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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1670
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Περιορισµός καταψηφιστικού αιτήµατος σε αναγνωριστικό. Αδίκαστη αίτηση.
- Εάν ο ενάγων ασκήσει κατά του εναγοµένου καταψηφιστική αγωγή µε την οποίαν
ζητεί να του καταβάλει χρηµατική αποζηµίωση µε το νόµιµο τόκο από την επίδοσή
της ή για µελλοντικές αξιώσεις από τότε που κάθε µια απ' αυτές είναι απαιτητή και
επιδώσει αντίγραφο της αγωγής αυτής στον οφειλέτη, κατά τη συζήτηση δε της
αγωγής περιορίσει το καταψηφιστικό αίτηµα, δηλαδή και για τους τόκους, σε
αναγνωριστικό, ο εναγόµενος οφείλει τόκους υπερηµερίας από την επίδοση της
αγωγής (άρθρο 345 ΑΚ) εφ' όσον η αγωγή µετά την παραίτηση από το
καταψηφιστικό αίτηµα διατηρεί το χαρακτήρα της όχλησης που συνεπάγεται την
οφειλή τόκων υπερηµερίας (ΟλΑΠ 13/1994).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το
∆ικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη ως αίτηση στην προαναφερθείσα διάταξη
θεωρείται εκείνη που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της αγωγής και της δίκης,
περιλαµβάνεται δε στην προαναφερθείσα έννοια και το αίτηµα καταβολής τόκων, το
οποίο αν παρέµεινε αδίκαστο ιδρύει τον προαναφερθέντα αναιρετικό λόγο.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 345,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 456
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των
δικαιοπραξιών. Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των
αποφάσεων των ειρηνοδικείων.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθµ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 578 του
ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι στον λόγο αναιρέσεως πρέπει να εκτίθεται κατά τρόπο σαφή
και ορισµένο η νοµική πληµµέλεια, που αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση,
ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί αν και σε ποιον από τους περιοριστικώς
αναφερόµενους στα άρθρα 559 και 560 του ΚΠολ∆ λόγους εµπίπτει η προβαλλόµενη
αιτίαση. Ειδικότερα, για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο
αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου
(άρθρα 559 αριθµ. 1, 560 αριθµ. 1 ΚΠολ∆), πρέπει να προσδιορίζονται µε σαφήνεια,

πλην των άλλων, και η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που
παραβιάσθηκε, καθώς και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο σφάλµα ως προς την
ερµηνεία ή την εφαρµογή της διατάξεως αυτής, αλλά και η επίδραση που έχει το
σφάλµα στο διατακτικό της αποφάσεως, από το οποίο και εξαρτάται τελικώς η
ευδοκίµηση της αναιρέσεως (άρθρο 578 ΚΠολ∆). Η αοριστία δε του λόγου
αναιρέσεως δεν δύναται να θεραπευθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο.
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 και 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση
επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές,
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 560 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, αναίρεση επιτρέπεται µόνο για τους αναφερόµενους
περιοριστικά στη διάταξη αυτή λόγους. Το ως άνω άρθρο 560 ΚΠολ∆ δεν περιέχει
διατάξεις αντίστοιχες µε εκείνες των αριθµών 8, 10, και 11 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.
Έτσι, στους λόγους αναιρέσεως του άρθρου 560 ΚΠολ∆ δεν περιλαµβάνεται: α) η µη
λήψη υπόψη από το δικαστήριο πραγµάτων, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης, β) η παρά το νόµο παραδοχή από το δικαστήριο
πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινών χωρίς
απόδειξη και γ) η µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο αποδεικτικών µέσων, που οι
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 560, 577, 578,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 618
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αίτηση αναίρεσης. Έλλειψη πληρεξουσιότητας.
- 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 αναίρεσης,
υπογράφοντας την απαιτούµενη κλήση και την παραγγελία προς το δικαστικό
επιµελητή για την επίδοση, καθώς και εκείνος που εκπροσωπεί το διάδικο κατά τη
συζήτησή της στον Άρειο Πάγο, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετική
πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από τον εκπροσωπούµενο διάδικο είτε µε
συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε έγγραφο της Αρχής, είτε µε προφορική δήλωση
που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Η έλλειψη της πληρεξουσιότητας,
εξεταζοµένη και αυτεπαγγέλτως, έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των πιο πάνω
πράξεων της και τη µη προσήκουσα παράσταση του διαδίκου κατά τη συζήτηση. Από
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το συνδυασµό των αµέσως πιο πάνω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 568 παρ. 4
και 576 παρ. 1 και 3 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι, αν κάποιος από τους διαδίκους
δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος
επισπεύδει τη συζήτηση. Αν τη συζήτηση επισπεύδει ο απολειπόµενος διάδικος, η
τελευταία γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφόσον όµως ο πληρεξούσιός
του, που υπέγραψε την κλήση, ήταν νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος αυτού, εάν δε
τη συζήτηση επισπεύδει ο αντίδικος του απολειπόµενου διαδίκου, ο Άρειος Πάγος
ερευνά, αν ο τελευταίος έχει κλητεύσει νόµιµα και εµπρόθεσµα τον απολειπόµενο.
Εάν δεν συντρέχει καµιά από τις προϋποθέσεις αυτές, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει
απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 2/1992).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1314
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απαράδεκτη συζήτηση αίτησης αναίρεσης.
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 τταρ.1 και 2 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι αν κατά την
προσδιορισµένη δικάσιµο της υπόθεσης κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί ή
εµφανισθεί, αλλά δεν λάβει µέρος στη συζήτηση µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο
Άρειος Πάγος ερευνά ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Εάν τη συζήτηση επισπεύδει
αυτός που δεν εµφανίσθηκε ή που δεν έλαβε µέρος κατά τον τρόπο που ορίζει ο
νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν και αυτός παρών. Εάν,
όµως, δεν προκύπτει ότι επισπεύδει αυτός τη συζήτηση, ο Άρειος Πάγος εξετάζει
αυτεπαγγέλτως αν ο µη εµφανισθείς κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Εάν η
κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα και
εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1648
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
- Κατά το άρθ. 94§1 ΚΠολ∆ στα πολιτικά δικαστήρια και µάλιστα στον Άρειο Πάγο
οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Σύµφωνα µε
το άρθ. 96§1 του ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 12§4 ν. 3994/2011,
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η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή την έκθεση, είτε µε ιδιωτικό έγγραφο,
εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από
δηµόσια, δηµοτική ή άλλη αρχή ή δικηγόρο, µπορεί δε ν' αφορά ορισµένες ή όλες τις
δίκες εκείνου που την παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει ν' αναγράφονται τα
ονόµατα των πληρεξουσίων. Περαιτέρω, κατ' άρθ. 104 του αυτού Κώδικα, 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. Το δικαστήριο εξετάζει
αυτεπάγγελτα, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και
την υπέρβασή της.
- Στο άρθ. 576§1 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, αν ο διάδικος που επισπεύδει την
συζήτηση, δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος στην συζήτηση µε τον
τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν
παρόντες οι διάδικοι, ενώ στην §3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, αν µετέχουν
περισσότεροι στην δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος απ' αυτούς, η
συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους. Από τον συνδυασµό των
προαναφεροµένων διατάξεων και την καθιερουµένη µε την τελευταία απ' αυτές αρχή
ότι για την συζήτηση της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο πρέπει να έχουν κληθεί από
εκείνον που επισπεύδει την 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 τον απόντα
διάδικο, εάν κατά την αυτεπάγγελτη προς τούτο από το δικαστήριο έρευνα
διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας ως προς εκείνον (απολειπόµενο) προς τον
δικηγόρο, που επέσπευσε την συζήτηση και για λογαριασµό του (β) εφόσον την
συζήτηση επισπεύδουν περισσότεροι αναιρεσείοντες και ο δικηγόρος που
εµφανίζεται γι' αυτούς δεν έχει την πληρεξουσιότητα µερικών ή έστω και ενός από
τους επισπεύδοντες, είτε αυτοί παρίστανται είτε δεν παρίστανται κατά την συζήτηση,
αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους, αν οι διάδικοι αυτοί δεν έχουν
κλητευθεί από τον αντίδικο τους ή από τους επισπεύδοντες την συζήτηση τυχόν έστω
και απλούς οµοδίκους τους.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 94, 104, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1820
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1, 2 και 3 του ΚΠολ∆ "1.Αν ο διάδικος που
επισπεύδει τη συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος µε τον
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τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν
παρόντες οι διάδικοι. 2. 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. 3. Αν
µετέχουν περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από
αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους".
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1593
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 575 ΚΠολ∆ µε αίτηση του εισαγγελέα, του εισηγητή ή
κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο µπορεί, και λόγω
αποχής των δικηγόρων από την άσκηση των καθηκόντων τους, να αναβάλει τη
συζήτηση της υπόθεσης σε µεταγενέστερη δικάσιµο, που ορίζεται αµέσως µε
επισηµείωση στο πινάκιο, εφαρµόζονται δε και εδώ τα εδάφ. γ και δ της § 4 του
άρθρου 226 του ίδιου Κώδικα. Από τα εδάφια αυτά, το πρώτο µεν ορίζει, ότι, 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, το δεύτερο δε, ότι κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη
δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως
κλήτευση όλων των διαδίκων. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 576 §§ 1 και
2 ΚΠολ∆, "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 δε η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόµιµα ή
εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ...". Από το
συνδυασµό των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει µε σαφήνεια, ότι, αν η
συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναβλήθηκε µε επισηµείωση στο πινάκιο, είναι δε
απών κατά τη νέα µετά δεύτερη αναβολή, λόγω αποχής των δικηγόρων, δικάσιµο
κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως αν ο απών
διάδικος είχε επισπεύσει την αρχική συζήτηση ή είχε κλητευθεί σ' αυτή νόµιµα και
εµπρόθεσµα, µόνο δε αν συντρέχει η µία ή η άλλη από τις προϋποθέσεις αυτές είναι
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περιττή νέα κλήτευση του απόντος κατά τη νέα µετά από αναβολή συζήτηση
διαδίκου. Αν δεν αποδεικνύεται η συνδροµή της µιας ή της άλλης από τις
προϋποθέσεις αυτές και ο απών διάδικος δεν έχει κλητευθεί νόµιµα στη µετά από
αναβολή δικάσιµο, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση (ΑΠ
2099/2007).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 226, 575, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1626
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
- Κατά το άρθρο 260 ΚΠολ∆, το οποίο ισχύει και στην αναιρετική δίκη, σύµφωνα µε
το άρθρο 573 παρ. 1 ΚΠολ∆ "αν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως δεν
εµφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εµφανίζονται αλλά δεν µετέχουν κανονικά στη
συζήτηση, η συζήτηση µαταιώνεται". Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασµό
της ανωτέρω διατάξεως προς εκείνη του άρθρου 108 ΚΠολ∆, κατά την οποία οι
διαδικαστικές πράξεις ενεργούνται µε πρωτοβουλία των διαδίκων, καθώς και εκείνη
του άρθρου 299 του ίδιου Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία οι διατάξεις των άρθρων
294 έως 298 του αυτού Κώδικα εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
σε περίπτωση που κάποιος διάδικος δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν µετάσχει
κανονικά κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του δικαστηρίου, η δήλωση του
αντιδίκου του που εµφανίσθηκε νοµότυπα, η οποία γίνεται µετά τη συζήτηση, να
θεωρηθεί και αυτός απών και να µην εκδοθεί απόφαση για την υπόθεση, ενέχει
δήλωση παραιτήσεώς του από την επίσπευση της συζητήσεως και ανακλήσεως της
παραστάσεώς του, η οποία από απόψεως των συνεπειών της θεωρείται ότι δεν έγινε
(άρθρο 295 ΚΠολ∆), µε αποτέλεσµα να θεωρείται αναδροµικά µαταιωµένη η
συζήτηση της υποθέσεως κατά το άρθρο 260 ΚΠολ∆.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 108, 260, 294 - 298, 299, 573,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 14
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
- Κατά το άρθρο 575 εδάφ. α' ΚΠολ∆, µε αίτηση του εισαγγελέα, του εισηγητή ή
κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο µπορεί να αναβάλει
τη συζήτηση της υποθέσεως µία µόνο φορά σε µεταγενέστερη δικάσιµο, που ορίζεται
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αµέσως µε επισηµείωση στο πινάκιο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ.
4 εδάφ. β' και γ' ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στην αναιρετική δίκη, κατ' άρθρο 575
εδάφ. β' του ίδιου Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραµµατέας οφείλει αµέσως
µετά το τέλος της συνεδριάσεως να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων
που πρέπει να συζητηθούν κατά την ορισθείσα δικάσιµο. Κλήση του διαδίκου για
εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο
πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας
αυτής διατάξεως, η αναβολή της συζητήσεως και η αναγραφή της υποθέσεως στο
πινάκιο του δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων των
διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν χρειάζεται νέα κλήτευση του
διαδίκου. Προϋπόθεση, όµως, της εγκυρότητας της πλασµατικής αυτής κλήτευσης
του διαδίκου (που καθιερώνεται από το πιο πάνω άρθρο 226 παρ. 4 εδάφ. β' και γ'
ΚΠολ∆) είναι ότι ο απολειπόµενος, κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο, διάδικος είχε
επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθεί να
παραστεί κατά τη δικάσιµο, κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της υποθέσεως,
ή είχε παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη
παράσταση και µη εναντίωσή του καλύφθηκε η µη νοµότυπη κλήτευσή του κατά την
αρχική δικάσιµο. Αντίθετα, αν κατά την αρχική δικάσιµο δεν είχε κλητευθεί νοµίµως
να παραστεί και δεν παραστάθηκε, ή δεν παραστάθηκε νοµίµως, όπως συµβαίνει και
όταν ο δικηγόρος που εκπροσώπησε αυτόν κατά την αρχική δικάσιµο δεν είχε την
απαιτούµενη προς τούτο πληρεξουσιότητα (άρθρα 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 104
ΚΠολ∆), η από το πινάκιο αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως και η εγγραφή
αυτής για να συζητηθεί κατά τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο δεν ισχύει ως κλήτευση
για τη νέα αυτή δικάσιµο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, από τον συνδυασµό των διατάξεων
των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 104 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι στα πολιτικά
δικαστήρια και µάλιστα στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να
παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, διοριζόµενο είτε µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο, είτε µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο, που καταχωρίζεται στα
πρακτικά ή στην έκθεση, εάν δε εκπροσωπούνται στο ακροατήριο, για τη συζήτηση
της υποθέσεως, από δικηγόρο, χωρίς αυτός να αποδεικνύει την πληρεξουσιότητά του,
την ύπαρξη της οποίας αυτεπαγγέλτως εξετάζει το δικαστήριο, θεωρούνται
δικονοµικώς απόντες.
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, αν ο διάδικος που
επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως 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. Αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση δεν
εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτή 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 και εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η
υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 94, 96, 226, 575, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1484
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κήρυξη η µη
ακυρότητας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Προσβολή προσωπικότητας.Καθαίρεση
αρχιεπισκόπου. Παλαιό Ηµερολόγιο.
- 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. 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, ΑΠ 201/ 2010).
- 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.
Από τη διάταξη αυτή που αποτελεί κύρωση της παραβάσεως του άρθρου 93 παρ.3
του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναιρέσεως
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται
καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέµενα δεν
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που
απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ1/1999).
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή
απαράδεκτο. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής η ακυρότητα πρέπει να έχει λάβει
χώρα ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου και να χαρακτηρίζεται ως δικονοµική (ΑΠ
248/2010).
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ.β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός δεν
στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον
απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του
δεν είναι ρητή αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της αποφάσεως (ΟλΑΠ 25/2003,
ΑΠ 694/2009).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 16, 559 αριθ.
19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1485
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστιού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη
αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3
του ΚΠολ∆ στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή,
ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της
ουσίας, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να
διαπιστωθεί αν και ποιό λόγο αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφεροµένους στο
άρθρο 559 του ΚΠολ∆ θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση. Ειδικότερα, για να είναι
ορισµένος ο λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας
παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), πρέπει να
καθορίζονται, πλην των άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου
που παραβιάσθηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την
ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, δοθέντος ότι η αοριστία του λόγου
της αναίρεσης δεν δύναται να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό
έγγραφο.
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης
βάσης της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα
περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της,
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος. Για να
είναι ορισµένος, άρα και παραδεκτός, ο λόγος αναίρεσης από τη διάταξη αυτή πρέπει
να αναφέρεται στο αναιρετήριο, εκτός των άλλων και η νόµιµη βάση, δηλαδή η
διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και σε τι ακριβώς συνίσταται η
έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 του Κ.Πολ.∆. 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
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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
Κ.Πολ.∆. 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 (ΟλΑΠ 14/2005 και 2/2008). Ο λόγος
αυτός αναίρεσης είναι αβάσιµος κατ' ουσίαν, 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 χωριστή αξιολόγηση του κάθε ενός απ'
αυτά στην απόφαση, εκτός αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της
απόφασης και ιδίως από τις αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη
συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων εγγράφων. Περαιτέρω, ο λόγος αναίρεσης από τον
αριθ. 12 του ίδιου άρθρου που αναφέρεται στην παραβίαση των ορισµών του νόµου
ως προς την δύναµη των αποδεικτικών µέσων ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της
ουσίας αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα αποδεικτική δύναµη µικρότερη ή
µεγαλύτερη από εκείνη που δεσµευτικά ορίζει ο νόµος, όχι, όµως, και όταν το
δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα, στις περιπτώσεις που έχει κατ' άρθ. 340 ΚΠολ∆
δικαίωµα προς τούτο, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, που κατά νόµο έχουν
την ίδια αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη ή µικρότερη βαρύτητα ή
αξιοπιστία από τα άλλα αποδεικτικά µέσα. Ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται στην
ειδική διαδικασία των άρθ. 664 επ. (εργατικών διαφορών), κατά την οποία
εκδικάσθηκε και η κρινόµενη υπόθεση, στην οποία ισχύει ο γενικός κανόνας του ως
άνω άρθ. 340 ΚΠολ∆, κατά τον οποίο το δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τ' αποδεικτικά
µέσα, εκτός, βέβαια, από την δικαστική οµολογία και τα δηµόσια έγγραφα αναφορικά
µε τα γενόµενα από τον συντάκτη του εγγράφου ή ενώπιόν του, αφού στ' αποδεικτικά
αυτά µέσα ο νόµος προσδίδει αυξηµένη αποδεικτική δύναµη, ανεξάρτητ' από τη
διαδικασία εκδίκασης συγκεκριµένης διαφοράς (άρθ. 352 παρ. 1, 438 ΚΠολ∆, βλ. και
επιφύλαξη "εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόµος ..." στο άρθ. 340
ΚΠολ∆).
