της προδικασίας του που ποτέ δεν έγινε (ΟλΑΠ 3/2007, ΑΠ 
8/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 119, 120, 559 αριθ. 8, 585, 933 επ., 943, 994, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική εκτέλεση - Αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αναγκαστικής 
εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1403 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αναγκαστικής εκτέλεσης. Ευεργέτηµα πενίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 940 παρ.3 του ΚΠολ∆, "αν ακυρωθεί αµετάκλητα η 
αναγκαστική εκτέλεση, εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχει δικαίωµα να 
ζητήσει από εκείνον που την επέσπευσε αποζηµίωση για τις ζηµίες που επήλθαν από 
την εκτέλεση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 914 ή 919 του αστικού 
κώδικα". Παρέχεται, δηλαδή, στην περίπτωση αυτή γνήσια ουσιαστικού δικαίου 
αξίωση αποζηµιώσεως στον θιγέντα, στηριζόµενη σε ειδική αδικοπραξία, τα στοιχεία 
της οποίας ορίζονται σε συνδυασµό µε τα άρθρα 914 ή 919 ΑΚ. Όµως, κατά την 
αληθή έννοια της παραπάνω διάταξης του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολ∆, 
ερµηνευόµενης, και υπό το πρίσµα του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α περί δίκαιης δίκης και 
παροχής ουσιαστικής έννοµης προστασίας αλλά και του άρθρου 20 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, δεν αποκλείεται η έγερση, και πέραν της παρεχόµενης από την πιο 
πάνω διάταξη του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολ∆ αξίωσης αποζηµιώσεως, αυτοτελούς 
αγωγής για αποζηµίωση εξ' αιτίας άδικης εκτέλεσης και η παρεµπίπτουσα κρίση κατά 
τη σχετική τακτική δίκη περί ακυρότητας οποιασδήποτε πράξεως της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, εναντίον της οποίας δεν ασκήθηκε ανακοπή, προκειµένου να θεµελιωθεί 
το ασκούµενο µε την αγωγή δικαίωµα αποζηµιώσεως του καθ` ου η εκτέλεση (ΟλΑΠ 
9/2010).  
- Στα άρθρα 198, 199, 200, 202 και 203 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας 
ορίζονται τα εξής: "Το ευεργέτηµα της πενίας δίνεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει 
για κάθε βαθµό δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και περιλαµβάνει την αναγκαστική 
εκτέλεση της απόφασης". (άρθρο 198), "1. Όποιος έλαβε το ευεργέτηµα της πενίας 
απαλλάσσεται προσωρινά από την υποχρέωση να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και 
γενικά της διαδικασίας, ιδίως τα τέλη χαρτοσήµου, το τέλος δικαστικού ενσήµου, το 
τέλος του απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώµατα των 
συµβολαιογράφων και των δικαστικών επιµελητών, των µαρτύρων και των 
πραγµατογνωµόνων, την αµοιβή των δικηγόρων και άλλων δικαστικών 
πληρεξουσίων, καθώς και από την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά. 2. Με 
την απόφαση που χορηγεί το ευεργέτηµα της πενίας µπορεί να οριστεί ότι ο άπορος 
απαλλάσσεται προσωρινά από την προκαταβολή ενός µέρους µόνο από τα έξοδα 
αυτά. 3. Η παραχώρηση του ευεργετήµατος της πενίας δεν επηρεάζει την υποχρέωση 
να πληρωθούν τα έξοδα που επιδικάστηκαν στον αντίδικο". (άρθρο 199). "1. Ύστερα 
από αίτηση του διαδίκου, η απόφαση που χορηγεί το ευεργέτηµα της πενίας ή και 
µεταγενέστερη απόφαση διορίζει ένα δικηγόρο ή δικολάβο, ένα συµβολαιογράφο και 
ένα δικαστικό επιµελητή, µε την εντολή να υπερασπιστούν τον άπορο, να τον 
εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να 
γίνουν οι διάφορες πράξεις. Αυτοί έχουν υποχρέωση να δεχτούν την εντολή και να 
δίνουν τη βοήθειά τους στον άπορο χωρίς αξίωση προκαταβολής αµοιβής ή 
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δικαιωµάτων. 2. Ο διορισµός δικηγόρου ή δικολάβου µε την απόφαση ισχύει ως 
παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από τον άπορο, στην έκταση που ορίζει το 
άρθρο 97, εκτός αν η απόφαση, ύστερα από αίτηση του απόρου, την περιορίζει ή την 
επεκτείνει". (άρθρο 200). "Το ευεργέτηµα της πενίας µπορεί να ανακληθεί ή να 
περιοριστεί µε απόφαση του αρµόδιου δικαστή, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα 
ή και αυτεπαγγέλτως εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής του είτε 
δεν υπήρχαν εξαρχής, είτε έπαψαν να υπάρχουν αργότερα, είτε µεταβλήθηκαν". 
(άρθρο 202). "Αν η απόφαση επιβάλλει τα έξοδα σε βάρος του αντιδίκου του απόρου, 
η είσπραξη των τελών χαρτοσήµου, του δικαστικού ενσήµου, του απογράφου και του 
αντιγράφου, καθώς και των προσαυξήσεών τους γίνεται σύµφωνα µε το νόµο για την 
είσπραξη των δηµόσιων εσόδων, ενώ εκείνων που οφείλονται στον άπορο, στον 
δικηγόρο ή άλλους δικαστικούς πληρεξουσίους και στους άλλους δικαστικούς 
υπαλλήλους επιδικάζονται στα πρόσωπα αυτά και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η είσπραξη των εξόδων, αν 
επιβληθούν σε βάρος του απόρου, αµέσως µόλις πάψουν να υπάρχουν όλες ή µερικές 
από τις προϋποθέσεις για την παροχή του ευεργετήµατος της πενίας και βεβαιωθεί 
αυτό µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 202" (άρθρο 203 παρ.2). Όµοια ρύθµιση 
περιλαµβάνεται στα άρθρα 1, 2, 4 και 9 του ν. 3226/2004 "νοµική βοήθεια σε πολίτες 
χαµηλού εισοδήµατος". Ειδικότερα ορίζεται: "1. ∆ικαιούχοι νοµικής βοήθειας είναι οι 
χαµηλού εισοδήµατος πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ικαιούχοι 
είναι, επίσης, οι χαµηλού εισοδήµατος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, 
εφόσον έχουν, νοµίµως, κατοικία ή συνήθη διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (άρθρο 
1). "1. Η νοµική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. Η αίτηση 
αναφέρει συνοπτικά το αντικείµενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που 
βεβαιώνουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την παροχή βοήθειας" (άρθρο 2). 
"2. Η νοµική βοήθεια µπορεί να ανακληθεί ή να περιορισθεί µε απόφαση του 
αρµόδιου δικαστή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, εφόσον 
αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής είτε δεν υπήρχαν είτε εξέλιπαν είτε 
µεταβλήθηκαν ουσιωδώς" (άρθρο 4). "1. Η παροχή νοµικής βοήθειας σε υποθέσεις 
αστικού και εµπορικού χαρακτήρα συνίστανται στην απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής µέρους ή του συνόλου των εξόδων της διαδικασίας και εφόσον, ειδικώς 
ζητηθεί, στο διορισµό δικηγόρου, συµβολαιογράφου και δικαστικού επιµελητή, µε 
την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο 
και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις". 2. 
"Η απαλλαγή περιλαµβάνει ιδίως τα τέλη χαρτοσήµου, το τέλος δικαστικού ενσήµου, 
το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώµατα των µαρτύρων, των 
πραγµατογνωµόνων, το τα δικαιώµατα ή την αµοιβή του διοριζόµενου δικηγόρου, 
συµβολαιογράφου και δικαστικού επιµελητή, καθώς και την υποχρέωση εγγυοδοσίας 
για τα έξοδα αυτά". "Η παροχή νοµικής βοήθειας δεν επηρεάζει την υποχρέωση 
καταβολής των εξόδων που επιδικάσθηκαν στον αντίδικο" (άρθρο 9). Από τις 
παραπάνω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι η παροχή του ευεργετήµατος της πενίας ή 
της παροχής νοµικής βοήθειας δεν εµποδίζει το δικαστήριο, σε περίπτωση ήττας 
εκείνου που έτυχε του ευεργετήµατος της πενίας ή έλαβε τη νοµική βοήθεια, να 
επιβάλει σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα του αντιδίκου του, η είσπραξη, όµως, 
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αυτών δεν µπορεί να επιδιωχθεί µε αναγκαστική εκτέλεση πριν πάψουν να υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις για την παροχή του ευεργετήµατος πενίας ή της νοµικής βοήθειας 
και βεβαιωθεί τούτο µε απόφαση του αρµοδίου δικαστή (Α.Π. 1419/2000, Α.Π. 
964/1975).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 919, 
ΚΠολ∆: 198, 199, 200, 202, 203, 940, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 144 
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1248 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του 281 ως λόγος ανακοπής. 
Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ 116 και 933 του ΚΠολ∆, 20 
παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος που συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού 
δικαιώµατος που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής 
εκτελέσεως πραγµάτωση της απαίτησης του δανειστή. Εποµένως, λόγο ανακοπής του 
άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του 281 και η εντεύθεν ακυρότητα 
της εκτελέσεως (ΟλΑΠ 49/2005). Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 281 
ΑΚ, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η 
προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα 
οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του 
δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 535 και 536 παρ. 2 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι αν το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δέχθηκε µία βάση της αγωγής ή ένα 
λόγο ανακοπής κατά της εκτέλεσης και ευδοκιµήσει η έφεση του ηττηθέντος 
διαδίκου, το Εφετείο πρέπει να ερευνήσει και χωρίς ειδικό παράπονο, τις λοιπές µη 
ερευνηθείσες βάσεις της αγωγής ή λόγους της ανακοπής εκτελέσεως, αφού κάθε 
λόγος αυτής (ανακοπής) αποτελεί ιδιαίτερη βάση. Στην περίπτωση δηλαδή, αυτή το 
µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της εφέσεως δεν περιορίζεται στις διατάξεις της 
πρωτόδικης απόφασης που πλήττονται µε αυτή, αλλά εκτείνεται, κατ' εξαίρεση των 
απαγορευτικών διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ίδιου Κώδικα, και στις βάσεις 
εκείνες που δεν εξετάσθηκαν πρωτοδίκως, καθ' όσον δεν δικάζεται πλέον η έφεση 
αλλά η αγωγή.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 522, 535, 536, 933, 
ΑΚ: 281, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Συµβολαιογραφικά έγγραφα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 768 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Συµβολαιογραφικά έγγραφα. Βεβαία και εκκαθαρισµένη 
απαίτηση. Ανακοπή. Επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση. 
- Τα ελληνικά συµβολαιογραφικά έγγραφα αποτελούν τίτλους εκτελεστούς, χωρίς να 
απαιτείται η έκδοση προηγούµενης δικαστικής απόφασης ή η ύπαρξη κάποιας 
προηγούµενης συµφωνίας ή δήλωσης του οφειλέτη ή η ύπαρξη στο κείµενο τους 
ρήτρας που να τους προσδίδει εκτελεστήρια δύναµη. Βάση εκτελεστότητας των 
ελληνικών συµβολαιογραφικών εγγράφων είναι απευθείας ο νόµος, κατ΄ άρθ. 904 
παρ. 2 εδ. δ΄ ΚΠολ∆. Προϋπόθεση, όµως, της εκτελεστότητας των 
συµβολαιογραφικών εγγράφων είναι η ύπαρξη απαίτησης βέβαιης, εκκαθαρισµένης 
και δεκτικής εκτέλεσης. Η εν λόγω απαίτηση µπορεί να απορρέει από σύµβαση (λ.χ. 
πώληση, δάνειο, µίσθωση κλπ) ή, όταν επιτρέπεται από το νόµο, από µονοµερή 
δικαιοπραξία (λ.χ. διαθήκη, προκήρυξη κλπ). Οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο όροι 
γέννησης της εκτελούµενης αξίωσης, πρέπει να προκύπτουν από το εκτελούµενο 
συµβόλαιο. Βέβαιη είναι η απαίτηση που δεν τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή 
προθεσµία, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχεται η αίρεση ή η 
προθεσµία, δηλαδή αν είναι από το νόµο ή από ρήτρα που περιέχει η 
συµβολαιογραφική πράξη ή από δικαστική απόφαση. Αν, λοιπόν, η απαίτηση 
εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία, για να γίνει η εκτέλεση θα πρέπει να πληρωθεί η 
αίρεση ή να παρέλθει η προθεσµία. Η πλήρωση της αίρεσης ή η πάροδος (λήξη) της 
προθεσµίας, όταν η τελευταία δεν προκύπτει µε ηµερολογιακό υπολογισµό από τον 
εκτελεστό τίτλο, πρέπει να αποδεικνύεται µε τον τρόπο που ορίζει το εδάφιο β΄ της 
διάταξης του άρθρου 915 ΚΠολ∆, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το βέβαιο της 
απαίτησης αποδεικνύεται από τον συνδυασµό του τίτλου µε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό 
έγγραφο που έχει δεσµευτική αποδεικτική δύναµη. Εκκαθαρισµένη είναι η απαίτηση, 
όταν από το ίδιο το συµβολαιογραφικό έγγραφο προκύπτει η ποσότητα και η 
ποιότητα της οφειλόµενης παροχής, χωρίς να χρειάζεται να συνεκτιµηθούν και άλλα 
έγγραφα, δηµόσια ή ιδιωτικά, µε αποδεικτική δύναµη, σύµφωνα µε το άρθρο 916 του 
ίδιου Κώδικα, κατ΄ απόκλιση από τη ρύθµιση του άρθ. 915 που προπαρατέθηκε για 
το χαρακτηρισµό της εκτελούµενης απαίτησης ως βέβαιης, δηλαδή για το 
εκκαθαρισµένο της απαίτησης αποκλείεται οποιαδήποτε συµπλήρωση από στοιχεία 
που βρίσκονται εκτός του τίτλου και, συνεπώς, κατ΄ αντίθεση προς το άρθρο 915, δεν 
µπορεί η αοριστία να συµπληρωθεί µε την επίδοση άλλου εγγράφου που αποδεικνύει 
το εκκαθαρισµένο της απαίτησης. Απαίτηση, τέλος, δεκτική εκτέλεσης είναι η 
απαίτηση που µπορεί από τη φύση της να εκτελεστεί. Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα 
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είναι εκτελεστά όχι µόνο για χρηµατικές αλλά και για µη χρηµατικές απαιτήσεις, 
όπως οι αξιώσεις για παράδοση ή απόδοση του πράγµατος π.χ. µίσθωση, πώληση 
κλπ. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 69, 159, 904, 915, 916, 918, 921, 933, 934,  
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2011, σελίδα 203 
 
Αναψηλάφηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1204 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναψηλάφηση. 
- Κατά το άρθρο 538 ΚΠολ∆ µε αναψηλάφηση µπορούν να προσβληθούν οι 
αποφάσεις των ειρηνοδικείων, των µονοµελών και των πολυµελών Πρωτοδικείων, 
των Εφετείων και του Αρείου Πάγου, εφόσον δικάζει κατ' ουσίαν, δηλαδή οι 
αποφάσεις του τµήµατος παραποµπής. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δεν 
υπόκεινται σε αναψηλάφηση οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι εκδιδόµενες κατά 
την ακυρωτική διαδικασία ή της Ολοµέλειας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 538, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Ένορκες βεβαιώσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1267 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το αποδεικτικό µέσο των ενόρκων βεβαιώσεων που προβλέπεται στις διατάξεις των 
άρθρων 270 παρ.2, 650 παρ. 1 και 671 παρ.1 ΚΠολ∆, είναι ιδιαίτερο και αυτοτελές 
αποδεικτικό µέσο, που διακρίνεται από τα έγγραφα και τους µάρτυρες, και για τον 
λόγο αυτόν πρέπει στην απόφαση του ουσιαστικού δικαστηρίου να µνηµονεύονται 
ειδικά οι ένορκες βεβαιώσεις που είχαν νόµιµα επικαλεστεί και προσκοµίσει οι 
διάδικοι, η δε παράβαση της υποχρεώσεώς του αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο από 
το άρθρο 559 αριθµ. 11 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 1391/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 650, 671,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Εξαιρετέοι µάρτυρες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1867 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση µάρτυρα. Συµφέρον από τη δίκη, ήτοι συµφέρον που εξαρτάται από το 
αποτέλεσµα της δίκης και αποτελεί αναγκαία συνέπεια αυτής έχει δικονοµικός 
εγγυητής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ∆ηµάρχου. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο 
νόµος δεν επιτρέπει. 
- Από τα άρθρα 400 αριθ. 3 και 403 αριθ. 2 του ΚΠολ∆. συνάγεται, ότι δεν 
εξετάζονται, όταν κληθούν ως µάρτυρες, πρόσωπα που µπορεί να έχουν συµφέρον 
από τη δίκη, ήτοι συµφέρον που εξαρτάται από το αποτέλεσµα της δίκης και αποτελεί 
αναγκαία συνέπεια αυτής. Τέτοιο συµφέρον υπάρχει στην περίπτωση που ο µάρτυρας 
είναι δικονοµικός εγγυητής, αφού, κατ' άρθρο 88 ΚΠολ∆., σε περίπτωση απώλειας 
της δίκης , µπορεί να στραφεί ο διάδικος κατ' αυτού και να ζητήσει απ' αυτόν 
αποζηµίωση (ΑΠ 1433/2005). Εξάλλου, ιδιαίτερο από τους µάρτυρες και τα έγγραφα 
αποδεικτικό µέσο (επιτρεπόµενες µαρτυρικές καταθέσεις εκτός δίκης) είναι, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 336 παρ. 3 , 339, 398, 406, 409 ΚΠολ∆, σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 270 παρ. 2 εδαφ. β' του ίδιου Κώδικα και οι 
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη, Συµβολαιογράφου ή Προξένου , που 
συντάσσονται ύστερα από προηγούµενη νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου του διαδίκου 
εκείνου µε επιµέλεια του οποίου λαµβάνονται , προκειµένου να προσκοµιστούν στη 
δίκη που διεξάγεται κατά την τακτική διαδικασία, για την οποία έχουν δοθεί (ΑΠ 
343/2000, ΑΠ 700/1997). Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι και οι µάρτυρες 
που βεβαιώνουν ένορκα, εξαιρούνται, όταν έχουν συµφέρον από τη δίκη, η δε 
πρόταση για την εξαίρεσή τους από τον αντίδικο του προτείνοντος την εξέταση 
αυτών πρέπει να γίνεται πριν από την όρκισή τους.  
- Για την ίδρυση του από τη διάταξη τον άρθρου 559 αριθ. 8 β' ΚΠολ∆ 
προβλεπόµενου λόγου αναίρεσης, πρέπει το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο να 
µην έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως τέτοια δε νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και, εποµένως, θεµελιώνουν το αίτηµα 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όπως και οι λόγοι έφεσης. Εποµένως, 
δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα "πράγµατα" 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και τα 
απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. 
- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338, 332, 340 και 346 ΚΠολ∆. ο δικαστής, για 
τον σχηµατισµό της κρίσεως του επί πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά 
µέσα, τα οποία νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε 
της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολ∆. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 και 106, αντίστοιχα, του ν. 
3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων", που καθορίζει τις 
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αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου και του Προέδρου της Κοινότητας", προκύπτει, ότι οι 
τελευταίοι είναι αρµόδιοι να εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις περί της 
προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, δεν έχουν όµως την 
αρµοδιότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που αναγνωρίζουν ή 
βεβαιώνουν ότι κάποιος δηµότης είναι κύριος ή νοµέας ακινήτου, ευρισκοµένου µέσα 
στα διοικητικά όρια των οικείων ∆ήµου ή Κοινότητας. Εποµένως, σύµφωνα µε τις 
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 336 παρ. 3 και 339 ΚΠολ∆, πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση µε τέτοιο περιεχόµενο αποτελεί απλή βεβαίωση τρίτου, που εκτιµάται 
ελεύθερα από το δικαστήριο της ουσίας για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, 
εφόσον το τελευταίο δεν δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, είτε κατά πρόταση 
διαδίκου, είτε αυτεπαγγέλτως, ότι η εν λόγω βεβαίωση λήφθηκε προκειµένου να 
χρησιµεύσει ως µαρτυρία στην δίκη για τα αποδεικτέα θέµατα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 11 περ. α' του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται και αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 270 παρ, 2 εδαφ. β' του ΚΠολ∆, στα 
αποδεικτικά µέσα περιλαµβάνονται και οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου, όταν έχουν ληφθεί µετά από προηγούµενη εµπρόθεσµη κλήτευση 
του αντιδίκου. Όταν όµως αυτές έχουν ληφθεί, έστω και χωρίς την τήρηση των 
τασσοµένων γι' αυτές διατυπώσεων, στα πλαίσια άλλης δίκης, πριν από την άσκηση 
της αγωγής και προσκοµίζονται κατά τη συζήτηση της, δεν αποτελούν ιδιαίτερο 
αποδεικτικό µέσο, αλλά απλά έγγραφα, που συνεκτιµώνται για συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 88, 336, 339, 398, 406, 409, 400, 403, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11, 
559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 3463/2006, άρθ. 86, 106, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 100, σχολιασµός Γιάννης 
Βαλµαντώνης  
 