- Κατά το άρθ. 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. Κατά την
έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα", η µη λήψη υπόψη των οποίων, καίτοι
προταθέντων (ή η λήψη υπόψη, καίτοι µη προταθέντων), ιδρύει τον λόγο αυτόν
αναίρεσης νοούνται οι αυτοτελείς και παραδεκτά προτεινόµενοι αυτοτελείς
πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι συγκροτούν την βάση και, εποµένως, στηρίζουν το
αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ουσιαστικού ή δικονοµικού
δικαίου. Ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο τον έλαβε υπόψη και
τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, τούτο δε συµβαίνει και

[12]

όταν δέχεται περιστατικά αντίθετα προς αυτόν. Για το ορισµένο του λόγου αυτού
πρέπει ν' αναφέρονται σ' αυτόν τα "πράγµατα" που το δικαστήριο παρά το νόµο δεν
έλαβε υπόψη, αν και προτάθηκαν, καθώς και τα στοιχεία εκείνα από τα οποία θα
κρινόταν, αν τα πράγµατα ήταν ουσιώδη, καθώς και όλα τα στοιχεία από τα οποία
προκύπτει ότι ο ισχυρισµός προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο που εξέδωσε την
προσβαλλοµένη απόφαση.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1528
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου.
- Κατά τη διάταξη του άρθρ.559 αριθ.1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006). Εξάλλου, ο ίδιος λόγος
αναίρεσης, είναι δυνατό να φέρεται ότι πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση γιατί
παραβίασε κανόνα δικαίου, αλλά στην πραγµατικότητα να πλήττει την απόφαση κατά
την εκτίµηση των αποδείξεων, υπό το πρόσχηµα ότι κατά την εκτίµηση αυτή
παραβιάστηκε κανόνας δικαίου, οπότε ο λόγος αναίρεσης θα απορριφθεί ως
απαράδεκτος, διότι πλήττει την ανέλεγκτη από τον Άρειο Πάγο εκτίµηση των
αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆).
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 εδ.β' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο
παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής,
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση
και, εποµένως, θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης,
όχι δε και τα προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα.
- 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, υπό την προϋπόθεση ότι το
πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό
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µέσο ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο
διατακτικό της απόφασης.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Από τη
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 118 αριθ. 4 και 566 παρ. 1 του
ίδιου Κώδικα, συνάγεται, ότι για το ορισµένο του λόγου αυτού αναίρεσης πρέπει να
αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός των άλλων, το αληθινό περιεχόµενο του
εγγράφου που φέρεται ότι παραµορφώθηκε, ώστε από τη σύγκριση µε εκείνο που
δέχθηκε η απόφαση να υπάρχει δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να κρίνει αν υφίσταται
διαγνωστικό λάθος.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1368
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κοινός τραπεζικός λογαριασµός. Ανάληψη χρηµατικών ποσών εν αγνοία
συνδικαιούχου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη
πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆: "Αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί
κανόνες των δικαιοπραξιών". Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµόζεται
ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν
εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµόζεται
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθµ.8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα, δηλαδή πραγµατικούς
ισχυρισµούς που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή
παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που δεν προτάθηκαν, ή δεν
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση
της δίκης. Ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη
προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως για οποιονδήποτε λόγο
τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει
και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την
παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν
(ΟλΑΠ 11/1996).
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 11γ του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν το
δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να λάβει υπόψη του κατά τη διαµόρφωση της
αποδεικτικής του κρίσεως, αποδεικτικά µέσα που παραδεκτώς και νοµίµως
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επικαλέσθηκαν οι διάδικοι τα οποία έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ και τα
οποία ήταν χρήσιµα προς άµεση ή έµµεση απόδειξη πραγµατικών γεγονότων µε
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 42/2002).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 914,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ,
Νόµοι: 2331/1995, άρθ. 4, 12,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1736
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το
ουσιαστικό δικαστήριο προέβη σε εσφαλµένη ερµηνεία των προϋποθέσεων
εφαρµογής του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή σε εσφαλµένη υπαγωγή
ή µη υπαγωγή των πραγµατικών του διαπιστώσεων στο εννοιολογικό περιεχόµενο
του εν λόγω κανόνα. Τον ίδιο λόγο θεµελιώνει και η παράβαση των διδαγµάτων της
κοινής πείρας , µόνο όµως εφόσον τα διδάγµατα αυτά αφορούν στην ερµηνεία
κανόνων δικαίου ή στην υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς. Για τη
διαδικαστική πληρότητα αυτού του λόγου πρέπει στο αναιρετήριο να
προσδιορίζονται, πλην άλλων, στη µεν πρώτη περίπτωση η συγκεκριµένη διάταξη
του ουσιαστικού δικαίου που φέρεται ως παραβιασθείσα και ο τρόπος µε τον οποίο
αυτή παραβιάσθηκε ως προς την ερµηνεία ή εφαρµογή της, στη δε δεύτερη
περίπτωση το συγκεκριµένα διδάγµατα που φέρονται ως παραβιασθέντα κατά την
ερµηνεία (επίσης συγκεκριµένου) κανόνα δικαίου ή κατά την υπαγωγή σ αυτόν των
πραγµατικών γεγονότων.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1631
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 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
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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 Ολ.ΑΠ 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
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. Εξάλλου στην περίπτωση κατά
την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα
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ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο
νόµο και όχι µε βάση εκείνα που είχε προβάλει ο αναιρεσείων και κατά την άποψη
του είχαν αποδειχθεί, αλλά το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 173, 200,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1632
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
- 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
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απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τέλος, 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 (ΑΠ 868/2008). Εξάλλου στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο
έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται
ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της
ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και όχι µε βάση εκείνα
που είχε προβάλει ο αναιρεσείων και κατά την άποψη του είχαν αποδειχθεί, αλλά το
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη.
- 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:
ΑΚ: 173, 200,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1512
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης, ως αληθινών, χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
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- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 περ. α' του 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, 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.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 11γ του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και
προσκόµισαν. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335 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 απ'
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης,
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία µε επίκληση προσκοµίστηκαν
νόµιµα από τους διαδίκους.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1482
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου
εγγράφου.
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ ότι το δικαστήριο της
ουσίας παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είναι αβάσιµος όταν από την προσβαλλόµενη
απόφαση προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι
διάδικοι.
- O αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ για παραµόρφωση του
περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος,
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιλαµβάνει
περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, και υπό
την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο της ουσίας στήριξε το αποδεικτικό του πόρισµα
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο του οποίου το περιεχόµενο φέρεται ότι
παραµορφώθηκε.
∆ιατάξεις:
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 20,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1657
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Αναιρείται η προσβαλλόµενη
απόφαση.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και
αν το δικαστήριο έλαβε παρά το νόµο υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν.
Από τις διατάξεις που προεκτέθηκαν προκύπτει, ότι αποδείξεις που δεν
προσκοµίστηκαν, των οπίων η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ιδρύει τον αναιρετικό
λόγο του αριθµού 11 περ.β' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αποτελούν και τα έγγραφα που
προσκοµίσθηκαν µετά τη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός αν προσκοµίσθηκαν- όπως
και ένορκες βεβαιώσεις καθώς και γνωµοδοτήσεις κατά το άρθρο 390- έως τη
δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση µόνο για την
αντίκρουση ισχυρισµών που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση (ΑΠ
1480/1997 Ελ∆νη 40.79, ΑΠ 87/997 ΝοΒ 45.1420).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1277
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Πιστοποιητικό Κοινότητας. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338, 332, 340 και 346 ΚΠολ∆, ο δικαστής, για
τον σχηµατισµό της κρίσεώς 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∆.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 87 και 101 του, ισχύοντος εν προκειµένω, Π∆
323/1989 "∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας", που καθορίζουν τις αρµοδιότητες
του Προέδρου της Κοινότητας και του ∆ηµάρχου, αντίστοιχα, 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
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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.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,
Π∆: 323/1989, άρθ. 89, 101,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 934
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Ο από το αρθ. 559 αριθµ. 11 περ. γ ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος ιδρύεται όταν το
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα. που οι διάδικοι
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν όπως είναι τα έγγραφα που προσκοµίζονται είτε για
άµεση απόδειξη είτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου κατά την έννοια
της πιο πάνω διάταξης για την ίδρυση αυτού του λόγου αναίρεσης αρκεί µόνη η
ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας των
επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία αυτό, σύµφωνα
µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆, έχει
υποχρέωση να λάβει υπόψη για τη συναγωγή του αποδεικτικού του πορίσµατος σε
σχέση µε τα πραγµατικά περιστατικά,που κατέστησαν αντικείµενα της απόδειξης.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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
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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: 1422
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Είναι δε σαφής και ορισµένη η επίκληση
εγγράφου, όταν είναι ειδική και από αυτή προκύπτει η ταυτότητα του. Απαράδεκτοι
λόγοι αναίρεσης.
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι
επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων
106, 237 παρ. 1 στοιχ. β' και 524 παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικαστήριο οφείλει
να λάβει υπόψη του εκείνα τα αποδεικτικά µέσα που προσκοµίστηκαν νόµιµα,
εφόσον έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση τους από το διάδικο. Είναι δε σαφής και
ορισµένη η επίκληση εγγράφου, όταν είναι ειδική και από αυτή προκύπτει η
ταυτότητα του. Η εν λόγω επίκληση µπορεί να γίνει είτε µε τις προτάσεις της
συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε και µε αναφορά σε
συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενης συζήτηση,
όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου (ΟλΑΠ 14/2005, 9/2000)
όχι όµως και µε την προσθήκη των προτάσεων που κατατίθεται µετά τη συζήτηση.
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση
επιτρέπεται µόνον αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, προκύπτει ότι τα αποδεικτικά
µέσα που δεν έχουν ληφθεί για να θεµελιώσουν λόγο αναίρεσης πρέπει να έχουν
προσκοµισθεί µε επίκληση προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού
που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και ο πραγµατικός αυτός
ισχυρισµός πρέπει να έχει προταθεί παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας.
Εποµένως, δεν ιδρύεται ο από την παραπάνω διάταξη λόγος αναιρέσεως, αν το
αποδεικτικό µέσο το επικαλέσθηκε και το προσκόµισε ο διάδικος προς απόδειξη
ισχυρισµού του που δεν είχε προταθεί παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης που
στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προβλήθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της
ουσίας, εκτός αν πρόκειται: α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο
δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και
γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί εκδήλωση
της αρχής ότι ο 'Αρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου
της ουσίας µε βάση τη νοµική και πραγµατική κατάσταση, που όφειλε να λάβει
υπόψη που ο ουσιαστικός δικαστής και καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του
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παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από
το αναιρετήριο, όπου πρέπει να αναφέρεται ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο της
αναίρεσης είχε προταθεί νοµίµως στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την
προσβαλλόµενη απόφαση. Συνεπώς οι ισχυρισµοί του αναιρεσείοντος και αν ακόµη
είχαν προταθεί στον πρώτο βαθµό, αλλά δεν επαναφέρθηκαν νόµιµα στο εφετείο και,
έτσι, δεν έγιναν αντικείµενο έρευνας της κατ' έφεση δίκης, δεν µπορούν να
θεµελιώσουν λόγο αναίρεσης. Αν ο αναιρεσείων είχε νικηθεί στον πρώτο βαθµό, η
νόµιµη επαναφορά των ισχυρισµών του στο εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της
πρωτόδικης απόφασης, µόνο µε λόγο έφεσης (κύριο ή πρόσθετο) µπορούσε να γίνει.
Άν δεν προβλήθηκε σχετικός λόγος έφεσης µε βάση τους ισχυρισµούς αυτούς και το
εφετείο απέρριψε κατ' ουσίαν την έφεση, δεν µπορεί να θεµελιωθεί λόγος αναίρεσης
που περιέχει αιτιάσεις για την απόρριψη των ισχυρισµών που δεν είχαν επαναφερθεί
νόµιµα στο εφετείο.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 559 αριθ. 11γ, 562,
ΑΚ: 1846, 1847,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1629
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μέσα επίθεσης και άµυνας.
- 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.
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 269 του ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την
αντικατάσταση του µε το άρθρο 11 του ν. 2915/2001: 1. Μέσα επίθεσης και άµυνας
προβάλλονται µε τις προτάσεις, διαφορετικά είναι απαράδεκτα. Το απαράδεκτο αυτό
δεν ισχύει για τους ισχυρισµούς που λαµβάνονται υπ' όψιν αυτεπαγγέλτως ή που
µπορεί να προταθούν σε κάθε στάση της δίκης. 2. Μέσα επίθεσης και άµυνας µπορεί
να προβληθούν παραδεκτά έως και τη συζήτηση, µε τις προτάσεις ή και προφορικά,
α) αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως µε τις προτάσεις από
δικαιολογηµένα αιτία, β) αν προέκυψαν για πρώτη φορά µεταγενέστερα, γ) αν
αποδεικνύονται µε δικαστική οµολογία του αντιδίκου και δ) αν αποδεικνύονται
εγγράφως και το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος δεν γνώριζε ούτε µπορούσε να
πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη των εγγράφων. Κατά τη σαφή διατύπωση της §
1, η προβολή των µέσων επίθεσης και άµυνας, για να είναι παραδεκτή, πρέπει να
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γίνεται οπωσδήποτε µε τις προτάσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 237 ΚΠολ∆. Όµως, η
προβολή µε τις προτάσεις των άνω µέσων δεν αναφέρεται σ' αυτά που αποσκοπούν
στην απόκρουση των ισχυρισµών που προτάθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης. Γι'
αυτό, όταν η διαδικασία εκδίκασης της διαφοράς είναι προφορική και γραπτή, όπως η
τακτική διαδικασία ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, η προβολή των άνω
µέσων πρέπει να γίνεται, όχι µόνον µε τις προτάσεις, αλλά και προφορικά, πριν από
την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο και να γίνεται σχετική αναφορά στα
πρακτικά της δίκης, για να παρέχεται η ευχέρεια στον καθ' ου η ένσταση να αµυνθεί
κατά τη διεξαγωγή της δίκης. Εξετέρου αν η προσβαλλόµενη απόφαση περιέχει δύο ή
περισσότερες αιτιολογίες, η κάθε µία των οποίων στηρίζει αυτοτελώς την κρίση της
και µε την αναίρεση δεν πλήσσεται καθόλου ή δεν πλήσσεται επιτυχώς η µία από τις
αιτιολογίες αυτές, ο λόγος αναιρέσεως, που αφορά άλλη αιτιολογία, απορρίπτεται ως
αλυσιτελής.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 237, 269, 559 αριθ. 11γ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1700
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Καθορισµός αποζηµιώσεως αυθαίρετης χρήσεως δηµοσίου κτήµατος. Ανακοπή.
Νοµιµοποιούµνεη για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών
µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Κ.∆. της 26ης Ιουνίου/10 Ιουλίου 1944 "Περί
κώδικος των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου", η ενώπιον των δικαστηρίων
εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου γίνεται διά του Υπουργού των Οικονοµικών, στον
οποίο, κατά το άρθρο 5 του ιδίου Κώδικος, πρέπει να επιδίδονται και τα σχετικά
δικόγραφα. Στην περίπτωση όµως της εκδόσεως από τον προϊστάµενο της
Κτηµατικής Υπηρεσίας πρωτοκόλλου καθορισµού αποζηµιώσεως αυθαίρετης
χρήσεως δηµοσίου κτήµατος, από τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 115 του
από 11/12-1-1929 Π.∆. "Περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων" όπως ισχύει, του Β.∆.
619/1965, των άρθρων 2, 5 παρ.3 και 9 παρ.1 Π.∆. 551/1998 και του άρθρου 5 παρ.4
Α.Ν. 263/1968 προκύπτει, ότι η κατά του πρωτοκόλλου ασκουµένη ανακοπή
επιδίδεται επί ποινή ακυρότητος στον προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας, ο
οποίος εξέδωσε το πρωτόκολλο και ο οποίος εξαιρετικώς στην περίπτωση αυτήν
εκπροσωπεί το ∆ηµόσιο και δεν απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό των
Οικονοµικών (ΑΠ 1541/2004). Από καµµία όµως διάταξη δεν προκύπτει, ότι
περαιτέρω ο προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας εκπροσωπεί, αντί του
Υπουργού των Οικονοµικών, το ∆ηµόσιο στην δίκη η οποία διεξάγεται ύστερα από
την άσκηση ανακοπής κατά του πρωτοκόλλου. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως
προκύπτει από το δικόγραφο της από 7-3-2006 εφέσεως, επί της οποίας εξεδόθη η
ήδη προσβαλλοµένη µε την αίτηση αναιρέσεως απόφαση, εφεσίβλητο ήτο µόνον το
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Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο και νοµιµοποιείται να προσβάλει την απόφαση του
Εφετείου µε αναίρεση, σύµφωνα µε τις αναφερθείσες στην αρχή διατάξεις.
Εποµένως, η κρινοµένη αίτηση αναιρέσεως, καθ' ο µέρος ασκείται από την
Κτηµατική Υπηρεσία της Κέρκυρας, η οποία µάλιστα δεν έχει νοµική
προσωπικότητα, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.
- 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.
- Το άρθρο 556 ΚΠολ∆ ορίζει τα εξής: "1. ∆ικαίωµα αναίρεσης έχουν, εφόσον
νικήθηκαν ολικά ή εν µέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, ο
ενάγων, ο εναγόµενος, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος, εκείνος που ζητεί την
Αναψηλάφηση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η Αναψηλάφηση, εκείνοι που
είχαν ασκήσει κύρια ή Πρόσθετη παρέµβαση, οι καθολικοί διάδοχοι και οι ειδικοί
διάδοχοι, εφόσον απέκτησαν την ιδιότητα αυτή µετά την άσκηση της αγωγής, καθώς
και οι εισαγγελείς, µόνον αν ήταν διάδικοι. 2. Αναίρεση δικαιούται να ασκήσει και ο
διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον".
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 556, 559 αριθ. 11γ,
Π∆: 11/12.1/1929, άρθ. 115,
Β∆: 619/1965,
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1677
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι το
δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό
πόρισµα αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν
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ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα
τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η
παράβαση της υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ.γ'
του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Αυτός θεµελιώνεται, όχι µόνον όταν το δικαστήριο της
ουσίας δεν βεβαιώνει, ότι έλαβε υπόψη του και τα έγγραφα τα οποία επικαλέστηκαν
και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά και όταν παρά τη βεβαίωση αυτή, από το
περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται απόλυτα βέβαιο, ότι λήφθηκαν υπόψη όλα
ή ορισµένα από τα έγγραφα αυτά.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1651
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από τα άρθρα 335, 338 έως 341 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο για το
σχηµατισµό της κρίσης του ως προς τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που ασκούν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα
αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως οι διάδικοι, µεταξύ
των οποίων, στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 664 επ.
του ΚΠολ∆, περιλαµβάνονται και οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή
συµβολαιογράφου, που έγιναν νοµοτύπως, κατά το άρθρο 671 παρ. 1 του ίδιου
Κώδικα, δηλαδή ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου, πριν από είκοσι
τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές
αποδεικτικό µέσο, σε σχέση µε τους µάρτυρες και τα έγγραφα. Εποµένως µόνη η
µνεία στην απόφαση του ουσιαστικού δικαστηρίου, ότι ελήφθησαν υπόψη τα
έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, δεν αποδεικνύει και ότι
ελήφθησαν υπόψη και οι ένορκες βεβαιώσεις, τις οποίες οι ίδιοι είχαν επικαλεστεί και
προσκοµίσει. Η επίκληση των αποδεικτικών µέσων µπορεί να γίνει είτε µε τις
προτάσεις της συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε και µε αναφορά
σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενης συζήτησης,
όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση αυτών, κατ' ανάλογη εφαρµογή του
άρθρου 240 ΚΠολ∆. Θεωρείται δε ότι το αποδεικτικό µέσο του οποίου έγινε νόµιµη
επίκληση, έχει και προσκοµιστεί, εφόσον η απόφαση δεν βεβαιώνει το αντίθετο. Εάν
το ∆ικαστήριο δεν συνεκτιµήσει όλα τα αποδεικτικά µέσα που προσκόµισαν οι
διάδικοι, ιδρύεται λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 664 επ., 671,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1656
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Λήψη υπόψη από το δικαστήριο
αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθηση του, ως προς τη βασιµότητα ή
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, τα οποία
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη
όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως
οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό
της κρίσεως του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του,
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το όλο
περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως
αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό την
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο
διάδικος, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ
14/2005). Εξάλλου επί παραπόνου για µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που
προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει, για το παραδεκτό του λόγου αυτού, να
εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το
περιεχόµενο τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους (ΑΠ 1851/2007).
- Για να είναι ορισµένος ο από το αρ. 11 περ. α ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης περί λήψης
υπόψη από το δικαστήριο αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει, πρέπει να
προσδιορίζεται στο αναιρετήριο το αποδεικτικό µέσον που παρανόµως λήφθηκε
υπόψιν από το δικαστήριο, ο λόγος για τον οποίο δεν έπρεπε να ληφθεί υπόψιν, ο
ισχυρισµός προς απόδειξη του οποίου λήφθηκε υπόψιν, ο λόγος για τον οποίο ο
ισχυρισµός αυτός θα είχε ουσιώδη επίδραση στη έκβαση της δίκης, να προβάλλεται
δε ισχυρισµός ότι το απαράδεκτο αυτό προτάθηκε από τον αναιρεσείοντα στο
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση, εκτός αν συντρέχει κάποια
από τις αναφερόµενες στο άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ εξαιρετικές περιπτώσεις (ΑΠ
2366/2009, ΑΠ 1100/2007). Εξάλλου οι ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί εξ
αφορµής άλλης δίκης και προσκοµίζονται µε επίκληση κατά τη συζήτηση της
υποθέσεως δεν αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσον, αλλά είναι απλά έγγραφα
που συνεκτιµώνται για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (ΑΠ 1291/2010, ΑΠ
227/2008, ΑΠ 1070/2005, ΑΠ 722/2004).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ,
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1665
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι τα
έγγραφα προς άµεση ή έµµεση απόδειξη λαµβάνονται υπόψη όχι αυτεπαγγέλτως
αλλά µετά από επίκλησή τους, που αποδεικνύεται από τις έγγραφες προτάσεις της
συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση είτε από το διάδικο
που τα προσκόµισε για να τα χρησιµοποιήσει κατά του αντιδίκου του, είτε από τον
τελευταίο κατ' εκείνου. Με την προϋπόθεση δε της συνδροµής τόσο της προσκοµιδής
όσο και της επίκλησης εγγράφων, αν αυτά δεν ληφθούν υπόψη, ιδρύεται λόγος
αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1363/2006, ΑΠ
1417/1997 Ελ∆νη 39.334), εφόσον, όµως, προσδιορίζεται στο αναιρετήριο το
περιεχόµενο των εν λόγω εγγράφων, καθώς και ο ισχυρισµός, το βάσιµο ή αβάσιµο
του οποίου θα αποδεικνυόταν µε τα έγγραφα αυτά και οι λόγοι για τους οποίους ο πιο
πάνω ισχυρισµός θα ασκούσε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ
376/2004).
- Ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο
ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί την απόφαση από τη νόµιµη βάση της, κατά την
έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, νοούνται µόνο οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που
έχουν αυθύπαρκτη ύπαρξη, δηλαδή, εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την
κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι
όµως και οι ελλείψεις ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 861/1984 ΝοΒ
33.88), ούτε, επίσης, η εκτίµηση των αποδείξεων, όπως λ.χ. η αξιοπιστία των
µαρτύρων και η εκτίµηση των όσων καταθέτουν αυτοί, σχετικά µε τους
αποδεικτικούς ισχυρισµούς των διαδίκων (ΑΠ 148/2008, ΑΠ 1547/1995 Ελ∆νη
38.1573).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1614
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι το
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή
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µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, που ασκούν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα
νόµιµα αποδεικτικά µέσα, που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση
και έµµεση απόδειξη, 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 αναµφίβολα
βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα
αποδεικτικά µέσα, που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η
παραβίαση της υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559
αριθ.11 περ. γ' ΚΠολ∆ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση, ότι το πραγµατικό γεγονός
που επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, αφού
µόνο ένα τέτοιο γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005, ΟλΑΠ
2/2008, ΑΠ 600/2010, ΑΠ 424/2011).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1522
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ένορκες βεβαιώσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη
πραγµάτων. αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 ΚΠολ∆, η ένορκη
βεβαίωση τρίτου ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, η οποία λαµβάνεται
υπόψη ως αποδεικτικό µέσο στη διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου καθώς και
στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολ∆), µόνο αν έχει
συνταχθεί πριν από τη δικάσιµο και µετά από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου
δύο τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη βεβαίωση, αποτελεί διαφορετικό αποδεικτικό
µέσο από τους µάρτυρες ή από τα έγγραφα. Γι' αυτό όταν προσκοµίζεται τέτοιο
αποδεικτικό µέσο στο δικαστήριο της ουσίας, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη
ουσιώδους ισχυρισµού, πρέπει ειδικώς να αναφέρεται στην απόφαση του ότι αυτό
έχει ληφθεί υπόψη.
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης. "Πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων
που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής,
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της
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αγωγής κλπ. ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο
ή από την εκτίµηση των αποδείξεων.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 71
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 γ ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το
δικαστήριο της ουσίας, προς σχηµατισµό της ουσιαστικής κρίσεως του επί
πραγµατικών ισχυρισµών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης,
παραλείπει να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 270§2 εδαφ.γ του
Κ.Πολ.∆, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 2.915/2001, ισχύει δε
από 1.1.2002 κατά το άρθρο 15 του ν. 2.943/2001, οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου αποτελούν αποδεικτικό µέσο διαφορετικό από τα
έγγραφα και πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στην απόφαση του δικαστηρίου της
ουσίας, αλλιώς θεµελιώνεται ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 γ του ΚΠολ∆ λόγος
αναιρέσεως. Τέλος, κατά τη διάταξη του αρθρ. 346 ΚΠολ∆, τα αποδεικτικά µέσα που
έχει προσκοµίσει ένας διάδικος λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο και για την
απόδειξη των ισχυρισµών του άλλου διαδίκου. Από την διάταξη αυτή, σε συνδυασµό
µε τη διάταξη του αρθρ. 106 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο λόγος αναιρέσεως από το αρθρ.
559 αριθ. 11 γ του ίδιου Κώδικα ιδρύεται, και όταν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη
του αποδεικτικά µέσα που είχε προσκοµίσει ο αντίδικος του αναιρεσείοντος, εφόσον
αυτός όµως είχε επικαλεστεί νοµίµως τα από τον αντίδικο του προσκοµισθέντα
αποδεικτικά µέσα και αναφέρθηκε στο περιεχόµενο αυτών προς απόδειξη δικού του
ισχυρισµού ή ανταπόδειξη ισχυρισµού του αντιδίκου του.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 106, 270, 346, 559 αριθ. 11γ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1743
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απόδοση σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµης αποδείξεως µεγαλύτερης ή
µικρότερης από εκείνη που δεσµευτικά γι' αυτό, καθορίζει ο νόµος. Μη λήψη υπόψη
αποδεικτικών µέσων.
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- Λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της
ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα
δύναµη αποδείξεως µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη που δεσµευτικά γι' αυτό,
καθορίζει ο νόµος και δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο
εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 340
ΚΠολ∆) αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα που έχουν κατά νόµο την ίδια
αποδεικτική δύναµη µε άλλα µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τα άλλα αυτά.
Εξάλλου ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο
ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί απ' 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 δε
συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποίο: η
έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.
- 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 ζ διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού
αρκεί και η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της
ουσίας συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. Όµως δεν γεννάται ο λόγος αυτός αν και από
τη γενική µνεία ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος έστω αναφερόµενα
αποδεικτικά µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο περιεχόµενο της απόφασης,
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκε υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο
που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής
ιδρύει τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 11 γ' του ΚΠολ∆, υπό την
προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη
επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται
αντικείµενο απόδειξης.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1135
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραβίαση δεδικασµένου. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τεκµήριο ωφέλειας
ακινήτου.
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 16 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο
το οποίο προέβη αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση κάποιου από τους διαδίκους σε
έρευνα για τη συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων του δεδικασµένου, κατά παράβαση
του νόµου δέχθηκε 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
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και αν αυτό έχει την έκταση και τα αποτελέσµατα, τα οποία προσέδωσε σ' αυτό η
απόφαση, όσο και η κρίση για τη συνδροµή ή µη των κατά το άρθρο 324 ΚΠολ∆
προϋποθέσεων, 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 ΚΠολ∆, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Τότε
µόνον η κρίση αυτή δεν υπόκειται, σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ.1 του ιδίου
Κώδικα, στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, όταν στηρίχθηκε σε άλλα, µη διαδικαστικά
έγγραφα και αποδεικτικά εν γένει µέσα, εφόσον στην περίπτωση αυτή πρόκειται για
µη δυνάµενη να ελεγχθεί αναιρετικώς εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων από το
δικαστήριο της ουσίας. Η ύπαρξη και η έκταση του δεδικασµένου προκύπτουν από το
περιεχόµενο της αποφάσεως και όχι από εκείνο της κριθείσης αγωγής, έστω και αν το
δικαστήριο δεν εξήντλησε το αντικείµενό της ή το υπερέβη ή αποµακρύνθηκε από
αυτό.
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 26 του Ν. 2882/ 2001, α. η αναγνώριση των
δικαιούχων της αποζηµιώσεως γίνεται µε δικαστική απόφαση κατά την οριζόµενη
από το εν λόγω άρθρο διαδικασία (παρ.1), β. Αρµόδιο για την αναγνώριση των
δικαιούχων της αποζηµιώσεως είναι το µονοµελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε (παρ. 2). γ. Το δικαστήριο
αναγνωρίζει τους δικαιούχους της αποζηµιώσεως µε βάση κάθε στοιχείο που
προσκοµίζουν οι διάδικοι ή που το εξετάζει αυτεπαγγέλτως (παρ. 6). δ. Η απόφαση
του µονοµελούς πρωτοδικείου για την αναγνώριση δικαιούχων δεν υπόκειται σε
ένδικα µέσα. ∆ιάδικοι ή τρίτοι, που αξιώνουν δικαιώµατα στο απαλλοτριούµενο
ακίνητο, δύνανται να τα ασκήσουν κατά την τακτική διαδικασία, έστω και αν δεν
προβλήθηκαν κατά την ειδική διαδικασία αναγνωρίσεως δικαιούχων, προς είσπραξη
της αποζηµιώσεως ή αναζητήσεως αυτής από εκείνον που την εισέπραξε ή από
εκείνον υπέρ του οποίου εκδόθηκε το ένταλµα πληρωµής (παρ.12). Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι η απόφαση για την αναγνώριση των δικαιούχων της
αποζηµιώσεως από απαλλοτρίωση, η οποία αποφαίνεται οριστικώς και αµετακλήτως
µε βάση τα υπάρχοντα στην διάθεση του δικαστηρίου αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς να
περιορίζεται στον κτηµατολογικό πίνακα και διάγραµµα, αποτελεί δεδικασµένο
έναντι πάντων για το ποιος είναι δικαιούχος εισπράξεως της αποζηµιώσεως και
επιπροσθέτως για το εµβαδόν των απαλλοτριουµένων ακινήτων και τον όγκο των επ'
αυτού κτισµάτων, τα οποία το δικαστήριο ερευνά ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεται
στο εµβαδόν και τον όγκο που αναγράφονται στα στοιχεία της κτηµατογραφήσεως
(κτηµατολογικό πίνακα και διάγραµµα), κατέστη δε το µονοµελές πρωτοδικείο
αρµόδιο να αποφασίσει επί των θεµάτων αυτών οριστικά και αµετάκλητοι (Ολ.ΑΠ
9/1989). Εξάλλου, κατά τους ορισµούς του άρθρου 33 παρ.1, 2, 3 και 6 του ν.
2971/19.12.2011 "Το τεκµήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του ν.
653/1977 είναι µαχητό και κρίνεται µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης από το
αρµόδιο για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης Εφετείο, κατά την ειδική
διαδικασία του παρόντος άρθρου (παρ.1). Ο εικαζόµενος ιδιοκτήτης ή ο αξιών
δικαιώµατα επί του απαλλοτριωµένου, εφόσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκµήριο
της ωφέλειας, µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει από τον φορέα του έργου τη
διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Η υποβολή της
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αίτησης δεν αναστέλλει τις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης (παρ. 2). Η αίτηση
υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της
απόφασης περί προσωρινού ή απ' ευθείας οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης
και παραπέµπεται µετά τη λήξη της προθεσµίας προς εξέταση σε τριµελή Επιτροπή ...
(παρ. 3). Η αίτηση του ιδιώτη µαζί µε την έκθεση της Επιτροπής και τα στοιχεία της
απαλλοτρίωσης αποστέλλονται από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση στο
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαστήριο. Ο πρόεδρος του
δικαστηρίου ορίζει δικάσιµο σε χρόνο όχι βραχύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από
την κατάθεση των στοιχείων σε αυτό, εφαρµοζοµένων και στην περίπτωση αυτή των
σχετικών µε την επίδοση διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. Το δικαστήριο εκτιµώντας ελεύθερα τα
αποδεικτικά µέσα, που προσήχθησαν από τους διαδίκους γενικά, οφείλει να εκδώσει
οριστική απόφαση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την τελευταία συζήτηση της
υπόθεσης. Κατά της απόφασης του Εφετείου επιτρέπεται µόνον το ένδικο µέσο της
αναίρεσης, εφαρµοζοµένων και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 22
του Κώδικα Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων". Κατά το άρθρο 37 του ίδιου ν.
2971/2001. "Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει: α) των διατάξεων του άρθρου 33
µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και εφαρµόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν
έχουν µέχρι την έναρξη της ισχύος του συντελεσθεί. Στις περιπτώσεις που κατά την
έναρξη ισχύος του ίδιου αυτού άρθρου έχει παρέλθει η ανατρεπτική προθεσµία της
παραγράφου 3 αυτού, η ανατρεπτική αυτή προθεσµία παρατείνεται για δύο (2) µήνες
από την έναρξη ισχύος του ...". Κατά την πλειοψηφούσα γνώµη από το συνδυασµό
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι καθιερώνεται το µαχητό του (θεσπισθέντος
ως αµάχητου µε το ν.653/1977) τεκµηρίου ωφέλειας των ιδιοκτητών
απαλλοτριουµένων ακινήτων, ορίζεται βραχεία (δίµηνη) ανατρεπτική προθεσµία-µε
αφετηρία τον προσωρινό ή απ' ευθείας οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης,
µέσα στην οποία οφείλει ο ιδιοκτήτης να προσφύγει στην Τριµελή Επιτροπή για τη
διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα ως προς το απαλλοτριούµενο, για το οποίο
θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκµήριο ωφέλειας αλλά και περισσότερο ακόµη βραχεία
(30ήµερη) προθεσµία για την έκδοση της απόφασης από το Εφετείο, στο οποίο διαβιβάζονται τα κτηµατολογικά στοιχεία µε την έκθεση της Τριµελούς Επιτροπής
και παρέχεται η ευχέρεια αξιοποίησης της δυνατότητας κατάρριψης του τεκµηρίου
ωφέλειας µε την καθιερούµενη ως άνω διαδικασία και στους ιδιοκτήτες
απαλλοτριουµένων, για τα οποία δεν είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωση κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 2971/2001, µέσα σε ανάλογη (δίµηνη) προθεσµία από την
έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού. Η παράλειψη του νοµοθέτη να περιλάβει
παρόµοια ρύθµιση και για τους ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων, των οποίων είχε
συντελεσθεί η απαλλοτρίωση κατά την έναρξη ισχύος του νόµου 2971/2001, δεν
µπορεί, µε δικαιοκρατικά τουλάχιστον κριτήρια, να οδηγεί στην αναγνώριση
δικαιώµατος αυτών των ιδιοκτητών να προσφεύγουν χωρίς χρονικό περιορισµό στα
δικαστήρια για την κατάρριψη του τεκµηρίου ωφέλειας των απαλλοτριωθέντων
ακινήτων τους, αλλά πρέπει, µε διασταλτική ερµηνεία της διατάξεως του άρθρου 37
παρ.α' του ν. 2971/2001 (ή ανάλογη εφαρµογή της), να γίνει δεκτό ότι επεκτείνεται
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και σ' αυτούς το ίδιο και µε τους αυτούς χρονικούς περιορισµούς δικαίωµα, που έχει
παρασχεθεί και στους ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων ως προς τα οποία δεν είχε
συντελεσθεί µέχρι τότε η απαλλοτρίωση. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ενδείξεις από
την ανάγκη που υπαγόρευσε τη θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 37 παρ.1 του ν.