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 
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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 
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 κανονικού 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 
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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 
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 
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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 
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 §§ 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 § 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, σελίδα 1275, σχολιασµός Ιωάννης 
∆εληκωστόπουλος * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 745, σχολιασµός Παναγιώτης Σ. 
Γιαννόπουλος  
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Ασφαλιστικά µέτρα - Ανάκληση απόφασης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Ναυπλίου 
Αριθµός απόφασης: 24 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών µέτρων. Ανάκληση αναστολής εκτέλεσης 
διαταγής πληρωµής. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2 ΚΠολ∆, η άσκηση της ανακοπής 
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωµής, το ∆ικαστήριο, όµως, που την 
εξέδωσε, µπορεί, κατά τη διαδικασία των αρθρ. 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, µε 
εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή. 
Από τη διάταξη αυτή, σε αντιδιαστολή προς το άρθρο 682 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι η 
αναστολή εκτέλεσης συνιστά προληπτικό (ρυθµιστικό) της κατάστασης µέτρο, που 
αφορά την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωµής ως εκτελεστού 
τίτλου, το οποίο εξοµοιώνεται µε τα ασφαλιστικά µέτρα (ΟλΑΠ 754/1986 Ελ∆νη 
27.1124). Εποµένως, η παραποµπή του άρθρου 632 παρ.2 ΚΠολ∆ στη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ. νοείται όχι µόνο στις διατάξεις που ρυθµίζουν τη διαδικασία 
αλλά και σε εκείνες που προσανατολίζονται στη φύση και το σκοπό του άνω 
προληπτικού (ρυθµιστικού) της κατάστασης µέτρου της αναστολής της 
εκτελεστότητας εκτελεστού τίτλου ή εξυπηρετούν το σκοπό αυτόν, όπως είναι οι της 
απαγόρευσης άσκησης ενδίκων µέτρων κατά της απόφασης που διατάζει το µέτρο 
αυτό και της ανάκλησης ή µεταρρύθµισης της απόφασης αυτής κατά τους ορισµούς 
των άρθρων 696 έως 698 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ, όπως παραπάνω, ΕφΙωαν 57/2005 Ελ∆νη 
47.859, ΕφΑθ 688/03 Ελ∆νη 2004.203 ΕφΘρακ 129/2002, Αρµ 2002.1212, ΕφΘεσ 
64/91 Ελ∆νη 34.1362, Μπρίνια Αναγκ. Εκτ. Εκδ. β΄, αρθρ. 937 παρ. 186", 
∆εληκωστόπουλος - Σινανιώτης ∆ 10, 56 επ., Μπέης ∆ 13, 357, ∆ 1990., σελ. 6-5 και 
272, Χαµηλοθώρης Ασφαλ. Μέτρα, σελ. 507, Μπρακατσούλα Ασφαλ. Μέτρα, µέρος 
5° , σελ. 934).Αµφισβήτηση περί τούτου υπάρχει στη νοµολογία των Πρωτοδικείων 
και σε µέρος της νοµικής θεωρίας (ΠΠΑθ 120/2005, Αρµ 2005.1257, ΜΠΑθ 
23343/93 ΝΟΜΟΣ, 962/90 ∆ 1991.167, 1892/82, 6264/87 ΝΟΜΟΣ, 6672/87 ∆ 
13.352, ΜΠΘεσ 4070/91 ∆ 23.452), µε τη σκέψη ότι δεν πρόκειται για ασφαλιστικό 
µέτρο, ενώ οι διατάξεις των αρθρ. 696-698 ρητά αναφέρονται σε διατάξεις που 
διατάσσουν ασφαλιστικά µέτρα, παραγνωρίζεται, όµως, ότι η παραποµπή στη 
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων δεν γίνεται ως προς τις προϋποθέσεις και την 
έννοια των ασφαλιστικών µέτρων αλλά ως προς τη διαδικασία και τις συνέπειες της.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 698 παρ. 1 εδ. α΄ και παρ. 2 του ΚΠολ∆, προκύπτει 
ότι "η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό µέτρο ανακαλείται, ολικά ή εν µέρει, α) αν 
εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος 
είχε ζητήσει το ασφαλιστικό µέτρο και γίνει τελεσίδικη.... Η ανάκληση που 
αναφέρεται στην παρ. 1 γίνεται µε αίτηση εκείνου που έχει έννοµο συµφέρον, αν η 
κύρια υπόθεση είναι εκκρεµής, απ΄ το ∆ικαστήριο, στο οποίο εκκρεµεί, και σε κάθε 
άλλη περίπτωση, από το ∆ικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό µέτρο". Από τις 
διατάξεις αυτές συνάγεται ότι είναι υποχρεωτική για το ∆ικαστήριο η ανάκληση του 
ασφαλιστικού µέτρου, όταν στη δίκη για την κύρια υπόθεση, για την οποία λήφθηκε 
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τούτο, η απόφαση που εκδόθηκε κατά εκείνου που είχε ζητήσει το ασφαλιστικό 
µέτρο, κατέστη τελεσίδικη. Αρµόδιο δικαστήριο για την ανάκληση αυτή είναι το 
δικαστήριο που διέταξε τα ασφαλιστικά µέτρα, µε εξαίρεση την περίπτωση που είναι 
εκκρεµής η κύρια υπόθεση, οπότε αρµόδιο τυγχάνει το δικαστήριο ενώπιον του 
οποίου εκκρεµεί αυτή. Τέτοια εκκρεµοδικία δηµιουργείται µε την άσκηση του 
ενδίκου µέσου της έφεσης διότι µε αυτό καθίσταται η διαφορά επίδικος, - αφού 
ανοίγεται νέος βαθµός δικαιοδοσίας, του εφετείου κρίνοντος επί της ουσίας της 
υπόθεσης - , διαρκεί, δε, µέχρι την έκδοση απόφασης απ΄ το Εφετείο (ΑΠ 2056/84 ∆ 
17, 65, ΕφΑθ4837/85 ∆ 17, 101). Στην περίπτωση, όµως, του άρθρου 698 ΚΠολ∆ η 
εκκρεµοδικία δεν νοείται µε την παραπάνω, µόνο, έννοια αλλά και µε την ευρύτερη 
έννοια του όρου της ύπαρξης δηλαδή, της έννοµης σχέσης της δίκης, ως προς την 
κύρια υπόθεση (ΑΠ 739/2010, 1865/2007, 1058/2006, 1374/1998 Ελ∆νη 1998.1558), 
µε αποτέλεσµα να καθίσταται αρµόδιο για την εκδίκαση αίτησης ανάκλησης που 
στηρίζεται στη διάταξη αυτή, και το αναιρετικό Τµήµα του Αρείου Πάγου, στην 
περίπτωση άσκησης αναίρεσης αλλά και το Εφετείο, όταν έχει απλά ασκηθεί έφεση, 
και είναι αυτή, ως εκ τούτου, υποστατή, χωρίς να απαιτείται να είναι αυτή και 
παραδεκτή (π.χ. εµπρόθεσµη) (ΕφΑθ, 5962/1997 Ελ∆νη 39.1627).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 686 παρ. 5 ΚΠολ∆ το Πολυµελές Πρωτοδικείο, 
πολύ, δε, περισσότερο το Εφετείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µόνο κατά 
την ενώπιον αυτού συζήτηση της κύριας υπόθεσης και δεν επιτρέπεται η δηµιουργία 
αυτοτελούς στάσης δίκης προς συζήτηση τέτοιας αίτησης (ΕφΘεσ 64/91 Ελ∆νη 
1993.1362 ΕΛ 601/83, ΝοΒ 32.693). Αυτό υπαγορεύεται απ΄ το γεγονός ότι το 
∆ικαστήριο της κύριας δίκης έχει πλήρη εποπτεία της νοµικής υφής και των 
πραγµατικών περιστατικών της κύριας υπόθεσης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή 
της. Στην περίπτωση, όµως, της αίτησης ανάκλησης ασφαλιστικού µέτρου, που 
στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 698 ΚΠολ∆, και του οποίου η ανάκληση είναι 
υποχρεωτική, όπως προαναφέρθηκε, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, χωρίς να 
ερευνάται, κατ΄ ουσίαν η υπόθεση, η αίτηση αυτή µπορεί παραδεκτά να συζητηθεί, 
όχι µόνο κατά τη συζήτηση της έφεσης αλλά και αυτοτελώς, ανεξάρτητα απ΄ την 
ύπαρξη στάσης της δίκης (Κεραµέα - Κονδύλη - Νίκα (Κράνης) Ερµην. ΚΠολ∆ έκδ. 
2000, αρθρ. 698 παρ. 7 και κατ΄ αναλογίαν εφαρµογής τις αποφάσεις: ΑΠ 1865/2007, 
1058/2006 και 1374/1998, που έκριναν επί αυτοτελών αιτήσεων, πριν τη συζήτηση 
της αναίρεσης).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 632, 682, 686 επ., 696, 698,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ασφαλιστικά µέτρα - Ρύθµιση κατάστασης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ξάνθης 
Αριθµός απόφασης: 90 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαθεσιµότητα εργαζοµένου. ∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων. Σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αναστέλλει τη 
διαθεσιµότητα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 731, 732 και 692 παρ. 4 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
∆ικαστήριο έχει δικαίωµα να διατάξει ως ασφαλιστικό µέτρο κάθε πρόσφορο κατά 
την κρίση του µέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώµατος ή τη ρύθµιση της κατάστασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ασφαλιστικό µέτρο δεν άγει στην ικανοποίηση του δικαιώµατος. 
Η υποχρέωση του εργοδότη να εξακολουθήσει να αποδέχεται προσωρινά την εργασία 
εκείνου που πιθανολογείται ότι ακύρως απολύθηκε δε συνιστά ικανοποίηση του 
δικαιώµατος του εργαζοµένου για την κύρια υπόθεση (βλ. ΜΠρΑθ 6920/2010, 
156/2009, 2054/2009). Ειδικότερα, η προσφυγή από τον εργαζόµενο στη διαδικασία 
των ασφαλιστικών µέτρων για την προσωρινή ρύθµιση κατάστασης από τη βλαπτική 
µεταβολή της σύµβασης εργασίας είναι εύλογη και ανταποκρίνεται στους σκοπούς 
και στις προϋποθέσεις της διαδικασίας αυτής, προκειµένου ν’ αποτραπεί επικείµενος 
κίνδυνος από την παράνοµη συµπεριφορά του εργοδότη, η οποία επιφέρει επαχθείς 
συνέπειες για τον εργαζόµενο και δε δηµιουργεί (η προσφυγή στη διαδικασία αυτή) 
αµετάκλητη κατάσταση. Η ασφαλιστέα αξίωση δεν εξαντλείται σε µια εφάπαξ 
παροχή, αλλά αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση µιας διαρκούς έννοµης σχέσης, που 
τίθεται σε προσωρινή λειτουργία (βλ Κ. Μπέη ∆.12.140, Ντάσιο Εργατικό 
∆ικονοµικό ∆ίκαιο τόµος Α711 σελ. 948 επ., Βλαστό: «Η κατάχρηση δικαιώµατος 
στις εργασιακές σχέσεις και η δικονοµική της µεταχείριση», έκδοση 1988 παρ.151, 
σελ.184 και επ., ΜΠρΑθ 156/2009, 2054/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επίσης η περί 
ασφαλιστικών µέτρων απόφαση δεν αποστερεί το διάδικο από τη δίκαιη εκδίκαση της 
υπόθεσης, εντός των πλαισίων και µε τις εγγυήσεις της τακτικής διαγνωστικής 
διαδικασίας, αφού σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 695 ΚΠολ∆, έχει προσωρινή 
µόνο ισχύ και δεν επηρεάζει την κυρία υπόθεση (ΜΠρΘεσ 29460/1996 Αρµ 
1997.677).  
Άλλωστε, µετά την δια του άρθρου 32 παρ. 4 Ν. 2172/1993 κατάργηση της διατάξεως 
της παραγράφου 6 του άρθρου 692 ΚΠολ∆ (που είχε προστεθεί µε το άρθρο 23 Ν. 
1941/1991), η οποία απαγόρευε την ικανοποίηση αιτήµατος αποδοχής από τον 
εργοδότη των υπηρεσιών του εργαζοµένου µε ασφαλιστικά µέτρα, επιτράπηκε ήδη να 
διαταχθεί ως ασφαλιστικό µέτρο η προσωρινή αποδοχή από τον εργοδότη των 
υπηρεσιών του εργαζοµένου. ∆ηµιουργήθηκε δηλαδή ισχυρό νοµοθετικό έρεισµα 
υπέρ της άποψης ότι η υποχρέωση του εργοδότη να εξακολουθήσει να αποδέχεται 
προσωρινά την εργασία εκείνου που πιθανολογείται ότι ακύρως απολύθηκε δε 
συνιστά ικανοποίηση του δικαιώµατος του εργαζοµένου για την κύρια υπόθεση, διότι 
διαφορετικά δε θα υπήρχε λόγος να καταργηθεί η πιο πάνω απαγορευτική του εν 
λόγω µέτρου διάταξη. Τέλος η προσωρινή ρύθµιση κατάστασης επιτρέπει να 
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διατηρηθεί ζωντανή η υπηρεσιακή κατάσταση του µισθωτού µέχρι να εκδοθεί 
απόφαση επί της κυρίας δίκης, χωρίς να δηµιουργείται αµετάκλητη κατάσταση, 
καθώς η κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων εκδιδοµένη απόφαση είναι 
προσωρινής ισχύος και βραχύβια και δεν επηρεάζει την έκβαση της κυρίας υπόθεσης 
(ΑΠ 1497/2000, ΜΠρΘεσ 21763/2005, ΜΠρΑθ 1082, 1083/2004). Η λύση αυτή 
αρµόζει τόσο στην προστασία που παρέχει το ουσιαστικό δίκαιο και µάλιστα το 
Σύνταγµα στην προσωπικότητα και στο δικαίωµα εργασίας του µισθωτού, όσο και 
στην έννοια των ασφαλιστικών µέτρων, χωρίς να πρέπει να τίθεται µε δικαστική 
απόφαση σε χειρότερη µοίρα το ένα από τα υποκείµενα της εργασιακής σχέσης και 
της δίκης, διότι τούτο επίσης προσκρούει στο Σύνταγµα και στις γενικές αρχές του 
δικαίου, που σε δεδοµένο δηµοκρατικό πολίτευµα έχουν ταχθεί για την προστασία 
και εξισορρόπηση των αµοιβαίων συµφερόντων (βλ. Αλ. Μητρόπουλου: «Η 
απαγόρευση των ασφαλιστικών µέτρων στις εργατικές διαφορές» ΕΕ∆ 50, σελ.673 
επ.). Περαιτέρω, µε την υποπαράγραφο Ζ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/ 2012 
(ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/ 2012 και του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (όπως 
αντικαταστάθηκε από την από 19-11-2012 ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 229/19-11-2012 και την 
από 4-12-201 ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 237/5-12-2012) προβλέπεται ότι «1.1. Από την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι θέσεις στις υπηρεσίες ή στους 
φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της υποπαραγράφου Ζ.1.1., οι οποίες 
απαριθµούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι θέσεις της 
κατηγορίας ∆Ε των ειδικοτήτων ∆ιοικητικού, ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ∆ιοικητικού 
- Οικονοµικού και ∆ιοικητικών Γραµµατέων των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί µε διαγωνισµό ή 
µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια υπό 
τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται 
µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθµός των 
υπαλλήλων αυτών: αα) είναι ίσος ή µεγαλύτερος των δέκα (10) ανά υπηρεσία ή 
φορέα και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό µικρότερο του 25% του συνολικού αριθµού των 
υπαλλήλων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών των ως άνω κλάδων και 
ειδικοτήτων και του 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετούν 
στην οικεία υπηρεσία ή φορέα. Στο συνολικό αριθµό των υπαλλήλων της υπηρεσίας 
ή του φορέα που λαµβάνεται ως µέγεθος αναφοράς υπολογίζονται οι µόνιµοι 
πολιτικοί υπάλληλοι, δηµόσιοι λειτουργοί και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθµίδας. 2. Οι 
υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται τίθενται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα 
µε την υποπαράγραφο Ζ.2. του παρόντος. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαµβάνει τους 
υπαλλήλους που υπάγονται στις περιπτώσεις η), θ), ι), ια) της παραγράφου 7 του 
άρθρου 37 του Ν. 3988/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 34 του Ν. 4024/2011, καθώς και τους υπαλλήλους των οποίων ο σύζυγος 
τίθεται σε διαθεσιµότητα κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου. Από την εφαρµογή της 
διάταξης αυτής εξαιρούνται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο 
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, τα νοσοκοµεία και η Γενική 
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Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 
και Αθλητισµού». Σύµφωνα δε µε την παράγραφο Ζ.2. του Ν. 4093/ 2012, «1. 
Μόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.∆.∆. και 
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε 
διαθεσιµότητα. Αν καταργούνται ορισµένες µόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι 
υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιµότητα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις (άρθρο 154 παρ.2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ.2 Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί µπορεί 
κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητάς τους: α) Να µετατάσσονται εκουσίως, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ.4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ.4 
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να µετατάσσονται 
υποχρεωτικά ή να µεταφέρονται µε µεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούµενης 
υποπαραγράφου για το συµφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Με την έκδοση της πράξης 
µετάταξης ή µεταφοράς και µεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το 
καθεστώς της διαθεσιµότητας. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών 
αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε 
φορέα του δηµόσιου τοµέα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 4024/2011. Οι 
πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Σε περίπτωση µη 
εµφάνισης του υπαλλήλου εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης 5 της 
προηγούµενης υποπαραγράφου. δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράµµατα 
επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. 2. Η διαθεσιµότητα της 
προηγούµενης περίπτωσης διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα 
τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 3. Οι ρυθµίσεις 
των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως και στους υπαλλήλους µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και στους υπαλλήλους των 
φορέων της υποπαραγράφου Ζ.1.1.β, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. 4. Η 
υπηρεσιακή σχέση των µόνιµων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς 
διαθεσιµότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
υπαλλήλων της περίπτωσης 3, εφόσον δεν µεταχθούν ή µεταφερθούν, λύεται µε τη 
λήξη του καθεστώτος της διαθεσιµότητας». Τέλος, κατά το άρθρο 5 της από 12-12-
2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 240/12-12-2012) «για την εφαρµογή της υποπαραγράφου Ζ4 της 
παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «µε διαγωνισµό 
ή µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια 
υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε ειδικές διαδικασίες επιλογής που 
περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» νοείται η 
πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις 
κατηγορίας ∆Ε ειδικοτήτων ∆ιοικητικού, ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού και ∆ιοικητικών Γραµµατέων, η οποία: α) εφόσον έλαβε χώρα προ της 
εφαρµογής του Ν. 2190/1994, έγινε µετά από δηµόσια προκήρυξη και γραπτό 
διαγωνισµό και β) εφόσον έλαβε χώρα µετά την εφαρµογή του Ν. 2190/1994, έγινε 
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µετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους 
οριστικούς πίνακες διοριστέων».  
- Όµως η πιο πάνω ρύθµιση που αποτελεί βλαπτική µεταβολή της εργασιακής τους 
σχέσης, προσβάλλει στον πυρήνα τους τα συνταγµατικά δικαιώµατα των αιτούντων 
και ειδικότερα, αυτά που έχουν θεσµοθετηθεί στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 22 παρ. 1 
εδ. α’, 25 παρ. 1 εδ. δ’ και παρ. 4 Σ, που επιβάλλουν το σεβασµό και την προστασία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ισότιµη συνεισφορά στα δηµόσια βάρη, την 
προστασία της εργασίας και παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας και της 
αξιοκρατίας, διότι: α) µεταβάλλει προς το χειρότερο τους όρους εργασίας αυτών, 
µειώνοντας αφενός κατά 25% τις αποδοχές τους και αφετέρου καθιστώντας αβέβαιο 
το µέλλον της ίδιας της εργασιακής τους σχέσης. Αυτό, διότι βάσιµα πιθανολογείται 
πως η διαθεσιµότητα θα επιφέρει την οριστική απώλεια της θέσης εργασίας αυτών, 
δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, αν οι αιτούντες δε 
µεταταχθούν ή δε µεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία ή φορέα – πολύ πιθανό µε τα 
σηµερινά δεδοµένα – η εργασιακή τους σχέση θα λήξει µε το τέλος της 
διαθεσιµότητας. Η µεταβολή αυτή της εργασιακής σχέσης των αιτούντων είναι 
αναιτιολόγητη, καθόσον δεν πιθανολογήθηκε ότι αποτελούν πλεονάζον προσωπικό, 
αντίθετα, είναι απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία του καθ’ ου, ενόψει και της 
αποχώρησης υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, το οποίο (καθ’ ου) µε το µε αριθµό 
19875/31-12-2012 έγγραφό του ζητεί την ενίσχυσή του µε δύο υπαλλήλους του 
κλάδου ∆Ε διοικητικών γραµµατέων. β) οι αιτούντες τίθενται σε διαθεσιµότητα µε 
µοναδικό κριτήριο την κατηγορία και τον κλάδο που υπηρετούν, χωρίς επαρκή 
αιτιολογία για ποιο λόγο επιφυλάσσεται διαφορετική µεταχείριση σε άλλους 
εργαζόµενους της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου, κατά παράβαση της αρχής 
της µη διάκρισης. Μάλιστα το κριτήριο που χρησιµοποιείται, δηλαδή ότι για την 
πρόσληψή τους δεν τηρήθηκε η διαγνωστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, είναι παντελώς 
προσχηµατικό, καθόσον ως προς τον πρώτο τηρήθηκε η σχετική διαδικασία του 
ΑΣΕΠ που ίσχυε για την πρόσληψή του και ως προς τη δεύτερη, αυτή προσλήφθηκε 
δυνάµει δηµόσιας προκήρυξης µε σύµβαση έργου από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, συνέχισε να 
εργάζεται µε διαδοχικές συµβάσεις έργου και ο χαρακτηρισµός της σχέσης της ως 
αορίστου χρόνου έγινε µε τα κριτήρια που έθετε ο νόµος. γ) όµως ακόµη και αν 
υποτεθεί ότι οι αιτούντες αποτελούν πλεονάζον προσωπικό, τέθηκαν σε 
διαθεσιµότητα χωρίς να προηγηθεί αντικειµενική και αξιοκρατική διαδικασία 
αξιολόγησής τους, αντιµετωπιζόµενοι από το νοµοθέτη µε τον ίδιο τρόπο οι ικανοί 
και ευσυνείδητοι υπάλληλοι µε τους ανεπαρκείς. δ) προσβάλλει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, καθόσον ανεξάρτητα από την προσφορότητα και την 
αποτελεσµατικότητα του µέτρου, ανατρέπεται άρδην η ζωή των αιτούντων και 
τίθεται στο περιθώριο ο άνθρωπος µετατρεπόµενος ως µέσο για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου σκοπού της περιστολής των κρατικών δαπανών. Προσβάλλεται 
βάναυσα λοιπόν η προσωπικότητα των αιτούντων, καθόσον αποµακρύνονται κατ’ 
ουσία από τη θέση εργασίας τους και τους αποστερείται το δικαίωµα να εργαστούν. 
Εξάλλου η καταβολή του 75% των αποδοχών των αιτούντων, που ούτως ή άλλως υπό 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης έχουν ήδη υποστεί δραµατικές µειώσεις, σε 
συνδυασµό µε την αλλεπάλληλη επιβολή νέων φόρων και «εισφορών», έχει ως 
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συνέπεια τη διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ίδιων και των 
οικογενειών τους, η οποία έχει τεθεί ως συνταγµατικό όριο των µειώσεων των µισθών 
(βλ. ΟλΣτΕ 668/2012, σκέψη 35, ΟλΣτΕ 1285/2012, σκέψη 16) και επιβάλλεται από 
το άρθρο 4 παρ.1 του Μέρους ΙΙ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε 
µε το Ν. 1426/1984 και κατά το άρθρο 28 παρ.1 Σ υπερισχύει κάθε αντίθετης 
διάταξης νόµου, που αναγνωρίζει το δικαίωµα των εργαζοµένων για αµοιβή αρκετή 
να εξασφαλίζει σ’ αυτούς και τις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 
ε) εκτός των µειώσεων του εισοδήµατός τους που έχουν υποστεί ήδη οι αιτούντες, 
όπως όλοι οι µισθωτοί, και των άµεσων, έµµεσων φόρων και «εισφορών», που έχουν 
επιβληθεί, τους επιβλήθηκε επιπλέον και το ειδικό µέτρο της διαθεσιµότητας, µε 
συνέπεια πέραν της αρχικής µείωσης των εισοδηµάτων τους, να υφίστανται 
περαιτέρω µείωση των µισθών τους κατά 25%, η σωρευτική δε αυτή επιβάρυνση 
είναι προφανώς δυσανάλογη σε βάρος τους, µε µοναδικό κριτήριο την ειδικότητα και 
το αντικείµενο της εργασίας τους και αντίκειται επιπλέον στην αρχή της 
αναλογικότητας, καθόσον ο νοµοθέτης µπορεί κατ’ αρχή να επιβάλλει στους πολίτες 
επιβαρύνσεις για την αντιµετώπιση επείγουσας ανάγκης ή κατάστασης κρίσης προς 
εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, µε την προϋπόθεση 
αυτές να κατανέµονται ισότιµα και ανάλογα µε τις δυνάµεις αυτών και µε την τήρηση 
των προσφορών της αναγκαιότητας και της προσφορότητας έτσι ώστε να µην 
επιβαρύνουν δυσανάλογα ορισµένες κατηγορίες πολιτών (βλ. σχετ. γνωµοδότηση των 
Κ. Χρυσόγονου και Α. Καϊδατζή για τη συνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 – 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»). Σύµφωνα µε τα παραπάνω 
πιθανολογήθηκε ότι η µείωση των αποδοχών των αιτούντων έχει ως συνέπεια τη 
διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών και των οικογενειών τους και ότι η 
αποξένωση από τις θέσεις εργασίας τους θα οδηγήσει σε τετελεσµένες και µη 
αναστρέψιµες καταστάσεις. Ακολούθως, συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για την 
προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης µε την από το καθ’ ου αποδοχή των υπηρεσιών 
των αιτούντων µε τους ίδιους όρους που αυτοί παρείχαν πριν τεθούν σε 
διαθεσιµότητα, µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής, που 
υποχρεούνται να ασκήσουν, κατ’ άρθρο 693 παρ.1 ΚΠολ∆, εντός προθεσµίας τριάντα 
ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας. Πρέπει επίσης να καταδικαστεί το καθ’ ου 
σε χρηµατική ποινή 100 ευρώ για κάθε ηµέρα που δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες 
καθενός από τους αιτούντες. Εποµένως, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως 
ουσία βάσιµη και το καθ’ ου να καταδικαστεί στην πληρωµή των δικαστικών εξόδων 
των αιτούντων, που παραστάθηκαν µε την ίδια δικηγόρο (άρθρο 176 ΚΠολ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 664, 693, 692, 731, 732, 946,  
Νόµοι: 2190/1994,  
Νόµοι: 2839/2000, άρθ. 17, 
Νόµοι: 4024/2011, άρθ. 5,  
Νόµοι: 4093/2012,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Ασφαλιστικά µέτρα - Συντηρητική κατάσχεση 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1491 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Συντηρητική κατάσχεση. Στοιχεία αίτησης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 682 παρ.1 του ΚΠολ∆, απαραίτητη 
προϋπόθεση προκειµένου να διαταχθεί το ασφαλιστικό µέτρο της συντηρητικής 
κατάσχεσης και να ασφαλιστεί χρηµατική απαίτηση είναι να συντρέχει επικείµενος 
κίνδυνος. Ως επικείµενος κίνδυνος νοείται η πιθανολόγηση ότι επίκειται προσεχής 
αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι 
αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αιτών 
δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο µετά τον τερµατισµό της διαγνωστικής 
δίκης. Έτσι, η ελαττωµένη περιουσιακή κατάσταση του καθ' ού δεν αρκεί για να 
δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού µέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης. 
Εξάλλου, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί επικείµενο κίνδυνο ή επείγουσα 
περίπτωση πιθανή µεταβολή στο µέλλον της περιουσιακής κατάστασης κάποιου 
προσώπου, διότι µε τέτοια εκδοχή θα δικαιολογείτο η λήψη ασφαλιστικών µέτρων 
και µάλιστα µε τη µορφή της συντηρητικής κατάσχεσης σε κάθε εκκρεµή αγωγή, 
ενόψει της ενδεχόµενης κατά την κοινή πείρα και λογική, µεταβολής ή ελαττώσεως 
της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου. Απαιτώντας συνεπώς ο νόµος επικείµενο 
κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης 
έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, που δικαιολογείται από τη συνδροµή 
παρόντων πραγµατικών περιστατικών κάποιου συγκεκριµένου κινδύνου µαταίωσης 
της απαίτησης ή επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγµής, η οποία είναι 
πιεστική και ανεπίδεκτη αναβολής και απαιτεί άµεση ρύθµιση, ώστε να αποφευχθεί η 
δηµιουργία ανεπανόρθωτων ή δύσκολα αναστρέψιµων καταστάσεων (βλ. ΜονΠρΘεσ 
16703/2005, ΜΠρΑθ 449/2004, ΜΠρΠειρ 1248/1999 ΕΜετ∆ 1999.337, ΜΠρΑθ 
3066/99 ∆ 30.521, ΜΠρΑθ 34339/98 ∆ΕΕ 1999.494, ΜΠρΑθ 11631/1998 ∆ΕΝ 
54.1506, ΜΠρΑθ 12451/1997 ΝοΒ 45.1150, ΜΠρΑθ 31951/1996 Αρµ 51.1499, 
ΜΠρΑθ 31965/95 ΑρχΝ 48.690, ΜΠρΠειρ 232/95 ∆ 26.595, ΜΠρΘεσ 14413/1994 
ΑρχΝ ΜΖ.751, ΜΠρΑθ 22493/94 Ελ∆νη 37.707, ΜΠρΑθ 23867/1993 ΝοΒ 42.233, 
ΜΠρΑθ 8650/91 ΝοΒ 1992.304, ΜΠρΧαλκ 686/91 ∆ 23.262). Πρέπει συνεπώς στην 
αίτηση περί συντηρητικής κατασχέσεως να αναφέρονται συνοπτικά, έκτος από τα 
πραγµατικά περιστατικά που πιθανολογούν το δικαίωµα για την εξασφάλιση ή 
διατήρηση του οποίου ζητείται το ασφαλιστικό µέτρο και ο επικείµενος κίνδυνος ή η 
επείγουσα περίπτωση που δικαιολογούν τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων, κατ' 
εξαίρεση του κανόνα, κατά τον οποίο εξαναγκαστικά µέτρα κατά κάποιου προσώπου 
ή της περιουσίας του διατάσσονται και λαµβάνονται µόνο µετά την οριστική και 
τελεσίδικη διάγνωση της απαίτησης και υπό τις εγγυήσεις και διατυπώσεις της 
τακτικής διαδικασίας. Αν δεν αναφέρονται στην αίτηση, έστω και συνοπτικά τα 
πιθανολογούντα τη συνδροµή του επικειµένου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης 
πραγµατικά περιστατικά αυτή είναι αόριστη (ΜΠρωτΑθ 4705/2007, ΜονΠρΑθ 
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7810/2003, ΜΠρΑθ 7533/2000, ΜΠρωτΑθ 3066/1999, ΜΠρΑθ 31951/1996, 
ΜΠρΚω 349/1988, ΜΠρΑθ 12407/1985) και εξ αυτού του λόγου απορριπτέα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 682, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆εδικασµένο - ∆εδικασµένο σε περίπτωση µεταβολών του νοµοθετικού 
καθεστώτος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 676 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο σε περίπτωση µεταβολής του νοµικού καθεστώτος που διέπει την 
έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες που απορρέουν από αυτή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι από 
τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασµένο και όταν το αντικείµενο της νέας δίκης 
που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης 
που προηγήθηκε, έχει όµως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος 
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συµβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να 
κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νοµικό ζήτηµα µε αυτό που κρίθηκε 
στη προηγούµενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, αν κατά τον κρίσιµο για την 
µεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει µεταβολή του νοµικού καθεστώτος που διέπει 
την έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες που απορρέουν από αυτή, αφού δεν 
υπάρχει τότε η απαιτούµενη για την ενεργοποίηση του δεδικασµένου ταυτότητα 
νοµικής αιτίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσεως, από την 
οποία πηγάζουν περισσότερες έννοµες συνέπειες, όπως είναι η σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, στην οποία η απασχόληση του µισθωτού θεµελιώνει ποικίλες αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόµους, συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή 
διαιτητικές αποφάσεις, το δεδικασµένο των αποφάσεων που κρίνουν επί µέρους 
αξιώσεις του µισθωτού, ως έννοµες συνέπειες της εν λόγω διαρκούς έννοµης 
σχέσεως, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον 
κρίσιµο χρόνο, θα παραµείνει αναλλοίωτο και στο µέλλον.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Καταψηφιστική, αναγνωριστική και διαπλαστική απόφαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1471 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα ακινήτου. ∆εδικασµένο απ' την τελεσίδικη απόφαση. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου.  
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- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 Κ.Πολ.∆., η 
τελεσίδικη απόφαση αποτελεί δεδικασµένο, που δεν επιτρέπει να αµφισβητηθεί και 
να καταστεί αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική 
σχέση από την οποία αυτό έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε 
την έννοια ότι το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ανακύπτει εξ αφορµής άλλης δίκης, 
είτε ως κύριο είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, το δικαίωµα που κρίθηκε µε τελεσίδικη 
απόφαση, οφείλει να θέσει ως βάση της αποφάσεώς του το δεδικασµένο που 
προκύπτει από την απόφαση αυτή, λαµβάνοντάς το ως αµάχητη αλήθεια, όσο και 
αρνητικά, µε την έννοια ότι απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής για το ίδιο 
δικαίωµα, για την ύπαρξη ή µη του οποίου υπάρχει δεδικασµένο. Το δεδικασµένο 
αυτό εκτείνεται στο ουσιαστικό ζήτηµα που κρίθηκε, αν η απόφαση έκρινε οριστικά 
για έννοµη σχέση που προεβλήθη µε αγωγή, ανταγωγή, κυρία παρέµβαση ή ένσταση 
συµψηφισµού, έννοµη δε σχέση, κατά την έννοια των άνω διατάξεων, είναι το 
σύνολο των εννόµων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσιδίκως, όχι δε και τα γενεσιουργά 
ή αποσβεστικά των τελεσιδίκως κριθέντων εννόµων συνεπειών περιστατικά. 
∆εδικασµένο παράγεται και από τελεσίδικη απόφαση που εκδίδεται επί 
αναγνωριστικής αγωγής, αφού και στην περίπτωση αυτή τέµνει την διαφορά, όπως 
και στην περίπτωση της καταψηφιστικής αγωγής, η έκταση δέ αυτού προσδιορίζεται 
από το περιεχόµενο του αιτήµατος που απευθύνθηκε προς το δικαστήριο (ΟλΑΠ 
959/1985).  
- Εάν µε την τελεσίδικη απόφαση έχει αναγνωρισθεί η κυριότητα του ενάγοντος σε 
ορισµένο ακίνητο, παράγεται δεδικασµένο, που εµποδίζει την έρευνα της υπάρξεως 
κυριότητος σε µεταγενέστερη δίκη µε αίτηµα την απόδοση του ιδίου ακινήτου ή 
τµήµατος αυτού, καθόσον καλύπτει την ιστορική και νοµική αιτία της νέας αγωγής 
ως προς το ζήτηµα της κυριότητος και δεν επιτρέπεται η εκ νέου έρευνα του τρόπου, 
µε τον οποίο αυτή αποκτήθηκε. Ταυτότητα αντικειµένου της δίκης υπάρχει και στην 
περίπτωση κατά την οποία µε την προηγουµένη τελεσίδικη απόφαση ο ενάγων 
ανεγνωρίσθη έναντι του εναγοµένου κύριος ή φορέας άλλου εµπραγµάτου 
δικαιώµατος επί µείζονος εδαφικής εκτάσεως, ενώ µε την δεύτερη διεκδικητική 
αγωγή κατά του ίδιου εναγοµένου ή των διαδόχων του διώκεται η απόδοση εδαφικού 
τµήµατος, περιλαµβανοµένου στην µείζονα αυτή έκταση. Τούτο δε διότι σ το 
τελεσιδίκως αναγνωρισθέν εµπράγµατο δικαίωµα κυριότητος επί του όλου ακινήτου, 
κατα νοµική και λογική αναγκαιότητα, περιλαµβάνεται και οποιοδήποτε εδαφικό 
τµήµα, εµπίπτον στην µείζονα έκαταση, εντεύθεν δε το αντικείµενο του 
δεδικασµένου από την προηγουµένη δίκη είναι νοµικώς και λογικώς ασυµβίβαστο 
προς εκείνο της δευτέρας δίκης. Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι το 
δεδικασµένο, ως προς τα υποκειµενικά του όρια, αναπτύσσει την νοµική ενέργεια, µε 
την µορφή της δεσµευτικότητος των τελεσιδίκως κριθέντων ζητηµάτων, µόνο µεταξύ 
των διαδίκων που ήσαν διάδικοι στη δίκη επί της οποίας εξεδόθη η τελεσίδικη 
απόφαση και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή 
κατά την διάρκεια της δίκης ή µετά το πέρας αυτής.  
- Κατά το πρώτο µέρος της διατάξεως του άρθρου 559 αριθµ. 16 ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο, το οποίο προέβη αυτεπαγγέλτως ή κατά 
πρόταση κάποιου από τους διαδίκους σε έρευνα για την συνδροµή ή όχι των 
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προϋποθέσεων του δεδικασµένου, κατά παράβαση του νόµου εδέχθη ότι υπάρχει ή 
ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας τόσο για το αν τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά 
συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου και για το εάν αυτό έχει την έκταση και τα 
αποτελέσµατα, τα οποία προσέδωσε σ' αυτό το δικαστήριο της ουσίας, όσο και η 
κρίση για την συνδροµή ή µη των κατά το άρθρο 324 ΚΠολ∆ προϋποθέσεων του 
δεδικασµένου, εφόσον η κρίση αυτή στηρίζεται σε διαδικαστικά έγγραφα, όπως είναι 
η αγωγή και οι δικαστικές αποφάσεις, η εκτίµηση του περιεχοµένου των οποίων, 
κατά το άρθρο 561 παρ.2 του ιδίου Κώδικος, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Τότε 
µόνον η κρίση αυτή δεν υπόκειται σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ. 1 του ιδίου 
Κώδικος, στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, όταν στηρίχθηκε σε άλλα µη διαδικαστικά 
έγγραφα και αποδεικτικά εν γένει µέσα, εφόσον στην περίπτωση αυτή πρόκειται για 
µη δυναµένη να ελεγχθεί αναιρετικώς εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων από το 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 494/1984).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" δε κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΟλΑΠ 3/1997). Συνεπώς δεν είναι πράγµατα µε την πιο πάνω έννοια, 
η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανακοπής κ.λ.π. ή τα επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984), ενώ αντιθέτως, 
αποτελούν "πράγµατα" οι λόγοι εφέσεως και αντεφέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι 
εφέσεως (ΟλΑΠ 11/1996). ∆εν στοιχειοθετείται, όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως, 
εάν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό η ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 11 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, εκτός 
άλλων περιπτώσεων, και άν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού πρέπει το 
αποδεικτικό µέσο να είναι πρόσφορο προς άµεση ή έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη 
γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, δηλαδή που επιδρά στο διατακτικό, 
παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 
1190/1982).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθµ. 20 προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως της 
παραµορφώσεως εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας, υποπίπτον σε 
σφάλµα περί την ανάγνωση, αποδίδει στο έγγραφο περιεχόµενο καταδήλως 
διαφορετικό από το αληθινό και καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα. Περαιτέρω, ως έγγραφα, η παραµόρφωση του περιεχοµένου των 
οποίων θεµελιώνει τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως, νοούνται αυτά που προβλέπονται 
ως αποδεικτικά µέσα στα άρθρα 339 και 432 του Κ.Πολ.∆. και συνεπώς δεν 
θεωρούνται ως έγγραφα µε την εν λόγω έννοια τα διαδικαστικά, τα οποία 
παραδεκτώς επισκοπούνται από τον Άρειο Πάγο, κατά το άρθρο 561 παρ. 2 
Κ.Πολ.∆., στα οποία περιλαµβάνεται και η προηγούµενη τελεσίδικη απόφαση, από το 
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περιεχόµενο της οποίας το δικαστήριο της ουσίας συνήγαγε την κρίση του περί της 
υπάρξεως ή µη στην ένδικη διαφορά δεδικασµένου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 16, 559 
αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Όρια δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2499 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. Σύγκρουση δεδικασµένων. 
- Από τα άρθρα 321, 322 και 324 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το δεδικασµένο που 
παράγεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία ενδέχεται να είναι άδικη ή 
ακόµα και εσφαλµένη (ΟλΑΠ 1/2005 Ελ∆νη 46.377, ΑΠ 386/2000 Ελ∆νη 41.1312), 
καλύπτει ως ενιαίο σύνολο, ολόκληρο το δικανικό συλλογισµό βάσει του οποίου το 
∆ικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση της υπάρξεως ή όχι της επίδικης έννοµης 
σχέσης. Συγκεκριµένα, δεδικασµένο παράγεται µεταξύ των ιδίων προσώπων, µε την 
ίδια ιδιότητα, µόνον για το δικαίωµα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
αντικείµενο και για την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, υπό την έννοια των 
περιστατικών τα οποία ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της έννοµης σχέσης και του 
νοµικού χαρακτηρισµού που το ∆ικαστήριο προσέδωσε στα πραγµατικά περιστατικά, 
κατά την υπαγωγή τους στη σχετική διάταξη του νόµου. Επεκτείνεται όµως το 
δεδικασµένο τούτο και σε ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως, εφόσον 
αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου ζητήµατος, οπότε καταλαµβάνει και την 
κρίση που εξέφερε το αρµόδιο δικαστήριο για την έννοµη σχέση, εφόσον η κρίση 
αυτή ήταν αναγκαία για τη στήριξη του διατακτικού της αποφάσεως. Το δεδικασµένο 
τούτο επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος λειτουργεί και αυτοτελώς σε κάθε νέα δίκη, 
στην οποία ανακύπτει το συγκεκριµένο ζήτηµα είτε ως κύριο είτε ως προδικαστικό 
(ΑΠ 649/2005 Ελ∆νη 47.1015, ΑΠ 1940/1988 ΝοΒ 37.1039, ΕφΑθ 1179/1996 
Ελ∆νη 38.912). Εποµένως, δεδικασµένο από τελεσίδικη δικαστική απόφαση 
δηµιουργείται και όταν το αντικείµενο της δίκης που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων 
προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο που ζητήθηκε στη δίκη που προηγήθηκε, 
έχει ως αναγκαία όµως προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος που κρίθηκε στην 
προηγούµενη δίκη (ΟλΑΠ 1/2005 Ελ∆νη 46.377, ΑΠ 3/2003 ΕΕργ∆ 2003.1282, 
34/1992, ΑρχΝ Μ∆ 54, ΑΠ 839/ 2003, 531/2003, ΑΠ 133/1990 ∆ΕΝ 47.1148). Έτσι 
το δεδικασµένο που παράγεται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε σε 
προγενέστερη δίκη, εφόσον δεν επήλθε µεταβολή του νοµικού καθεστώτος που διέπει 
τη συγκεκριµένη έννοµη σχέση που κρίθηκε µε αυτή ή των πραγµατικών 
περιστατικών που αποτελούν προϋπόθεση της σχέσης αυτής, αποκλείει την 
αµφισβήτηση σε νεότερη δίκη της ίδιας έννοµης σχέσης, που αποτελεί τη βάση 
µεταγενέστερης επίδικης αξίωσης και λαµβάνεται υπόψη ως αµάχητη αλήθεια, που 
δεν µπορεί να ανατραπεί παρά µόνο µε την εξαφάνιση της απόφασης από την οποία 
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παράγεται, έπειτα από επιτυχή άσκηση των έκτακτων ενδίκων µέσων (ΟλΑΠ 1/2005, 
ΟλΑΠ 649/2005 ό.π.). Ειδικότερα, η εκδοθείσα τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί 
αγωγής του εναγοµένου µε την οποία αξιώνει από τον εργοδότη του, που έχει 
καταστεί υπερήµερος περί την αποδοχή της εργασίας του, µισθούς υπερηµερίας και 
επιδόµατα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, παράγει δεδικασµένο σε νέα αγωγή 
αυτού, µε την οποία αξιώνει από τον ίδιο εργοδότη, που εξακολουθεί να αρνείται να 
τον απασχολήσει, µισθούς υπερηµερίας και επιδόµατα για µεταγενέστερο χρονικό 
διάστηµα, τόσο για την ύπαρξη της έννοµης σχέσης, δηλαδή τη σχέση εργασίας, όσο 
και για την περιέλευση του εναγοµένου εργοδότη σε κατάσταση υπερηµερίας και για 
τις έννοµες συνέπειες αυτής, δηλαδή την υποχρέωση καταβολής µισθών υπερηµερίας 
που διαγνώστηκαν τελεσίδικα µε την απόφαση που εκδόθηκε επί της προηγούµενης 
αγωγής του εργαζοµένου, αφού τα παραπάνω, ως αναγκαίες προϋποθέσεις (νοµική 
και ιστορική αιτία) για τη θεµελίωση της µεταγενέστερης αξίωσης του εργαζοµένου, 
αποτελούν προδικαστικά ζητήµατα στη νέα δίκη (ΟλΑΠ 1/2005, ΑΠ 649/2005, ΑΠ 
1430/2004 όπ.π., ΑΠ 790/2004 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 135/1990 ΕΕργ∆ 49, 866 µε σχολιασµό 
Ληξουριώτη, Ντάσιος Εργατικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο 2η έκδοση 632, 641). Τέλος, από 
τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 544 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν για την 
αυτή έννοµη σχέση εκδόθηκαν δύο ή περισσότερες αντιφάσκουσες αποφάσεις που 
παράγουν δεδικασµένο µεταξύ των ίδιων προσώπων, αν δεν χωρεί κατ΄ αυτών 
αναίρεση ή αναψηλάφηση, δεν καθίστανται ανενεργείς, αλλά ισχύει το δεδικασµένο 
εκείνο που προέρχεται από τη νεότερη κατ΄ έκδοση απόφαση (ΑΠ 1385/1998 Ελ∆νη 
40.87). Ο αντίθετος, όµως, κανόνας προκύπτει: α) από τη διάταξη του άρθρου 549 
παρ. 2 ΚΠολ∆, κατά την οποία αν η αναψηλάφηση έγινε δεκτή, επειδή έχουν εκδοθεί 
αντιφατικές αποφάσεις, το ∆ικαστήριο εξαφανίζει την τελευταία απόφαση, οπότε 
παραµένει σε ισχύ το δεδικασµένο που προέρχεται από την παλαιότερη απόφαση, και 
β) από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆, κατά την οποία η απόφαση 
αναιρείται και όταν το ∆ικαστήριο, κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι δεν 
υπάρχει δεδικασµένο από παλαιότερη δικαστική απόφαση, οπότε γενοµένης δεκτής 
της αναιρέσεως παραµένει σε ισχύ το δεδικασµένο που προέρχεται από την 
παλαιότερη απόφαση (ΑΠ 1126/2005, µε την οποία παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια 
ως ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος, η σύγκρουση δεδικασµένου από αντιφατικές 
αποφάσεις). Από τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις προκύπτει ότι το δεδικασµένο ως 
νοµική επιταγή δεν αναπτύσσει αναδροµική ενέργεια επί αποφάσεων που εκδόθηκαν 
προηγουµένως, αλλά δεσµεύει τον µελλοντικό ∆ικαστή, αφενός µεν ως αρνητική 
διαδικαστική προϋπόθεση, ώστε να µην επιληφθεί µε υπόθεση για την οποία 
υφίσταται δεδικασµένο από προηγούµενη απόφαση, αφετέρου δε ως θετική, ώστε να 
µην αποφασίσει διαφορετικά από αυτή, άλλως πρόκειται για πληµµελή δικονοµική 
συµπεριφορά, αφού η δεύτερη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση της ως άνω 
νοµικής επιταγής (Σ. Σταµατόπουλος: Αντικειµενικά όρια και ειδικά ζητήµατα του 
δεδικασµένου, ∆. 19.248, Ν.Θ. Νίκας: Σύγκρουση δεδικασµένων, ∆. 23.602, Π. 
Αρβανιτάκη: Τα χρονικά όρια του δεδικασµένου: 1995, 22-25). Σύµφωνη µε τον 
προαναφερόµενο κανόνα είναι και η άποψη που αρχίζει να διαµορφώνεται στη 
Νοµολογία, κατά την οποία υπερισχύει το δεδικασµένο που πηγάζει από τη νεότερη 
απόφαση, όταν λόγω της εξέλιξης της διαδικασίας ύστερα από την οποία εκδόθηκε 
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δικαστική απόφαση, που κατέστη τελεσίδικη από τυπικούς λόγους, όπως η πάροδος 
άπρακτη της προθεσµίας ασκήσεως εφέσεως, η προγενέστερη αυτής δικαστική 
απόφαση που εκδόθηκε µετά την άσκηση εφέσεως και αιτήσεως αναιρέσεως, 
παρέχει, προφανώς, περισσότερα εχέγγυα ορθότητας, σε σχέση µε τη νεότερη 
απόφαση του Μονοµελούς ή του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, που εκδόθηκε κατά 
παράβαση της νοµικής επιταγής, περί δεσµεύσεως από προηγούµενο δεδικασµένο, 
οπότε πρέπει να υπερισχύει το παραγόµενο από την προγενέστερη κατά τα ως άνω 
απόφαση, ως παρέχον περισσότερες εγγυήσεις ορθής κρίσης, λόγω υποβολής στον 
έλεγχο του Εφετείου και του Αρείου Πάγου, αλλά και σύµφωνα µε την αρχή της 
κάθετης κατατµήσεως της λειτουργικής αρµοδιότητας των δικαστηρίων, ως συνέπεια 
της ιεραρχικής διαρθρώσεως αυτών (άρθρο 559, αριθ. 18 ΚΠολ∆, Π. Αρβανιτάκης: Η 
κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς µετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, 
έκδοση 2001, σελ. 24,192 και 202) και όχι το παραγόµενο από τη νεότερη απόφαση, 
η οποία κατέστη τελεσίδικη διότι δεν ασκήθηκε κατ΄ αυτής τακτικό ένδικο µέσο (∆. 
Κονδύλη: Το δεδικασµένον, σελ. 390, Σ. Κουσούλη: Τύχη δεδικασµένου αντιφατικών 
αποφάσεων ∆. 14, 571-575, ΕφΘεσ 1727/ 2003 Αρχ. 1169, ΕφΑθ 6464/1990 ∆. 
23.1076 και 1079 αντίστοιχα και υπ΄ αυτές σχόλιο Κ. Μπέη), λόγω παρόδου 
άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση του, η οποία άλλωστε ως δικονοµική 
συνέπεια έχει την έκπτωση από το σχετικό δικαίωµα (άρθρο 151 ΚΠολ∆) και όχι την 
εκµηδένιση της προηγούµενης τελεσίδικης απόφασης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 559 αριθ. 16, 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2011, σελίδα 183 
 
∆εδικασµένο - Όρια δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1416 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. Κατά παράβαση του νόµου αποδοχή από το δικαστήριο ότι υπάρχει ή 
ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Ορισµένο αναιρετικού λόγου για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι δεδικασµένο, δηλαδή δέσµευση από την αναγνωριζόµενη στην απόφαση έννοµη 
συνέπεια παράγεται από την τελεσιδικία της απόφασης ανεξάρτητα από το είδος της 
παρεχόµενης έννοµης προστασίας, δηλαδή τόσο από την καταψηφιστική, όσο και από 
την αναγνωριστική ή διαπλαστική απόφαση. Η ύπαρξη και η έκταση του 
δεδικασµένου προκύπτει από το περιεχόµενο της απόφασης και όχι από αυτό της 
αγωγής που κρίθηκε, έστω και αν το δικαστήριο δεν εξάντλησε το αντικείµενό της ή 
το υπερέβη ή αποµακρύνθηκε από αυτό, αφού δεδικασµένο παράγεται και από 
εσφαλµένη απόφαση (ΟλΑΠ 1/2005). Το δεδικασµένο αφορά το δικαίωµα, το οποίο 
είχε προβληθεί µε την αγωγή µε βάση τη συγκεκριµένη ιστορική αιτία και την 
συνακόλουθη νοµική αιτία των οποίων έγινε η επίκληση, δηλαδή, το ίδιο νοµικό 
γεγονός, το παραγωγικό, τροποποιητικό, καταργητικό ή αποσβεστικό κλπ. της 
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συγκεκριµένης έννοµης σχέσης. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 324 ΚΠολ∆, 
που ορίζει ότι το δεδικασµένο υπάρχει µεταξύ των ίδιων προσώπων µε την ίδια 
ιδιότητα µόνο για το δικαίωµα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
αντικείµενο και την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, προκύπτει, ότι το δεδικασµένο 
προϋποθέτει ταυτότητα αντικειµένου, στο οποίο αναφέρεται το κριθέν και υπό κρίση 
δικαίωµα, καθώς και ταυτότητα της ιστορικής και νοµικής αιτίας. Ιστορική αιτία είναι 
τα πραγµατικά περιστατικά επί των οποίων θεµελιώνεται η αγωγή, νοµική δε αιτία η 
διάταξη του νόµου από την οποία απορρέει το προστατευµένο δικαίωµα. Περαιτέρω, 
από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 225 παρ.1 και 2 και 325 αριθ.2 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η µεταβίβαση του αντικειµένου της δίκης κατά τη διάρκεια 
της εκκρεµοδικίας δεν επιφέρει µεταβολή στην έννοµη σχέση της δίκης αυτής, ο 
ειδικός δε διάδοχος του διαδίκου είτε µε βάση σύµβαση, είτε από το νόµο (άρθρα 
319, 488, 614, 858, 1298, 1490 παρ. 2 ΑΚ, 210 Ε.Ν.), είτε µε πολιτειακή βούληση 
(όπως λ.χ. µε κατακύρωση σε πλειστηριασµό), δεν αποκτά µεν την ιδιότητα του 
διαδίκου, δικαιούµενος να ασκήσει παρέµβαση (κύρια ή πρόσθετη, αφού ο νόµος δεν 
κάνει διάκριση), δεσµεύεται όµως από το δεδικασµένο που παράγεται από την 
τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε στη δίκη εκείνη. Επισηµαίνεται ότι η πρωτότυπη 
κτήση του δικαιώµατος δεν συνιστά "διαδοχή", γιατί το δικαίωµα του αποκτήσαντος 
δεν θεµελιώνεται στο δικαίωµα άλλου προσώπου. Εκείνος, εποµένως, που απέκτησε 
µε πρωτότυπη κτήση, δεν δεσµεύεται από το έναντι του προηγούµενου δικαιούχου 
δεδικασµένο.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 16 εδάφ. α' ΚΠολ∆, που ορίζει ότι λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει 
ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο, προκύπτει, ότι ο λόγος αυτός προϋποθέτει, ότι το 
δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση διαδίκου, ερεύνησε περί της συνδροµής 
των προϋποθέσεων του δεδικασµένου και, ακολούθως, δέχθηκε την ύπαρξη ή µη 
ύπαρξη αυτού.  
- Από τις διατάξεις 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 δυνατό να διαπιστωθεί αν και ποίο 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 περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη 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). Για το ορισµένο, επίσης, του λόγου της αναίρεσης σε περίπτωση 
παραβίασης περισσότερων της µιας διατάξεων πρέπει να εξειδικεύονται για καθεµιά 
απ'αυτές οι κρίσιµες ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου και το υπαγωγικό 
σφάλµα του τελευταίου. 
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- 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 'Αρειο 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 325, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 20, 
ΑΚ: 319, 488, 614, 858, 974, 1045, 1298, 1490, 
ΕµπΝ: 210, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆ιάδικοι - Ικανότητα διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1436 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ικανότητα διαδίκου. Ανήλικοι. Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως 
προς το βάρος της απόδειξης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 63 ΚΠολ∆ όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε 
δικαιοπραξία µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο µε το δικό του όνοµα, ενώ κατά 
τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα όσοι είναι ανίκανοι να 
παρίστανται στο δικαστήριο µε το δικό τους όνοµα εκπροσωπούνται από τους 
νόµιµους αντιπροσώπους τους. Ικανός για κάθε δικαιοπραξία, σύµφωνα µε το άρθρο 
127 ΑΚ, είναι όποιος έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (ενήλικος). Άρα 
ο ανήλικος δεν έχει δικαίωµα να παρίσταται µε το δικό του όνοµα στο δικαστήριο, 
αλλά εκπροσωπείται σ' αυτό από τους δύο γενείς του, οι οποίοι από κοινού ασκούν τη 
γονική µέριµνά του (άρθρ. 1510 ΑΚ). ∆ιάδικος όµως είναι το ανήλικο τέκνο και όχι 
οι γονείς του, οι οποίοι απλώς αναπληρώνουν την έλλειψη ικανότητας του τέκνου να 
παρίσταται το ίδιο στο δικαστήριο µε το δικό του όνοµα. Κατά συνέπεια, σε δίκη µε 
διάδικο ανήλικο τέκνο που δεν έχει περατωθεί, µετά την ενηλικίωσή του, οπότε αυτό 
καθίσταται ικανό για κάθε δικαιοπραξία, εποµένως και για να υπερασπίζεται τα 
δίκαιά του, παύει αυτοδικαίως η αντιπροσωπευτική εξουσία του νόµιµου 
αντιπροσώπου του και στο εξής, χωρίς να µεσολαβήσει διακοπή της δίκης κατά τα 
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άρθρα 286 επ. ΚΠολ∆, συνεχίζεται πλέον η διαδικασία µε τη συµµετοχή στη δίκη του 
τέκνου που ενηλικιώθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆ ως εσφαλµένη εφαρµογή των 
ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης, που θεµελιώνει λόγο αναίρεσης, 
νοείται η παρά τους ορισµούς του άρθρου 338 ΚΠολ∆ κατανοµή του (υποκειµενικού) 
βάρους απόδειξης, που προϋποθέτει την έκδοση παρεµπίπτουσας απόφασης περί 
αποδείξεως. Τέτοια απόφαση δεν εκδίδεται, µετά την κατάργηση του άρθρου 341 
ΚΠολ∆ µε το άρθρο 5 του ν. 2195/2001, από τα δικαστήρια της ουσίας, ενώπιον των 
οποίων, σύµφωνα µε το άρθρο 270 παρ. 7 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 12 του ν. 2915/2001 και τυγχάνει εφαρµογής και στη δευτεροβάθµια δίκη 
(άρθρο 524 § 1 ΚΠολ∆), η οριστική απόφαση εκδίδεται µε βάση τα αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι έχουν προσκοµίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί στο 
ακροατήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 127, 1510, 
ΚΠολ∆: 63, 64, 559 αριθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆ιάδικοι - Ικανότητα διαδίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1130 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ικανότητα διαδίκου. Θάνατος διαδίκου. Επίδοση κλήσης. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 62 του ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να είναι 
υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. 
Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του 
ΑΚ, συνάγεται ότι ικανότητα διαδίκου έχει κάθε άνθρωπος από της γεννήσεώς του 
και µέχρι του θανάτου του. Εκ τούτων, εν όψει και της διατάξεως του άρθρου 556§1 
του ΚΠολ∆, παρέπεται ότι αναίρεση, η οποία ασκήθηκε επ' ονόµατι προσώπου που 
έχει αποβιώσει κατά το χρόνο της ασκήσεώς της είναι άκυρη, για έλλειψη 
απαραίτητης διαδικαστικής προϋποθέσεως, η ακυρότητα δε αυτή λαµβάνεται υπ' όψη 
και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 104, 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1-3 
του ΚΠολ∆ ορίζονται, αντίστοιχα, τα εξής: α) Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, β) η πληρεξουσιότητα 
δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση, που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις 
δίκες εκείνου, που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει και τα ονόµατα των 
πληρεξουσίων, γ) για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη 
συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη 
συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν δεν υπάρχει 
κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει 
προηγουµένως. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης την 
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έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβαση της, δ) αν ο αναιρεσείων 
επισπεύδει τη συζήτηση, η κλήση συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του 
δικογράφου, που έχει κατατεθεί και επιδίδεται µε επιµέλεια του στους αντιδίκους, ε) 
αν ο διάδικος, που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δεν 
λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση 
σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη 
συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτήν µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν κλητεύθηκε νόµιµα 
και εµπρόθεσµα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν 
επιδόθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση 
και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση. Στην αντίθετη 
περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου, που έχει κλητευθεί. 
Αν µετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος 
από αυτούς η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. Από το συνδυασµό των 
ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι σε περίπτωση περισσότερων αναιρεσειόντων, οι 
οποίοι επισπεύδουν τη συζήτηση της αναίρεσης, αν κάποιος από αυτούς απουσιάζει 
κατά τη συζήτηση, τότε, για να είναι παραδεκτή η συζήτηση, πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι ο απών αναιρεσείων είχε παράσχει στον φερόµενο ως πληρεξούσιο 
δικηγόρο, µέσω του οποίου επέσπευσε και ο ίδιος τη συζήτηση, την προς τούτο 
απαιτούµενη πληρεξουσιότητα, την ύπαρξη της οποίας ερευνά αυτεπαγγέλτως ο 
Άρειος Πάγος, ή ότι είχε κλητευθεί για τη συζήτηση της αναίρεσης από τον 
αναιρεσίβλητο ή τους νόµιµα παριστάµενους λοιπούς αναιρεσείοντες. Εάν δε η 
υπόθεση επαναφέρεται προς συζήτηση µε κλήση δεν αρκεί η επίδοση σ' αυτόν µόνο 
της κλήσης, αλλά απαιτείται επίδοση και αντιγράφου του δικογράφου της αίτησης 
αναίρεσης, εφόσον και πάλι δεν αποδεικνύεται η χορήγηση από αυτόν 
πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο που υπογράφει το αναιρετήριο και ως πληρεξούσιος 
δικηγόρος του. ∆ιαφορετικά, η κλήση µε βάση της οποία εµφανίζεται και αυτός ως 
επιµελούµενος τη συζήτηση είναι άκυρη και η συζήτηση της αναίρεσης κηρύσσεται 
απαράδεκτη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 34, 35,  
ΚΠολ∆: 62, 94, 96, 104, 568, 576, 556,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαιτησία - Ακύρωση διαιτητικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 102 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής εµπορική διαιτησία. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης. Υπέρµετρη 
αποζηµίωση. 
- Κατά το άρθρ. 1 του Ν. 2735/1999, οι διατάξεις του εφαρµόζονται στη διεθνή 
εµπορική διαιτησία, της οποίας ο τόπος βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, είναι δε 
διεθνής η διαιτησία όταν, εκτός άλλων περιπτώσεων, τα µέρη έχουν, κατά τη σύναψη 
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της συµφωνίας διαιτησίας, την εγκατάστασή τους σε διαφορετικά κράτη. Κατά το 
άρθρ. 19 παρ. 1 του ίδιου νόµου και µε την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεών του, τα 
µέρη, µε συµφωνία τους, καθορίζουν ελεύθερα τη διαιτητική διαδικασία, ενώ και 
κατά τον ερµηνευτικό κανόνα του άρθρ. 2περ.(ε) του αυτού νόµου, όπου ο νόµος 
αυτός αναφέρεται σε συµφωνία των µερών ή στη δυνατότητά τους να προσέλθουν σε 
συµφωνία, η σχετική αναφορά εκτείνεται και στους κανόνες διαιτησίας που 
περιλαµβάνονται στη συµφωνία. Συνεπώς τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι η 
διαιτησία θα διεξαχθεί κατά τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας (Rules of Arbitration) του 
∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου-∆ΕΕ (International Chamber of Commerce-
ICC),δηλαδή κατά θεσµοποιηµένη διαιτησία, στην οποία αναφέρεται και ο 
ερµηνευτικός κανόνας του άρθρ. 2περ.(α) του Ν. 2735/1999. Κατά το άρθρ. 6 παρ. 1 
του Κανονισµού ∆ιαιτησίας του ∆ΕΕ, εφόσον τα µέρη έχουν συµφωνήσει στην 
υποβολή διαφοράς σε διαιτησία κατά τον Κανονισµό αυτό, θεωρείται ότι έχουν ipso 
facto υπαχθεί στον Κανονισµό, όπως ισχύει κατά την ηµέρα έναρξης της διαιτητικής 
διαδικασίας, εκτός αν συµφώνησαν στην εφαρµογή του Κανονισµού, όπως ίσχυε 
κατά την ηµέρα κατάρτισης της διαιτητικής συµφωνίας τους, κατά δε το άρθρ. 4 παρ. 
1, 2 & 3 του ίδιου Κανονισµού, το µέρος που επιθυµεί να προσφύγει στη διαιτησία 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση (προσφυγή) στη 
Γραµµατεία του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, οπότε η ηµέρα λήψης της 
αίτησης από τη Γραµµατεία θεωρείται ως η ηµέρα έναρξης της διαιτητικής 
διαδικασίας, πρέπει δε η αίτηση, µεταξύ άλλων, να περιέχει έκθεση του αντικειµένου 
και των περιστατικών της διαφοράς, το είδος της ζητούµενης προστασίας και 
προσδιορισµό, κατά το δυνατόν, του τυχόν αιτούµενου ποσού. Περαιτέρω κατά το 
άρθρ. 18 παρ. 1 του αυτού Κανονισµού, µόλις το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο λάβει από τη 
Γραµµατεία του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου το φάκελο της υπόθεσης, 
συντάσσει πράξη- πλαίσιο για τους όρους διεξαγωγής της διαιτησίας (Terms of 
Reference), στην οποία, µεταξύ άλλων, περιέχεται περιληπτική έκθεση των αξιώσεων 
κάθε µέρους και της ζητούµενης προστασίας, µε ένδειξη, κατά το δυνατόν, και του 
αιτούµενου από κάθε µέρος ποσού. Μετά την υπογραφή της πράξης αυτής ή την 
έγκρισή της από το ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, ορίζεται στο άρθρ. 19 του 
Κανονισµού, ότι είναι απαράδεκτη η υποβολή νέων αιτηµάτων ή ανταιτηµάτων που 
υπερβαίνουν τα όρια της πράξης, εκτός αν αυτό επιτραπεί από το ∆ιαιτητικό 
∆ικαστήριο. Αντίστοιχα και το άρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 2735/1999, ορίζει ότι αν δεν 
έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, κάθε µέρος µπορεί, κατά τη διάρκεια της διαιτητικής 
διαδικασίας, να τροποποιήσει ή να συµπληρώσει το αγωγικό του αίτηµα ή την 
απάντησή του, εκτός αν τούτο δεν επιτραπεί από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο λόγω της 
καθυστερηµένης προβολής του. Εξ άλλου κατά το άρθρ. 18 του ως άνω νόµου, κατά 
τη διαιτητική διαδικασία τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των µερών και 
δικαιούται κάθε µέρος να αναπτύξει τους ισχυρισµούς του και να προσκοµίσει τις 
αποδείξεις του (όµοια και η διάταξη του άρθρ. 886 παρ. 2 ΚΠολ∆), δηλαδή εκτός από 
την αρχή της ισότητας διασφαλίζεται και το δικαίωµα ακρόασης των µερών, το οποίο 
υλοποιείται µε τις διατάξεις του άρθρ. 24 παρ. παρ. 2 & 3 του αυτού νόµου, που 
ορίζουν ότι τα µέρη ειδοποιούνται από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο εγκαίρως πριν από 
κάθε συνεδρίαση και κάθε διεξαγωγή αποδείξεων, ενώ δικόγραφα, αποδεικτικά 
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έγγραφα και δηλώσεις ή πληροφορίες που το ένα µέρος υποβάλει ή ανακοινώνει στο 
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, κοινοποιούνται στο άλλο µέρος. Το ίδιο δικαίωµα ακρόασης 
διασφαλίζεται στο πλαίσιο του Κανονισµού ∆ιαιτησίας του ∆ΕΕ µε τις πρόνοιες των 
άρθρ. 21 παρ. 1 & 3 και 22 παρ. 1, σύµφωνα µε τις οποίες τα µέρη δικαιούνται να 
παρευρίσκονται στη συζήτηση της υπόθεσης και καλούνται πριν από εύλογη 
προθεσµία από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, το οποίο κηρύσσει τη διαδικασία 
περαιωµένη, εφόσον κρίνει ότι δόθηκε στα µέρη η δυνατότητα να υποστηρίξουν 
εύλογα την υπόθεσή τους, οπότε και δεν είναι πλέον δεκτή η υποβολή εγγράφων ή η 
προβολή ισχυρισµών ή αποδεικτικών στοιχείων, εκτός αν ζητηθεί ή επιτραπεί από το 
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο. Από το σύνολο των παραπάνω ρυθµίσεων συνάγεται ότι η 
διαιτητική διαδικασία (διεθνής ή και εσωτερική), καθοριζόµενη κατ' αρχήν ελεύθερα 
από τα µέρη, χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα και συνεπώς τα µέρη, εφόσον δεν 
συµφωνήθηκε διαφορετικά, µπορούν, µε ρητή ή σιωπηρή συναίνεση του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου, να τροποποιήσουν ή να συµπληρώσουν τα αιτήµατα ή ανταιτήµατά 
τους κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας και µάλιστα στο πλαίσιο του 
Κανονισµού ∆ιαιτησίας του ∆ΕΕ είναι επιτρεπτή, µε την άδεια του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου, η υποβολή και νέων αιτηµάτων ή ανταιτηµάτων, ακόµη και µετά το 
πέρας της διαδικασίας, µε την προϋπόθεση ότι αφορούν στην αυτή έννοµη σχέση, 
που εκκρεµεί στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και δεν θίγονται κατ' αυτόν τον τρόπο οι 
αρχές της ισότητας και της ακρόασης των µερών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 34 παρ. 2β(ββ) του Ν. 2735/1999, η διαιτητική απόφαση 
µπορεί να ακυρωθεί και όταν είναι αντίθετη προς τη διεθνή δηµόσια τάξη, όπως αυτή 
νοείται στο άρθρ. 33 του ΑΚ, δηλαδή όταν προσκρούει στις θεµελιώδεις πολιτειακές, 
δικαιϊκές, κοινωνικές, ηθικές ή οικονοµικές αντιλήψεις που κρατούν στη Χώρα και 
συγκροτούν την έννοια της εγχώριας δηµόσιας τάξης (ΟλΑΠ 17/1999, ΑΠ 
1066/2007, 1532/2008). Η αντίθεση προς τη δηµόσια τάξη, που διαταράσσει τον 
έννοµο ρυθµό της Χώρας, πρέπει να προκύπτει ευθέως από το περιεχόµενο της 
διαιτητικής απόφασης στο σύνολό της, δηλαδή όχι µόνο από το διατακτικό της, αλλά 
και από το αιτιολογικό της (ΟλΑΠ 13/1995). Όµως δεν προσβάλλεται η δηµόσια 
τάξη κατά την παραπάνω έννοια και δεν θεµελιώνεται συνεπώς ο αντίστοιχος λόγος 
ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης, όταν αυτή εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε 
το νόµο ή έχει απλώς ανεπαρκή αιτιολογία, εκτός αν έτσι, σε συνδυασµό και µε το 
διατακτικό της απόφασης, δηµιουργείται κατάσταση αντίθετη προς τις ως άνω 
θεµελιώδεις αντιλήψεις της ελληνικής έννοµης τάξης (ΑΠ 1273/2003, 40/2010).  
- Ναι µεν η αποζηµίωση έχει κατά το ελληνικό δίκαιο (άρθρ. 297, 298 ΑΚ) καθαρά 
αποκαταστατικό χαρακτήρα, είτε ως συµβατική είτε ως εξωσυµβατική ενοχή, όµως η 
επιδίκαση πρόσθετου χρηµατικού ποσού, πέραν της πραγµατικής ζηµίας, δεν 
απαγορεύεται γενικώς, εφόσον δεν είναι υπέρµετρη (βλ. ενδεικτικά τις περιπτώσεις 
των άρθρ. 405 παρ. 2 και 407 ΑΚ, 1 του Ν. 435/1976, 3 παρ. 4 του Ν. 1703/1987 και 
65 παρ. 2 του Ν. 2121/1993). Εποµένως η επιδίκαση πρόσθετης "αποζηµίωσης" υπό 
οποιαδήποτε µορφή δεν προσκρούει καθ' εαυτή στη δηµόσια τάξη της Χώρας, έστω 
και αν συντελεί στον πλουτισµό του ζηµιωθέντος (ΟλΑΠ 17/1999), ο οποίος 
(πλουτισµός) είναι περαιτέρω ανεκτός και στο πλαίσιο του άρθρ. 930 παρ. 3 ΑΚ.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 7 παρ. 1 του Ν. 2735/1999, συµφωνία διαιτησίας είναι η 
συµφωνία µε την οποία τα µέρη υπάγουν σε διαιτησία όλες τις διαφορές ή ορισµένες 
διαφορές που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν µεταξύ τους από µια έννοµη 
σχέση, συµβατική ή µη συµβατική. Συνεπώς σαφώς ορίζεται στη διάταξη αυτή ότι η 
συµφωνία διαιτησίας, η οποία κατά το άρθρ. 16 παρ. 1εδ.β του ίδιου νόµου 
χαρακτηρίζεται ως αυτοτελής συµφωνία, έστω και αν έχει ενσωµατωθεί στο κείµενο 
της κύριας ουσιαστικής συµφωνίας των µερών, µπορεί να αφορά και σε µελλοντικές 
διαφορές τους, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να εξειδικεύονται στη διαιτητική 
συµφωνία, εφόσον συνάγεται απ' αυτή, µε τη βοήθεια αναλόγως και των 
ερµηνευτικών κανόνων των άρθρ. 173 και 200 ΑΚ, ότι εµπίπτουν στο εύρος της. Εξ 
άλλου ναι µεν η εσφαλµένη νοµική ή ουσιαστική κρίση των διαιτητών αναφορικά µε 
τα επιµέρους ζητήµατα της διαιτητικής δίκης δεν συνιστά καθ' εαυτή υπέρβαση 
εξουσίας και γενικώς δεν θεµελιώνει λόγο ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης κατά 
το άρθρ. 34 του Ν. 2735/1999 ή αναλόγως κατά το άρθρ. 897 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 
40/2010), όµως διαφορετικό ζήτηµα είναι και θεµελιώνει σχετικό λόγο ακύρωσης η 
εσφαλµένη κατάφαση από το διαιτητικό δικαστήριο της ύπαρξης δικαιοδοσίας του 
για συγκεκριµένη διαφορά ή κατηγορία διαφορών.  
- Η παραδοχή του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκδίκαση αγωγής ακύρωσης 
διαιτητικής απόφασης, ότι από τη διαιτητική συµφωνία αποδεικνύεται ότι το 
διαιτητικό δικαστήριο δίκασε για αντικείµενο που είχε ή δεν είχε υποβληθεί µε τη 
συµφωνία αυτή στη δικαιοδοσία του, αποτελεί εκτίµηση πραγµατικού γεγονότος που 
δεν ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 404/2000), µόνον όµως ως προς την τυπική ακρίβεια 
αυτής καθ' εαυτής της σχετικής παραδοχής, δηλαδή όταν το δικαστήριο της ουσίας 
περιορίσθηκε στην παραδοχή αυτή χωρίς άλλες διευκρινήσεις. Όταν όµως στην 
απόφασή του παρατίθενται και άλλες παραδοχές, που ανατρέπουν την προηγούµενη 
παραδοχή του, ασφαλώς και ελέγχεται αναιρετικά η ορθότητα ή η επάρκεια της 
σχετικής κρίσης του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 405, 407, 930, 
ΚΠολ∆: 897,  
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 65, 
Νόµοι: 2735/1999, άρθ. 1, 7, 19, 23, 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 688 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1760 * 
ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 516, σχολιασµός * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 847 
 