2971/2001, τις προπαρασκευαστικές εργασίες και το νοµοθετικό σκοπό να επιλύονται
όλα τα ζητήµατα αποζηµιώσεων από απαλλοτριώσεις σε βραχυχρόνιες προθεσµίες, η
παράλειψη του νοµοθέτη να µνηµονεύσει ρητώς ότι την παρεχόµενη µε την εν λόγω
διάταξη δυνατότητα κατάρριψης του τεκµηρίου ωφέλειας των ιδιοκτητών
απαλλοτριουµένων ακινήτων, για τα οποία δεν είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωση,
έχουν (κατά µείζονα λόγο) και οι ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων ακινήτων, για τα
οποία είχε συντελεσθεί η απαλλοτρίωση (και µέχρι τότε, λόγω νοµοθετικού κενού,
προσέφευγαν στα δικαστήρια χωρίς περιορισµό προθεσµίας), ήταν ασυνείδητη και
πρέπει µε διασταλτική ερµηνεία της εν λόγω διατάξεως να ισχύσει αυτή και ως προς
τους ιδιοκτήτες των τελευταίων αυτών ακινήτων. Αλλά και αν ακόµα η παράλειψη
µνείας των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών ήταν συνειδητή από το νοµοθέτη, τότε θα
πρέπει, µε ανάλογη εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 37 παρ.1 ν. 2971/2001, να
επεκταθεί και στις συντελεσµένες κατά την έναρξη εφαρµογής του απαλλοτριώσεις,
ως προς τις οποίες, πολύ περισσότερο από τις µη συντελεσµένες απαλλοτριώσεις,
ήταν αναγκαία η ταχεία επίλυση των εκκρεµοτήτων αυτών. Με οποιαδήποτε από
αυτές τις ερµηνευτικές εκδοχές, η µη τήρηση της προδικασίας, προκειµένου για την
ανωτέρω κατηγορία απαλλοτριώσεων, δεν εµποδίζει τη δικαστική διάγνωση του
αιτήµατος για την κατάρριψη του τεκµηρίου ωφέλειας, ακόµη και αν υποβλήθηκε σε
αναρµόδιο δικαστήριο, αρκεί να έγινε πριν από την παρέλευση της προθεσµίας του
άρθρου 37 εδ. α' του ν. 2971/2001. ∆ιαφορετικά τίθεται, χωρίς αποχρώντα λόγο, σε
ιδιαίτερα προνοµιακή θέση η κατηγορία αυτών των ιδιοκτητών, αφού έναντι αυτών
φαίνεται να ατονούν οι λόγοι δηµόσιου συµφέροντος, που επέβαλαν βραχυχρόνιες
παραγραφές και προθεσµίες (µε τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το
ν. 2971/2001) για την άρση της αβεβαιότητας και την εκκαθάριση των από την
απαλλοτρίωση δηµιουργούµενων σχέσεων µέσα σε εύλογο χρόνο. Πέρα από αυτό, η
αναγνώριση µακροχρόνιων αξιώσεων αποζηµιώσεως, για απαλλοτριώσεις που
κρίθηκαν µε το προγενέστερο δίκαιο ως συντελεσµένες, µε συνέπεια να ανασύρονται
αυτές ακόµη και µετά από πολλά έτη σε εκκρεµότητα, δεν ήταν σύµφωνη και µε τη
νοµοθετική βούληση κατά τη θέσπιση των διατάξεων των άρθρων 33 και 37 του
ν.2971/2001, που συντελέσθηκε σε συµµόρφωση µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.∆.∆.Α.), ως προς την υποχρέωση
εφαρµογής από τα κράτη µέλη του κυρωθέντος µε το ν.δ. 53/1974 και έχοντος
αυξηµένη τυπική ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος) Προσθέτου Πρωτοκόλλου
της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (Ε.Σ.∆.Α.), σχετικά
µε το δικαίωµα σεβασµού της κυριότητας στα περιουσιακά αγαθά κάθε φυσικού ή
νοµικού προσώπου, τα οποία αποτελούν αντικείµενο απαλλοτριώσεως, µε την
παροχή υποχρεωτικά και δικαιώµατος προσφυγής στο ίδιο δικαστήριο, που κρίνει για
το ύψος της αποζηµιώσεως της απαλλοτριούµενης εκτάσεως, για να εξετάσει αν ο
ιδιοκτήτης αυτής υφίσταται και πόση ωφέλεια από την απαλλοτρίωση, ακόµη και
όταν αυτή είχε συντελεσθεί πριν από την έναρξη εφαρµογής του ν.2971/2001 και
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παρά τα αντιθέτως οριζόµενα µε το άρθρο 17 παρ. 1 του προϊσχύοντος ν.δ. 797/1971
- αλλά και την προηγούµενη, για το ίδιο θέµα, νοµολογία των δικαστηρίων της
Χώρας µας (ΟλΑΠ 1/1988, 8/1999), ως αντιτιθέµενα στις αυξηµένης τυπικής ισχύος
ως άνω διατάξεις (ΟλΑΠ 10/2004). Η καθιέρωση προθεσµιών από τον κοινό
νοµοθέτη, έναντι όλων των ενδιαφεροµένων, χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις, για
την άσκηση του δικαιώµατος αµφισβητήσεως του τεκµηρίου ωφέλειας του
ν.653/1977 ενώπιον των (εθνικών) δικαστηρίων κάθε κράτους µέλους, δεν συνιστά
αποκλεισµό του δικαιώµατος και γι' αυτό δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 1
του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγµατος
(Πλειοφ. ΑΠ 1318/2009 πρβλ και ΑΠ 998/2009).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 16, 561, 562,
ΑΚ: 2,
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62,
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 14,
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 26,
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33, 37,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1418
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία,
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση ,
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις
(ΟλΑΠ 24/1992).
∆ιατάξεις:
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1526
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Εκτίµηση των αποδείξεων. Παρά το νόµο αποδοχή
πραγµάτων πού έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς
απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση των διδαγµάτων της
κοινής πείρας. Μη συµµόρφωση προς την αναιρετική απόφαση.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν η
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη που αποτελεί κύρωση της
παράβασης του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας),
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 32/1996).
∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές
αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξάλλου ελλείψεις αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς
αιτιολογίες.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.18 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το
δικαστήριο της παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση.
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που
προσκοµίστηκαν. Εξάλλου, κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. β' του
ΚΠολ∆, η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως,
µόνο αν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των
πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, δηλαδή όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί
εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας
για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά
περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και όταν χρησιµεύουν για την εξακρίβωση από το
δικαστήριο της ύπαρξης πραγµατικών περιστατικών ή προς εκτίµηση της
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αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν, γιατί στην
περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η οποία είναι αναιρετικά
ανέλεγκτη.
- Η επιταγή του αρθ.340 εδαφ. β' ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία στην απόφαση
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν το δικαστή να σχηµατίσει την
πεποίθηση του, δεν σηµαίνει ότι αυτός υποχρεούται να επιλαµβάνεται ιδιαιτέρως και
να αναλύει διεξοδικώς τα αποδεικτικά µέσα που έχουν προσαχθεί από τους διαδίκους
ή τα επιχειρήµατα που έχουν προβάλει αυτοί. (ΑΠ 1391/1992 Ελ∆νη 35.1277).
∆ηλαδή µόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην
απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ
1987/2007 Ελ∆νη 49.501). Τέλος, από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 340
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η αξιοπιστία των µαρτύρων και η εκτίµηση των όσων
καταθέτουν ανήκει στην κυριαρχική και ανέλεγκτη εξουσία του δικαστηρίου της
ουσίας, το οποίο εκτιµώντας τις αποδείξεις, µπορεί να αποδώσει στις καταθέσεις των
µαρτύρων του αναιρεσίβλητου µεγαλύτερη βαρύτητα και αξιοπιστία από τις
καταθέσεις των µαρτύρων του αναιρεσείοντος (ΑΠ 31/1999 Ελ∆νη 40.572).
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν από
1.1.2002 (άρθρο 15 του Ν. 2943/2001), αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά
το νόµο δέχθηκε πράγµατα πού έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως
αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Ο λόγος αυτός της
αναίρεσης ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται πράγµατα, δηλαδή,
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, που τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή
παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση,
χωρίς να έχει προσκοµιστεί καµιά απόδειξη γι' αυτά - πράγµατα- ή όταν δεν εκθέτει
από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη για τα εν λόγω πράγµατα.
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον
οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια έµµεση
απόδειξη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 340, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 18, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1792
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- 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 ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης. Από την εν λόγω διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή
λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 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 της (ανεπαρκής αιτιολογία ) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ
τους (αντιφατική αιτιολογία). Ο λόγος αυτός αναιρέσεως προϋποθέτει ουσιαστική
έρευνα της υποθέσεως και συνεπώς δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας
απέρριψε την αγωγή ως αόριστη ή µη νόµιµη, αφού στις περιπτώσεις αυτές το
δικαστήριο δεν εκτιµά πραγµατικά περιστατικά, ώστε να είναι δυνατό να υπάρξουν
ελλείψεις στην περιγραφή του (ΟλΑΠ 44/1990).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 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. 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,
δηλαδή µε την απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας
ή έννοιας περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών (ΟλΑΠ 7/2006). Στην περίπτωση που το
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και
ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης, αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης
καθιστούν φανερή την παραβίαση.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 914,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
Π∆: 164/2004, άρθ. 11,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 804
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση των αιτιολογιών. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
Έννοια του όρου πράγµατα. Αποδοχή πραγµάτων χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη
αποδεικτικών µέσων.
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν η έλλειψη,
ανεπάρκεια ή αντίφαση των αιτιολογιών αναφέρεται σε "ζήτηµα" που ασκεί ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης. "Ζήτηµα" δε αποτελούν οι αυτοτελείς ισχυρισµοί
των διαδίκων, για τους οποίους το δικαστήριο οφείλει να διαλάβει τις αναγκαίες, για
την ευδοκίµηση ή την απόρριψή τους, παραδοχές. ∆εν αποτελεί "ζήτηµα" οι
αξιολογήσεις του δικαστηρίου της ουσίας που αφορούν την εκτίµηση των
αποδείξεων, αρκεί το αποδεικτικό πόρισµα να είναι σαφές.
- Κατά την έννοια του αριθ. 8 άρθρου 559 ΚΠολ∆ "πράγµατα" αποτελούν οι
ουσιώδεις αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων. Εποµένως, ο δεύτερος
λόγος, που προσάπτει στην απόφαση την πληµµέλεια αυτή σε σχέση µε την επίκληση
των αποδείξεων, καθώς επίσης σε σχέση µε απλά επιχειρήµατα, δεν βρίσκει έρεισµα
στον επικαλούµενο αναιρετικό λόγο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ και άρα πρέπει
να απορριφθεί ως απαράδεκτος.
- Ο προβλεπόµενος στο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ λόγος στοιχειοθετείται όταν το
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δέχτηκε "πράγµατα"χωρίς απόδειξη. Ως
"πράγµατα" νοούνται και στη διάταξη αυτή οι αυτοτελείς ισχυρισµοί όχι δε οι απλές
ή αιτιολογηµένες αρνήσεις που µπορούν να αποδειχθούν ανταποδεικτικώς (άρθρο
345 ΚΠολ∆) ή τα πραγµατικά επιχειρήµατα των διαδίκων από τα οποία
συµπερασµατικά συνάγεται η αλήθεια ή αναλήθεια των περιστατικών που
απαρτίζουν την ιστορική βάση των αυτοτελών ισχυρισµών (αγωγής, ένστασης,
αντέστασης).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11γ του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται
αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν
και προσκόµισαν.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1772
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης
βάσης της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα
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περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της,
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561§1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό
πόρισµα και για τον λόγο αυτόν καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος.
- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εκτός των άλλων, εάν αυτός εφαρµοσθεί, αν
και κατά τις σχετικές παραδοχές της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας δεν
υπάρχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή, αντίθετα, δεν εφαρµοσθεί,
µολονότι κατά της παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις
εφαρµογής του (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 130
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.Παρά το νόµο αποδοχή
πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς
απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
- Με το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση δεν
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης. Υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, όταν
από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού
συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την
κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που
εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο
λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για
το αν παραβιάσθηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αφορά πληµµέλειες
αναγόµενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν
υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές,
αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος,
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των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό
στερεί από την απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν
αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη θεµελίωση ή την κατάλυση του
δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα
πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση
των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας
δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.
- Με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης όταν το
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψιν πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή
δεν έλαβε υπόψιν πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην
έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι
αυτοτελείς, νόµιµοι και παραδεκτώς προταθέντες στο δικαστήριο της ουσίας,
θεµελιωτικοί, καταλυτικοί ή παρακωλυτικοί αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή
αντένστασης πραγµατικοί ισχυρισµοί και οι λόγοι έφεσης. ∆εν αποτελούν πράγµατα
κατά την έννοια της διάταξης αυτής, τα αποδεικτικά µέσα, ούτε οι ισχυρισµοί που
συνέχονται µε την ιστορική βάση αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και
αποτελούν αιτιολογηµένη άρνηση καθεµιάς εξ αυτών, αφού αυτοί αποκρούονται µε
την παραδοχή ως βασίµων των θεµελιωτικών αυτούς γεγονότων, ούτε τα
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων. Ο λόγος αυτός δεν
ιδρύεται αν ο ισχυρισµός, µε την παραπάνω έννοια, ελήφθη υπόψιν από το
δικαστήριο και απερρίφθη για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ
12/1991), γεγονός που συµβαίνει και όταν η απόφαση έχει παραδοχές αντίθετες µε
τον φερόµενο ως µη ληφθέντα υπόψιν ισχυρισµό (ΟλΑΠ 11/1996). Για να είναι
ορισµένος ο λόγος αυτός αναίρεσης, για παρά το νόµο µη λήψιν υπόψη ισχυρισµού,
πρέπει να αναφέρεται, στο αναιρετήριο ο ισχυρισµός, ήτοι τα συγκροτούντα αυτόν
πραγµατικά περιστατικά, όπως προβλήθηκαν στο δικαστήριο της ουσίας, και να
καθορίζεται ο νόµιµος τρόπος προβολής του στο πρωτοβάθµιο και της επαναφοράς
του στο δευτεροβάθµιο, όταν η υπόθεση διήλθε και τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά
το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως
αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται ως
αληθινά γεγονότα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση, χωρίς να εκθέτει ούτε γενικώς από
ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη, χωρίς να απαιτείται να αξιολογεί τα
επί µέρους αποδεικτικά µέσα ή να εξειδικεύει τα έγγραφα.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψιν 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 υπόψιν 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∆, όπως ισχύουν µετά το ν. 2915/2001, 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
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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 ελήφθησαν υπόψιν. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά,
σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο
αναµφίβολο ότι ελήφθη υπόψιν κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο,
στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος.
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 12 λόγος ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της
ουσίας, προσέδωσε αυξηµένη ή µικρότερη αποδεικτική ισχύ, σε αποδεικτικό µέσο
από εκείνη που καθορίζει, δεσµευτικά, για το δικαστήριο ο νόµος. ∆εν καθιδρύεται ο
λόγος, όταν το δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, αποδίδει σε ορισµένα
αποδεικτικά µέσα, µεγαλύτερη ή µικρότερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από άλλα,
ισοδύναµα, κατά νόµο, αποδεικτικά µέσα.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1128
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που
δεν πληρούν τους όρους του νόµου.
- Για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ για
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο
εκτός των άλλων και το αληθές περιεχόµενο του φεροµένου ως παραµορφωθέντος
εγγράφου, ώστε από τη σύγκριση µε εκείνο που δέχθηκε η απόφαση να µπορεί ο
Άρειος Πάγος να κρίνει αν υφίσταται διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου ως προς
το περιεχόµενο του εγγράφου αυτού, καθώς και το διαφορετικό από το αληθές
περιεχόµενο του εγγράφου που έγινε δεκτό από την προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας
πραγµατικών γεγονότων και ιδιαίτερα του περιεχοµένου εγγράφων δεν υπόκειται
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, εκτός αν παραβιάστηκαν κανόνες δικαίου, στους
οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή αν υπάρχει λόγος αναιρέσεως κατά
το άρθρο 559 αρ. 19 και 20.
- Το δικαστήριο µπορεί να λάβει υπόψη, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394,
και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, όπως είναι και τα
ιδιωτικά έγγραφα υπέρ του εκδότη τους (ΑΠ 1885/2008).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 270, 559 αριθ. 20, 561,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1605
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου.