∆ιαιτησία - ∆εδικασµένο 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 37 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιαιτησία. ∆εδικασµένο. 
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 321 επ. ΚΠολ∆ οι οριστικές και τελεσίδικες 
αποφάσεις, που απορρίπτουν την αγωγή για τυπικό λόγο (όπως λόγω αοριστίας) ή ως 
προώρως ασκηθείσα, δηµιουργούν (περιορισµένο) δεδικασµένο, το οποίο εκτείνεται 
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µόνο στα κριθέντα αυτά δικονοµικά ζητήµατα, όχι δε και στην ύπαρξη ή µη του 
ουσιαστικού δικαιώµατος που είχε καταχθεί στη δίκη (ΑΠ 
369/2004,652/2003,1467/1998 Ελ∆νη 46.1418, 45.1034 και 40.1315 αντιστοίχως). 
Συνεπώς από το ως άνω απορριπτικό της αγωγής, λόγω αοριστίας και πρόωρης 
άσκησης τής αξίωσης, κεφάλαιο της εκκαλουµένης, δεν µπορεί να δηµιουργηθεί 
δεδικασµένο από τη φερόµενη παραδοχή περί ύπαρξης και εγκυρότητας της 
µεσιτικής σύµβασης (σηµειωτέο πάντως ότι από την επισκόπηση της εκκαλουµένης 
προκύπτει ότι δεν περιέχεται, ούτε και πλεοναστικώς-διηγηµατικώς, τέτοια κρίση-
αιτιολογία). Ενόψει τούτων η έφεση κατά το σκέλος της αυτό είναι απορριπτέα ως 
απαράδεκτη, αφού η εκκαλούσα(νικήσασα) εναγόµενη δεν έχει έννοµο συµφέρον, 
και άρα, δικαίωµα για την άσκησή της, κατ΄ άρθρα 516 παρ.2 και 532 ΚΠολ∆. 
Σηµειώνεται ότι διάφορο θα ήταν το ζήτηµα αν η εκκαλούσα πρόβαλε αιτιάσεις για 
εσφαλµένη απόρριψη της αγωγής για τους τυπικούς αυτούς λόγους, ενώ ήταν 
ορισµένη και παραδεκτή και έπρεπε να απορριφθεί ως ουσιαστικώς αβάσιµη (ΑΠ 
1467/1998,503/1989 Ελ∆νη 40.1315 και ΝοΒ 38.812 αντιστοίχως).  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 321, 330 επ. και 263, 264 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η απόφαση του ∆ικαστηρίου, στο οποίο έχει προβληθεί η ένσταση 
υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία, για το παρεµπιπτόντως ερευνώµενο 
(προδικαστικό) ζήτηµα του κύρους της διαιτητικής συµφωνίας, δηµιουργεί 
δεδικασµένο(πρβλ. ΑΠ 1425/1999 Ελ∆νη 41.693). Έτσι, σε περίπτωση που 
απορριφθεί ως αβάσιµη η εν λόγω ένσταση, ως συνέπεια της προδικαστικής κρίσης 
περί παντελούς ανυπαρξίας της συµφωνίας περί διαιτησίας ή ακυρότητάς της, ο 
ενιστάµενος διάδικος έχει έννοµο συµφέρον προς άσκηση έφεσης κατά της εν λόγω 
(απορριπτικής) διάταξης της απόφασης, που έγκειται στην αποτροπή δηµιουργίας, 
από τις συγκεκριµένες δυσµενείς παρεµπίπτουσες κρίσεις και αιτιολογίες, 
(βλαπτικού), για το ζήτηµα αυτό, δεδικασµένου (βλ.σχετικώς και ΑΠ 612/2009 
ΕΠολ∆ 2009.490 ως και υπ΄ αυτή σχόλια Φ. Γεωργαντή).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 263 περ. β΄ ΚΠολ∆, η ρύθµιση του οποίου (ως προς τον 
τρόπο και χρόνο δηλαδή της προβολής της δικονοµικής ενστάσεως υπαγωγής της 
διαφοράς σε διαιτησία), καταλαµβάνει και τις διεθνείς εµπορικές διαιτησίες (Ν. 
2735/1999), κατά την αρχή-κανόνα της lex fori (βλ. ΕΠ 475/2005 ΕΕµπ∆ 
ΝΘ.356),προκύπτει ότι, προκειµένου περί καταρτισθείσας πριν από την έναρξη της 
δίκης διαιτητικής συµφωνίας, η εν λόγω ένσταση, πρέπει µε ποινή απαραδέκτου να 
προτείνεται από τον εναγόµενο µόνο κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο 
πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, δηλαδή κατά το στάδιο της δικονοµικής έρευνας του 
παραδεκτού της αγωγής, πριν από την είσοδο στην έρευνα της ουσιαστικής 
βασιµότητάς της, µάλιστα δε πριν από οποιαδήποτε απάντησή του (εναγόµενου) ή 
την είσοδό του, µε άλλο τρόπο, στην κατ΄ ουσία υπεράσπισή του, και τούτο γιατί ο 
νοµοθέτης απέβλεψε στην εξαρχής εκκαθάριση του δικονοµικού αυτού ζητήµατος για 
τη ταχεία περάτωση της δίκης (ΑΠ 905/1982 ΝοΒ 31.982, Β.Βαθρακοκοίλη:Κώδικας 
Πολιτικής ∆ικονοµίας, 1994, άρθρο 263,σελ.198 επ.). Παρέπεται εξ αυτών ότι η εν 
λόγω ένσταση, προτεινόµενη από τον εναγόµενο πριν από κάθε απάντησή του για την 
ουσία της διαφοράς, πρέπει να είναι ορισµένη και σαφής, χωρίς όρους και αιρέσεις, η 
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προσθήκη των οποίων και δεν συµβιβάζεται άλλωστε µε τον προεκτεθέντα 
χαρακτήρα και περιεχόµενό της.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 263, 264, 321, 330, 869, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1607, σχολιασµός Ιωάννης 
∆εληκωστόπουλος  
 
∆ιαφορές από επιµέλεια και επικοινωνία γονέων-τέκνων - Τήρηση προδικασίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1413 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαφορές που αφορούν διατροφή και επιµέλεια τέκνων. Έκθεση της κοινωνικής 
υπηρεσίας. Η µη υποβολή, κατά τη συζήτηση, της έκθεσης της κοινωνικής, 
υπηρεσίας περί των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου δεν δηµιουργεί ακυρότητα ή 
απαράδεκτο. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Ένορκες 
βεβαιώσεις. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά την παράγραφο 2 του (περιλαµβανόµενου στο κεφάλαιο για τις διαφορές που 
αφορούν διατροφή και επιµέλεια τέκνων) άρθρου 681 Γ' του ΚΠολ∆, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 2447/1996 και 19 παρ. 3 του Ν. 2521/1997: 
"Στις ίδιες διαφορές καθιερώνεται στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας που 
περιλαµβάνει την έρευνα, από όργανα της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, των 
συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή στο δικαστήριο, έως την ηµέρα 
της συζήτησης, σχετικής αναλυτικής έκθεσης η οποία, στις περιπτώσεις, όπου 
φέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο 
παρουσιάζει ψυχικά προβλήµατα, θα πρέπει να συνοδεύεται και υπό ψυχιατρική 
έκθεση. Το Μονοµελές ή Πολυµελές δικαστήριο είναι εξάλλου υποχρεωµένο, κατά 
την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση να 
προσπαθήσει, µε την ποινή του απαραδέκτου, να επιλύσει συµβιβαστικά τη διαφορά, 
ύστερα από ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους. Ο συµβιβασµός 
πρέπει να αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου, αλλιώς δεν δεσµεύει το δικαστήριο". 
Από τη λεκτική διατύπωση του πρώτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου του άρθρου 
681Γ του ΚΠολ∆, ενόψει και της παρ. 4 του άρθρου 19 Ν. 2521/1997, κατά την 
οποία "... Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και όπου αλλού ο νόµος απαιτεί την 
υποβολή στο δικαστήριο και την υποχρεωτική συνεκτίµηση από αυτό έκθεσης της 
κοινωνικής υπηρεσίας, αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα, το δικαστήριο 
δικάζει χωρίς έκθεση", σαφώς προκύπτει ότι η µη υποβολή, κατά τη συζήτηση, της 
έκθεσης της κοινωνικής, υπηρεσίας περί των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου δεν 
δηµιουργεί ακυρότητα ή απαράδεκτο.  
- Με το άρθρο 559 αριθµ. 11 ΚΠολ∆ ιδρύονται, λόγοι αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψιν αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει, αν το δικαστήριο παρά 
τον νόµο έλαβε υπόψιν αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψιν 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Κατά την αληθή, 
έννοια της διάταξης αυτής που προκύπτει από το συνδυασµό της προς τις διατάξεις 
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των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β, 346 και 453 παρ. 1 του ΚΠολ∆, ως αποδείξεις 
που δεν προσκοµίσθηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και 
ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του αντιδίκου που τις προσκόµισε. Σαφής και 
ορισµένη είναι η επίκληση του εγγράφου, όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει 
η ταυτότητά του.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 671 παρ. 1 του ΚΠολ∆, το οποίο εφαρµόζεται κατ' άρθρο 
681Β παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και στις διαφορές που αφορούν διατροφή και 
επιµέλεια τέκνων, όπως η εκδικαζόµενη, το δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη 
του κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου, µόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου 
πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Την τήρηση της αναγκαίας αυτής 
προϋπόθεσης έχει υποχρέωση το δικαστήριο να ερευνήσει, και αυτεπαγγέλτως, διότι 
η έλλειψή της έχει ως συνέπεια ότι η ένορκη βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη, αλλά 
ανύπαρκτη ως αποδεικτικό µέσο, µε βάση το προσκοµιζόµενο από το διάδικο 
αποδεικτικό επιδόσεως της κλήσης προς τον αντίδικο, το οποίο το δικαστήριο 
λαµβάνει υπόψη και χωρίς επίκληση, η οποία δεν είναι αναγκαία αφού, όπως 
προαναφέρθηκε, η έρευνα της τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης γίνεται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.  
- Κατά το άρθρο 270 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στις ειδικές 
διαδικασίες σύµφωνα µε το άρθρο 591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 681Β και 671 ΚΠολ∆, το δικαστήριο της ουσίας (Μονοµελές Πρωτοδικείου 
και Εφετείο), λαµβάνει υπόψη του κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του συµβολαιογράφου µόνον αν έχουν 
συνταχθεί, ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι 
τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από τη βεβαίωση. Την τήρηση της αναγκαίας αυτής 
προϋποθέσεως έχει υποχρέωση να ερευνήσει το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, διότι 
η έλλειψή της έχει ως συνέπεια ότι η ένορκη βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη, αλλά 
ανύπαρκτη ως αποδεικτικό µέσο, κατά ρητή εξαίρεση από τη γενική αρχή του άρθρου 
270 παρ. 2, σύµφωνα µε την οποία λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο και 
αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, ήτοι άκυρα αποδεικτικά 
µέσα και εποµένως δεν λαµβάνονται τέτοια που δεν αποτελούν νόµιµα αποδεικτικά 
µέσα, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (ΟλΑΠ 8/1987, ΑΠ 1132/2000 
Ελ∆νη 41.1664, ΑΠ 31/1999, Ελ∆νη 40.572). 
- Κατά την παράγραφο 2 εδάφ. α' του άρθρου 569 ΚΠολ∆, οι πρόσθετοι λόγοι 
αναιρέσεως ως προς τα ίδια κεφάλαια της προσβαλλοµένης αποφάσεως και τα 
κεφάλαια εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται µε αυτά, ασκούνται µόνο µε 
δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου, τριάντα τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, κάτω από το οποίο 
συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο δε του δικογράφου των πρόσθετων λόγων επιδίδεται 
πριν από την ίδια προθεσµία στον αναιρεσίβλητο και στους άλλους διαδίκους. Από το 
συνδυασµό της διατάξεως αυτής προς τις διατάξεις του άρθρου 577 παρ. 1 και 2 ιδίου 
Κώδικα, που ορίζουν ότι το δικαστήριο πρώτα συζητά για το παραδεκτό της 
αναιρέσεως και αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση 
για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως, 
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προκύπτει ότι αν δεν τηρηθούν και οι δύο προϋποθέσεις της ασκήσεως των 
πρόσθετων λόγων, δηλαδή η κατάθεση του δικογράφου αυτών τριάντα ηµέρες πριν 
από τη συζήτηση της αναιρέσεως και η επίδοση αυτού µέσα στην ίδια προθεσµία ή 
αν τηρηθεί µόνο µία από αυτές,, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως τους 
πρόσθετους λόγους ως απαράδεκτους (ΟλΑΠ 143/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1489, 
ΚΠολ∆: 246, 559 αριθ. 11, 569, 573, 577, 591, 671, 681 Γ, 
Νόµοι: 2447/1996, άρθ. 38, 
Νόµοι: 2521/1997, άρθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ικαιοδοσία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 37 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζηµιογόνου στην αλλοδαπή αυτοκινήτου µπορεί να 
εναχθεί από τον παθόντα και µόνιµο κάτοικο της Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού 
δικαστηρίου µε αίτηµα επιδίκαση αποζηµιώσεως για τη ζηµία την οποία υπέστη από 
αυτό. Παρά το νόµο κήρυξη απαραδέκτου. 
- Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµό 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ∆εκεµβρίου 2000 για 
τη διεθνή δικαιοδοσία την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές 
υποθέσεις στο άρθρο 9 ορίζει τα ακόλουθα: 1. Ο ασφαλιστής που έχει την κατοικία 
του στο έδαφος κράτους - µέλους µπορεί να εναχθεί α) ενώπιον των δικαστηρίων του 
κράτους - µέλους , όπου έχει την κατοικία του ή β) σε άλλο κράτος-µέλος, εφ' όσον 
την αγωγή έχει ασκήσει ο αντισυµβαλλόµενος του ασφαλιστή, ο ασφαλισµένος, ή ο 
δικαιούχος, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου ο ενάγων έχει την κατοικία ή ... 
γ)..., 2...". Εξ άλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισµού (αρθρ. 10 Συµβάσεως 
Βρυξελλών) µε τίτλο "προσεπίκληση και ευθεία αγωγή" ορίζονται τα ακόλουθα: 1) 
Σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής µπορεί επίσης να 
προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του 
ζηµιωθέντος κατά του ασφαλισµένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) 
Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρµόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του 
ζηµιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται". Εν όψει της 
παραποµπής της παρ. 2 του άρθρου 11 του άνω Κανονισµού στο αρθρ. 9 του ιδίου 
Κανονισµού γεννήθηκε το ζήτηµα κατά πόσο ο ζηµιωθείς σε αυτοκινητικό ατύχηµα 
δύναται να χαρακτηρισθεί ως δικαιούχος κατά την έννοια της β' περιπτώσεως της 
παρ. 1 του αρθρ. 9 του Κανονισµού. Η ερµηνευτική αυτή εκδοχή είναι πρόδηλο ότι 
εξυπηρετεί τα συµφέροντα του ζηµιωθέντος, αφού για την περίπτωση που αυτός 
χρειασθεί να ασκήσει αγωγή για την διεκδίκηση των αξιώσεών του έχει τη 
δυνατότητα να εγείρει αυτή και ενώπιον δικαστηρίου της χώρας της κατοικίας του µε 
προφανή τα εντεύθεν γι' αυτόν πλεονεκτήµατα. Εν όψει δε της αµφισβητήσεως που 
δηµιουργήθηκε για το ανωτέρω ζήτηµα το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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(∆ΕΚ) ύστερα από την αποστολή σχετικού ερωτήµατος από το γερµανικό Ακυρωτικό 
αποφάνθηκε ως ακολούθως: Η παραποµπή του άρθρου 11 παρ. 2 του Κανονισµού 
(Ε.Κ.) 44/2001 του Συµβουλίου της 22-12-2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις στο άρθρο 
9 παρ. 1 στοιχείο β' του Κανονισµού αυτού πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια, ότι 
ο ζηµιωθείς µπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του 
σε κράτος-µέλος ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο 
επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος 
κράτους-µέλους. Ήδη τέτοια ρύθµιση εισάγεται µε το άρθρο 5 του Πέµπτης 
Κοινοτικής Οδηγίας της 11-5-2005, η οποία θα έπρεπε να καταστεί εσωτερικό δίκαιο 
µέχρι 11-6-2007 και ήδη ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε το Ν. 3746/16-2-
2009. Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν ο αλλοδαπός ασφαλιστής του ζηµιογόνου στην 
αλλοδαπή αυτοκινήτου µπορεί να εναχθεί από τον παθόντα και µόνιµο κάτοικο της 
Ελλάδος ενώπιον Ελληνικού δικαστηρίου µε αίτηµα επιδίκαση αποζηµιώσεως για τη 
ζηµία την οποία υπέστη από αυτό (ΑΠ 487/2011).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 Κ.Πολ.∆., ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε απαράδεκτο. Κατά συνέπεια, η εσφαλµένη 
απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως 
(ΟλΑΠ 2/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1195 
 
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1293 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση δικαστή. 
- Κατά το άρθρο 55 παρ.1 και 4 ΚΠολ∆, "∆ικαστές Πολυµελών δικαστηρίων και 
Εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον 
Πρόεδρο του δικαστηρίου". "Το δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συµµετοχή εκείνου 
που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο". 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ.1 περ.στ' ΚΠολ∆ και 6 παρ.1 
της ΕΣ∆Α που υπηρετούν πρωτίστως την αµεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς 
προκύπτει ότι οι δικαστές µπορεί να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν 
από οποιονδήποτε διάδικο, αν προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η δήλωση αυτού του 
κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και στη 
διάσκεψη της υπόθεσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης, οπότε, αν 
αποφασιστεί η έξοδος του εξαιρετέου από τη σύνθεση δικαστή, το δικαστήριο οφείλει 
να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55,  
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ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1748 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοεξαίρεση δικαστή. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 1 περ. στ' ΚΠολ∆ και 6 παρ. 1 
της ΕΣ∆Α, που υπηρετούν πρωτίστως την αµεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς 
προκύπτει ότι οι δικαστές µπορεί να προτείνουν την εξαίρεση τους ή να εξαιρεθούν 
από οποιοδήποτε διάδικο αν προκαλούν υπόνοια µεροληψίας και ιδίως αν σε ζήτηµα 
που τίθεται ενώπιον τους έχουν εκφέρει γνώµη σε άλλη δίκη. Η δήλωση αυτού του 
κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και στο 
στάδιο της µελέτης της υπόθεσης από τον Εισηγητή Αρεοπαγίτη για την έκδοση της 
σχετικής έκθεσης εισήγησης, οπότε αν αποφασιστεί ότι συντρέχει περίπτωση 
εξαίρεσης του Εισηγητή Αρεοπαγίτη, οφείλει αυτός να µη συντάξει εισήγηση και να 
µη µετάσχει στη σύνθεση του ∆ικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην 
ορισθείσα δικάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστικά έξοδα - Σε περίπτωση παραίτησης από ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 503 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από την αναίρεση. Εκκαθάριση εξόδων. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 297 και 299 ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 ΚΠολ∆ και στη διαδικασία της δίκης για την 
αναίρεση, προκύπτει, ότι παραίτηση από το δικόγραφο του ενδίκου µέσου που έχει 
ασκηθεί, άρα και από το δικόγραφο της αναιρέσεως (άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολ∆), 
µπορεί να γίνει ή µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, προτού αρχίσει η 
προφορική συζήτηση της υποθέσεως ή µε δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο 
του παραιτουµένου και επιφέρει αναδροµικώς την κατάργηση της δίκης επί της 
αναιρέσεως, χωρίς την έκδοση αποφάσεως. Αν ο αντίδικος του παραιτούµενου 
εµµένει, για οποιοδήποτε λόγο, στην έκδοση αποφάσεως, εκδίδεται απόφαση, που 
αναγνωρίζει απλώς την επελθούσα, συνεπεία της παραιτήσεως, κατάργηση της δίκης 
και δεν αποτελεί απόφαση επί της αναιρέσεως. Για το λόγο αυτό δεν µπορεί να τεθεί 
στο πλαίσιο της καταργούµενης δίκης και θέµα επιβολής των δικαστικών εξόδων σε 
βάρος του παραιτούµενου (άρθρο 188 ΚΠολ∆). Η εκκαθάριση των εξόδων αυτών θα 
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γίνει κατά την διαδικασία των άρθρων 679-681 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το άρθρο 192 
του ίδιου Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 495, 573, 679, 680, 681,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική δαπάνη - Απαλλοτρίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1748 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. ∆ικαστική δαπάνη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), προκύπτει ότι : 
α) η δικαστική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση και επιδικάζεται από 
το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση, β) η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις, γ) το άρθρο 22 του Ν. 
3693/1957 δεν εφαρµόζεται, δ) η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µε την 
οποία καθορίζεται η προσωρινή αποζηµίωση αποτελεί, ως προς την δικαστική 
δαπάνη, τίτλο εκτελεστό εις βάρος του υποχρέου προς αποζηµίωση, εάν και οι δύο 
διάδικοι απεδέχθησαν την απόφαση αυτή ή παρήλθε άπρακτη η προθεσµία ασκήσεως 
αιτήσεως οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, ε) σε περίπτωση ασκήσεως 
εµπροθέσµου αιτήσεως το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για την δικαστική 
δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για την δικαστική δαπάνη του 
προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως και στ) στη δίκη του προσωρινού ή 
οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως του απαλλοτριουµένου ακινήτου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 του αυτού, ως άνω, νόµου, ένα 
είναι το αντικείµενο της δίκης, δηλαδή ο προσδιορισµός της αποζηµιώσεως 
(προσωρινός ή οριστικός) και συνεπώς µια αµοιβή του δικηγόρου, σε ποσοστό επί 
της αξίας του αντικειµένου αυτού της δίκης, ορίζεται (άρθρα 100 παρ. 1, 114 παρ. 5 
του Κώδικα ∆ικηγόρων). Έτσι, σε περίπτωση ασκήσεως εµπροθέσµου αιτήσεως, για 
τον προσδιορισµό της οριστικής αποζηµιώσεως στο Εφετείο, µετά τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµιώσεως, η δικαστική δαπάνη περιλαµβάνει η δικαστική 
δαπάνη περιλαµβάνει 1) τα γενόµενα για την διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης 
έξοδα που ήταν απαραίτητα (αρθρ. 189 παρ. 1 ΚΠολ∆), 2) την αµοιβή του δικηγόρου 
του δικαιούχου για την παράστασή του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
καθώς και την παράστασή του ενώπιον του Εφετείου (άρθρ. 109 και 111 του Κώδικα 
∆ικηγόρων) και 3) την αµοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου, σε ποσοστό επί της 
καθοριζοµένης οριστικής αποζηµιώσεως και ειδικότερα: α) σε ποσοστό 2% για τη 
σύνταξη αιτήσεως ή ανταιτήσεως δι' ιδίου δικογράφου ή κυρίας παρεµβάσεως, δι' 
ιδίου δικογράφου, β) ποσοστό 1% για τη σύνταξη προτάσεων επί της αιτήσεως ή της 
δια ιδίου δικογράφου ασκηθείσας κυρίας παρεµβάσεως και γ) ποσοστό 2% για την 
άσκηση ανταιτήσεως δια των προτάσεων, ή κυρίας παρεµβάσεως δια των προτάσεων 
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ή την σύνταξη απλών προτάσεων του καθ'ού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 
1, 103, 107 παρ. 1 και 110 παρ. 3 του Κώδικα ∆ικηγόρων.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, ο κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη 
αυτή λόγος αναιρέσεως, είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει, όταν αποδίδεται 
στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η 
οποία εκδηλώνεται όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε να εφαρµοστεί ή όταν 
εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Εξ άλλου από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς 
να επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίστηκαν από 
τους διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ,  
Κωδ∆ικ: 100, 109, 114, 189, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική δαπάνη - Γενικά και Ένδικα µέσα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1232 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αναίρεση. ∆ικαστική δαπάνη. 
- Tο αίτηµα του πληρεξούσιου, δικηγόρου των αναιρεσιβλήτων, που διατυπώθηκε µε 
προφορική δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, περί επιβολής σε βάρος 
της παραιτηθείσας αναιρεσείουσας των δικαστικών εξόδων εκείνων, τα οποία 
προξενήθηκαν από την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και ενόψει της συζητήσεως 
αυτής στο ακροατήριο, για την οποία προκατέθεσε στις 20-4-2011 τις έγγραφες 
προτάσεις του, είναι νόµιµο (άρθρο 188 παρ. 1 του ΚΠολ∆). Εποµένως πρέπει να 
γίνει δεκτό ως βάσιµο, κατά τα οριζόµενα στο διατακτικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 188, 294, 295, 299, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆ικαστικό ένσηµο - Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 136 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Η διάταξη της παρ. ΙΓ παρ. 6α’ του ν. 4093/2012  είναι αόριστη και άρα 
ανεφάρµοστη κατά το σκέλος που επιβάλει την καταβολή δικαστικού ενσήµου σε 
κάθε δικόγραφο που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους «και 
υπόκειται σε δικαστικό ένσηµο κατά τις οικείες διατάξεις». Εξαίρεση των 
ασφαλιστικών µέτρων από την καταβολή δικαστικού ενσήµου. 
- Με την παρ. ΙΓ παρ. 6α’ του ν. 4093/2012 ορίζεται ότι «Η παράγραφος 1 του άρθρου 
2 του Ν. ΓΠΟΗ/1912 αντικαθίσταται ως εξής: Το δικαστικό ένσηµο καθορίζεται σε 
ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 ‰ ) επί της αξίας του αντικειµένου της αγωγής ή άλλου 
δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται 
σε δικαστικό ένσηµο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούµενο ποσό είναι 
ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ». Με το άρθρο 2 Ν. ΓΠΟΗ/1912 «περί 
δικαστικών ενσήµων» προβλέφθηκε η καταβολή τέλους επί του αντικειµένου της 
αγωγής ενώ ρητά εξαιρούνται «αι κατά τον Ν. ΓΨ/Ζ (3797) του 1911 ενασκούµενοι 
αγωγαί περί προσωρινών µέτρων». Τέλος µε το άρθρο 70 Ν. 3994/2011 που 
αντικατέστησε το άρθρο 7 παρ. 3 νδ 1544/1942 ορίζεται ότι «Στο τέλος που 
επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 δεν υπόκεινται οι αγωγές περί 
εξαλείψεως υποθήκης και προσηµειώσεως καθώς και περί ακυρώσεως 
πλειστηριασµού», ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 21 Ν. 4055/2012 «Στο τέλος που 
επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές 
που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681Β καθώς και οι αγωγές 
για την εξάλειψη υποθήκης και προσηµείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση 
πλειστηριασµού». Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει κατ’ 
αρχήν ότι σε τέλος δικαστικού ενσήµου υπόκεινται πλέον και οι αναγνωριστικές 
αγωγές που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 21 Ν. 4055/12. Με την 
προαναφερόµενη ωστόσο διάταξη του ν. 4093/2012 προστέθηκε για πρώτη φορά 
στην έννοµη τάξη και η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου για «κάθε άλλο 
δικόγραφο (πέραν της αγωγής) που υπόκειται σε δικαστικό ένσηµο κατά τις οικείες 
διατάξεις», ενώ εξαλείφθηκε η διάταξη του άρθρου 2 ΓΠΟΗ/1912 που εξαιρούσε τα 
προσωρινά (ασφαλιστικά) µέτρα. Υπό την έννοια του άρθρου 118 ΚΠολ∆ που 
καθορίζει τα στοιχεία του δικογράφου, του διαδικαστικού δηλαδή εγγράφου που 
συντάσσεται προς πιστοποίηση διαδικαστικής πράξης των διαδίκων (ΑΠ 334/1974, 
ΕΕΝ 1975, 38, ΑΠ 674/1982, ΝοΒ 1983, 655), περιλαµβάνονται ακόµα και οι 
προτάσεις που εµπεριέχουν διαδικαστικές πράξεις (ΑΠ 674/1982,ανωτ, ΕφΘεσ 
1312/1983, Ελλ∆νη 1984, 843, Παϊσίδου, Αρµ 1991, 101, Ορφανίδης σε Κεραµέα-
Κονδύλη- Νίκα, Πολιτική ∆ικονοµία, άρθρο 118 αριθ. 1). Θα έπρεπε συνεπώς ο 
διάδικος (ανεξαρτήτως της θέσης του ως ενάγοντος ή εναγοµένου) να καταβάλει 
δικαστικό ένσηµο για τις προτάσεις, τις αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων, την άσκηση 
ενδίκων µέσων, τις κλήσεις που καταθέτει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και 
άρα θα υποχρεώνονταν σε πολλαπλή καταβολή δικαστικού ενσήµου για την ίδια 
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ένδικη υπόθεση. Κάτι τέτοιο όµως θα έρχονταν σε ευθεία αντίθεση τόσο µε το άρθρο 
20 παρ. 1 του Συντάγµατος, όσο και µε το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, οι οποίες 
επιτρέπουν µεν στο νοµοθέτη τη θέσπιση προϋποθέσεων για την παροχή προστασίας 
από τα δικαστήρια, οι προϋποθέσεις όµως αυτές πρέπει, αφενός µεν να συνάπτονται 
και να είναι ανάλογες µε την λειτουργία των δικαστηρίων και την ανάγκη 
αποτελεσµατικής απονοµής της δικαιοσύνης, αφετέρου δε να µην υπερβαίνουν τα 
όρια εκείνα, πέρα από τα οποία θα συνεπάγονταν την κατάλυση του κατά την 
προµνησθείσα συνταγµατική διάταξη ατοµικού δικαιώµατος δικαστικής προστασίας 
(ΑΕ∆ 33/1995, ολΣτΕ 601/2012, ΟλΣτΕ 647/2004, ΟλΣτΕ 3087/2011, ΟλΕλΣυν 
2006/2008, Ε∆∆Α της 28-10-1998, AitMououb κατά Γαλλίας, της 15-2-2000 
GarciaManipardo κατά Ισπανίας, της 19-5-2001 Kreuz κατά Πολωνίας). Ειδικότερα η 
καταβολή δικαστικού ενσήµου -και µάλιστα σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό που 
ίσχυε µέχρι σήµερα- για κάθε άλλο δικόγραφο πλην της αγωγής θα επιφέρει τεράστια 
οικονοµική επιβάρυνση στον έλληνα πολίτη και ουσιαστικά θα του στερεί τη 
δυνατότητα παροχής έννοµης προστασίας, δεδοµένης µάλιστα και της οικονοµικής 
ύφεσης και της τεράστιας συρρίκνωσης των εισοδηµάτων.  Εξάλλου η αύξηση του 
δικαστικού ενσήµου και η επέκτασή του όχι µόνο στα δικόγραφα της αγωγής, αλλά 
και σε κάθε άλλο δικόγραφο είναι προφανές ότι γίνεται για λόγους εισπρακτικούς και 
δεν συνάπτεται µε την λειτουργία των δικαστηρίων, αφού το λειτουργικό κόστος της 
δικαιοσύνης όχι µόνο δεν έχει αυξηθεί αλλά αντίθετα έχει περιοριστεί κατά πολύ 
(όµοια και Γνωµοδότηση Κ. Χρυσόγονου- Α. Καϊδατζή, για τη συνταγµατικότητα 
του σχεδίου νόµου «Έγκριση µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 
2013-2016» παρ. Γ 7).  Ειδικότερα δε στην έννοια του κάθε «άλλου δικογράφου» δεν 
µπορεί να περιληφθεί και η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, διότι ως εκ της φύσεώς 
τους δεν οδηγούν σε οριστική κρίση επί της ένδικης διαφοράς, αλλά παρέχουν 
προσωρινή δικαστική προστασία και συνήθως ακολουθούνται από την άσκηση 
αγωγής για την οποία και καταβάλλεται το αντίστοιχο δικαστικό ένσηµο. Για το λόγο 
αυτό εξάλλου είχε εξαιρεθεί ρητά η συγκεκριµένη διαδικασία από την υποχρέωση 
καταβολής ενσήµου µε το Ν. ΓΠΟΗ/1912.  
- Η διάταξη της παρ. ΙΓ παρ. 6α’ του Ν. 4093/2012  είναι αόριστη και άρα 
ανεφάρµοστη κατά το σκέλος που επιβάλει την καταβολή δικαστικού ενσήµου σε 
κάθε δικόγραφο που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους «και 
υπόκειται σε δικαστικό ένσηµο κατά τις οικείες διατάξεις». Εµφανίζεται έτσι ως 
προϋπόθεση καταβολής του δικαστικού ενσήµου για κάθε δικόγραφο, αφενός να 
υποβάλλεται αυτό σε δικαστήριο του Κράτους και αφετέρου να υπόκειται σε ένσηµο 
κατά τις οικείες διατάξεις. Ενώ όµως εξειδικεύονται πλήρως στο άρθρο 21 Ν. 
4055/2012 τα είδη των αγωγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής 
δικαστικού ενσήµου, αντίθετα από πουθενά δεν προκύπτει ποιες είναι οι διατάξεις 
που υποχρεώνουν σε καταβολή ενσήµου κάθε άλλο δικόγραφο. Ως εκ τούτου είναι 
παραδεκτή η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων χωρίς να υφίσταται 
ανάγκη καταβολής δικαστικού ενσήµου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 663, 677, 681Α, 681Β, 686 επ., 728, 729, 735, 
Σ: 20, 



 

[97] 
 