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για
παραµόρφωση εγγράφου, όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει σε διαγνωστικό
λάθος (εσφαλµένη ανάγνωση) και αποδίδει στο αποδεικτικό έγγραφο περιεχόµενο
προφανώς διαφορετικό εκείνου που πραγµατικά έχει, εξαιτίας του οποίου καταλήγει
σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα πόρισµα ως προς πράγµατα που έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι όµως, και όταν το δικαστήριο ύστερα από
εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, το οποίο σωστά
ανέγνωσε, συνάγει, έστω και εσφαλµένα, αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από
εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό, διότι πράγµατι στην τελευταία αυτή
περίπτωση πρόκειται για παράπονο αναγόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών
γεγονότων, η οποία δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΟλΑΠ 2/2008). Έγγραφα,
κατά τον παραπάνω λόγο αναιρέσεως, είναι τα κατά τα άρθρα 239 και 432 επ.
ΚΠολ∆ αναφερόµενα ως αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία παρέχουν άµεση ή έµµεση
απόδειξη. Υπό την έννοια αυτή έγγραφα αποτελούν και τα διαδικαστικά έγγραφα
άλλης δίκης όπως η απόφαση που έχει εκδοθεί σε άλλη δίκη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1660
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου.
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, που ανάγεται δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου,
µε την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικά από εκείνο που ο
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για παράπονο
που αναφέρεται στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον
αναιρετικό έλεγχο, σύµφωνα µε το άρθρο 561§1 του ΚΠολ∆.
∆ιατάξεις:
ΑγρΚωδ: 79,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20,
ΑΝ: 431/1968, άρθ. 1,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 4 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1607
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αποδοχή ότι το ∆ικαστήριο έχει δικαιοδοσία σε υπόθεση που, κατά νόµο, υπάγεται
στη δικαιοδοσία των διοικητικών ∆ικαστηρίων. Αστική Ευθύνη του Κράτους.
- Ο κατά το άρθρο 559 αριθ. 4 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, εκτός άλλων
περιπτώσεων, όταν το πολιτικό ∆ικαστήριο δέχτηκε ότι έχει δικαιοδοσία σε υπόθεση
που, κατά νόµο, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών ∆ικαστηρίων. Ο λόγος
αυτός ιδρύεται και αν ακόµη δεν έγινε σχετική επίκληση της έλλειψης δικαιοδοσίας
ενώπιον του ∆ικαστηρίου της ουσίας, αφού αφορά τη δηµόσια τάξη (άρθρο 562 παρ.
2 εδ. γ' ΚΠολ∆). Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1406/1983, υπάγονται στη
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών ∆ικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές
ουσίας που δεν έχουν µέχρι σήµερα υπαχθεί, κατά δε το άρθρο 1 παρ.2 ίδιου νόµου,
στις διαφορές αυτές περιλαµβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την
εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά α) ... β) ... η)την ευθύνη του ∆ηµοσίου, των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
προς αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 Εισαγωγικού Νόµου του
Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, η κατά το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ ευθύνη του
∆ηµοσίου προς αποζηµίωση για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του
κατά την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί παρέχεται στις
περιπτώσεις που η παράνοµη συµπεριφορά συντελείται µε εκτελεστές διοικητικές
πράξεις των οργάνων του ή παραλείψεις προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από
υλικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία
της δηµόσιας υπηρεσίας ή εξαιτίας τους, εφόσον όµως δεν συνδέονται µε την
ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του ∆ηµοσίου ούτε οφείλονται σε πταίσµα του
οργάνου και αυτό ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 4,
ΕισΝΑΚ: 105,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 5 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 498
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας, συνιστάµενο σε παραδοχή υλικής
αρµοδιότητας ή αναρµοδιότητας αυτού του ίδιου. Ερηµοδικία εκκαλούντος.
Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Προθεσµία ανακοπής ερηµοδικίας.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 5 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και όταν το
δικαστήριο, σε περίπτωση καθ' ύλην αρµοδιότητας, εσφαλµένα δέχθηκε ότι είναι
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αρµόδιο ή αναρµόδιο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 47. Από τη
διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο ως άνω λόγος αναιρέσεως δηµιουργείται µόνον όταν
υπάρχει σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας, συνιστάµενο σε παραδοχή υλικής
αρµοδιότητας ή αναρµοδιότητας αυτού του ίδιου. Έτσι, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος
αυτός όταν η προβαλλόµενη αιτίαση αναφέρεται στην καθ' ύλη αρµοδιότητα του
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου.
- Από το συνδυασµό των άρθρων 553 παρ. 1 και 524 παρ. 3 του ΚΠολ∆ προκύπτει
ότι η απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερηµοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ'
ουσίαν και όχι κατά τύπους και εποµένως στην περίπτωση αυτή προσβλητή µε το
ένδικο µέσο της αναιρέσεως είναι µόνο η µη υποκείµενη πλέον σε ανακοπή
ερηµοδικίας απόφαση του εφετείου στην οποία ενσωµατώνεται η πρωτόδικη. Τα
τυχόν δε σφάλµατα της πρωτόδικης αποφάσεως, αφού επικυρώνονται από το
Εφετείο, µπορούν να προταθούν µε την αίτηση αναιρέσεως ως σφάλµατα της
δευτεροβάθµιας αποφάσεως, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους που
προβάλλονται παραδεκτά (ΟλΑΠ 16/1990., ΑΠ 362/2004).
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που
στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας,
εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο
της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ) για ισχυρισµό
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, που αποτελεί εκδήλωση της
θεµελιώδους αρχής, ότι ο Αρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του
δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική κατάσταση που όφειλε να λάβει
υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού
των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από το
αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που
στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί και, µάλιστα, νοµίµως, στο δικαστήριο το
οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις
προβλεπόµενες στη διάταξη αυτή εξαιρέσεις. Πρόταση του ισχυρισµού στο
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάρχει, όταν ο διάδικος που παραπονείται δεν
εµφανίσθηκε στη συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση
και δικάστηκε ερήµην. Εξάλλου η αοριστία της αγωγής εξετάζεται µεν και
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, για να δηµιουργηθεί όµως λόγος ακυρότητας του
άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγω της µη απόρριψης της αγωγής ως αόριστης, πρέπει
ο ισχυρισµός περί αοριστίας να έχει προταθεί στο δικαστήριο κατά το άνω άρθρο 562
παρ. 2 ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι δεν είναι από τους ισχυρισµούς εκείνους, οι οποίοι κατ'
εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της ουσίας και
ειδικώς δεν αφορά τη δηµόσια τάξη.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 652 παρ.1 ΚΠολ∆, στις µισθωτικές διαφορές η προθεσµία
ανακοπής ερηµοδικίας είναι οκτώ (8) ηµέρες, της δε έφεσης, της αναψηλάφησης και
της αναίρεσης είναι δέκα πέντε (15) ηµέρες, αν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει
αυτά τα ένδικα µέσα διαµένει ή έχει την έδρα στην Ελλάδα. Η προθεσµία αυτή των
ενδίκων µέσων αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνία επίδοσης της
προσβαλλόµενης απόφασης.
∆ιατάξεις:
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ΚΠολ∆: 524, 553, 559 αριθ. 5, 559 αριθ. 14, 562, 652,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012

Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1402
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 παρ. 1 του Ν. ΓΠΝ/1911 "περί της εκ των
αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης" επί τραυµατισµού πεζού ο ισχυρισµός
του οδηγού του ζηµιογόνου αυτοκινήτου, ότι αποκλειστικά υπαίτιος του
τραυµατισµού του είναι ο ίδιος ο πεζός που τραυµατίστηκε, συνιστά ένσταση
καταλυτική της αγωγής, δηλαδή "πράγµατα" κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου
559 αρ. 8 ΚΠολ∆. Επίσης "πράγµατα" είναι και οι λόγοι εφέσεως, οι οποίοι
συνίστανται σε αιτιάσεις κατά της εκκαλούµενης απόφασης.
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη
νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το
αιτιολογικό της τα περιστατικά τα αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη
περίπτωση ως προς την συνδροµή των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της
διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή για τη µη συνδροµή τους που αποκλείει την εφαρµογή
της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης
βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές
πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα, κατά το
άρθρο 561§1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 330,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,
Νόµοι: 2094/1992, άρθ. 12, 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1603
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
- Κατά το άρθρο 559 αρ.8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν 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. Από
τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 του ΚΠολ∆
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αρ. 8)
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτό λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της
αγωγής ή 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 ενστάσεως ή της αντενστάσεως. Εποµένως, δεν ιδρύεται ο ανωτέρω
λόγος αναιρέσεως, αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την
εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως λόγοι εφέσεως όπως και οι
νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων. Πράγµα αποτελούν
και οι λόγοι εφέσεως, εφόσον περιέχουν αυτοτελή ισχυρισµό. Ο ανωτέρω λόγος
αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, γιατί η
απόρριψη αυτή σηµαίνει ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ισχυρισµός ανεξάρτητα αν δεν έγινε
δεκτός, όπως όταν η απόφαση περιλαµβάνει παραδοχές αντίθετες προς τον ισχυρισµό
αυτό. Επίσης ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται, αν ο ισχυρισµός είναι αόριστος ή µη
νόµιµος ή δεν είναι ουσιώδης και ως εκ τούτου δεν ασκεί επιρροή στην έκβαση της
δίκης ή δεν προτάθηκε καθόλου ή δεν προτάθηκε παραδεκτώς στο δικαστήριο της
ουσίας.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός εφαρµοσθεί αν κατά τις
σχετικές παραδοχές της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπάρχουν οι
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, όταν δεν εφαρµοσθεί,
µολονότι κατά τις παραδοχές αυτές συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις
εφαρµογής του ή εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή
ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. Περαιτέρω, κατά
το άρθρο 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν η απόφαση δεν
έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση
της δίκης.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1828
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση
περιεχοµένου εγγράφου.
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- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δεν
δηµιουργείται όταν τα φερόµενα ως πράγµατα που προτάθηκαν, αλλά δεν λήφθηκαν
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση
της δίκης, τέτοια δε (µη ουσιώδη) "πράγµατα" είναι εκτός των άλλων και οι µη
νόµιµοι ισχυρισµοί καθώς και οι αρνητικού αγωγής ή ενστάσεως ισχυρισµοί.
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 11 του ίδιου άρθρου 559 ότι το δικαστήριο δεν
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι προσκόµισαν και επικαλέστηκαν είναι
αβάσιµος όταν από την προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι το
δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα που είχαν
προσκοµίσει και επικαλεστεί οι διάδικοι.
- O αναιρετικός λόγος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δεν ιδρύεται
όταν το δικαστήριο από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά διέγνωσε,
συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί
ορθό. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράπονο που αναφέρεται στην εκτίµηση
πραγµατικών γεγονότων, που εκφεύγει τον αναιρετικό έλεγχο κατά το άρθρο 561§1
του ΚΠολ∆.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 48
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν.
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, "πράγµατα" θεωρούνται οι
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση,
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής,
ανταγωγής, ένστασης η αντένστασης, ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ
1933/2006). Ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον
προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό.
(ΟλΑΠ 12/1991).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά
την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της
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προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 παρ. 1 στοιχ. β' , 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆,
η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική δίκη,
δηλαδή της ενέργειας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως
αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε.
Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου που είναι ειδική και από αυτήν
προκύπτει η ταυτότητα του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις
της συζητήσεως µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε µε αναφορά δια των
προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζοµένων προτάσεων
προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση των εγγράφων,
κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 23/2008).
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση του άρθρου 559
αρ.1 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της, περί νοµικής επάρκειας της
αγωγής, κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη
γέννηση και θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική
αοριστία, η οποία υπάρχει όταν δεν συγκεκριµενοποιούνται όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται κατά νόµον για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως
παραβίαση από το άρθρο 559 αρ.8 ή 14 ΚΠολ∆. Σε κάθε περίπτωση, η αοριστία του
δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας για να
δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 562 παρ.2
ΚΠολ∆, 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 τη δηµόσια τάξη.
Συνεπώς, αν προσβάλλεται απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και
αναιρεσείων είναι ο εκκαλών που είχε ηττηθεί πρωτοδίκως, πρέπει ο ισχυρισµός στον
οποίο στηρίζεται ο σχετικός λόγος αναίρεσης να είχε προταθεί από τον αναιρεσείοντα
στο Εφετείο µε λόγο της έφεσής του.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης. Λόγος αναίρεσης για ανεπαρκή αιτιολογία ιδρύεται, όταν δεν
προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της απόφασης τα πραγµατικά περιστατικά
που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την κρίση του δικαστηρίου
περί της συνδροµής των προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη
συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή της (ΟλΑΠ 1/1999). 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,
30/1997, 28/1997).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1671
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αδίκαστη αίτηση.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το
∆ικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη, ως αίτηση δε στην προαναφερθείσα διάταξη
θεωρείται εκείνη που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της αγωγής και της δίκης.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 227,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1461
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: 1369
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των
αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά
των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων.
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, κατά των αποφάσεων των
Ειρηνοδικείων και κατά των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων, οι οποίες
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται
αναίρεση για ορισµένους λόγους, που αναφέρονται περιοριστικώς στην εν λόγω
διάταξη και συγκεκριµένα: 1) αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. 2)
αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε Ειρηνοδίκης του
οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία
των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα
αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 561 παράγραφος 2 του ΚΠολ∆, στον έλεγχο του Αρείου
Πάγου υπόκειται και η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας του περιεχοµένου
διαδικαστικών εγγράφων, στα οποία περιλαµβάνεται και η αγωγή, για την οποία η
εσφαλµένη, ως προς την νοµιµότητα και την εν γένει θεµελίωσή της, κρίση ιδρύει τον
αναιρετικό λόγο του εδαφίου 1 των άρθρων 559 και 560 ίδιου Κώδικα, γιατί άγεται
στη µη προσήκουσα εφαρµογή και ερµηνεία του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που
εφαρµόστηκε.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 560, 561,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1785
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Καθυστέρηση καταβολής
µισθωµάτων από δυστροπία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των
Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε
εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση και "όταν
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. Η παράβαση των διδαγµάτων της
κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την
εφαρµογή των κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σε
αυτούς ...".
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∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 560,
ΑΚ: 341, 574, 595,
ΕισΝΚΠολ∆: 66,
Π∆: 34/1995, άρθ. 1, 15, 44,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Άσκηση αναίρεσης από ∆ήµο
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1733
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Άσκηση αίτησης αναίρεσης από ∆ήµο.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 58 παρ.1 εδ.α του ως άνω Ν. 3852/2010, "ο ∆ήµαρχος
εκπροσωπεί το ∆ήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή κατά δε την παρ.2
του ίδιου άρθρου, κατ' εξαίρεση, όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος
ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων, από την αναβολή λήψης
απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην
αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή
οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την εποµένη
συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής". Από τις προεκτεθείσες διατάξεις σαφώς
προκύπτει, ότι, για το τυπικά παραδεκτό της άσκησης, εκτός άλλων, και του ένδικου
µέσου της αιτήσεως αναιρέσεως από το δήµαρχο ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου,
απαιτείται απαραιτήτως η άδεια της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία λαµβάνεται µε
απόφαση αυτής, επί της άδειας δε αυτής θεµελιώνεται και η αντιπροσωπευτική
εξουσία του ∆ηµάρχου για διεξαγωγή της δίκης ως αντιπροσώπου του ∆ήµου (ΑΠ
1395/2009, ΑΠ 1993/2007). Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του ΚΠολ∆, η
έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋποθέσεως ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το
δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, γιατί η τήρηση της διατάξεως του άρθρου 72
παρ.1 εδ.ιγ του Ν. 3852/2010, που αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν αποτροπή
διεξαγωγής ανώφελων δικών, ανάγεται στη δηµόσια τάξη. Εξάλλου, από τη διάταξη
του άρθρου 573 παρ.1 του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι, στη διαδικασία της δίκης για την
αναίρεση εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 233 έως 236, 242 παρ.2, 245, 246,
252 έως 261, 286 έως 308, 310 και 312 έως 334, συνάγεται εξ αντιδιαστολής ότι στην
αναιρετική δίκη δεν εφαρµόζονται, αφενός µεν η διάταξη του άρθρου 227 του
ΚΠολ∆ που προβλέπει την αναπλήρωση τυπικών ελλείψεων µετά τη συζήτηση, µε
κλήση του πληρεξουσίου ή του διαδίκου, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως,
τασσόµενης προς τούτο εύλογης προθεσµίας, αφετέρου δε η διάταξη του άρθρου 67
του ίδιου κώδικα, κατά την οποία το δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και
ορίζει προθεσµία για τη συµπλήρωση ελλείψεων σχετικά µε την ικανότητα των
διαδίκων για δικαστική παράσταση µε το δικό τους όνοµα ή σχετικά µε τη νόµιµη
εκπροσώπησή τους και την άδεια ή εξουσιοδότηση που απαιτείται για τη διεξαγωγή
της δίκης, στις περιπτώσεις δε αυτές ανήκει και η άδεια της Οικονοµικής Επιτροπής,
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για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από το ∆ήµαρχο ως νόµιµο εκπρόσωπο του
∆ήµου (ΑΠ 1993/2007, ΑΠ 2051/2009).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 577 παρ.1 και 2 του ΚΠολ∆, το δικαστήριο πρώτα
συζητεί για το παραδεκτό της αναίρεσης, αν δε η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή
λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει
και αυτεπαγγέλτως.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 72, 73, 227, 233 - 236, 242, 245, 246, 252 - 261, 286 - 308, 310, 312, 577,
Νόµοι: 3852/2010, άρθ. 58, 72,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 985
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτηση.
- Κατά µεν το άρθρο 94 παρ.1 του ΚΠολ∆, στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν
υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, κατά δε 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. Τέλος 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 δε 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 στο Άρειο Πάγο πρέπει
να έχουν κλητευθεί από εκείνον που επισπεύδει τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι,
συνάγεται ότι: α) στην περίπτωση που η επίσπευση της συζήτησης είχε γίνει από τον
απολειπόµενο διάδικο, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν (απολειπόµενο), εάν
κατά τη γενόµενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο έρευνα
διαπιστώνεται έλλειψη πληρεξουσιότητας από εκείνον (απολειπόµενο) προς τον
δικηγόρο, που και για λογαριασµό του επέσπευσε τη συζήτηση, β) στην περίπτωση
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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
κλητευθεί από τον αντίδικο τους ή από τους επισπεύδοντες τη συζήτησης τυχόν έστω
και απλούς οµοδίκους τους. (ΟλΑΠ 26/2008, 39/2005, 9/2003).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 94, 104, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Επαναφορά των πραγµάτων κατ΄άρθ. 579 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1610
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Εν µέρει αναίρεση της απόφασης. Επαναφορά των πραγµάτων. Ένσταση
εξόφλησης. Κήρυξη απαραδέκτου.
- Κατά το άρθρο 579 παρ.1 του ΚΠολ∆ αν αναιρεθεί η απόφαση οι διάδικοι
επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε,
κατά δε το άρθρο 581 παρ.2 του ίδιου κώδικα στο δικαστήριο της παραποµπής η
υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αν η υπόθεση αναιρεθεί εν µέρει, ως προς
κάποιο µόνο κεφάλαιο της όλης δίκης, το δικαστήριο της παραποµπής δεν µπορεί να
εξετάσει λόγους εφέσεως που αναφέρονται στα λοιπά κεφάλαια, ως προς τα οποία
δεν αναιρέθηκε η απόφαση (είτε διότι δεν έχουν προσβληθεί είτε διότι απορρίφθηκε η
αίτηση αναιρέσεως ως προς αυτά) και ως προς τα οποία η απόφαση έχει καταστεί
αµετάκλητη. Μερική αναίρεση της απόφασης υπάρχει και όταν επί αγωγής
αποζηµιώσεως από αδικοπραξία που έγινε δεκτή από το Εφετείο αναιρείται η
απόφαση µόνο ως προς την ένσταση εξοφλήσεως που είχε προτείνει ο εναγόµενος και
η οποία (ένσταση) είχε απορριφθεί από το Εφετείο. Στην περίπτωση εποµένως αυτή
το Εφετείο εξουσίαν έχει να εξετάσει µόνο το κεφάλαιο αυτό της υπόθεσης, την
προβληθείσα δηλαδή ένσταση εξοφλήσεως, όχι δε και το κεφάλαιο της υποχρέωσης
του εναγοµένου για αποζηµίωση ή οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο που δέχθηκε το
Εφετείο και ως προς το οποίο δεν αναιρέθηκε η απόφαση. 'Ετσι, εάν το Εφετείο
απορρίψει ως απαράδεκτον λόγο εφέσεως που προτείνεται µε δικόγραφο πρόσθετων
λόγων στην µετά την παραποµπή συζήτηση και αφορά κεφάλαιο της δίκης που δεν
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αναιρέθηκε, ως ανωτέρω, και το οποίο εποµένως δεν παραπέµφθηκε προς περαιτέρω
εκδίκαση µε την αναιρετική απόφαση, δεν υποπίπτει (το Εφετείο) στην αναιρετική
πληµµέλεια του άρθρου 559 αρ.14 του ΚΠολ∆ της παρά το νόµο κηρύξεως
απαραδέκτου, αφού στην περίπτωση αυτή η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται
σύµφωνα µε το νόµο και δη σύµφωνα µε τις προρρηθείσες διατάξεις, που, κατά την
αναλυθείσα έννοιά τους, το επιβάλλουν.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 483,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 579, 581, 1047,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Θάνατος διαδίκου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1604
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Θάνατος διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 παρ. α' , 387, 290, 291 και 292 του Κ.Πολ.∆. που
εφαρµόζονται, κατά το άρθρο 573 παρ. 1 του Ιδίου Κώδικα και στη διαδικασία της
δίκης για την αναίρεση, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847
του ΑΚ προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται και όταν µετά την άσκηση της αιτήσεως
αναιρέσεως 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 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 κοινοποίηση δικογράφου. Οι διάδικοι αυτοί
µπορούν να προκαλέσουν την επανάληψη και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση
του λόγου της διακοπής, µη επικαλούµενοι την έλλειψη γνωστοποιήσεως και
θεωρώντας πως η διακοπή έχει επέλθει. Η πρόσκληση όµως αυτή δεν µπορεί να
επιδοθεί στον κληρονόµο του αποβιώσαντος διαδίκου πριν από την παρέλευση της
προθεσµίας για την αποποίηση της κληρονοµίας, η οποία κατ' άρθρο 1847 εδ. α'ΑΚ
είναι τετράµηνη και αρχίζει από την επαγωγή της κληρονοµίας.
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 576 παρ. 3 του Κ.Πολ.∆., αν στην αναιρετική
δίκη µετέχουν περισσότεροι και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση
κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 1846, 1847,
ΚΠολ∆: 286, 290, 291, 292, 387, 573,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αίτηση αναίρεσης - Θάνατος διαδίκου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1793
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης
αναίρεσης.
- 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 µε τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847
ΑΚ προκύπτει, ότι η δίκη διακόπτεται και όταν µετά την άσκηση της αίτησης
αναίρεσης και µέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η
οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, αποβιώσει κάποιος διάδικος (έστω και απλός
οµόδικος), µε αποτέλεσµα την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που ενεργείται
µετ' αυτήν και πριν την επανάληψή της, εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του
οποίου επήλθε η διακοπή. 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, (όχι όµως και του οµοδίκου του), είτε και
αναγκαστική µε πρόσκληση του αντιδίκου ή του οµοδίκου που πρέπει να γίνει µε
κοινοποίηση δικογράφου. Οι διάδικοι αυτοί µπορούν να προκαλέσουν την
επανάληψη και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής, µη
επικαλούµενοι την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας ότι η διακοπή έχει
επέλθει, η πρόσκληση όµως αυτή δεν µπορεί να επιδοθεί στον κληρονόµο του
αποβιώσαντος διαδίκου πριν από την παρέλευση της προθεσµίας για την αποποίηση
της κληρονοµιάς, η οποία κατ' άρθρο 1847 εδ. α' ΑΚ, είναι τετράµηνη και αρχίζει από
την επαγωγή της κληρονοµιάς. Πιο συγκεκριµένα, ο θάνατος του διαδίκου, που
επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, καθώς και η εκούσια επανάληψη αυτής από τους
κληρονόµους του, µπορούν να γνωστοποιηθούν διαδοχικά µε ενιαία δήλωση στο
ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης προς συζήτηση, εφόσον δεν υπάρξει
αµφισβήτηση της ιδιότητάς τους ως κληρονόµων, οπότε ακολουθεί η άµεση
συζήτηση της υπόθεσης. Αν όµως, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία
γνωστοποιήθηκε, από εκείνον που έχει δικαίωµα, ο θάνατος κάποιου από τους απλούς
οµοδίκους και δεν παρίσταται ο κληρονόµος του τελευταίου, για να δηλώσει ότι
επαναλαµβάνει τη δίκη, τότε η δίκη διακόπτεται, διαφορετικά προκαλείται, όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που ενεργείται µετά
από αυτήν.
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- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν κάποιος
από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εµφανισθεί και
δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει
αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος
διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όµως την
επισπεύδει ο αντίδικος του, τότε ερευνάται, αν ο απολειπόµενος ή ο µη παριστάµενος
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος διάδικος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και σε
καταφατική περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει
κλητευθεί.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 1846, 1847,
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 291, 292, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1424
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε αναίρεση.
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 553 παρ. 1 στοιχ. β' , 321 και 495 αρ.
1 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση που έχει καταστεί
τελεσίδικη κατά το χρόνο ασκήσεως του εν λόγω ένδικου µέσου, δηλαδή κατά τον
χρόνο της καταθέσεως του οικείου δικογράφου στην γραµµατεία του δικαστηρίου
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, είναι δε τελεσίδικη η απόφαση, η οποία,
απεκδύοντας το δικαστή από κάθε περαιτέρω εξουσία, περατώνει τη δίκη επί της
αγωγής και δεν υπόκειται στα τακτικά ένδικα µέσα της ανακοπής ερηµοδικίας και της
εφέσεως.
Συνεπώς, η ερήµην οριστική απόφαση του Εφετείου, υπόκειται σε αναίρεση, µόνο
αφότου έπαυσε να υπόκειται σε ανακοπή ερηµοδικίας, είτε διότι παρήλθε η
δεκαπενθήµερη, προς άσκηση αυτής, προθεσµία από την επίδοση της ερήµην
αποφάσεως (άρθρο 503 παρ. 1 ΚΠολ∆), είτε διότι ο δικαιούµενος σε άσκηση αυτής
ερηµοδικασθείς διάδικος παραιτήθηκε νοµίµως από το ασκηθέν ένδικο µέσο ή από το
δικαίωµα προς άσκηση αυτού.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 321, 495, 503, 553,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1734
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση.

[57]

- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 518 παρ. 1, 553 παρ. 1 εδ.β και 564
παρ. 1, του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι αναίρεση επιτρέπεται κατά των οριστικών
αποφάσεων, που κατέστησαν τελεσίδικες και ασκείται από το διαµένοντα στην
Ελλάδα διάδικο µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών, η οποία αρχίζει, αν η απόφαση
µπορούσε να προσβληθεί µε έφεση, από την πάροδο άπρακτης της προς έφεση
προθεσµίας, που είναι επίσης, για τους διαµένοντας στην Ελλάδα, τριάντα ηµερών
από την επίδοση της απόφασης.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 518, 553, 564, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1830
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Ερηµοδικία.
- Στο άρθρο 553 του ΚΠολ∆ ορίζεται µεταξύ των άλλων ότι αναίρεση επιτρέπεται
µόνο κατά των οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή
ερηµοδικίας και έφεση, στο άρθρο 502 ότι δικαίωµα ανακοπής ερηµοδικίας έχει και ο
εφεσίβλητος, εφόσον δικάστηκε ερήµην, στο δε άρθρο 503 του ίδιου ΚΠολ∆ ότι η
προθεσµία για την άσκηση ανακοπής ερηµοδικίας είναι δεκαπέντε ηµέρες αν ο
διάδικος που δικάστηκε ερήµην διαµένει στην Ελλάδα και εξήντα ηµέρες αν είναι
άγνωστης διαµονής ή διαµένει στο εξωτερικό, και αρχίζει σε όλες τις περιπτώσεις,
από την επίδοση της απόφασης (µε ειδικότερη αναφορά της δηµοσίευσης, κατά το
άρθρο 135 παρ. 1, της περίληψης της εκθέσεως επιδόσεως για τα πρόσωπα άγνωστης
διαµονής). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αν ο εφεσίβλητος, ενάγων ή
εναγόµενος, δικάστηκε ερήµην, δικαιούµενος έτσι να ασκήσει ανακοπή ερηµοδικίας
κατά της απόφασης του Εφετείου, η απόφαση αυτή δεν µπορεί να προσβληθεί µε
αίτηση αναιρέσεως ενόσω διαρκεί η προθεσµία για την άσκηση της ανακοπής
ερηµοδικίας, η οποία και δεν αρχίζει πριν από την επίδοση της απόφασης, ερηµοδικία
δε του εφεσιβλήτου υπάρχει και όταν ο διάδικος αυτός, που απουσιάζει, δικάζεται
σαν να ήταν παρών, σύµφωνα µε το άρθρο 524 παρ.4 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 162/1997,
ΟλΑΠ 15/2001).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 135, 502, 503, 524, 553,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 44
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης.
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- Από τα άρθρα 294, 295 παρ. 1, 297 και 299 ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση (άρθρ. 573 παρ. 1 του ΚΠολ∆), προκύπτει ότι
η παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πριν
από την έναρξη της προφορικής συζητήσεως της υποθέσεως µπορεί να γίνει χωρίς
συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσµα ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν
ασκήθηκε και επιφέρει κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 20/1999).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναγκαστική εκτέλεση - Αίτηση αναστολής
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 140
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή. Επιταγή προς εκτέλεση.
- Η διάταξη του άρθρου 565 παρ. 2 εδ. α ΚΠολ∆ ορίζει ότι αν από την εκτέλεση της
απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι
εύκολη, µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή µερική
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής
ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης
από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει.
- Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, προϋπόθεση για την εφαρµογή της είναι να
µην έχει αρχίσει ουσιαστικά η αναγκαστική εκτέλεση της προσβαλλόµενης
απόφασης, δηλαδή µετά την επίδοση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η
αναγκαστική εκτέλεση αντιγράφου του απογράφου της απόφασης αυτής µε επιταγή
προς εκτέλεση, που αποτελεί κατά το άρθρο 924 παρ. 1 εδ. α ΚΠολ∆ την τυπική
έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να µην έχουν γίνει περαιτέρω πράξεις
εκτέλεσης, διότι τότε η δυνατότητα αναστολής κρίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο
του άρθρου 938 ΚΠολ∆, εφόσον υπάρχει κατά το άρθρο 933 ΚΠολ∆ Βάσιµος λόγος
ανακοπής κατά της ενεργούµενης εκτέλεσης και πιθανολογείται έτσι η ευδοκίµηση
της ανακοπής [πρβλ. ΑΠ 88/2007 (σε Συµβούλιο), Ελ∆νη 2008.508].
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 565, 924, 933, 938,
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2012.888
Αναγκαστική εκτέλεση - Αίτηση αναστολής
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά
Αριθµός απόφασης: 48
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή. Πλειστηριασµός. Μίσθωση. ∆ικαιώµατα
υπερθεµατιστή. Άκυρη µίσθωση. Εικονικότητα.
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- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 938 ΚΠολ∆, µε αίτηση του
ανακόπτοντος µπορεί να διαταχθεί, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων
(άρθρα 686 επ. ΚΠολ∆), η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µε εγγύηση ή
χωρίς εγγύηση και µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους αυτές.
Εξάλλου, κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου αρµόδιος να διατάξει όσα ορίζει η παρ. 1
είναι ο δικαστής στον οποίο εκκρεµεί η ανακοπή, ο οποίος µπορεί να εµποδίσει µε
σηµείωµά του την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση αναστολής.
Τέλος κατά την παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου «Η αναστολή της παρ. 1 ή η
εγγυοδοσία µπορεί να διαταχθεί µόνο ώσπου να εκδοθεί η οριστική απόφαση για την
ανακοπή και µε τον όρο να συζητηθεί η ανακοπή µέσα στην προθεσµία που θα
καθορίσει το δικαστήριο. Όταν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη ή σε περίπτωση
που απορριφθεί η αίτηση που υποβλήθηκε, ή αν δεν υποβλήθηκε αίτηση, ή αναστολή
κατά την παρ. 1 ή εγγυοδοσία µπορεί να διαταχθεί µόνον κατά τη συζήτηση της
ανακοπής». Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι µετά τη
συζήτηση της ανακοπής και πολύ περισσότερο µετά την έκδοση της οριστικής
απόφασης επ’ αυτής, δεν µπορεί, µε βάση την ανακοπή αυτή, να υποβληθεί αίτηση
αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν, εποµένως, ασκηθεί έφεση κατά οριστικής
απόφασης, η οποία εκδόθηκε επί ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν
µπορεί να ζητηθεί στο Εφετείο αναστολή της εκτέλεσης µέχρι την έκδοση απόφασης
επί της έφεσης. Τούτο ενισχύεται και από τη διατύπωση του άρθρου 938 ΚΠολ∆,
κατά την οποία η αναστολή µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση του ανακόπτοντος και όχι
και του εκκαλούντος, από το ∆ικαστή ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η ανακοπή,
εποµένως όχι και η έφεση. Αν, λοιπόν, η διάταξη επέτρεπε την ανωτέρω αναστολή
και µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ανακοπής θα είχε διάφορη
διατύπωση, δηλαδή ανάλογη µε τη διατύπωση των άρθρων 912 και 913 ΚΠολ∆.
Εποµένως, δεν έχει αρµοδιότητα το Εφετείο να δικάσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης
µέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της έφεσης, που εκκρεµεί ενώπιόν του, κατά
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που απέρριψε ανακοπή κατά της
εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολ∆ (ΟλΕφΘεσ 14/1994 Ελ∆νη 1996.182, ΕφΑθ
3461/1994 Ελ∆νη 1995.1275, ΕφΑθ 4700/1994 Αρµ. 1995.518, ΕφΠειρ 733/1999
Ελ∆νη 2000.486, ΕφΠατρ 537/2004 ΑχΝοµ 2005.275, ΕφΙωαν. 225/2008 ΝοΒ
2010.1728, ΕφΛαρ. 723/2004 ∆ικογραφία 2007.45, βλ. Μ. Μαργαρίτης, ΕρµΚΠολ∆,
έκδ. 2012, τόµ. Β΄, άρθρο 938, αρ. 24, σελ. 619, Χ. Απαλαγάκη, ΕρµΚΠολ∆, έκδ.
2010, άρθρο 938, αρ. 9, σελ. 1833).