ΕΣ∆Α: 6, 
ΑΚ: 1386, 1391, 1392, 1393, 1496, 1498, 
Νόµοι: 3994/2011, άρθ. 70, 
Νόµοι: 4055/2011, άρθ. 21,  
Νόµοι: 4093/2012,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαστικό ένσηµο - Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Χανίων 
Αριθµός απόφασης: 3 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγνωριστική κυριότητας αγωγή. Είναι αντισυνταγµατική η υποχρέωση 
καταβολής δικαστικού ενσήµου στην αναγνωριστική αγωγή. 
- Tο δικαίωµα του πολίτη για παροχή έννοµης προστασίας από τα ∆ικαστήρια 
αποτελεί θεµελιώδες συνταγµατικό δικαίωµα (άρθρο 20 παρ.1 Συντάγµατος), το 
οποίο κατοχυρώνεται και από την κυρωθείσα µε το Ν∆ 53/1974 Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
της Ρώµης του 1950 για τα δικαιώµατα του ανθρώπου (ΕΣ∆Α άρθρα 6 και 13) και 
αποτελεί θεµελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Ο ουσιαστικός νόµος καθορίζει τις 
ειδικότερες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµατος προσφυγής στη 
∆ικαιοσύνη θεσπίζοντας δικονοµικές προϋποθέσεις, δαπανήµατα και γενικότερα 
διατυπώσεις για την πρόοδο της δίκης, πλην όµως, ο κοινός νοµοθέτης δεν έχει 
απεριόριστη εξουσία προσδιορισµού των προϋποθέσεων αυτών. Οι ρυθµίσεις του 
ουσιαστικού νόµου πρέπει να συνάπτονται προς τη λειτουργία των ∆ικαστηρίων και 
την ανάγκη αποτελεσµατικής απονοµής της ∆ικαιοσύνης και δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να θέτουν αδικαιολόγητους δικονοµικούς φραγµούς στην παροχή εννόµου 
προστασίας από τα ∆ικαστήρια, οι οποίοι ισοδυναµούν µε κατάργηση, άµεση ή 
έµµεση, του σχετικού δικαιώµατος, άλλως οι ρυθµίσεις αυτές είναι προδήλως 
αντισυνταγµατικές και αντίκεινται στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣ∆Α. Επιπλέον, η 
επιβολή φορολογικού βάρους µε τη µορφή του τέλους δικαστικού ενσήµου µόνο στις 
καταψηφιστικές αγωγές δεν συνιστούσε στέρηση του δικαιώµατος αυτού καθώς 
συναρτάτο µε την εκτελεστότητα της απόφασης και όχι µε την προσφυγή στη 
∆ικαιοσύνη, δεδοµένου ότι το δικαίωµα προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη προστατευόταν 
επαρκώς µε δυνατότητα άσκησης αναγνωριστικής αγωγής. Η διαφορετική 
αντιµετώπιση της καταψηφιστικής από την αναγνωριστική αγωγή στο θέµα του 
δικαστικού ενσήµου, είχε επαρκή δικαιοπολιτική εξήγηση, καθώς οι αποφάσεις επί 
καταψηφιστικών αγωγών είναι το δίχως άλλο εκτελεστές, ενώ οι αποφάσεις επί των 
αναγνωριστικών αγωγών δεν είναι εκτελεστές, το δε ∆ηµόσιο δεν στερείται του 
αναλογούντος δικαστικού ενσήµου που καταβάλλεται όταν η αναγνωριστική 
απόφαση γίνει, µε τους όρους που στο νόµο προβλέπονται, εκτελεστή. Η επέκταση 
του δικαστικού ενσήµου, όµως, και στις αναγνωριστικές αγωγές και µάλιστα πλέον 
σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό που ίσχυε µέχρι σήµερα (άρθρο 6α' του Ν. 
4093/2012), σηµαίνει ότι πλέον καθίσταται δικονοµική προϋπόθεση του παραδεκτού 
της παράστασης του διαδίκου, γεγονός προδήλως αντισυνταγµατικό, καθώς, 
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καθιστώντας δυσβάσταχτη οικονοµικά την προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη, περιορίζει και 
σε πολλές περιπτώσεις στερεί το συνταγµατικό δικαίωµα παροχής δικαστικής 
προστασίας. Στα πλαίσια αυτά, ο Άρειος Πάγος µε την υπ αριθµ. 675/2010 απόφαση 
του, έκρινε ότι η υποχρέωση καταβολής αναλογικού τέλους δικαστικού ενσήµου στις 
καταψηφιστικές αγωγές δεν αναιρεί το ατοµικό δικαίωµα παροχής έννοµης 
προστασίας του διαδίκου «λαµβανοµένου υπόψη ότι το εν λόγω δικαίωµα 
ικανοποιητικά προστατεύεται µε την άσκηση αναγνωριστικού χαρακτήρα αγωγής». 
Είναι προφανές ότι η νοµική παραδοχή του Αρείου Πάγου περί της 
συνταγµατικότητας του δικαστικού ενσήµου προϋπέθετε την απωλεσθείσα πλέον 
δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει στα ∆ικαστήρια µε αναγνωριστική αγωγή, η 
άσκηση της οποίας χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου προστατεύει 
ικανοποιητικά το συνταγµατικό δικαίωµα παροχής εννόµου προστασίας. Με την 
αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόµου για το άρθρο 70 φέρεται ως σκοπός της 
νέας διάταξης η αύξηση των δηµοσίων εσόδων, πρόβλεψη που αποτυπώνεται και 
στην σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του σχεδίου νόµου. 
Πλην όµως, σύµφωνα και µε τον έντονο νοµικό προβληµατισµό που διατύπωσε η 
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής µε την έκθεση της επί του συγκεκριµένου 
νοµοσχεδίου και κατά την πάγια νοµολογία του ΣτΕ, η επίκληση αµιγώς ταµειακών 
αναγκών του ∆ηµοσίου χωρίς σύνδεση µε τη λειτουργία των ∆ικαστηρίων και την 
ανάγκη αποτελεσµατικής απονοµής της ∆ικαιοσύνης, δεν είναι συνταγµατικώς 
ανεκτή για τη θέσπιση προϋποθέσεων για την παροχή δικαστικής προστασίας. 
Αντίστοιχη είναι και η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (Ε∆∆Α), κατά την οποία µόνο το δηµοσιονοµικό συµφέρον του ∆ηµοσίου 
δεν µπορεί να αφοµοιωθεί συλλήβδην σε ένα γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, το οποίο 
θα δικαιολογούσε σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση την παραβίαση των δικαιωµάτων 
του πολίτη. Άλλωστε, η υποχρεωτική επιβολή δικαστικού ενσήµου σε όλες τις 
αγωγές που έχουν περιουσιακό αντικείµενο ή είναι χρηµατικά αποτιµητές δεν 
συνδέεται µε τη λειτουργία των ∆ικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσµατικής 
απονοµής της ∆ικαιοσύνης, ούτε µπορεί να δικαιολογηθεί επαρκώς από τις ταµειακές 
ανάγκες του δηµοσίου από την «κινητοποίηση ενός πολυδάπανου δηµόσιου 
µηχανισµού», όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση. Πρώτον, διότι το 
λειτουργικό κόστος της ∆ικαιοσύνης όχι µόνο δεν έχει αυξηθεί, αλλά αντίθετα έχει 
περιοριστεί κατά πολύ (όµοια και Γνωµοδότηση Κ. Χρυσόγονου- Α. Καϊδατζή, για τη 
συνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου «Έγκριση µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2013-2016» παρ. Γ 7).  
∆εύτερον, διότι η ∆ικαιοσύνη δεν αποτελεί «µηχανισµό», όπως εσφαλµένα 
αναφέρεται στην ως άνω αιτιολογική έκθεση, αλλά αποτελεί δηµόσια λειτουργία, 
συνταγµατικά κατοχυρωµένη και χρηµατοδοτούµενη από το δηµόσιο προϋπολογισµό 
και δεν λειτουργεί µε βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας. Τρίτον, διότι θα έπρεπε 
µε την ίδια λογική το σχετικό τέλος να επεκταθεί σε όλες τις αγωγές και όχι µόνο στις 
χρηµατικά αποτιµητές, καθώς οι λοιπές αγωγές κινητοποιούν τον ίδιο πολυδάπανο 
«µηχανισµό» κατά την έκφραση της αιτιολογικής έκθεσης. Φαίνεται, αντίθετα, ότι η 
ρύθµιση αποκτά αποτρεπτικό, καταρχήν, και, στη συνέχεια, κυρωτικό χαρακτήρα, 
ειδικά για τις χρηµατικά αποτιµητές αγωγές, καθώς, όπως αναφέρεται στην 
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αιτιολογική έκθεση, µε την επέκταση του δικαστικού ενσήµου και στις 
αναγνωριστικές αγωγές επιδιώκεται «να αποτραπεί η συζήτηση προπετών και 
αβασίµων αγωγών». Ο πολίτης, για λόγους καθαρά εισπρακτικούς, στερείται του 
δικαιώµατος να προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη χωρίς να καταβάλει δικαστικό ένσηµο για 
να εµποδίσει την παραγραφή του δικαιώµατος του, να άρει υφιστάµενη αβεβαιότητα 
περί της ύπαρξης του δικαιώµατος ή της έκτασης του, να εκδώσει αναγνωριστική 
απόφαση, όταν υπάρχει αµφιβολία για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη και για τη 
δυνατότητα εκτέλεσης της απόφασης, να προστατεύσει το εµπράγµατο δικαίωµα του 
από την ανακριβή πρώτη εγγραφή µε την οποία αµφισβητείται ολικά ή µερικά το 
δικαίωµά που έχει επί ενός κτηµατογραφηµένου ακινήτου χωρίς βεβαίως όλα αυτά να 
µπορούν να θεωρηθούν προπετείς και αβάσιµες αγωγές. Ειδικά στην τελευταία 
περίπτωση των κτηµατολογικών αγωγών, είναι σύνηθες οι εναγόµενοι να 
συνοµολογούν ή να αποδέχονται την αγωγή, αφού δεν υφίσταται εν τοις πράγµασι 
αµφισβήτηση σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων των διαδίκων και η 
όποια αµφισβήτηση ανακύπτει τυπικά κατά την κτηµατογράφηση εξ αφορµής 
πράξεων του ΟΚΧΕ. Άλλωστε, κατά το Σύνταγµα, µόνο τα αρµόδια ∆ικαστήρια και 
ουδείς άλλος, και βεβαίως όχι προκαταβολικά, µπορεί να κρίνει αν οι αγωγές είναι 
πράγµατι προπετείς και αβάσιµες, προβλέπονται δε στον ΚΠολ∆ επαρκείς ποινές 
(άρθρο 205) και κυρώσεις (άρθρα 178-179, περί δικαστικής δαπάνης) για τις 
περιπτώσεις τέτοιων αγωγών, ώστε να µην χρειάζονται άλλες και σε καµία περίπτωση 
το δικαστικό ένσηµο δεν µπορεί να αποτελέσει τέτοιου είδους κύρωση. Επιπλέον, 
ακόµη και αν ήθελε υποτεθεί ότι λαµβάνεται υπόψη το δικαστικό ένσηµο στον 
υπολογισµό της επιδικαζόµενης δικαστικής δαπάνης, το γεγονός αυτό αφορά στο 
χρόνο µετά την παροχή δικαστικής προστασίας και δεν εξισορροπεί τα εµπόδια που 
τίθενται στον πολίτη κατά το χρόνο προσφυγής του στη ∆ικαιοσύνη. Συνεπώς, η 
υποχρεωτική προσκοµιδή δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές αγωγές και 
µάλιστα τέτοιου ύψους, ως προϋπόθεση προσφυγής στη ∆ικαιοσύνη, αποτελεί 
συνταγµατικά ανεπίτρεπτο περιορισµό που παρεµποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε 
πολίτη στη ∆ικαιοσύνη και ισοδυναµεί µε έµµεση κατάργηση του προστατευόµενου 
και από την ΕΣ∆Α δικαιώµατος παροχής εννόµου προστασίας, καθώς προσβάλλει 
την ίδια την υπόσταση του δικαιώµατος (ΟλΣτΕ 601/2012 ΝΟΒ 2012.376, ΟλΣτΕ 
3087/2011, ΟλΕλΣυν 2006/2008 Α΄ ∆ηµοσίευση Νόµος, ΟλΣΤΕ 647/2004 ∆ΕΕ 
2004.821, ΑΕ∆ 33/1995 Ελ∆νη 1995.571, Ε∆∆Α της 28-10-1998, AitMououb κατά 
Γαλλίας, της 15-2-2000 GarciaManipadro κατά Ισπανίας, της 19-5-2001 Kreuz κατά 
Πολωνίας, Απόφαση Ε∆∆Α της 24-5-2006 επί της υπόθεσης Λιακόπουλου κατά 
Ελλάδος στην προσφυγή υπ αριθµ. 20627/2004, σχόλιο Κ. Μπέη κάτωθι της ΑΠ 
9/2002 σε ∆ίκη 2002.686, Εφετείο Πειραιά 55/2009, ∆ίκη 2009.246 µε σχόλιο Κ. 
Μπέη). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 70, 72, 178, 179, 205, 1046 επ.,  
Σ: 20, 
ΕΣ∆Α: 6, 13,  
Νόµοι: 4093/2012, άρθ. 6,  
Νόµοι: 4055/2012, άρθ. 21,  
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Εγγυοδοσία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 805 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφαλιστικά µέτρα. Εγγυοδοσία. ∆ιαδικασία συνδιαλλαγής. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 99-106 του Ν. 3588/2007 (Νέος Πτωχευτικός 
Κώδικας) εισήχθη από τη Γαλλία στο ελληνικό δικαϊκό σύστηµα ο θεσµός της 
διαδικασίας της συνδιαλλαγής (procedure de conciliation). Σκοπός του νοµοθέτη ήταν 
η πρόληψη της πτώχευσης, µε το να τεθούν στη διάθεση του οφειλέτη νοµικοί 
µηχανισµοί αποτρεπτικοί της αναπόδραστα καταστροφικής ρευστοποίησης, ώστε οι 
οικονοµικές δυσκολίες ν' αντιµετωπίζονται κατά τρόπο προσεκτικό, σοβαρό, µε 
διαπραγµάτευση, ασφάλεια και διαµόρφωση περιβάλλοντος εµπιστοσύνης µεταξύ 
οφειλέτη και πιστωτών. Με τη διαδικασία συνδιαλλαγής επιδιώκεται, υπό την 
εγγύηση της δικαστικής αρχής και µε τη σύµπραξη των πιστωτών, η ικανοποίηση των 
τελευταίων µέσω της διάσωσης της επιχείρησης, που απειλείται µε οικονοµική 
κατάρρευση ή εκείνης που τα δεδοµένα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν 
αφήνουν προσδοκία επιβίωσης, µε απώτερους σκοπούς τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας, την προαγωγή του τοπικού κοινωνικοοικονοµικού χώρου όπου 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση και ευρύτερα της εθνικής οικονοµίας. Η διαδικασία 
συνδιαλλαγής δεν είναι παρά µία συλλογική συναινετική διαδικασία, που λειτουργεί 
στα πλαίσια της συµβατικής αυτονοµίας. Εντούτοις προβλέπεται από το νόµο τριπλή 
παρέµβαση του δικαστηρίου, υπό την έννοια ότι στα πλαίσιά της εκδίδονται τρεις 
αποφάσεις δυνάµει των οποίων λειτουργεί η διαδικασία συνδιαλλαγής. Συγκεκριµένα 
µε την πρώτη απόφαση επιτρέπεται το «άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» 
(άρθρ. 100 του ΠτωχΚωδ), µε την δεύτερη απόφαση επικυρώνεται ή µη η συµφωνία, 
που τυχόν θα συναφθεί µεταξύ του οφειλέτη και εκείνων των πιστωτών, που έχουν 
την πλειοψηφία των απαιτήσεων, µε τη συµµετοχή του µεσολαβητή (άρθρ. 101 παρ. 
1 του ΠτωχΚωδ), και µε την τρίτη απόφαση διατάσσεται η λύση της συµφωνίας λόγω 
µη εκπλήρωσης των όρων της (άρθρ. 105 του ΠτωχΚωδ). Στη διαδικασία 
συνδιαλλαγής µπορεί να υπαχθεί κάθε οφειλέτης, που σε περίπτωση πτώχευσης θα 
είχε πτωχευτική ικανότητα κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠτωχΚωδ, δηλαδή κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, έµπορος ή ένωση µε νοµική προσωπικότητα που 
επιδιώκει οικονοµικό σκοπό (άρθρο 99 παρ. 1 του ΠτωχΚωδ). Η υπαγωγή 
προϋποθέτει οικονοµική αδυναµία, παρούσα ή προβλέψιµη χωρίς είσοδο στο στάδιο 
της παύσης των πληρωµών. Για την υπαγωγή του σε διαδικασία συνδιαλλαγής, ο 
οφειλέτης υποβάλλει σχετική αίτηση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ήτοι του 
πολυµελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας, στην οποία έχει το κέντρο των κυρίων 
συµφερόντων του - ειδικά, δε, για τα νοµικά πρόσωπα τεκµαίρεται ως τέτοιος ο τόπος 
της καταστατικής έδρας (άρθρ. 4 παρ. 1 και 2 του ΠτωχΚωδ). Το πτωχευτικό 
δικαστήριο [το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 
741 επ. του ΚΠολ∆)], προκειµένου να αποφανθεί για το «άνοιγµα της διαδικασίας 
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συνδιαλλαγής», αρκείται σε πιθανολόγηση του ουσία βασίµου του αιτήµατος. Εάν 
αποφασίσει, δε, το «άνοιγµα» της ανωτέρω διαδικασίας, ορίζει µεσολαβητή, που 
επιλέγεται από τον κατάλογο των πραγµατογνωµόνων, και «µπορεί», κατ' άρθρο 100 
παρ. 1 του ΠτωχΚωδ (και κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 
1 του ίδιου Κώδικα) «να λάβει προληπτικά µέτρα που ισχύουν µέχρι την έκδοση 
επικυρωτικής απόφασης κατά το άρθρο 103», δηλαδή µέχρι την έκδοση της δεύτερης 
από τις προµνησθείσες αποφάσεις, ή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία, 
µέχρι την έκδοση της απόφασης του ∆ικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής κατ' άρθρο 101 παρ. 3 του ΠτωχΚωδ Εξάλλου πρέπει να 
σηµειωθούν και τα εξής: Κατ' άρθρο 104 παρ. 1 β' του ΠτωχΚωδ «η επικύρωση της 
συµφωνίας» (συνδιαλλαγής) «επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσµατα:.... β) προσωρινά, 
κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας αναστέλλονται τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, 
ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση 
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της συµφωνίας συνδιαλλαγής. Η ίδια 
αναστολή ισχύει και ως προς τα µέτρα αυτά και σχετικά µε τους εγγυητές και τους 
συνοφειλέτες εις ολόκληρον». Από την πιο πάνω διάταξη, σε συνδυασµό και µε τις 
διατάξεις των άρθρ. 99,100 και 10 παρ. 1 του Πτωχ.Κ., συνάγεται ότι όταν από το 
πτωχευτικό δικαστήριο διαταχθεί «το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» η 
τυχόν διαταχθείσα αναστολή των ατοµικών καταδιωκτικών µέτρων, για ικανό 
χρονικό διάστηµα, περιλαµβάνει µόνο εκείνα τα µέτρα, που αφορούν την περιουσία 
του ευρισκοµένου σε διαδικασία συνδιαλλαγής. ∆εν περιλαµβάνει και τα σχετιζόµενα 
µε την περιουσία «των εγγυητών και των συνοφειλετών εις ολόκληρον» µε τον 
αµέσως προηγούµενο συνοφειλέτη. Τα εν λόγω µέτρα αναστέλλονται µόνο µε την 
επικύρωση της συµφωνίας της συνδιαλλαγής. Προφανώς τούτο προέβλεψε ο 
νοµοθέτης, γιατί ενώ η θέλησή του ήταν να διασώσει την απειλούµενη µε οικονοµική 
κατάρρευση επιχείρηση του πρωτοφειλέτη µέσω της διαδικασίας της συνδιαλλαγής, 
δεν ήθελε, παράλληλα, να φαλκιδεύσει για ικανό χρονικό διάστηµα τα δικαιώµατα 
του δανειστή, που ο τελευταίος έχει επί των περιουσιακών δικαιωµάτων των 
εγγυητών και των συνοφειλετών εις ολόκληρον, και να δηµιουργήσει -ενδεχοµένως- 
στο δανειστή ανάλογα προβλήµατα µ' εκείνα που θα δηµιουργούνταν στον 
πρωτοφειλέτη αν δεν είχε θεσπισθεί -χάριν του τελευταίου (πρωτοφειλέτη)- η 
διαδικασία συνδιαλλαγής. Άλλωστε σε αντίθετη περίπτωση θα παρείχε την ευκαιρία 
στους εγγυητές και συνοφειλέτες να αποστούν (κατά τη διάρκεια του 
προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος) από τις έναντι του δανειστή σχετικές 
υποχρεώσεις τους, κάτι το οποίο, οπωσδήποτε τυγχάνει αποδοκιµαστέο από το 
δίκαιο. 
- Από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προβλέπεται η δυνατότητα να διαταχθεί 
καταβολή εγγυοδοσίας επί των περιπτώσεων των άρθρων 162 επ., επί ασφαλιστικών 
µέτρων (άρθρο 694), επί κηρύξεως αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής (άρθρ. 911), 
επί ασκήσεως ανακοπής ή εφέσεως (άρθρο 912 παρ. 1), ή αναιρέσεως (άρθρο 565 
ΚΠολ∆), επί αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρο 938), και επί ανοχής ή 
παραλείψεως πράξεως (άρθρο 947) (ΑΠ 465/2009). Η δικαστική εγγύηση 
επιβάλλεται µε δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που επιτρέπει αυτό ο νόµος, 
εξαρτών την επιβολή της, κατά κανόνα, από την κρίση του δικαστηρίου, ανάλογα µε 
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τη φερεγγυότητα του οφειλέτη και µε άλλες περιστάσεις, υπό τις οποίες τελεί η 
εξασφαλιζόµενη απαίτηση ή το εξασφαλιζόµενο δικαίωµα (ΑΠ 465/2009). Η 
εγγύηση εξάλλου συνιστά ασφαλιστικό µέτρο, όταν επιβάλλεται µε απόφαση του 
δικαστηρίου κατά τα άρθρα 704 και 705, ενώ όταν αυτή καθορίζεται µε σύµβαση ή 
µε άλλη διάταξη νόµου, δεν είναι ασφαλιστικό µέτρο, αλλά περιεχόµενο ουσιαστικού 
δικαιώµατος (ΑΠ 465/2009). Πάντως, και επί εγγυοδοσίας ως ασφαλιστικού µέτρου 
συµπληρωµατικώς εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 162-168 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 
465/2009). Περαιτέρω, από την διάταξη του άρθρου 168 του ΚΠολ∆, µε σαφήνεια 
προκύπτει, ότι, αν επέλθει η περίπτωση, για την οποία δόθηκε η εγγύηση, καταπίπτει 
αυτή υπέρ εκείνου υπέρ του οποίου δόθηκε, µετά από αίτηση, υποβαλλόµενη στο 
κατά τόπον Μονοµελές Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο για τις υπ' αυτού διαταχθείσες 
εγγυήσεις το Μονοµελές, δε, Πρωτοδικείο είναι αρµόδιο ακόµη και αν η εγγύηση 
δόθηκε µε απόφαση του Αρείου Πάγου. (ΑΠ 465/2009). Σε περίπτωση, εξάλλου, που 
η εγγύηση διατάχθηκε ως όρος αναστολής της εκτελεστής απόφασης µετά από 
άσκηση ενδίκου µέσου, αν το ένδικο µέσο δεν ευδοκιµήσει και επικυρωθεί η 
ανασταλείσα απόφαση, πρέπει να θεωρηθεί ότι πραγµατοποιείται ο λόγος παροχής 
της εγγύησης, που σκοπό έχει την εξασφάλιση των συµφερόντων του δανειστή, ώστε 
να επέρχεται κατάπτωσή της υπέρ αυτού, που έχει το δικαίωµα να την εισπράξει (ΑΠ 
465/2009). Η αρµοδιότης, δε, του δικαστηρίου περιορίζεται στο να διατάξει την 
κατάπτωση της κατατεθείσης υπέρ του αιτούντος υπό του καθού η αίτηση οφειλέτου 
ή τρίτου εγγυήσεως και την συνεπεία αυτής απόδοση στον αιτούντα της κατατεθείσης 
εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή του παρακατατεθέντος στον γραµµατέα του 
δικαστηρίου γραµµατίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών 
(ΑΠ 465/2009). ∆υνάµει, δε, της αποφάσεως αυτής, ο δικαιωθείς µπορεί να ζητήσει 
την ανάληψη από τον αρµόδιο γραµµατέα του δικαστηρίου του παρακατατεθέντος σ' 
αυτόν γραµµατίου ή της κατατεθείσης εγγυητικής επιστολής Τράπεζας (ΑΠ 
465/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 162 - 168, 694, 741 επ., 911, 912,  
ΠτωχΚωδ: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ενστάσεις ΚΠολ∆ & ΑΚ - Ένσταση καταχρηστικότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1234 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος. 
- Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ θέτει τα πλαίσια, βάσει των οποίων η άσκηση του 
δικαιώµατος πρέπει να τοποθετείται εντός λογικών ορίων. Ενόψει δε της διαζευκτικής 
παραθέσεως των αξιολογικών κριτηρίων της καλής πίστεως, των χρηστών ηθών, του 
κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος, η άσκηση του δικαιώµατος 
απαγορεύεται (και γι' αυτό είναι άκυρη, 174, 180 ΑΚ), εφ' όσον υπερβαίνει τα όρια 
που επιβάλλει ένα από τα προαναφερόµενα αξιολογικά αντικειµενικά κριτήρια. Τα 
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αξιολογικά αυτά κριτήρια θέτουν φραγµό στην ιδιοτελή άσκηση του δικαιώµατος, εφ' 
όσον αυτή έρχεται σε προφανή, δηλαδή έκδηλη, αντίθεση προς αυτά. Υπέρβαση δε 
προφανής των εις την διάταξη αυτή (άρθρο 281 ΑΚ) αρχών και σκοπών υπάρχει και 
όταν η άσκηση του δικαιώµατος προκαλεί στον εχέφρονα άνθρωπο, σε σχέση προς το 
εκ της ασκήσεως του δικαιώµατος όφελος του δικαιούχου, την έντονη εντύπωση της 
αδικίας. Η προφανής παράβαση στοχεύει στον άµεσο έλεγχο της ενέργειας, όπως 
αυτή προδιαγράφεται και σκιαγραφείται βάσει των πραγµατικών περιστατικών.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ και 262 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
συνάγεται ότι, για την πληρότητα της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως του 
δικαιώµατος και το παραδεκτό της, πρέπει να προβάλλονται τα περιστατικά που 
συγκροτούν την κατάχρηση δικαιώµατος από τον διάδικο κατά του οποίου ασκείται 
το δικαίωµα, συγχρόνως δε να γίνεται επίκληση από αυτόν (ενιστάµενο) του 
γεγονότος ότι τα περιστατικά αυτά καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του 
δικαιώµατος και να διατυπώνεται αίτηµα απορρίψεως της αγωγής, µε την οποία 
ασκείται το δικαίωµα, για την αιτία αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 281, 
ΚΠολ∆: 262, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επίδοση δικογράφου - Eπίδοση σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1063 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
-Επίδοση σε Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύπρος. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1393/13.11.2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, που ρυθµίζει τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις στα κράτη µέλη 
δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, ορίζει στο 
άρθρ. 1§2 αυτού ότι οι διατάξεις του δεν εφαρµόζονται όταν η διεύθυνση του 
παραλήπτη της πράξης είναι άγνωστη. Όµοια είναι και η διάταξη του άρθρ. 1 παρ. 2 
της από 15.11.1965 ∆ιεθνούς Σύµβασης της Χάγης, που κυρώθηκε στην Ελλάδα µε 
το Ν. 1334/1983, ενώ και η Σύµβαση Νοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής 
και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 1548/1985, 
δεν καλύπτει επιδόσεις σε πρόσωπα άγνωστης διεύθυνσης (άρθρ. 6 παρ. 3 της 
Σύµβασης). Έτσι, στην περίπτωση που πρέπει για εκκρεµή δίκη στην Ελλάδα να γίνει 
επίδοση σε εταιρεία που είχε έδρα στην Κύπρο, ήδη όµως είναι άγνωστης έδρας, 
ισχύει η διάταξη του άρθρ. 135 παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά την οποία, αν είναι άγνωστος ο 
τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαµονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η 
επίδοση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 134 ίδιου Κώδικα, 
δηλαδή η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί η 
δίκη, ενώ συγχρόνως περίληψη του δικογράφου που επιδόθηκε, δηµοσιεύεται, ύστερα 
από υπόδειξη του αυτού εισαγγελέα, σε δυο ηµερήσιες εφηµερίδες, από τις οποίες η 
µια πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, 
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διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, συντάσσεται δε και 
υπογράφεται η περίληψη από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει να 
αναφέρει το ονοµατεπώνυµο των διαδίκων, το είδος και το αίτηµα του δικογράφου 
που επιδόθηκε, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η δίκη και επιπλέον, αν εκείνος 
προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εµφανισθεί ή να ενεργήσει ορισµένη 
πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εµφάνισης, καθώς και το είδος της 
πράξης. Τέλος, από τη δηµοσίευση της ως άνω περιλήψεως θεωρείται κατά το άρθρ. 
136 παρ. 1 ΚΠολ∆ ότι ολοκληρώθηκε η επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής.  
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 108, 110 παρ. 2, 498 παρ. 1, 568 παρ. 1-3 και 576 παρ. 
1-3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν 
εµφανισθεί ή εµφανισθεί, αλλά 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.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρ. 226 παρ. 4 εδ.γ' και δ' ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται κατά 
το άρθρ. 575 εδ.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).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 108, 110, 134, 135, 136, 226, 498, 568, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 125  
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Επίδοση δικογράφου - Επίδοση µε θυροκόλληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 617 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση. Ανήλικος. Θυροκόλληση. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι αν, ο αναιρεσίβλητος δεν 
εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και ο παρών διάδικος δεν 
αποδεικνύει ότι τον κάλεσε νόµιµα και εµπρόθεσµα ή ότι εκείνος επέσπευσε τη 
συζήτηση, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση 
επαναφέρεται µε νέα κλήση. Εξάλλου, όπως συνάγεται από τις διατάξεις του άρθρου 
568 ΚΠολ∆, για να είναι νόµιµη η κλήτευση του αναιρεσιβλήτου από τον 
αναιρεσείοντα για τη δικάσιµο που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του αρµοδίου 
τµήµατος του Αρείου Πάγου, είναι αναγκαία προς αυτόν επίδοση και αντιγράφου εκ 
της αιτήσεως αναιρέσεως που έχει κατατεθεί.  
- Στη διάταξη του άρθρου 128 παρ. 1 ΚΠολ∆, που ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο 
γίνεται η επίδοση στην κατοικία του προσώπου, προς το οποίο απευθύνεται, όπως 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ 
165/25-7-2011) ορίζονται τα ακόλουθα: "Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην 
κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους συγγενείς ή υπηρέτες που 
συνοικούν µαζί του. Αν απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν και αυτοί, η παράδοση γίνεται 
σε έναν από τους άλλους συνοίκους, που έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν 
συµµετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του ενδιαφεροµένου". Στην τέταρτη παράγραφο 
του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι αν τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ευρεθούν στην κατοικία 
εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, αυτή γίνεται µε θυροκόλληση του εγγράφου, 
απλό αντίγραφο του οποίου παραδίδεται την εποµένη εργάσιµη ηµέρα στα χέρια του 
προϊσταµένου του οικείου αστυνοµικού τµήµατος κλπ, ενώ σε αυτόν, προς τον οποίο 
απευθύνεται η επίδοση, ταχυδροµείται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα έγγραφη 
ειδοποίηση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε 
κλπ. Στη διάταξη του άρθρου 130 παρ. 1 ΚΠολ∆., ορίζεται, ότι, αν ο παραλήπτης της 
επιδόσεως ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 128 και 129 αρνηθούν να 
παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση της επιδόσεως αν δεν µπορούν 
να την υπογράψουν, το όργανο της επιδόσεως επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της 
κατοικίας, του γραφείου, του καταστήµατος ή του εργαστηρίου, µπροστά σε έναν 
µάρτυρα. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι για να 
ακολουθηθεί ο τρόπος επιδόσεως που ορίζει το άρθρο 130 παρ. 1 ΚΠολ∆, θα πρέπει 
εκείνος, προς τον οποίο γίνεται η επίδοση και, σε περίπτωση που απουσιάζει, τα 
πρόσωπα που συνοικούν µαζί του, να αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο ή να 
υπογράψουν την έκθεση επιδόσεως ή να µην µπορούν να πράξουν αυτό. Για την 
εγκυρότητα της ανωτέρω θυροκολλήσεως πρέπει να βεβαιώνεται στην έκθεση 
επιδόσεως, ότι ο σύνοικος του παραλήπτη αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο ή να 
υπογράψει την έκθεση επιδόσεως ή να µη µπορεί να πράξει τούτο.  
- Στην έκθεση επιδόσεως του αρµόδιου δικαστικού επιµελητή βεβαιώνεται, ότι 
αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως επιδόθηκε δια θυροκολλήσεως επί 



 

[106] 
 

παρουσία ενός µάρτυρος στην κατοικία της ανωτέρω, για το λόγο ότι ο επιµελητής 
"δεν βρήκε την ίδια στην κατοικία της, αλλά το σύνοικο ανήλικο υιό της, χωρίς όµως 
να βεβαιώνεται ταυτόχρονα, ότι ο ως άνω σύνοικος υιός της αναιρεσίβλητης 
αρνήθηκε να παραλάβει το δικόγραφο ή να υπογράψει την έκθεση επιδόσεως ή ότι 
δεν ήταν σε θέση (για συγκεκριµένο- προσδιοριζόµενο στην έκθεση- λόγο) να πράξει 
τούτο. Μόνη όµως η αναφορά στην επίµαχη έκθεση, ότι ο σύνοικος υιός της 
αναιρεσίβλητης ήταν ανήλικος δεν καθιστά επιτρεπτή την επακολουθήσασα, κατά το 
άρθρο 130 παρ. 1 ΚΠολ∆, θυροκόλληση, η οποία, εντεύθεν, είναι άκυρη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 128, 129, 130, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Αντικατάσταση αιτιολογιών της πρωτόδικης απόφασης από το Εφετείο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1472 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρχή της διαθέσεως. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Αντικατάσταση 
αιτιολογιών. Λήψη υπόψη πραγµάτων µη προταθέντων που έχουν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 522 του ΚΠολ∆, ρυθµίζουσα ειδικώς, σε σχέση µε 
την έφεση, την καθιερουµένη από το άρθρο 106 ΚΠολ∆ γενική αρχή της διαθέσεως, 
σύµφωνα µε την οποία το δικαστήριο ενεργεί µόνον κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου 
και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, µε την άσκηση της 
εφέσεως η υπόθεση µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που 
καθορίζονται από την έφεση και τους προσθέτους λόγους. Εξ' άλλου, κατά την 
διάταξη του άρθρου 534 του ιδίου Κώδικος, εάν το αιτιολογικό της εκκαλουµένης 
αποφάσεως που έχει προσβληθεί µε έφεση κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το διατακτικό 
της ορθό, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο αντικαθιστά τις αιτιολογίες και απορρίπτει 
την έφεση. Ενώ κατά το άρθρο 536 το δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν µπορεί να 
εκδώσει επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα απόφαση, χωρίς ο εφεσίβλητος να 
ασκήσει δική του έφεση ή αντέφεση. Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρµόζεται, όταν το 
δικαστήριο µετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως δικάζει την υπόθεση κατ' 
ουσίαν. Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι το Εφετείο κρίνει 
εάν ορθά αποφάνθηκε ή όχι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, µε βάση τα στην έφεση και 
τους προσθέτους λόγους διαλαµβανόµενα παράπονα του εκκαλούντος. Μπορεί δε να 
απορρίψει την έφεση ως κατ' ουσίαν αβάσιµη, επικυρώνοντας την εκκληθείσα 
πρωτόδικη απόφαση, αντικαθιστώντας το εσφαλµένο αιτιολογικό µε το ορθό µόνον 
εάν το ορθό δεν επιδρά στην έκταση του δεδικασµένου. Εάν όµως υπάρχει διαφορά 
στην έκταση του δεδικασµένου, εάν δηλαδή οι νέες αιτιολογίες επέχουν χαρακτήρα 
νέων οριστικών διατάξεων, ήτοι νέου διατακτικού που δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί 
προς βλάβη του εκκαλούντος, χωρίς να ασκηθεί έφεση ή αντέφεση από τον 
εφεσίβλητο και εξαφανισθεί, κατά παραδοχή λόγου εφέσεως ή αντεφέσεως η 



 

[107] 
 