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1009 εδ. α΄ ΚΠολ∆ και 614 εδ. α΄ ΑΚ προκύπτει ότι
σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασµού µισθίου ακινήτου και µεταβίβασης,
συνεπεία του πλειστηριασµού, της κυριότητας στον υπερθεµατιστή, ο τελευταίος, από
της κατά τα άρθρα 1192 περ. 2 και 1198 ΑΚ µεταγραφής της περίληψης της
κατακυρωτικής έκθεσης, υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώµατα και στις
υποχρεώσεις της µίσθωσης (ΑΠ 1230/2001 Ελ∆νη 2002.146, ΕφΠατρ 629/2002
ΑχΝοµ 2003.76). Προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης του ως άνω άρθρου 614 ΑΚ
είναι: α) έγκυρη και ενεργός µίσθωση ακινήτου, β) µίσθωση που καταρτίσθηκε από
το κύριο του µισθίου, σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε ο πλειστηριασµός, γ)
απόδειξη της µίσθωσης µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και δ) πλειστηριασµός κατά
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τη διάρκεια της µίσθωσης, κατά την οποία πρέπει να έχει γίνει εκτέλεση της
σύµβασης, δηλαδή παράδοση του µισθίου (βλ. Απ. Γεωργιάδης, Σύντοµη Ερµηνεία
ΑΚ, έκδ. 2010, άρθρα 614-615, σελ. 1180-1182). Αντιθέτως ο νέος κτήτορας
(υπερθεµατιστής µε πλειστηριασµό) δεν δεσµεύεται από την µίσθωση, όταν ο
εκµισθωτής δεν ήταν κύριος του µισθίου, όταν δηλαδή εκµίσθωσε αλλότριο ακίνητο
(βλ. Μ. Μαργαρίτης, Ερµ ΚΠολ∆, έκδ. 2012, αρ. 5, σελ. 865). Περαιτέρω, κατά το
άρθρο 1005 παρ. 2 ΚΠολ∆, η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης είναι τίτλος
εκτελεστός. Με βάση την περίληψη αυτή µπορεί να γίνει κατά το άρθρο 943 ΚΠολ∆
αναγκαστική εκτέλεση υπέρ του υπερθεµατιστή και των διαδόχων του και εναντίον
εκείνου, κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, καθώς και κατ` εκείνου, ο οποίος νέµεται
ή κατέχει το πράγµα, στο όνοµα του καθ` ου η εκτέλεση, αδιάφορα, αν πρόκειται για
σχέση εµπράγµατη ή ενοχική. Η αναγκαστική εκτέλεση, που γίνεται µε βάση τον
εκτελεστό αυτό τίτλο, είναι νέα, ανεξάρτητη εκείνης που οδήγησε στον
πλειστηριασµό και αρχίζει µε την επίδοση επιταγής κάτω από αντίγραφο του
απογράφου του (ΑΠ 1685/2005 ΝοΒ 2006.411). Κατά της ως άνω, επισπευδόµενης
από τον υπερθεµατιστή, εκτέλεσης, µπορεί ο καθ` ου η εκτέλεση να ασκήσει
αντιρρήσεις µε ανακοπή, σύµφωνα µε τα άρθρα 933 επ. ΚΠολ∆. Ειδικά δε, κατά το
άρθρο 1009 ΚΠολ∆, ο µισθωτής δικαιούται να ανακόψει την επιταγή προς εκτέλεση
και γενικότερα, τις πράξεις της, κατά το άρθρο 1005 παρ. 2, επισπευδόµενης από τον
υπερθεµατιστή εκτέλεσης εναντίον του µε τίτλο την περίληψη της κατακυρωτικής
έκθεσης, επικαλούµενος την, κατά το άρθρο 614 ΑΚ και πριν τη κατακύρωση,
γενοµένη µίσθωση. Η ανακοπή αυτή του µισθωτή είναι του άρθρου 933 ΚΠολ∆,
δεδοµένου ότι ο µισθωτής στη συγκεκριµένη περίπτωση φέρει την ιδιότητα του καθ`
ου η εκτέλεση, η οποία ασκείται, αναλόγως της περίστασης, εντός της προθεσµίας
του άρθρου 934 παρ. 1 περ. α΄ και γ΄ ΚΠολ∆ (ΕφΑθ 2391/2002 Ελ∆νη 2002.1462,
βλ. Μ. Μαργαρίτης, ό.π., τόµ. Β΄, άρθρο 1009, αρ. 8, σελ. 865-866, Βαθρακοκοίλης,
ΚΠολ∆, έκδ. 2001, άρθρο 1005, σελ. 970, αριθ. 3, Χ. Απαλαγάκη, ό.π., άρθρο 1009,
αρ. 3 , σελ. 2065).
- Από τις διατάξεις των άρθρων 574, 575, 599 και 180 του ΑΚ, οι οποίες, σύµφωνα
µε το άρθρο 44 του Π.∆.34/1995, εφαρµόζονται και στις επαγγελµατικές µισθώσεις,
συνάγεται, ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο η µίσθωση είναι άκυρη και ο εκµισθωτής
παραχωρήσει τη χρήση του µισθίου, δικαιούται να αξιώσει την απόδοση του µισθίου
από το µισθωτή, αλλά και από τον υποµισθωτή ή από εκείνον στον οποίο
παραχωρήθηκε η χρήση του, κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών
σύµφωνα µε το άρθρο 647 ΚΠολ∆, κατά το οποίο στην ειδική αυτή διαδικασία
δικάζονται διαφορές από µίσθωση πράγµατος που αναφέρονται στην παράδοση ή
απόδοση της χρήσης του µισθίου για οποιοδήποτε λόγο. Από την τελευταία διάταξη,
µε την οποία σκοπείται η ταχύτερη επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ
εκµισθωτή και µισθωτή και αφορούν την για οποιοδήποτε λόγο απόδοση της χρήσης
του µισθίου, προκύπτει ότι υπάγονται στη διαδικασία αυτή οι διαφορές τόσο από
έγκυρη, όσο και από άκυρη σύµβαση µίσθωσης, αφού στη διάταξη δεν γίνεται
διάκριση και ο ως άνω σκοπός εξυπηρετείται και στις δύο περιπτώσεις. Προδήλως δε
τα ίδια δικαιώµατα µε τον εκµισθωτή έναντι του µισθωτή, αλλά και του υποµισθωτή
ή του παραχωρησιούχου, έχει και ο υπερθεµατιστής του πλειστηριασθέντος µισθίου
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ακινήτου ως νέος κτήτοράς του, υπεισερχόµενος αυτοδικαίως από την, κατά τα άρθρα
1192 παρ. 2 και 1198 ΑΚ µεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, στα
δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της, κατά τον ανώµαλο αυτό τρόπο, εξελιχθείσας
µισθωτικής σχέσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 614 ΑΚ και 1009 ΚΠολ∆.
Έχει δε πρόδηλο έννοµο συµφέρον ο υπερθεµατιστής να επικαλεστεί την απόλυτη
ακυρότητα της µίσθωσης, όπως προαναφέρθηκε, και να ζητήσει, όπως κάθε νέος
κτήτορας, να περιέλθει σ’ αυτόν το µίσθιο, που απέκτησε, ελεύθερο από κάθε
δικαίωµα τρίτου που αποκλείει την ελεύθερη χρήση του (ΑΠ 442/2000 Ελ∆νη
2000.1357).
- Από τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 ΑΚ, που ορίζει ότι η δήλωση βουλήσεως
που δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνον φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη, σε
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 180 του ίδιου Κώδικα, κατά την οποία η άκυρη
δικαιοπραξία θεωρείται σαν να µην έγινε, προκύπτει ότι η εικονική δικαιοπραξία
είναι άκυρη, η δε ακυρότητά της µπορεί να προταθεί όχι µόνον από τους
συµβληθέντες για την κατάρτιση αυτής, αλλά και από τους τρίτους που έχουν έννοµο
συµφέρον να αποκαλύψουν την ανυπαρξία της δικαιοπραξίας (ΑΠ 1738/2005 Ελ∆νη
2007.1668). Για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας αρκεί το γεγονός ότι η
δηλωθείσα βούληση των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται µε ελάττωµα, που συνίσταται
στο ότι δεν αποσκοπεί πράγµατι στην παραγωγή των εννόµων αποτελεσµάτων της
δικαιοπραξίας που καταρτίζεται (ΑΠ 2185/2007 Ελ∆νη 2008.441, ΑΠ 713/2006
Ελ∆νη 2008.1025). Ειδικότερα, από τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 361, 574, 180 και 181 του ΑΚ συνάγεται ότι
σε περίπτωση καταχωρηµένης σε έγγραφο σύµβασης εκµίσθωσης ακινήτου, αν οι
αντίστοιχες για τη µίσθωση δηλώσεις βούλησης αφενός του εκµισθωτή και αφετέρου
του µισθωτή ήταν εικονικές, υπό την έννοια ότι δεν έγιναν στα σοβαρά παρά µόνον
έγιναν φαινοµενικά, γιατί οι βουλήσεις εκείνων ήταν είτε να µην υπάρχει υποχρέωση
του εκµισθωτή να παραδώσει το εκµισθωµένο ακίνητο και η υποχρέωση του µισθωτή
να πληρώσει το µίσθωµα, είτε να µην υπάρχει µία µόνον από αυτές τις εκατέρωθεν
υποχρεώσεις, η σύµβαση αυτή λόγω της εικονικότητας είναι άκυρη, θεωρούµενη γι`
αυτό ως µη γενόµενη. Επίσης, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει περαιτέρω ότι
απόλυτη είναι η εικονικότητα της µίσθωσης, όταν αυτή δεν καλύπτει άλλη
δικαιοπραξία, δηλαδή όταν οι δικαιοπρακτούντες δεν ήθελαν να επέλθει µε τη
δικαιοπραξία καµιά έννοµη µεταβολή (ΕφΘεσ. 1617/2009 Αρµ 2009.1845). Στην
ανοιγόµενη δε σχετική δίκη περί την εκτέλεση, µε λόγο ανακοπής την ακυρότητα της
επιταγής λόγω της, πριν την κατακύρωση, γενοµένης µίσθωσης και της υπεισέλευσης
του υπερθεµατιστή, µετά την κατακύρωση, ως εκµισθωτή στην µίσθωση αυτή, ο
δικαιούχος εκ του τίτλου επισπεύδων δύναται να προβάλει παραδεκτώς τον περί
εικονικότητας της επικαλούµενης µε την ανακοπή εµπορικής µίσθωσης ισχυρισµό,
οπότε η εικονικότητα κρίνεται παρεµπιπτόντως, κατά τα άρθρα 282 και 284 ΚΠολ∆
(ΑΠ 1768/2001 Ελ∆νη 2002.1384).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 138, 180, 361, 574, 575, 599, 614, 1192, 1198,
ΚΠολ∆: 647, 686, 912, 913, 938, 943, 1005, 1009,
Π∆: 34/1995, άρθ. 44,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1464
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αναγκαστική εκτέλεση. Περισσότεροι λόγοι ανακοπής. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα
της έφεσης. Αδίκαστη αίτηση.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 216, 218, 583, 585 και 933
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι, όταν υπάρχουν περισσότεροι λόγοι, νοµικοί ή πραγµατικοί,
που όλοι µαζί ή καθένας χωριστά αποβλέπουν στο ίδιο αποτέλεσµα, δηλαδή στην
ακύρωση της πράξης εκτέλεσης, τότε, αν το δικαστήριο κάνει δεκτό ένα λόγο και,
ικανοποιώντας το αίτηµα της ανακοπής, ακυρώσει την πράξη, δεν µπορεί να
προχωρήσει στην έρευνα των λοιπών λόγων, οι οποίοι ήδη, µετά την ακύρωση της
πράξης, είναι χωρίς αντικείµενο (ΑΠ 288/1986).
- Κατά το άρθρο 522 ΚΠολ∆, µε την άσκηση της εφέσεως η υπόθεση µεταβιβάζεται
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και
τους πρόσθετους λόγους. Κατά το άρθρο 536 του ίδιου Κώδικα, το δευτεροβάθµιο
δικαστήριο δεν µπορεί να εκδώσει απόφαση επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα,
χωρίς ο εφεσίβλητος να ασκήσει δική του έφεση ή αντέφεση. Οι διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται, όταν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο
µετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης δικάζει την υπόθεση κατ' ουσίαν.
Ειδικότερα, επί ανακοπής κατά της εκτέλεσης, η οποία έχει ως αίτηµα την ακύρωση
µιας πράξης µε έναν ή περισσότερους λόγους ή την ακύρωση περισσότερων
διαδικαστικών πράξεων για περισσότερους λόγους στηριζόµενους σε διαφορετικά
πραγµατικά περιστατικά, πρόκειται για αντικειµενική σώρευση περισσοτέρων
ανακοπών, που επισύρουν την εφαρµογή των διατάξεων περί αντικειµενικής
σώρευσης. Η διάταξη της απόφασης που αποφαίνεται για κάθε συγκεκριµένο λόγο
συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο και µεταβιβάζεται στο Εφετείο µόνο όταν υπάρξει
ιδιαίτερος λόγος έφεσης, ως προς το κεφάλαιο αυτό. Όταν όµως η απόφαση που
δέχεται έναν από τους περισσότερους λόγους ανακοπής εξαφανισθεί, µετά από
άσκηση έφεσης από τον καθού η ανακοπή (που πλήττει βέβαια την πρωτόδικη
απόφαση µόνον ως προς τη διάταξη της για την παραδοχή αυτού του λόγου
ανακοπής) το Εφετείο που κρατεί την υπόθεση και τη δικάζει κατ' ουσίαν εξετάζει
και τους λόγους που δεν ερευνήθηκαν από το πρωτόδικο δικαστήριο.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 9 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 68, 216, 218, 522, 536, 583, 585, 559 αριθ. 9, 933,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Αριθµός απόφασης: 1509
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αναγκαστική εκτέλεση. Επιταγή προς εκτέλεση.
- Από το άρθρο 924 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η επιταγή, µε την οποία αρχίζει η
αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σύντοµη µνεία του ποσού που οφείλεται,
χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα, αρκεί να
προκύπτει από την επιταγή η αιτία της απαίτησης, η οποία κατ' αρχήν θα προκύπτει
από το αντίγραφο του τίτλου, κάιω από το οποίο γράφεται η επιταγή, καθώς και η
οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εφόσον έχει γίνει ο διαχωρισµός αυτός, η
επιταγή παρουσιάζει πληρότητα της απαίτησης, αρκεί στον οφειλέτη να ισχυρισθεί
και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή της ανακρίβειας των κονδυλίων ή
τον εσφαλµένο υπολογισµό ή το παράνοµο των τόκων. Επίσης ούτε το ποσό του
τόκου χρειάζεται να προσδιορίζεται στην επιταγή, αφού το µεν ποσοστό του τόκου
ορίζεται από τον νόµο, το δε ποσό των τόκων, που θα καταβληθεί µπορεί να βρεθεί
µε απλό µαθηµατικό υπολογισµό, βάσει του ποσοστού αυτού και του χρονικού
διαστήµατος, που θα έχει παρέλθει µέχρι της ηµεροµηνίας εξόφλησης της επιταγής
(ΑΠ 194/1995 Ελ∆νη 1996.102, ΑΠ 72/1995 Ελ∆νη 36.585, ΕφΠατρ 1108/2004,
ΕφΑθ 2838/2002 Ελ∆νη 2002.1460, ΜονΠρωτΡοδ 32/2010, ΜονΠρωτΑθ 2488/2002
ΝοΒ 2003.689).
- Η επιταγή προς πληρωµή αποτελεί µονοµερή εξώδικη πράξη, µε την έννοια ότι δεν
απευθύνεται ούτε ενεργείται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά συγχρόνως και διαδικαστική
πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η επίδοση της προς τον καθ'ου η
εκτέλεση έχει δικονοµικές (άρθρα 924 §1, 926 §2, 932 ΚΠολ∆) και ουσιαστικές
(άρθρα 264,340 ΑΚ) συνέπειες και δεν δηµιουργεί µε την επίδοση της εκκρεµοδικία.
Μεταξύ των ουσιαστικών συνεπειών της επίδοσης αυτής, που απορρέουν από το
ουσιαστικό δίκαιο, είναι και η όχληση. Η επιταγή, ενόψει του ότι µε αυτήν
απευθύνεται πρόσκληση του δανειστή προς τον οφειλέτη για την εκτέλεση της
παροχής, αποτελεί όχληση και, συνεπώς, επιφέρει υπερηµερία (ΑΚ 340) και τις από
το ουσιαστικό δίκαιο συναπτόµενες µε την υπερηµερία συνέπειες, όπως τόκους
(ΕφΠατρ 1108/2004,). Αν η επιταγή δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται
ακυρότητα που κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον κατά την κρίση του
προκαλείται από την αοριστία της επιταγής στον οφειλέτη δικονοµική βλάβη, που δεν
µπορεί να επανορθωθεί µε άλλο τρόπο, παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας.
Αν η επιταγή έγινε για ποσό µεγαλύτερο από το πράγµατι οφειλόµενο, ακυρότητα
επέρχεται µόνο κατά το επί πλέον ποσό (ΑΠ 194/1995 Ελ∆νη 37.102).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 416,
ΚΠολ∆: 632 επ., 924, 933 επ., 934,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αναγκαστική εκτέλεση - Αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αναγκαστικής
εκτέλεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1338
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αναγκαστικής εκτέλεσης. Εργατικό ατύχηµα.
∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση ή εκχώρηση οι απαιτήσεις για χρηµατική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό ατύχηµα.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 940 παρ.3 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 τη ζηµία του, 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 στην
προαναφερθείσα διάταξη σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 914 ή 919 Α.Κ.
Όµως κατά την αληθή έννοια της παραπάνω διατάξεως του άρθρου 940 παρ.3
ΚΠολ∆, ερµηνευοµένης 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, εκτός από την παρεχόµενη από τη διάταξη
αυτή αξίωση αποζηµιώσεως, αυτοτελούς αγωγής για αποζηµίωση εξαιτίας άδικης
εκτελέσεως (ΟλΑΠ 9/2010).