εκκαλουµένη απόφαση. 'Ετσι, εάν η αγωγή απερρίφθη µε την πρωτόδικη απόφαση ως 
απαράδεκτη για οποιοδήποτε τυπικό λόγο π.χ. λόγω αοριστίας το Εφετείο δύναται, 
αντικαθιστώντας το εσφαλµένο αιτιολογικό, να κρίνει την αγωγή απορριπτέα ως 
απαράδεκτη για άλλον, επίσης, τυπικό λόγο και, ακολούθως, να απορρίψει την έφεση 
ως αβάσιµη, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. ∆εν δύναται, όµως, εάν η 
αγωγή απερρίφθη από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ως απαράδεκτη για οποιοδήποτε 
τυπικό λόγο, αντικαθιστώντας το εσφαλµένο αιτιολογικό µε το ορθό, και χωρίς 
προηγουµένως να εξαφανίσει την εκκληθείσα απόφαση, κατά παραδοχή λόγου 
εφέσεως ή αντεφέσως από τον εφεσίβλητο, να κρίνει την αγωγή απορριπτέα ως νόµω 
ή ουσία αβάσιµη, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση και απορρίπτοντας 
ακολούθως την έφεση ως κατ' ουσίαν αβάσιµη. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται 
αντικατάσταση του µη ορθού αιτιολογικού µε το ορθό, διότι η νέα αιτιολογία 
επάγεται δυσµενέστερο για τον εκκαλούντα δεδικασµένο, αφού η έκταση του εκ της 
τελεσιδίκου απορρίψεως της αγωγής παραγοµένου ουσιαστικού δεδικασµένου είναι 
πολύ ευρύτερη παρά επί της απορρίψεώς της για οποιοδήποτε τυπικό λόγο, εντεύθεν 
δε χειροτερεύει η θέση του εκκαλούντος προ της εξαφανίσεως της αποφάσεως. Εάν, 
παρά ταύτα, το Εφετείο πράξει τούτο υποπίπτει στην αναιρετική πληµµέλεια από το 
άρθρο 559 αριθµ. 8α του ΚΠολ∆, διότι έλαβε υπόψη πράγµατα µη προταθέντα και 
έχοντα ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και καθιστά αναιρετέα την απόφασή 
του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 522, 534, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Νέα αποδεικτικά µέσα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1061 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έφεση. Νέα αποδεικτικά µέσα. Ένορκες βεβαιώσεις. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Η αξιοπιστία των µαρτύρων και η 
εκτίµηση των όσων καταθέτουν ανήκει στην κυριαρχική και ανέλεγκτη εξουσία του 
δικαστηρίου της ουσίας. 
- Στη διάταξη του άρθρου 529 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της 
πρώτης  παραγράφου αυτού µε το άρθρο 16 παρ. 5 Ν. 2915/2001 και εφαρµόζεται 
στην προκειµένη περίπτωση, ορίζεται ότι "1. Στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται η 
επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων. Εξέταση νέων µαρτύρων για 
ζητήµατα για τα οποία εξετάστηκαν µάρτυρες στην πρωτόδικη δίκη επιτρέπεται, αν 
επιβάλλεται κατά την κρίση του δικαστηρίου 2. Το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί 
να αποκρούσει τα αποδεικτικά µέσα που προσάγονται πρώτη φορά σ' αυτό ως 
απαράδεκτα, αν κατά την κρίση του ο διάδικος δεν τα είχε προσκοµίσει στην 
πρωτόδικη δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή βαριά αµέλεια". Με τις διατάξεις αυτές 
εισάγεται ο δικονοµικός κανόνας, ότι στην κατ' έφεση δίκη είναι επιτρεπτή η 
επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων, µεταξύ των οποίων και οι κατ' 
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άρθρο 270 παρ. 2 εδ. γ' ΚΠολ∆ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου ή προξένου, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τα οριζόµενα στη 
διάταξη αυτή, παρέχεται όµως στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο η εξουσία να 
αποκρούσει ως απαράδεκτες τις ένορκες βεβαιώσεις, που προσάγονται πρώτη φορά σ' 
αυτό, εάν κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, ο διάδικος δεν προσκόµισε 
αυτές στην πρωτόδικη δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή από βαριά αµέλεια. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση δεν ιδρύεται ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ 
λόγος αναιρέσεως, της µη λήψεως υπόψη αποδεικτικού µέσου που οι διάδκοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν αφού, κατά τα προεκτεθέντα, η λήψη υπόψη νέων 
αποδεικτικών µέσων στην κατ' έφεση δίκη, είναι δυνητική, εξαρτώµενη από την 
ανέλεγκτη κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, ως αναγόµενη σε πράγµατα, κρίση του 
δικαστηρίου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ.α' του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι για να 
ιδρυθεί ο προβλεπόµενος από τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως πρέπει η παράβαση 
του δικαστηρίου της ουσίας να αφορά κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή κανόνα, 
που ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση και την απώλεια δικαιωµάτων και τη 
γένεση υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις, χωρίς να ενδιαφέρει σε ποιο πεδίο του 
δικαίου εντάσσεται ο κανόνας αυτός. Εποµένως, δεν στοιχειοθετείται ο αναιρετικός 
αυτός λόγος αν η παράβαση αφορά κανόνα δικονοµικού δικαίου, στο οποίο 
υπάγονται οι κανόνες, που καθορίζουν τον τρόπο, τα όργανα και τη µορφή της 
ένδικης προστασίας, όπως είναι και οι προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 529 
του ΚΠολ∆.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθ. 8, 106, 335, 338, 339 και 
529 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι πράγµατα, κατά την έννοια της πρώτης απ' αυτές, δεν 
αποτελούν οι ισχυρισµοί που προβάλλουν οι διάδικοι για να δικαιολογήσουν τη 
βραδεία προσκοµιδή αποδεικτικών µέσων για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 340 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η αξιοπιστία των µαρτύρων 
και η εκτίµηση των όσων καταθέτουν ανήκει στην κυριαρχική και ανέλεγκτη εξουσία 
του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως έχει 
δικαίωµα από το νόµο, µπορεί να αποδώσει στις καταθέσεις των µαρτύρων του 
αναιρεσίβλητου µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τις καταθέσεις των 
µαρτύρων του αναιρεσείοντος.  
- Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 561 του αυτού Κώδικα προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών γεγονότων και ιδιαίτερα του 
περιεχοµένου εγγράφων δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, εκτός α) αν 
παραβιάσθηκαν κανόνες δικαίου, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι 
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ερµηνευτικοί ή β) αν υπάρχει λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως ή για 
παραµόρφωση εγγράφου (Α.Π. 765/2008, Α.Π. 1263/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 340, 529, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Έφεση - Προθεσµία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1261 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης έφεσης και ανακοπής ερηµοδικίας. ∆εδικασµένο. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 513 παρ. 1εδ.βπερ.β ΚΠολ∆, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2207/1994 και ισχύει από 25.4.1994, κατά των αποφάσεων 
που έχουν εκδοθεί ερήµην έφεση επιτρέπεται από τη δηµοσίευσή τους. Κατά των 
ίδιων όµως αποφάσεων επιτρέπεται κατά το άρθρ. 501 ΚΠολ∆ και ανακοπή 
ερηµοδικίας, οπότε η προθεσµία της έφεσης, που ορίζεται στο άρθρ. 518 ΚΠολ∆, 
συντρέχει µε την οριζόµενη στο άρθρ. 503 ΚΠολ∆ προθεσµία της ανακοπής 
ερηµοδικίας. Ενδέχεται έτσι να ασκηθεί από τον ερηµοδικασθέντα πρωτοδίκως 
διάδικο έφεση κατά παράλειψη της ανακοπής ερηµοδικίας και ενώ διαρκεί η 
προθεσµία της. Στην περίπτωση αυτή η άσκηση έφεσης υποδηλώνει συνήθως 
σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωµα άσκησης ανακοπής ερηµοδικίας, η οποία είναι 
επιτρεπτή και έγκυρη, εφόσον ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο της έφεσης 
έχει ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα κατά το άρθρ. 98 περ. β ΚΠολ∆ (πρβλ. ΑΠ 
1983/2006). Αντίθετα η άσκηση έφεσης από τον ερηµοδικασθέντα σε χρόνο που έχει 
ήδη ασκήσει κατά της αυτής ερήµην απόφασης ανακοπή ερηµοδικίας δεν ισχύει ως 
σιωπηρή παραίτηση απ' αυτή, αφού η παραίτηση από ασκηµένο ένδικο µέσο 
απαιτείται να είναι ρητή κατά τις διατάξεις των άρθρ. 297 και 299 ΚΠολ∆ (πρβλ. ΑΠ 
1738/2002). Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση της έφεσης, ακόµη και αν η άσκησή 
της δεν θεωρηθεί ως επικουρική (άρθρ. 219 ΚΠολ∆ αναλόγως), δηλαδή υπό την 
αίρεση απόρριψης της ανακοπής ερηµοδικίας, είναι απαράδεκτη όσο εκκρεµεί η 
ανακοπή σε πρώτο ή και σε δεύτερο βαθµό, ενώ αν η ανακοπή γίνει δεκτή και 
εξαφανισθεί η προσβαλλόµενη απόφαση, η έφεση κατά της ερήµην πρωτόδικης 
απόφασης στερείται πλέον αντικειµένου και είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (ΑΠ 
1782/2002). Τα ίδια ισχύουν και όταν η άσκηση έφεσης από τον ερηµοδικασθέντα 
δεν µπορεί να ισχύσει ως σιωπηρή εκ των προτέρων παραίτηση από το δικαίωµα της 
ανακοπής ερηµοδικίας που άσκησε µεταγενέστερα, καθώς και όταν η έφεση 
ασκήθηκε από τον αντιµωλία δικασθέντα πρωτοδίκως διάδικο, επακολούθησε όµως η 
άσκηση ανακοπής ερηµοδικίας από τον ερηµοδικασθέντα διάδικο, αφού και πάλι η 
κατάτµηση της αυτής βασικά διαφοράς µεταξύ δικαστηρίων πρώτου και δεύτερου 
βαθµού ενέχει τον κίνδυνο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και είναι αντίθετη προς 
την οικονοµία της δίκης. Εξ άλλου αν για οποιοδήποτε λόγο προηγηθεί η εκδίκαση 
της έφεσης και εξαφανισθεί η ερήµην πρωτόδικη απόφαση, είναι άνευ αντικειµένου η 
εκδίκαση της ανακοπής ερηµοδικίας και αυτή απορρίπτεται, ενώ αν απορριφθεί για 
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τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους η έφεση ή καταστεί εντωµεταξύ ανέκκλητη η 
απόφαση, δεν εµποδίζεται στη συνέχεια η εκδίκαση της ανακοπής ερηµοδικίας. 
Ειδικότερα η απόφαση που απορρίπτει την έφεση κατά της ερήµην πρωτόδικης 
απόφασης δεν καθιστά τελεσίδικη την απόφαση αυτή, αν έχει ασκηθεί παράλληλα 
κατ' αυτής και εκκρεµεί παραδεκτή ανακοπή ερηµοδικίας ή διαρκεί η προθεσµία για 
την άσκησή της, αφού αποφάσεις τελεσίδικες που δεσµεύουν µε το δεδικασµένο τους 
είναι κατά το άρθρ. 321 ΚΠολ∆ µόνον οι οριστικές αποφάσεις που δεν µπορούν να 
προσβληθούν µε έφεση ή ανακοπή ερηµοδικίας.  
Συνεπώς δεν προσκρούει σε δεδικασµένο και δεν εµποδίζεται έτσι για το λόγο αυτό η 
εκδίκαση της ανακοπής ερηµοδικίας από την ύπαρξη απόφασης απορριπτικής της 
έφεσης κατά της πρωτόδικης ερήµην απόφασης. Αντίστοιχα παραδεκτή είναι και η 
άσκηση έφεσης κατά της απόφασης που απέρριψε σε πρώτο βαθµό την ανακοπή 
ερηµοδικίας, αφού η απόρριψη προηγουµένως της έφεσης κατά της πρωτόδικης 
ερήµην απόφασης δεν καθιστά χωρίς αντικείµενο την εκκρεµή κατ' αυτής ανακοπή 
ερηµοδικίας, εφόσον αυτή επιτρεπτώς µπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση της 
ερήµην πρωτόδικης απόφασης που δικαιολογεί ακριβώς και το έννοµο συµφέρον για 
την άσκηση της έφεσης κατά της απορριπτικής της ανακοπής ερηµοδικίας απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 98, 297, 298, 321, 501, 503, 513, 518, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 168 
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1297 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Έξοδα εκτέλεσης. 
- Από το άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η κατάσχεση χρηµατικής 
απαιτήσεως στα χέρια τρίτου γίνεται µε επίδοση στον τρίτο και σε εκείνον κατά του 
οποίου στρέφεται η εκτέλεση εγγράφου (κατασχετηρίου). Η επίδοση του 
κατασχετήριου εγγράφου στον τρίτο, σύµφωνα µε την παρ. 2 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 
καθού η εκτέλεση. Αντίθετα, όπως προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 984 
ΚΠολ∆, η επίδοση αντιγράφου του κατασχετήριου εγγράφου από τον κατασχόντα 
στον καθού η εκτέλεση έχει ως έννοµη συνέπεια την αποστέρηση του δικαιούχου της 
κατασχεθείσας απαίτησης από την εξουσία της ελεύθερης διάθεσης του περιουσιακού 
στοιχείου του που κατασχέθηκε. Κρίσιµος χρόνος για την επέλευση των ανωτέρω 
συνεπειών ως προς τον καθού η εκτέλεση και τον τρίτο είναι η επίδοση του 
κατασχετηρίου εγγράφου σε καθένα από τα πρόσωπα αυτά.  
- Με το άρθρο 985 παρ. 1 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, µε το προβλεπόµενο περιεχόµενο. Στη δήλωση 
αυτή του τρίτου, µεταξύ άλλων, πρέπει να αναφέρεται αν υπάρχει η κατασχεθείσα 
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απαίτηση. Σε καταφατική περίπτωση, πρέπει να αναφέρεται η δικαιογόνος σχέση, οι 
τυχόν ενστάσεις του τρίτου ή η ανταπαίτηση που έχει κατά του καθού η εκτέλεση και 
να παρέχεται η διαβεβαίωση ότι θα παρακρατήσει ό,τι τυχόν θα προκύψει στο µέλλον 
υπέρ του καθού η κατάσχεση από τη µνηµονευόµενη στο κατασχετήριο βασική 
έννοµη σχέση (ΟλΑΠ 3/1993, ΑΠ 688/2010, ΑΠ 1540/2000). Έτσι, κατ' άρθρο 988 
παρ. 1 ΚΠολ∆, αν η κατασχηµένη στα χέρια τρίτου απαίτηση υπάρχει και επαρκεί σε 
περίπτωση καταφατικής δήλωσης, ο τρίτος οφείλει αφού περάσουν οκτώ ηµέρες 
αφότου η κατάσχεση κοινοποιήθηκε σ' εκείνο κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, να 
καταβάλει σε καθένα από τους κατασχόντες το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση, 
η καταβολή δε αυτή προς τους κατασχόντες επιφέρει απόσβεση της οφειλής, κατ' 
εξαίρεση από τον κανόνα ότι αυτή απαιτείται να γίνει στο δανειστή, δηλαδή, στην 
προκειµένη περίπτωση στο δανειστή του τρίτου, γιατί µε αυτή ωφελείται ο δανειστής 
του (άρθρο 417 εδ. β' ΑΚ).  
- Κατά το άρθρο 989 εδ. α' ΚΠολ∆, η κατ' άρθρ. 988 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα 
καταφατική δήλωση του τρίτου, στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση, 
αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τον κατασχόντα δανειστή, υπό την έννοια του άρθρου 
904 παρ. 2 περ. ζ' ΚΠολ∆, µε τον οποίο µπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση 
κατά της περιουσίας του τρίτου , όταν, παρά την καταφατική δήλωση του τελευταίου, 
αρνείται ή δυστροπεί να εκπληρώσει τις επιβαλλόµενες από το άρθρο 988 ΚΠολ∆ 
υποχρεώσεις του. 
Συνεπώς, αν ο τρίτος αρνείται την πληρωµή, εκβιάζεται µε την κατ' άρθρο 989 
ΚΠολ∆ εκτέλεση της καταφατικής δήλωσής του, η οποία (εκτέλεση) γίνεται µε τα 
µέσα της εκτέλεσης προς ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων (άρθρο 951 ΚΠολ∆) 
σε βάρος της ατοµικής περιουσίας του τρίτου . Αν στο κατασχετήριο αναφέρεται ότι 
επιβάλλεται κατάσχεση και για τους τόκους του κεφαλαίου ως την εξόφλησή του, θα 
υπολογισθούν οι τόκοι έως και την ενάτη ηµέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου 
στον καθού η εκτέλεση, τους οποίους οφείλει να καταβάλει ο τρίτος στα χέρια του 
οποίου γίνεται η κατάσχεση. Αν όµως δεν γίνεται τέτοια αναφορά στο κατασχετήριο, 
ή αν οι τόκοι ανάγονται σε χρόνο πέραν του ανωτέρω χρονικού σηµείου, 
επιδιώκονται οι τελευταίοι από τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη και αναζητούνται µε 
αγωγή κατά του τελευταίου, αν ο εκτελεστός τίτλος αναλώθηκε µε την κατάσχεση εις 
χείρας του τρίτου, τα παραπάνω δε στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο 
της αγωγής, για τη νοµική θεµελίωσή της, κατ' άρθρο 216 ΚΠολ∆.  
- Στα κατά το άρθρο 425 ΑΚ έξοδα εξοφλήσεως, δεν συµπεριλαµβάνονται τα 
διάφορα έξοδα εκτελέσεως τα οποία κατά το άρθρο 932 ΚΠολ∆ φέρει εκείνος κατά 
του οποίου γίνεται η εκτέλεση και προκαταβάλονται από τον επισπεύδοντα. Τα έξοδα 
αυτά αφαιρούνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού και ακολούθως γίνεται η 
κατάταξη των δανειστών στον αντίστοιχο πίνακα (άρθρο 975 ΚΠολ∆). Αντίθετα τα 
έξοδα που βεβαιώνουν την εξόφληση (µερική ή ολική) της απαιτήσεως, µε την 
έκδοση εξοφλητικής αποδείξεως ή τιµολογίου από το δανειστή που ικανοποιείται 
κατά τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης - τέτοια δε είναι και τα τέλη χαρτοσήµου 
ή ο φόρος προστιθέµενης αξίας - εµπίπτουν στην έννοια των εξόδων του άρθρου 525 
ΑΚ, και βαρύνουν τον οφειλέτη, στην περίπτωση δε που καθού η αναγκαστική 
εκτέλεση είναι τρίτος, και όχι ο οφειλέτης, ο δανειστής, αν όπως συµβαίνει συνήθως 
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στην πράξη έχει προκαταβάλει τα έξοδα αυτά, µπορεί να στραφεί κατά του οφειλέτη 
και να τα ζητήσει κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού (άρθρα 904 επ. 
ΑΚ), εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει µεταξύ τους διαφορετική συµφωνία ή δεν 
υφίσταται ειδική διάταξη που υπερισχύει της γενικής τοιαύτης του άρθρου 525 ΑΚ, 
µε την οποία ορίζεται διαφορετικά (ΑΠ 1100/1996).  
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 ΚΠολ∆ η αγωγή εκτός από τα στοιχεία 
που ορίζονται στα άρθρα 118 και 117 πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων 
που την θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου. ∆ιαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία δε 
αυτή µε την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας δεν µπορεί να θεραπευτεί 
ούτε µε τις προτάσεις ούτε µε παραποµπή στο περιεχόµενο άλλου εγγράφου, ούτε 
µπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συµπλήρωσης από την προσαγωγή ή 
εκτίµηση αποδείξεων, διότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις για την προδικασία του 
άρθρου 111 ΚΠολ∆, των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο. Τέλος, η ποσοτική αοριστία της αγωγής, καθώς και η για οποιοδήποτε 
τυπικό λόγο απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης, ελέγχεται µε την αναιρετική 
πληµµέλεια του αριθµού 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 425, 525, 904,  
ΚΠολ∆: 117, 118, 216, 417, 583, 932, 951, 975, 984, 985, 988, 989, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2011, σελίδα 173 
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1383 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση εις χείρας Τράπεζας. Επίδοση στον διευθυντή του αρµόδιου για την 
πληρωµή της απαιτήσεως κατάστηµα ή υποκατάστηµα. Χωρίς την επίδοση η 
επιχειρηθείσα καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο κατάσχεση είναι ανυπόστατη.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33 και 34 του ΚΕ∆Ε προκύπτει ότι το 
∆ηµόσιο µπορεί για την ικανοποίηση απαιτήσεώς του κατά του οφειλέτη του να 
επιβάλλει κατάσχεση στα χέρια τρίτου, ο οποίος, αν δεν οφείλει ή δεν οφείλει όλα τα 
αναφερόµενα στο κατασχετήριο, πρέπει µέσα σε προθεσµία οκτώ ηµερών από της 
επιδόσεως του κατασχετηρίου να δηλώσει τούτο στον ∆ιευθυντή του ∆ηµοσίου 
Ταµείου ή στον Ειρηνοδίκη, διαφορετικά λογίζεται κατ' αµάχητο τεκµήριο οφειλέτης 
της κατασχεθείσας απαίτησης. Κατά της δηλώσεως του τρίτου ο ∆ιευθυντής του 
∆ηµοσίου Ταµείου δικαιούται να ασκήσει ανακοπή. Όταν ο τρίτος στον οποίο γίνεται 
η κατάσχεση είναι ανώνυµη εταιρία, εφαρµογή έχει η διάταξη του άρθρου 90 του ν.δ. 
17/7/1923, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆, µε το 
άρθρο 53 παρ. 3 του ΕισΝΚΠολ∆, και ορίζει ότι "εάν η εταιρία έχει και 
υποκαταστήµατα εν Ελλάδι, κατάσχεσις εις χείρας αυτής, ως τρίτης, επιτρέπεται, 
µόνον παρά τω καταστήµατι ή υποκαταστήµατι, ένθα υφίσταται η κατάθεσις ή άλλη 
οφειλή προς τον καθού η κατάσχεσις". Με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 90 του 
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Ν∆ της 17-7/13-8-1923 δεν προσδίδεται νοµική προσωπικότητα στα καταστήµατα ή 
υποκαταστήµατα της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας αλλά απλώς προσδίδεται σ' 
αυτά νοµική αυτοτέλεια, σε τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εµπρόθεσµης 
υποβολής της σχετικής δηλώσεως τρίτου. Στη θέση του τρίτου τοποθετείται το 
αρµόδιο για την πληρωµή της απαιτήσεως κατάστηµα ή υποκατάστηµα, στο οποίο 
προσδίδεται κάποια νοµική αυθυπαρξία, όχι όµως και ιδιαίτερη νοµική 
προσωπικότητα. Η επίδοση πρέπει να γίνει στο διευθυντή του καταστήµατος ή 
υποκαταστήµατος, ο οποίος προβαίνει στην κατά το άρθρο 985 ΚΠολ∆ δήλωση και ο 
οποίος είναι όργανο που εκπροσωπεί την ανώνυµη τραπεζική εταιρεία στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. ∆ιάδικος όµως στις δίκες περί την εκτέλεση είναι το 
νοµικό πρόσωπο της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας προς το οποίο απευθύνονται τα 
σχετικά δικόγραφα, επιδίδονται δε στη διοίκηση αυτού κατά το κοινό δίκαιο (άρθρο 
126 παρ.1 περ. δ ΚΠολ∆). Η προς το κατάστηµα ή υποκατάστηµα επίδοση του 
κατασχετηρίου αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατασχέσεως και η παράλειψη της 
επιδόσεως αυτής οδηγεί στο ανυπόστατο, το οποίο προτείνεται από οποιονδήποτε 
έχει έννοµο συµφέρον. ∆εν αρκεί δε µόνο η σύνταξη του κατασχετηρίου ούτε 
αποτελεί αυτή διαδικαστική πράξη της διαδικασίας κατασχέσεως στα χέρια τρίτου. 
Αυτό γιατί η αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια τρίτου επιβάλλεται και αποκτά 
νοµική υπόσταση δια και από της επιδόσεως του κατασχετηρίου στον τρίτο, από την 
οποία (επίδοση) τελειούται και παράγει τις συνέπειές της. Χωρίς την επίδοση η 
επιχειρηθείσα καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο κατάσχεση είναι ανυπόστατη (ΑΠ 
117/2011, 1004/2010, 884/2010).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ INLAW.GR - ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 983 
ΚΠολ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 57 Ν. 3994/2011: «Για την κατάσχεση στα 
χέρια πιστωτικού ιδρύµατος ως τρίτου το έγγραφο επιδίδεται στην έδρα του ή σε 
οποιοδήποτε κατάστηµα του» 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 126, 985, 
ΚΕ∆Ε: 30, 32, 33, 34, 
ΕισΝΑΚ: 53, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 964, σχολιασµός 
Κωνσταντίνου Παµπούκη  
 
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 4562 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Ανακοπή τρίτου. Ανάκληση µη οριστικών 
αποφάσεων. Παραίτηση από αγωγή. Έξοδα πρώτης δίκης. 
- Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου γίνεται µε επίδοση στον τρίτο και µέσα σε οκτώ 
ηµέρες στον καθ` ου η εκτέλεση, επί ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης, εγγράφου 
(κατασχετηρίου), που πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 118 
ΚΠολ∆, και ακριβή περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης, βάσει των 
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οποίων γίνεται η κατάσχεση, το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, επιταγή 
προς τον τρίτο να µην καταβάλει σ΄ εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση και 
διορισµό αντικλήτου που κατοικεί στην περιφέρεια του ίδιου Ειρηνοδικείου ή στην 
έδρα του Πρωτοδικείου της κατοικίας του τρίτου, αν εκείνος, υπέρ του οποίου γίνεται 
η εκτέλεση, δεν κατοικεί στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου της κατοικίας του 
τρίτου. Ο τρίτος οφείλει, µέσα σε οκτώ µέρες αφότου επιδόθηκε το κατασχετήριο, να 
δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το 
κατασχεµένο πράγµα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και, 
ταυτόχρονα, να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Η δήλωση αυτή 
γίνεται προφορικά στη γραµµατεία του Ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας 
εκείνου που δηλώνει και συντάσσεται σχετική έκθεση. Εάν αρνηθεί την ύπαρξη του 
χρέους, η δήλωση αυτή είναι αρνητική και εάν εφησυχάσει και παρέλθει η υπό του ως 
άνω άρθρου προθεσµία, ο νόµος θεωρεί, κατά νοµικό πλάσµα, την παράλειψη ως 
αρνητική δήλωση και ο τρίτος λογίζεται ως δηλώσας ανυπαρξία του κατασχεθέντος 
δικαιώµατος (ΑΠ 1065/2009, ΕφΑθ 1022/2008).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 986 του ίδιου Κώδικα, µέσα σε τριάντα ηµέρες από 
τη δήλωση του άρθρου 985, όποιος επέβαλε την κατάσχεση έχει δικαίωµα να την 
ανακόψει ενώπιόν του κατά τα άρθρα 12 επ. και 23 επ. αρµοδίου δικαστηρίου. Από 
τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι στον κατασχόντα παρέχεται ειδικό ένδικο 
βοήθηµα µε το οποίο µπορεί αυτός να αµφισβητήσει την τυχόν αρνητική δήλωση του 
τρίτου, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που την συνιστούν, όταν αυτά εκτίθενται 
στη δήλωση, και να επιδιώξει την καταδίκη του τρίτου στην καταβολή του 
κατασχεµένου ποσού ή την παράδοση του κατασχεµένου πράγµατος, θεωρώντας 
αυτόν ως οφειλέτη του κατασχεµένου (άρθρο 990 ΚΠολ∆), ενώ η αναγνώριση της 
ανειλικρίνειας της αρνητικής δήλωσης ή της προς αυτήν εξοµοιούµενης παράλειψης 
του τρίτου αποτελεί συνέπεια του αναγνωριστικού χαρακτήρα της ανακοπής και της 
επ` αυτής εκδιδόµενης απόφασης (ΕφΑθ 1022/2008 ό.π.). Έτσι, µεταξύ κατάσχοντος 
και τρίτου δηµιουργείται δίκη, στην οποία ουσιαστικά εισάγεται προς εκδίκαση η 
έναντι του τρίτου απαίτηση του καθ' ου η κατάσχεση, που αποτελεί και το κύριο 
αντικείµενο της δίκης. Γι' αυτό, πρέπει στο δικόγραφο της ανακοπής, η οποία 
αποτελεί µία µορφή της ανακοπής του άρθρου 583 επ. ΚΠολ∆, να περιγράφεται, 
εκτός των άλλων, η κατασχεθείσα απαίτηση κατά τα ουσιώδη στοιχεία της (άρθρο 
216 ΚΠολ∆), να αναφέρεται, δηλαδή, η αιτία της οφειλής του τρίτου προς τον καθ` 
ου η κατάσχεση και να προσδιορίζονται τα περιστατικά από τα οποία απορρέει η 
υποχρέωση του τρίτου για την καταβολή στον καθ΄ ου η κατάσχεση του 
συγκεκριµένου ποσού ή για την απόδοση του συγκεκριµένου πράγµατος, όταν 
µάλιστα πρόκειται για ενοχική απαίτηση, αφού ο ανακόπτων φέρει το βάρος 
απόδειξης της ύπαρξης του κατασχεµένου δικαιώµατος. ∆ιαφορετικά, η ανακοπή 
είναι αόριστη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΑΠ 1065/2009 ό.π., ΑΠ 73/1995 
Ελ∆νη 1997.309, ΑΠ 10/1995 Ελ∆νη 1996.105, ΕφΑθ 1022/2008 ό.π., ΕφΚερκ 
97/2001).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 309 εδ. β` του ΚΠολ∆ όσες αποφάσεις δεν 
κρίνουν οριστικά µπορούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε πρόταση κάποιου διαδίκου, 
που υποβάλλεται µόνο στη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης και όχι αυτοτελώς, 
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να ανακληθούν σε κάθε στάση της δίκης από το δικαστήριο που τις εξέδωσε, 
εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η πρόταση 
περί ανακλήσεως µη οριστικής απόφασης µπορεί να περιληφθεί και στην κλήση µε 
την οποία η υπόθεση εισάγεται και πάλι στο δικαστήριο προς περαιτέρω συζήτηση, 
αυτό, όµως, µε την προϋπόθεση ότι η συζήτηση αυτή χωρεί παραδεκτά, διότι, 
διαφορετικά, δεν υπάρχει νόµιµη στάση της δίκης, κατά την οποία και µόνο µπορεί 
να γίνει η προτεινόµενη ανάκληση. Εποµένως, θα πρέπει να λάβει χώρα εκτέλεση 
των όσων διατάχθηκαν από τη µη οριστική απόφαση και όχι να ζητείται αµέσως η 
ανάκληση της µη οριστικής απόφασης µε µόνη τη συνυποβολή του αιτήµατος για 
περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης (βλ. ΕφΑθ 8941/1991 Ελ∆νη 34.1358). Έχει, 
όµως, γίνει δεκτό από τη νοµολογία, σε περιπτώσεις που διατάχθηκε ένα µέτρο, η 
εκτέλεση του οποίου είναι ανέφικτη ή τάχθηκε ένα εµπόδιο στη ροή της διαδικασίας, 
από εσφαλµένη νοµική ή πραγµατική εκτίµηση, η αναµονή για την άρση του οποίου 
είναι µάταιη και προκαλεί άσκοπη επιβράδυνση της διαδικασίας και καθυστέρηση 
ικανοποίησης του δικαιώµατος του δανειστή, ότι είναι δυνατή η ανάκληση των µη 
οριστικών αποφάσεων, χωρίς να εκπληρωθούν τα όσα διατάχθηκαν µ΄ αυτές, 
θεωρουµένης, στις περιπτώσεις αυτές, ως στάσης δίκης εκείνης που δηµιουργείται µε 
την κλήση για συζήτηση κατ΄ ουσία της υπόθεσης που ήδη έχει ανασταλεί ή 
αναβληθεί (ΑΠ 649/1996). Όµως, οι εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, στις οποίες 
θεραπεύεται η άσκοπη επιβράδυνση της διαδικασίας, δεν θα πρέπει να επεκταθούν σε 
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες, καίτοι δεν είναι ώριµη η περαιτέρω κατ` ουσία 
συζήτηση της υπόθεσης, λόγω µη εκτέλεσης των όσων διατάχθηκαν από τη µη 
οριστική απόφαση, ζητείται η ανάκλησή της, ως εσφαλµένης, προκειµένου να 
επιτευχθεί η περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης, διότι, πέραν του ότι πρόκειται περί 
ερµηνείας contra legem, θα καθιερωνόταν µε την εκδοχή αυτή, έµµεσα, ιδιαίτερο 
είδος ένδικου βοηθήµατος, το οποίο δεν προέβλεψε ο νοµοθέτης, ενώ, τέλος, θα 
καθίστατο ανεφάρµοστο και το εδ. γ του άρθρου 309 ΚΠολ∆, αφού το δικαστήριο, 
στην περίπτωση της αυτοτελούς πλέον αυτής αιτήσεως, δεν θα είχε τη δυνατότητα να 
µην απαντήσει επί του αιτήµατος ανάκλησης (αρθρ. 106, 559 αριθµ. 9 ΚΠολ∆, 20 
παρ. 1 και 93 παρ. 4 του Συντ.), παρότι η δυνατότητα αυτή του παρέχεται από την πιο 
πάνω διάταξη σε περίπτωση πρότασης του διαδίκου για ανάκληση της µη οριστικής 
απόφασης (ΕφΘεσ 2728/1996 µε τις εκεί παραποµπές στη θεωρία και νοµολογία ).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294 εδ. α`, 295 § 1 και 297 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, πριν από τη συζήτησή της, 
που µπορεί να γίνει είτε µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, είτε µε 
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούµενου, έχει ως αποτέλεσµα ότι 
η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και η σχετική δίκη καταργείται. Περαιτέρω, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 295 παρ.2 ΚΠολ∆, αν η αγωγή ασκηθεί πάλι, ο 
εναγόµενος µπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στην αγωγή εωσότου καταβληθούν τα 
έξοδα της πρώτης δίκης, εκτός αν για την πρώτη δίκη είχε παραχωρηθεί στον 
ενάγοντα το ευεργέτηµα της πενίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 309, 583, 985, 986, 990,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1476 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πρόσθετη παρέµβαση κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Αποζηµίωση 
οδηγού ΚΤΕΛ που εκτελεί και χρέη εισπράκτορα. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε 
την αοριστία της αγωγής. 
- Στα άρθρα 663 έως 675Α του ΚΠολ∆, που ρυθµίζουν τη διαδικασία εκδικάσεως 
των εργατικών διαφορών, δεν περιέχεται εξαίρεση του στο άρθρο 81 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα γενικού κανόνα, κατά τον οποίο και η πρόσθετη παρέµβαση ασκείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή, δηλαδή µε κατάθεση 
δικογράφου στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και µε επίδοση 
αντιγράφου του δικογράφου αυτής στους διαδίκους, σύµφωνα µε το άρθρο 215 του 
ΚΠολ∆, καθόσον αφορά τον τρόπο ασκήσεως αυτής ενώπιον του Αρείου Πάγου, 
διότι η εξαίρεση που εισάγεται µε το άρθρο 666, σε συνδυασµό µε το άρθρο 231 του 
ίδιου Κώδικα, κατά την οποία επιτρέπεται η άσκηση πρόσθετης παρεµβάσεως και 
προφορικώς, ισχύει µόνον κατά την ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου 
διαδικασία.  
- Με την παρ. 2 εδ. θ' του άρθρου 7 στοιχ. Β του Π∆ 229/1994, ορίζεται, εκτός 
άλλων, ότι ο οδηγός του εντεταγµένου στο ΚΤΕΛ υπεραστικού λεωφορείου, το οποίο 
δροµολογείται χωρίς εισπράκτορα, εκτελεί καθ' οδόν και χρέη εισπράκτορος, έχοντας 
εποµένως υποχρέωση εκτελέσεως των προαναφεροµένων καθηκόντων του 
εισπράκτορος. Στην τελευταία περίπτωση, κατά την τελευταία ως άνω διάταξη, ο 
οδηγός δικαιούται αναλόγου "αποζηµιώσεως" για την πρόσθετη αυτή εργασία, η 
οποία καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Νοµάρχη, που εκδίδεται 
µετά από εισήγηση του ∆.Σ. του οικείου ΚΤΕΛ.  
- H νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοστεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται µε 
τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκούµενου 
δικαιώµατος για να κρίνει αυτή (αγωγή) νόµιµη ή αντίθετα αρκέστηκε σε λιγότερα 
από τα απαιτούµενα στοιχεία. Εκτός από την παραπάνω αοριστία, υπάρχει και 
αοριστία του δικογράφου της αγωγής που αφορά την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία 
του. Ποσοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής υπάρχει, όταν δεν αναφέρονται 
σ΄ αυτό µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση 
εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής, ενώ 
ποιοτική αοριστία υπάρχει όταν στο δικόγραφο της αγωγής γίνεται απλώς επίκληση 
των όρων του νόµου, χωρίς ν΄ αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την 
εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές της ποσοτικής 
ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής, η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρο 559 αριθ. 8 και 14 Κ.Πολ.∆, αντίστοιχα. Σε κάθε όµως περίπτωση η αοριστία 
του δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας για να 
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δηµιουργηθεί λόγος αναιρέσεως σύµφωνα µε το άρθρο 562 παρ. 2 Κ.Πολ.∆., 
δεδοµένου ότι ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους, οι οποίοι κατ' εξαίρεση 
λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της ουσίας και ειδικώς 
δεν αφορά την δηµόσια τάξη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 215, 231, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 663 - 675Α, 666, 
Π∆: 229/1994, άρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1680 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση δικογράφου σε προσθέτως παρεµβαίνοντα. Απαράδεκτη συζήτηση της 
αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 82 παρ. 3 του ΚΠολ∆, αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται 
στους κυρίους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό προς την παράγραφο 3 του άρθρου 
81 του ίδιου Κώδικα, η οποία ορίζει, ότι ο παρεµβαίνων καλείται στις επόµενες 
διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, προκύπτει, ότι η κλήση 
προς συζήτηση της αναιρέσεως, που συντάσσεται είτε κάτω από το αντίγραφο της 
αναιρέσεως είτε αυτοτελώς (άρθρο 568 ΚΠολ∆), πρέπει να επιδίδεται και προς τον 
µη εµφανισθέντα κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο, έχοντα 
την ιδιότητα του προσθέτως υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους παρεµβάντος 
για να ενηµερώνεται αυτός περί της εξελίξεως της δίκης που ανοίγεται µε την άσκηση 
του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως και ασκεί τα νόµιµα δικαιώµατά του, διότι αυτός 
είναι διάδικος, χωρίς δε την κλήτευση αυτού, παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν 
ακροάσεως, ειδική εφαρµογή της οποίας περιέχουν οι αναφερθείσες διατάξεις, 
αλλιώς δηµιουργείται απαράδεκτο της συζητήσεως της αναιρέσεως, το οποίο, ως 
αναφερόµενο στην προδικασία, λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο 
Πάγο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 81, 82,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Ακύρωση πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1475 
Έτος: 2005 
Περίληψη:  
- Τόπος και χρόνος πλειστηριασµού. Ακυρότητα. Πρόκληση βλάβης στο διάδικο που 
προτείνει την ακυρότητα. 
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- Aπό τη διάταξη του άρθρου 998 παρ. 2 ΚΠολ∆, συνδυαζόµενη µε εκείνη του 
άρθρου 159 αριθ. 3 ίδιου Κώδικα συνάγεται ότι η παράβαση της διάταξης αυτής που 
καθορίζει ως τόπο διεξαγωγής του πλειστηριασµού την έδρα του δήµου αν το ακίνητο 
που πλειστηριάζεται βρίσκεται στην περιφέρεια δήµου και την έδρα της κοινότητας 
αν βρίσκεται στην περιφέρεια κοινότητας και στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα 
συνεπάγεται ακυρότητα του πλειστηριασµού αν η διεξαγωγή του σε άλλο τόπο 
προξένησε, όπως απαιτεί η δεύτερη από τις παραπάνω διατάξεις, βλάβη στο διάδικο 
που προτείνει την ακυρότητα, η οποία (βλάβη) δεν µπορεί να αποκατασταθεί 
διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 159, 998, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλειστηριασµός - Αναγγελία απαίτησης - Υποκατάσταση δανειστή ως 
επισπεύδοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1493 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης το δικαίωµα της υποθήκης ασκείται 
στην αποζηµίωση. Πλειστηριασµός. Αναγγελία απαίτησης. Κατασχετήρια έκθεση. 
Κοινοποίηση στον ∆ιευθυντή του ∆ηµοσίου Ταµείου της περιφέρειας της κατοικίας 
και άσκησης του επαγγέλµατος του οφειλέτη. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1288 ΑΚ, αν το ενυπόθηκο ακίνητο απαλλοτριωθεί 
αναγκαστικά, το δικαίωµα της υποθήκης ασκείται στην αποζηµίωση. Αυτή 
κατατίθεται δηµόσια και γίνεται η διαδικασία της κατάταξης (βλ.και ΑΠ 182/2004). 
∆ηλαδή, ικανοποιείται ο ενυπόθηκος δανειστής προνοµιακά, κατά τη διανοµή της πιο 
πάνω αποζηµίωσης (ΑΠ 172/1984).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 972 παρ.1 ΚΠολ∆, οι δανειστές εκείνου, κατά του 
οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωµα να αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η 
αναγγελία επιδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, σε εκείνον υπέρ του 
οποίου γίνεται και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και πρέπει να 
περιέχει τα ειδικότερα στοιχεία, που στην πιο πάνω διάταξη µνηµονεύονται.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 999 παρ.3 ΚΠολ∆ την κατά την παράγραφο 1 του 
ιδίου άρθρου περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, ο δικαστικός επιµελητής επιδίδει 
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα της κατάσχεσης στον οφειλέτη, στον τρίτο 
κύριο ή νοµέα και στους ενυπόθηκους δανειστές, καταθέτει δε την περίληψη αυτή 
µέσα στην ίδια προθεσµία στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, ο οποίος συντάσσει 
σχετική πράξη.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ΚΕ∆Ε, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, το 
πρόγραµµα πλειστηριασµού κοινοποιείται µε ποινή απαραδέκτου, στον ∆ιευθυντή 
του ∆ηµοσίου Ταµείου της περιφέρειας της κατοικίας και άσκησης του επαγγέλµατος 
του οφειλέτη.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολ∆, καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
το δικαστήριο, παρά το νόµο, κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το 
δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο λόγος αποβλέπει στην εξασφάλιση της οµαλής εξέλιξης 
της διαδικασίας, ώστε να καθίσταται εφικτή η υπεράσπιση των δικαιωµάτων των 
διαδίκων και η ορθή απονοµή της δικαιοσύνης (ΑΠ 1383/2000), και αναφέρεται σε 
ακυρότητες, δικαιώµατα και απαράδεκτα τα οποία απορρέουν από το δικονοµικό και 
όχι από το ουσιαστικό δίκαιο (ΟλΑΠ 12/2000, ΑΠ 2/2001, ΑΠ 852/2001 ΑΠ 
1418/2001). Έχει γίνει δεκτό, πως ο παραπάνω λόγος αναίρεσης αφορά τις ενώπιον 
του δικαστηρίου ακυρότητες, απαράδεκτα και εκπτώσεις, οι οποίες καθιστούν άκυρα 
ή απαράδεκτα τα εισαγωγικά δικόγραφα της δίκης (αγωγές, ανακοπές κ.λπ.) και όσες 
ακυρότητες, απαράδεκτα και εκπτώσεις δηµιουργούνται κατά τη διαδικασία ενώπιον 
του δικαστηρίου της ουσίας. Κρίθηκε δε, πως δεν συντρέχει ο πιο παραπάνω λόγος 
αναίρεσης, αλλά εκείνος από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας κρίνει ακυρότητες της αναγκαστικής εκτέλεσης, που δεν λαµβάνουν χώρα 
ενώπιον του δικαστηρίου (ΑΠ 1634/2001 βλ. και ΑΠ 789/2004). Πρέπει, όµως, το 
δικαστήριο να είχε, από το νόµο, την υποχρέωση να κηρύξει την ακυρότητα το 
απαράδεκτο ή την έκπτωση. Άρα, µπορούν να θεµελιώσουν το λόγο αυτό και 
ακυρότητες της αναγκαστικής εκτέλεσης, εφ'οσον όµως θεµελιώνουν λόγους 
ανακοπής, που προβάλλονται µε σχετικό ένδικο βοήθηµα (ΑΠ 428/1994, ΑΠ 
1246/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 972, 999,  
ΑΚ: 1288, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλειστηριασµός - Αναγγελία απαίτησης - Υποκατάσταση δανειστή ως 
επισπεύδοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1466 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Στοιχεία αναγγελίας. 
- Οι λόγοι της ανακοπής του άρθρου 979 ΚΠολ∆ κατά του πίνακος κατατάξεως 
µπορεί να ανάγονται είτε στο ουσιαστικό δίκαιο, εφόσον αναφέρονται στις 
απαιτήσεις των αναγγελθέντων δανειστών, είτε στο δικονοµικό δίκαιο εφόσον 
αφορούν τη διαδικασία της κατάταξης.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 972 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στο έγγραφο της 
αναγγελίας δεν είναι αναγκαία η εξειδίκευση της απαιτήσεως και του προνοµίου στον 
βαθµό που αυτή απαιτείται επί της αγωγής και της ανακοπής, γιατί ο επί του 
πλειστηριασµού υπάλληλος δεν διεξάγει αποδείξεις ως προς την περιεχόµενη στην 
αναγγελία απαίτηση εποµένως, η αναγγελία είναι άκυρη λόγω αοριστίας, µόνον όταν 
η περιγραφή της απαιτήσεως και του προνοµίου του αναγγελλόµενου δανειστού είναι 
τόσον ελλιπής, ώστε να µην µπορούν ο οφειλέτης και οι λοιποί δανειστές να 
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αντικρούσουν την αναγγελία κατά την άσκηση του δικαιώµατος της υπερασπίσεώς 
τους και να υφίστανται έτσι βλάβη (ΑΠ 545/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 972, 979, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 228 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αναγκαστικός πλειστηριασµός. Νοµική φύση. Ανακοπή τρίτου και διεκδικητική 
αγωγή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Kατά το άρθρο 1005 παρ. 1 ΚΠολ∆ "από τη στιγµή που ο υπερθεµατιστής 
καταβάλει το πλειστηρίασµα, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού του δίνει περίληψη 
της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την κατακύρωση, και αφότου µεταγραφεί η 
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα που 
είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό 
µε εκείνες των άρθρων 1017 παρ. 2 ίδιου Κώδικα 199, 513, 1033, 1192 και 1198 ΑΚ, 
προκύπτει ότι ο αναγκαστικός πλειστηριασµός ακινήτου, που αποτελεί ιδιόρρυθµη 
σύµβαση πωλήσεως, η οποία ενεργείται υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται µε 
την κατακύρωση που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του υπερθεµατιστή, δεν 
δηµιουργεί, κατά τρόπο πρωτότυπο, νέο δικαίωµα στον υπερθεµατιστή, αλλ' αποτελεί 
αιτία µεταβιβάσεως προς αυτόν, µόνον όσων δικαιωµάτων είχε στο πλειστηριασθέν ο 
οφειλέτης (ΟλΑΠ 2/1993).  
- H κατά της επισπευδόµενης εκτέλεσης προστασία του τρίτου, που έχει δικαίωµα 
πάνω στο αντικείµενο της εκτέλεσης, επιτυγχάνεται είτε µε την προβλεπόµενη από το 
άρθρο 936 ΚΠολ∆ ανακοπή τρίτου, µε την οποία επιδιώκεται η ακύρωση της 
εκτέλεσης, είτε µε την αγωγή από το κοινό δίκαιο. Ειδικότερα, µετά την εγκατάσταση 
του υπερθεµατιστή στο εκπλειστηριασθέν δεν ασκείται η από το άρθρο 936 ανακοπή, 
αλλά η κατά το κοινό δίκαιο υπό του τρίτου διεκδίκηση του πλειστηριασθέντος και 
κατακυρωθέντος ακινήτου εντός της οριζόµενης από το άρθρο 1020 ΚΠολ∆ 
πενταετούς αποκλειστικής προθεσµίας. Η έναρξη αυτής της προθεσµίας, 
συνακόλουθα και η απόσβεση του δικαιώµατος του τρίτου προς άσκηση ανακοπής 
κατά το άρθρο 936 ΚΠολ∆ προϋποθέτουν όχι µόνο µεταγραφή της περίληψης της 
κατακυρωτικής έκθεσης, η οποία αποτελεί τον νόµιµο τίτλο δυνάµει του οποίου (από 
τη µεταγραφή) µεταβιβάζεται η κυριότητα του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου στον 
υπερθεµατιστή (ΟλΑΠ 1/1998) αλλά και εγκατάσταση του υπερθεµατιστή. Και 
τούτο, διότι, πριν ο υπερθεµατιστής γίνει νοµέας ή κάτοχος, δεν υφίσταται γεννηµένο 
δικαίωµα προς άσκηση της εκ του άρθρου 1094 ΑΚ διεκδικητικής αγωγής και ο 
τρίτος, µέχρι τότε, προστατεύεται µε την ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 199, 513, 1033, 1192, 1198, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 936, 1005, 1017, 1020, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2010, σελίδα 1744 * ΧρΙ∆ 2011, σελίδα 203  
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Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1490 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Κατά ποιών αποφάσεων 
επιτρέπεται αναίρεση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 972 παρ. 1 και 974 έως 979 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µε 
την ανακοπή που ασκείται κατά του πίνακα κατατάξεως προβάλλονται αιτιάσεις που 
αφορούν στην ορθότητα του πίνακος κατατάξεως, που µπορούν να στηρίζονται είτε 
στο ουσιαστικό δίκαιο, αναγόµενες στη γένεση ή την ύπαρξη της απαιτήσεως του 
καθ' ου η ανακοπή η οποία έχει αναγγελθεί, είτε στο δικονοµικό δίκαιο και να 
αναφέρονται στον προνοµιούχο χαρακτήρα και την τάξη της κατατάξεως. Έννοµο 
συµφέρον για άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως έχει όποιος αµφισβητεί την 
ύπαρξη της απαιτήσεως εκείνου κατά του οποίου στρέφει την ανακοπή του ή 
προβάλλει ότι προηγείται του τελευταίου που κατετάγη στον πίνακα και επιδιώκει 
την αποβολή του και την κατάταξη στην θέση του, στρέφεται δε κατά των δανειστών 
των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη (ΟλΑΠ 27/2009, ΑΠ 226/2010).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 932, 975 και 979 παρ. 2 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η εκκαθάριση και προαφαίρεση των εξόδων της εκτελέσεως αποτελεί 
διανοµή πλειστηριάσµατος, όπως και η κατάταξη των δανειστών, και συνεπώς 
προσβάλλεται µε την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολ∆ (ΑΠ 60/2011). Το δικαστήριο 
που δικάζει την ανακοπή περιορίζεται µέσα στα όρια του αιτήµατος αυτής και ερευνά 
την προσβαλλόµενη απαίτηση και την κατάταξη του καθ' ου η ανακοπή, δεδοµένου 
δε ότι η διαδικασία της κατατάξεως είναι ενιαία, όχι όµως και αδιαίρετη, η ισχύς και 
το δεδικασµένο της αποφάσεως περιορίζεται µεταξύ των διαδίκων και δεν επιδρά 
στους µη µετασχόντες της δίκης άλλους δανειστές. Εάν ευδοκιµήσει η ανακοπή, στο 
αποδεσµευόµενο ποσό θα καταταγεί ο ανακόπτων, χωρίς να ωφελείται άλλος 
δανειστής που δεν άσκησε ανακοπή, έστω και αν είχε µεγαλύτερο προνόµιο 
κατατάξεως (ΑΠ 1229/2008, ΑΠ 280/2004).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 553 παρ. 1 περ. β ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο 
κατά των οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή 
ερηµοδικίας και έφεση και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή 
την ανταγωγή. Εξάλλου επί ερήµην αποφάσεως, δηλαδή αποφάσεως που εκδόθηκε µε 
την απουσία, πραγµατική ή πλασµατική, ενός από τους διαδίκους, έστω και αν δεν 
είχε ως συνέπεια τη συναγωγή δυσµενών συνεπειών από την ερηµοδικία του (ΟλΑΠ 
15/2001, ΑΠ 12/2011), ενεργοποιείται αυτόµατα η δυνατότητα ασκήσεως κατ' αυτής 
ανακοπής ερηµοδικίας από τον ερηµοδικασθέντα (άρθρο 502 Κ.Πολ.∆.). Συνεπώς 
όσο διαρκεί η προθεσµία της ανακοπής ερηµοδικίας αποκλείεται η άσκηση κατά της 
ερήµην αποφάσεως αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία αν παρ' όλα αυτά ασκηθεί, είναι 
απορριπτέα αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο 577 παρ.1 
Κ.Πολ.∆. (ΑΠ 12/2011).  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 553, 932, 972, 974, 975, 979, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
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 
∆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 
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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, σελίδα 1273 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 44 
 
Πλειστηριασµός - Κατάταξη απαιτήσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1465 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Προνόµια Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ιδρυτικού της Αγροτικής Τράπεζας Ν. 4332/1929 "περί 
κυρώσεως της µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 
συµβάσεως περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης" όπως το 
άρθρο αυτό ισχύει µετά το άρθρο 2 παρ. 4, 5 του N. 2555/1953, η Αγροτική Τράπεζα 
αποτελεί αυτόνοµο τραπεζικό οργανισµό κοινωφελούς χαρακτήρα, µε σκοπό την 
ενάσκηση αγροτικής πίστης σε όλες τις µορφές της, την ενίσχυση της 
συνεταιριστικής οργάνωσης και τη βελτίωση των όρων της διεξαγωγής των 
γεωργικών εν γένει και συναφών εργασιών. Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της, 
αλλά και για την αποτελεσµατικότερη προστασία της, εισήχθη µε τον ανωτέρω Ν. 
4332/1929 σειρά ειδικών προνοµίων, ουσιαστικών και δικονοµικών, µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνεται και το αναφερόµενο στο άρθρο 8 του Ν. 4332/1929 προνόµιο 
πρωτοπραξίας. Ειδικότερα, κατά το άρθρο αυτό (8 παρ. 1, 2, 4 και 5) του N. 4332/29 
"Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δια απάσας τας εξ οιασδήποτε αιτίας και εξ 
οιουδήποτε τίτλου εν γένει απαιτήσεις της ... κέκτηται αυτοδικαίως και άνευ ειδικού 
συστατικού εγγράφου προνόµια πρωτοπραξίας και δικαίωµα γεωργικού ενεχύρου 
µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως επί των κατωτέρω αντικειµένων λογιζοµένων 
αυτοδικαίως υπεγγύων ταύτη, α) επί των εκάστοτε υπό των οφειλοµένων και 



 

[124] 
 

συνυποχρέων παραγοµένων παντός είδους καρπών, β) επί των λοιπών παντός είδους 
προϊόντων και µέσων,εργαλείων, µηχανηµάτων κλπ γεωργικής, γεωργοβιοµηχανικής, 
κτηνοτροφικής, σηροτροφικής, δασικής µελισσοκοµικής δενδροκοµικής και πάσης 
άλλης των οφειλετών και συνυποχρέων επιχειρήσεως και εκµεταλλεύσεως 
οιασδήποτε µορφής, γ) επί των κτηνών της γονής αυτών και των προϊόντων αυτών εν 
γένει και δ) επί των δια µεταποιήσεως ή ειδοποιίας προερχοµένων πραγµάτων ...". 
Από τις διατάξεις, αυτές που διατηρήθηκαν σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του 
Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, δυνάµει των άρθρων 70 Εισ. 
ΝΑΚ και 52 αριθ. 4 ΕισΝΚΠολ∆, προκύπτει ότι το υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΑΤΕ) προνόµιο πρωτοπραξίας και δικαίωµα γεωργικού ενεχύρου, όταν 
υπόκειται εκτέλεση επί των ενεχυρασµένων, καρπών, µηχανηµάτων, εργαλείων, 
προϊόντων κλπ υπερισχύει της ρύθµισης των άρθρων 976 και 977 ΚΠολ∆.  
- Oι απαιτήσεις της ΑΤΕ, επί πλειστηριασµού οιουδήποτε από τα άνω κινητά, 
προηγούνται όλων των άλλων και αυτών ακόµη του ∆ηµοσίου, πλην εκείνων που 
αφορούν έξοδα εκτέλεσης, ως προς τα οποία και µόνον µε ρητή διάταξη του άρθρου 
51 αριθµ. 2 του Εισ. Ν.Κ.Πολ.∆. καταργήθηκε η σχετική προτίµηση (ΑΠ 1569/1997). 
Οι διατάξεις αυτές διατηρήθηκαν σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.4 του Ν. 
1914/1990, και µετά την µετατροπή της αναιρεσίβλητης Τράπεζας σε ανώνυµη 
εταιρεία. Ειδικότερα, µε τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.4 του Ν. 1914/1990, η 
αναιρεσίβλητη Τράπεζα από αυτόνοµος οργανισµός κοινωφελούς χαρακτήρα 
µετατράπηκε σε ανώνυµη τραπεζική εταιρεία, που λειτουργεί κατά τους κανόνες 
ανωνύµων τραπεζικών εταιρειών, ενώ διατηρήθηκαν σε ισχύ τα δικονοµικά και 
ουσιαστικά αυτής προνόµια, εποµένως και το πιο πάνω γεωργικό ενέχυρο. Οι 
διατάξεις αυτές δεν θίγηκαν από εκείνες του Ν. 2076/1992 "Ανάληψη και άσκηση 
δραστηριότητος πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις", που είχε 
σκοπό σύµφωνα µε το άρθρο 1 αυτού, την ενσωµάτωση της Ελληνικής τραπεζικής 
νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 89/6446/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η οποία αφορούσε κυρίως τη ρύθµιση των προϋποθέσεων πρόσβασης 
στη τραπεζική αγορά και όχι τη ρύθµιση ουσιαστικών και δικονοµικών δικαιωµάτων 
των οφειλετών τραπεζών. Σηµειώνεται ότι ούτε από τη διάταξη της παραγράφου 8 
του άρθρου 26 του Ν. 2076/1992, µε την οποία ορίστηκε ότι διατάξεις νόµων που 
ρυθµίζουν θέµατα καταστατικού των τραπεζών που έχουν έδρα την Ελλάδα 
καταργούνται, εθίγησαν οι ειδικές αυτές ρυθµίσεις που αναφέρονται στα πιο πάνω 
προνόµιά της, ενόψει του ότι οι ρυθµίσεις αυτές έπαυσαν να αποτελούν περιεχόµενο 
αποκλειστικά του καταστατικού νόµου 4332/ 1929 και διατηρήθηκαν σε ισχύ δυνάµει 
του άρθρου 26 παρ.4 του Ν. 1914/1990 (ΟλΑΠ 24 και 25/2006, 20/2011, ΑΠ 
1125/2010), ενώ µε τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2844/2000 καταργήθηκε 
το πιο πάνω άρθρο 8 του Ν. 4332/1929 και οι διατάξεις του Ν. ∆. 572/1948 µόνο 
κατά το µέρος που προέβλεπε ενέχυρο σε αλιευτικά και σπογγαλιευτικά πλοιάρια. 
Κατά τη µεταβατικού όµως χαρακτήρα διάταξη του άρθρου 20§3 του Ν. 2844/2000 
ενέχυρα που συστήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2844/2000 (13-10-2001), 
διατηρούνται και διέπονται από τις καταργούµενες οικείες διατάξεις. Εξάλλου, η 
διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 4332/1929 δεν είναι κανονιστικού περιεχοµένου, 
αφού δεν αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της ΑΤΕ, αλλά εµπεριέχει καθαρώς 
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ουσιαστική ρύθµιση, η οποία προβλέπει σύσταση ενεχύρου εκ του νόµου (ΟλΑΠ 
20/2011). Η ύπαρξη δε του ενεχύρου αυτού δεν αντίκειται ούτε στην πιο πάνω οδηγία 
89/6446/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφού η εν λόγω µεν 
Οδηγία, όπως προεκτέθηκε αφορούσε κυρίως τη ρύθµιση των προϋποθέσεων 
πρόσβασης στη τραπεζική αγορά και όχι τη ρύθµιση ουσιαστικών και δικονοµικών 
δικαιωµάτων των οφειλετών τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω 
περιορισµένης εκτάσεως προνόµιο, παρέχει τη δυνατότητα στην αναιρεσίβλητη 
ευχερούς και χωρίς καθυστέρηση χορηγήσεως δανείων σε βεβαρηµένους µε χρέη 
προς τρίτους αντισυµβαλλόµενους και ιδία αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισµούς, 
µε τους οποίους εξακολουθεί κυρίως να συνδέεται ο πιστωτικός της ρόλος, µε συνεχή 
και ανανεούµενη ανάγκη χρηµατοδοτήσεώς τους προς όφελος της αγροτικής 
οικονοµίας και στήριξη της αγροτικής πολιτικής. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώνεται 
από το είδος των εξασφαλιζόµενων απαιτήσεων (γεωργικές εν γένει και εκείνες των 
άρθρων 22, 23 του Ν. 602) και των υποκειµένων στο ενέχυρο πραγµάτων (καρπών, 
προϊόντων, κτηνών και µέσων) διαλαµβάνοντας παράλληλα το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 
4332/ 1929 "Των αυτών προνοµίων δύνανται δια νόµου να απολαύωσι και έτεροι 
τραπεζικοί οργανισµοί µε την αγροτικήν πίστιν ασχολούµενοι" (περ. δ' εδ. β'). Ο 
επιδιωκόµενος µε την ελεγχόµενη νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 8§1, 4, 5 του Ν. 
4332/1929 σκοπός και το παρεχόµενο δι' αυτής προνόµιο στην αναιρεσίβλητη 
στηρίζει ασφαλώς την εκτίµηση ότι επιβάλλεται από λόγους δηµόσιου συµφέροντος 
(ΟλΑΠ 20/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, 
αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε 
κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 976, 977, 
ΕισΝΑΚ: 70, 
ΕισΝΚΠολ∆: 51, 52, 
Νόµοι: 4332/1929, άρθ. 1, 8, 
Νόµοι: 1914/1990, άρθ. 26, 
Νόµοι: 2076/1992, άρθ.  
Νόµοι: 2884/2000,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πληρεξούσιο - Αντίκλητος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1245 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πληρεξούσιος. Αντίκλητος. Η επίδοση της κλήσης για την συζήτηση της αναίρεσης 
µπορεί να γίνει και σε όποιον έχει υπογράψει το αναιρετήριο ως πληρεξούσιος 
δικηγόρος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 97 παρ.1 και 104 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι ο δικηγόρος που επισπεύδει τη συζήτηση της αναιρέσεως, 
υπογράφοντας την απαιτούµενη κλήση και την παραγγελία προς το δικαστικό 
επιµελητή για την επίδοση, καθώς και εκείνος που εκπροσωπεί το διάδικο κατά τη 
συζήτηση της στον Άρειο Πάγο, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετική 
πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από τον εκπροσωπούµενο διάδικο είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή στην έκθεση. Έλλειψη της πληρεξουσιότητας, εξεταζόµενη και 
αυτεπαγγέλτως, έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των πιο πάνω πράξεων της 
προδικασίας και τη µη προσήκουσα παράσταση του διαδίκου κατά τη συζήτηση (ΑΠ 
273/2010).  
- Από τις ανωτέρω διατάξεις συνδυαζόµενες και µε εκείνες των άρθρων 568 § 4 και 
576 § 1 και 3 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης 
αναίρεσης δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν µετάσχει µε τον προσήκοντα τρόπο 
σ' αυτή κάποιος διάδικος, το ∆ικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους 
διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος διάδικος, η 
υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όµως την επισπεύδει ο 
αντίδικος του, τότε ερευνά αν ο απολειπόµενος ή αυτός που εµφανίσθηκε και δεν 
έλαβε µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. 
Στην περίπτωση που δεν κλητεύθηκε νόµιµα, κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και 
η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση. Στην αντίθετη περίπτωση, 
προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 143 παρ. 3, 104 και 96 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι η επίδοση της κλήσης για την συζήτηση της αναίρεσης µπορεί να γίνει 
και σε όποιον έχει υπογράψει το αναιρετήριο ως πληρεξούσιος δικηγόρος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 143, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συζήτηση στο ακροατήριο - Επανάληψη συζήτησης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 110 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επανάληψη συζήτησης. Υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων. 
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- Κατά το άρθρο 307 του ΚΠολ∆, αν για οποιοδήποτε λόγο που παρουσιάστηκε µετά 
το τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση, η συζήτηση 
επαναλαµβάνεται αφού οριστεί νέα δικάσιµος και κοινοποιηθεί κλήση. Ο ορισµός της 
δικασίµου µπορεί να γίνει και η κλήση για τη συζήτηση µπορεί να κοινοποιηθεί µε 
την επιµέλεια είτε κάποιου διαδίκου είτε της γραµµατείας του δικαστηρίου. Το ίδιο 
εφαρµόζεται και όταν το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η συζήτηση. Σε όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, η κλήση για τη συζήτηση και τα αποδεικτικά της επίδοσης 
συντάσσονται ατελώς. Η επαναλαµβανόµενη συζήτηση θεωρείται συνέχεια της 
προηγούµενης. Έτσι, σε περίπτωση επανάληψης της συζήτησης, κατ' εφαρµογή του 
άρθρου 307 ΚΠολ∆, ακόµα κι αν οι διάδικοι που έχουν παραστεί κατά την αρχική 
συζήτηση, απουσιάζουν κατά την επανάληψη της συζήτησης, θεωρούνται 
δικαζόµενοι κατ' αντιµωλία, χωρίς να είναι απαραίτητο να καταθέσουν νέες 
προτάσεις (ΕφΑθ 1503/2010, Αρµ 2010. 1197), καθώς οι έγγραφες προτάσεις που 
κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της οποίας διατάχθηκε η επανάληψη αρκούν και 
ισχύουν για την επαναλαµβανόµενη συζήτηση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 307, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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