- Με το άρθρο 15 του β.δ. της 24-7/25-8-1920 "περί κωδικοποιήσεως των νόµων περί
ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή
υπαλλήλων" ορίζεται ότι: "Αι κατά τον παρόντα νόµον απαιτήσεις ούτε
συµψηφίζονται ούτε κατάσχονται ούτε εκχωρούνται, πάσα δε κατάσχεσις ή
εκχώρησις είναι αυτοδικαίως άκυρος". Η πιο πάνω διάταξη αποσκοπεί στην
προστασία του οικονοµικά ασθενέστερου εργαζοµένου που υπέστη ατύχηµα στην
εργασία του, έναντι του οικονοµικά ισχυρότερου εργοδότη αλλά και έναντι των
δανειστών αυτού (του εργαζοµένου). Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, στις
απαιτήσεις που απορρέουν από το πιο πάνω βασιλικό διάταγµα (και συνακόλουθα δεν
υπόκεινται σε συµψηφισµό, κατάσχεση ή εκχώρηση), εκτός από εκείνες για
αποζηµίωση, οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του διατάγµατος αυτού,
περιλαβάνονται και εκείνες για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του
παθόντος από εργατικό ατύχηµα, οι οποίες προβλέπονται από το ίδιο διάταγµα σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις περί χρηµατικής ικανοποιήσεως του αστικού κώδικα
(σχετ. ΑΠ 691/2006).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 914, 919,
ΚΠολ∆: 940,
Σ: 20,
ΕΣ∆Α: 6,
Β∆: 24.7-25.8/1920, άρθ. 15,
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∆ηµοσίευση: INLAW
∆εληκωστόπουλος *
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Ελ∆νη

2013.115,

σχολιασµός

Ιωάννης

Αναγκαστική εκτέλεση - Αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αναγκαστικής
εκτέλεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1214
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αποζηµίωση σε περίπτωση εξαφάνισης ή µετρρύθµισης απόφασης που είχε
κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και εκτελέστηκε. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 940 παρ.1 ΚΠολ∆ "αν εξαφανιστεί ή µεταρρυθµιστεί
απόφαση που είχε κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και εκτελέστηκε εκείνος κατά του
οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση έχει δικαίωµα εκτός από την επαναφορά των
πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 914, να ζητήσει από
εκείνον που επέσπευσε την εκτέλεση για τις ζηµιές που προξενήθηκαν από την
εκτέλεση µόνον αν αυτός ήξερε ή αγνοούσε από βαριά αµέλεια, ότι το δικαίωµα δεν
υπήρχε. Κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, η οποία περιέχει κανόνα
ουσιαστικού δικαίου, για τη θεµελίωση της αξιώσεως προς αποζηµίωση απαιτείται η
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της πράξεως εκτελέσεως και της επελθούσας
ζηµίας, που κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΑΚ και η συνδροµή
υπαιτιότητας του επισπεύσαντος την εκτέλεση κατά το χρόνο αυτής, η οποία
προσδιορίζεται στη γνώση ή εκ βαρείας αµελείας άγνοιά του για την ύπαρξη του
δικαιώµατος υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και όχι µόνον για την ορθότητα της
αποφάσεως.
- Από τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται ότι "όποιος µε πρόθεση
ζηµιώσει άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον
αποζηµιώσει" προκύπτει ότι κύριο γνώρισµα της προβλεπόµενης από αυτήν
αδικοπραξίας είναι προσβολή των χρηστών ηθών από την πράξη του υπαιτίου, η
οποία από πρόθεση επιχειρήθηκε ή και από παράλειψη αυτού, η δε αντίθεση προς τα
χρηστά ήθη, η έννοια των οποίων είναι νοµική, εξετάζεται αντικειµενικά και
σύµφωνα µε την αντίληψη του υγιώς κατά το δίκαιο σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού
ανθρώπου (ΟλΑΠ 10/1991). Όσον αφορά την πρόθεση, δεν απαιτείται το πρόσωπο
να ενήργησε τη ζηµιογόνο πράξη ή παράλειψη προς τον αποκλειστικό σκοπό της
βλάβης τρίτου, αλλά αρκεί και η περί επελθούσας ζηµίας θέλησή του, δηλαδή είναι
επαρκές ότι τελούσε εν γνώσει περί του ότι η εκδηλωθείσα συµπεριφορά του ήταν
δυνατόν να προκαλέσει τη ζηµία και παρόλα αυτά δεν απέσχε της πράξεως ή
παράλειψης από την οποία επήλθε η ζηµία (ΑΠ 55/2003). Περαιτέρω από την ίδια
διάταξη προκύπτει ότι η από πρόθεση πρόκληση ζηµίας σε άλλον, κατά τρόπο
αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, είναι πράξη παράνοµη και δηµιουργεί υποχρέωση προς
αποζηµίωση, καθώς επίσης και προς καταβολή χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω
ηθικής βλάβης (άρθρο 932 ΑΚ).
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- Ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφάρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφάρµοσε αυτόν, ενώ δεν
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 486/2009 και 1126/2009).
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη
νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το
αιτιολογικά τα περιστατικά, που είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη
περίπτωση ως προς τη συνδροµή των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της
διατάξεως που εφαρµόστηκε ή για τη µη συνδροµή τους, που αποκλείει την
εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλειπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες
στο νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Για να στοιχειοθετηθεί, όµως ο λόγος
αυτός προϋποτίθεται ότι το δικαστήριο εισήλθε στην ουσία και διατύπωσε
αποδεικτικό πόρισµα. Συνεπώς δεν ιδρύεται, όταν απορρίφθηκε η αγωγή ως µη
νόµιµη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 297, 298, 919, 932,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 940,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.112
Αναγκαστική εκτέλεση - Αποζηµίωση σε περίπτωση ακύρωσης αναγκαστικής
εκτέλεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1437
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Αποζηµίωση.Καταχρηστική αναγκαστική
εκτέλεση. Αδικοπραξία. Αποζηµίωση. Πλαιστηριασµός. Ανακοπή. Μεταβιβαστικό
αποτέλεσµα της Έφεσης.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 940 παρ.3 ΚΠολ∆, η οποία περιέχει κανόνα
ουσιαστικού δικαίου, 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. Συνεπώς προϋποθέσεις
εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 940 παρ.3 ΚΠολ∆ είναι: α) επίσπευση
αναγκαστικής εκτελέσεως, ανεξαρτήτως του είδους του τίτλου βάσει του οποίου
επισπεύδεται αυτή, β) αµετάκλητη ακύρωση της αναγκαστικής εκτελέσεως µετά από
άσκηση ανακοπής, γ) συνδροµή των προϋποθέσεων των άρθρων 914 ή 919 ΑΚ, δ)
ζηµία του καθ' ου η εκτέλεση θετική ή αποθετική ή και µη περιουσιακή (ηθική
βλάβη) και ε) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της ζηµίας και της παράνοµης εκτελέσεως.
Προσέτι κατά την αληθή έννοια της ίδιας πιο πάνω διατάξεως του άρθρου 940 παρ.3
ΚΠολ∆ δεν αποκλείεται η έγερση, πέραν της παρεχόµενης από τη διάταξη αυτή
αγωγής αποζηµιώσεως, αυτοτελούς αγωγής για αποζηµίωση εξαιτίας άδικης
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εκτελέσεως καθώς και η παρεµπίπτουσα κρίση κατά τη σχετική τακτική δίκη περί
ακυρότητας οποιασδήποτε πράξεως της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά της οποίας
δεν ασκήθηκε ανακοπή, προκειµένου να θεµελιωθεί το ασκούµενο µε την αγωγή
δικαίωµα αποζηµιώσεως του καθ' ου η εκτέλεση (ΟλΑΠ 9/ 2010).
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, για τη
θεµελίωση αξιώσεως προς αποζηµίωση ή και προς χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης συνεπεία αδικοπραξίας απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής
προϋποθέσεις: α) πράξη ή παράλειψη του δράστη, η οποία είναι παράνοµη, δηλαδή
αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου που απονέµει δικαίωµα ή
προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, β) η πράξη ή παράλειψη να
είναι υπαίτια, δηλαδή να οφείλεται σε δόλο ή αµέλεια του δράστη, ακόµη και
ελαφρά, γ) ζηµία περιουσιακή ή µη (ηθική βλάβη) και δ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ
της πράξεως ή παραλείψεως του δράστη και της περιουσιακής ζηµίας ή της ηθικής
βλάβης, που κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 299 ΑΚ και
υφίσταται όταν η υπαίτια συµπεριφορά ήταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων
ικανή, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα, επέφερε
δε πράγµατι τούτο στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΑΠ 660/2010). Επί πλέον από την
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 940 παρ.3 ΚΠολ∆ και κατ' αντιδιαστολή προς
εκείνες των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου, µε τις οποίες αναγνωρίζεται (στις
περιπτώσεις εξαφανίσεως αντίστοιχα της προσωρινώς εκτελεστής και της τελεσίδικης
αποφάσεως µε βάση την οποία έγινε η εκτέλεση) παράλληλα µε το δικαίωµα
αποζηµιώσεως και δικαίωµα επαναφοράς των πραγµάτων στην προηγούµενη
κατάσταση, προκύπτει ότι επί ακυρώσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως (σε άλλες,
πλην των ανωτέρω, περιπτώσεις) δεν υφίσταται δικαίωµα επαναφοράς των
πραγµάτων στην πριν από την εκτέλεση κατάσταση (ΑΠ 1119/2011) ευθέως αλλά
µόνο κατά τους όρους των διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου, δηλονότι της
διατάξεως του άρθρου 904 ΑΚ, του οποίου συντρέχουν οι όροι εφαρµογής, αφού
µετά την ακύρωση της αναγκαστικής εκτελέσεως εκλείπει η αιτία της γενόµενης προς
τον εκτελούντα περιουσιακής επιδόσεως. Η συνδροµή των όρων εφαρµογής της
διατάξεως αυτής του ουσιαστικού δικαίου µόνο στην περίπτωση της ακυρώσεως της
αναγκαστικής εκτελέσεως, όχι δε και στην περίπτωση της εξαφανίσεως ή
µεταρρυθµίσεως της εκτελεσθείσης αποφάσεως, όπου δεν ακυρώνεται η εκτέλεση
που αποτελεί την αιτία της περιουσιακής επιδόσεως του καθ' ου αλλά ανατρέπεται η
αποτελούσα τον τίτλο αυτής δικαστική απόφαση, δικαιολογεί νοµοθετικά την
παραπάνω διαφορετική ρύθµιση της παραγράφου 3 σε σχέση µε τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 940 ΚΠολ∆ (ΑΠ 289/2000). Το περιεχόµενο της αξιώσεως
επαναφοράς, όταν η αναγκαστική εκτέλεση έχει οδηγήσει στην περιέλευση του
πλειστηριασθέντος στην κυριότητα του υπερθεµατιστή, δεν µπορεί να είναι η
αυτούσια επαναφορά, αφού αυτό αντιµάχεται την ασφάλεια των συναλλαγών. Έτσι ο
υπερθεµατιστής διατηρεί την κυριότητά του επί του πλειστηριασθέντος, ενώ ο καθ' ου
η εκτέλεση οφειλέτης έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον επισπεύδοντα την
εκτέλεση δανειστή την απόδοση του πλειστηριάσµατος, πέραν της επί πλέον
αποζηµιώσεως µε τους όρους του άρθρου 940 παρ.3 ΚΠολ∆
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- Κατά το άρθρο 1005 παρ.1 ΚΠολ∆ από τη στιγµή που ο υπερθεµατιστής καταβάλει
το πλειστηρίασµα, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού του δίνει περίληψη της
κατακυρωτικής εκθέσεως, µε την κατακύρωση δε και αφότου µεταγραφεί η περίληψη
της κατακυρωτικής εκθέσεως, ο υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα που είχε
εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, ενώ κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου η
περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως είναι τίτλος εκτελεστός, µε βάση δε αυτήν
µπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση υπέρ του υπερθεµατιστή και των διαδόχων του
και εναντίον εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση και των διαδόχων του. Με
βάση τ' ανωτέρω η περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως ρητά ανάγεται από το
νόµο σε τίτλο εκτελεστό ο οποίος στηρίζει νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως,
µε την οποία ο υπερθεµατιστής επιδιώκει να αποκτήσει, πέρα από την κυριότητα του
πράγµατος που έχει ήδη αποκτήσει µε τη µεταγραφή, και την κατοχή του. Με τη
λήψη απογράφου και την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση η οποία συντάσσεται στο
αντίγραφο απογράφου της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως, αρχίζει η κατά
το άρθρο 943 ΚΠολ∆ νέα αυτοτελής διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως. Κατά της
νέας αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως επιβάλλεται η άσκηση ανακοπής του άρθρου
933 ΚΠολ∆, εντός µάλιστα του εξαµήνου του άρθρου 934 παρ.1 περ.γ του ίδιου
κώδικα. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν αρκεί η ακύρωση του πλειστηριασµού
για να ακυρωθεί και η άµεση εκτέλεση (αποβολή κατά το άρθρο 943 ΚΠολ∆) που
λαµβάνει χώρα µε εκτελεστό τίτλο την περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως, διότι
η συγκεκριµένη εκτέλεση είναι διαφορετική και δεν συµπαρασύρεται από την
ακύρωση του πλειστηριασµού. Ακριβώς δε για να µην απολεσθεί η προθεσµία
προσβολής της αποβολής, επιβάλλεται, ακόµα και όταν έχει προηγηθεί και εκκρεµεί
ανακοπή κατά του πλειστηριασµού και της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως, να
ασκηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ.1 περ.δ ΚΠολ∆ ανακοπή κατ' αυτής
καθεαυτής της αποβολής, µε την προβολή των ίδιων λόγων που ήδη έχουν προταθεί
στην πρώτη ανακοπή κατά του πλειστηριασµού και της περιλήψεως της
κατακυρωτικής εκθέσεως. Μάλιστα το δεδικασµένο που θα παραχθεί ως προς το
κύρος της εκτελέσεως από την πρώτη ανακοπή, δεσµεύει το δικαστήριο της δεύτερης
ανακοπής που δεν θα µπορεί να κρίνει µε διαφορετικό τρόπο το κύρος της
εκτελέσεως. Η παράλειψη του καθ' ου η εκτέλεση να αµυνθεί κατά της πράξεως
εκτελέσεως της αποβολής, την καθιστά απρόσβλητη, ακόµα και αν ακυρωθούν η
έκθεση πλειστηριασµού και κατακυρώσεως και η περίληψη της κατακυρωτικής
εκθέσεως. Τέλος από τις προαναφερθείσες διατάξεις αλλά και από οποιαδήποτε άλλη
διάταξη δεν προκύπτει υποχρέωση του υπερθεµατιστή να µην προβεί σε µεταγραφή
της περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως από µόνο το λόγο ότι έχει ασκηθεί
ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως και ειδικότερα του πλειστηριασµού.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 297, 298, 299, 914, 919,
ΚΠολ∆: 69, 578, 933, 940, 943, 1005,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013. 413, σχολιασµός Χρίστος Φίλιος

[69]

Αναγκαστική εκτέλεση - Επιταγή προς εκτέλεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1509
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Στοιχεία επιταγής προς εκτέλεση. Ένσταση εξόφλησης. Ακάλυπτη επιταγή.
∆ικαιώµατα κοµιστή. Αλληλόχρεος λογαρισµός.
- Από το άρθρο 924 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η επιταγή, µε την οποία αρχίζει η
αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σύντοµη µνεία του ποσού που οφείλεται,
χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα, αρκεί να
προκύπτει από την επιταγή η αιτία της απαίτησης, η οποία κατ' αρχήν θα προκύπτει
από το αντίγραφο του τίτλου, κάτω από το οποίο γράφεται η επιταγή, καθώς και η
οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εφόσον έχει γίνει ο διαχωρισµός αυτός, η
επιταγή παρουσιάζει πληρότητα της απαίτησης, αρκεί στον οφειλέτη να ισχυρισθεί
και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή της ανακρίβειας των κονδυλίων ή
τον εσφαλµένο υπολογισµό ή το παράνοµο των τόκων. Επίσης ούτε το ποσό του
τόκου χρειάζεται να προσδιορίζεται στην επιταγή, αφού το µεν ποσοστό του τόκου
ορίζεται από τον νόµο, το δε ποσό των τόκων, που θα καταβληθεί µπορεί να βρεθεί
µε απλό µαθηµατικό υπολογισµό, βάσει του ποσοστού αυτού και του χρονικού
διαστήµατος, που θα έχει παρέλθει µέχρι της ηµεροµηνίας εξόφλησης της επιταγής.
Περαιτέρω, η επιταγή προς πληρωµή αποτελεί µονοµερή εξώδικη πράξη, µε την
έννοια ότι δεν απευθύνεται ούτε ενεργείται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά συγχρόνως
και διαδικαστική πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η επίδοση της
προς τον καθ'ου η εκτέλεση έχει δικονοµικές (άρθρα 924 παρ. 1, 926 παρ. 2, 932
ΚΠολ∆) και ουσιαστικές (άρθρα 264, 340 ΑΚ) συνέπειες και δεν δηµιουργεί µε την
επίδοση της εκκρεµοδικία. Μεταξύ των ουσιαστικών συνεπειών της επίδοσης αυτής,
που απορρέουν από το ουσιαστικό δίκαιο, είναι και η όχληση. Η επιταγή, ενόψει του
ότι µε αυτήν απευθύνεται πρόσκληση του δανειστή προς τον οφειλέτη για την
εκτέλεση της παροχής, αποτελεί όχληση και, συνεπώς, επιφέρει υπερηµερία (ΑΚ
340) και τις από το ουσιαστικό δίκαιο συναπτόµενες µε την υπερηµερία συνέπειες,
όπως τόκους. Αν η επιταγή δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται ακυρότητα
που κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον κατά την κρίση του προκαλείται από την
αοριστία της επιταγής στον οφειλέτη δικονοµική βλάβη, που δεν µπορεί να
επανορθωθεί µε άλλο τρόπο, παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας. Αν η επιταγή
έγινε για ποσό µεγαλύτερο από το πράγµατι οφειλόµενο, ακυρότητα επέρχεται µόνο
κατά το επί πλέον ποσό (ΑΠ 194/1995 Ελ∆νη 37.102).
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ, που ορίζει ότι η ενοχή αποσβέννυται
µε καταβολή, συνάγεται ότι στοιχεία της ένστασης εξόφλησης είναι το ποσό που
καταβλήθηκε, η αιτία και ο χρόνος καταβολής.
- Ο ανακόπτων µε το δεύτερο µέρος του δεύτερου λόγου ισχυρίζεται ότι πρέπει να
ακυρωθεί η προσβαλλόµενη διαταγή πληρωµής για τον λόγο ότι η καθ' ης η ανακοπήτράπεζα έκλεισε τον λογαριασµό της ένδικης σύµβαση στις 31-12-2000
κοινοποιώντας της την από 16-03-2001 εξώδικη δήλωση-καταγγελία της και δεν
προέβη σε καµία άλλη πράξη προκειµένου να εισπράξει τις επιταγές, που της είχε
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εκχωρήσει και δεν πληρώθηκαν. Ο ισχυρισµός αυτός του ανακόπτοντος πρέπει να
απορριφθεί ως νόµω αβάσιµος, διότι η καθ' ης η ανακοπή εξέδωσε την
προσβαλλόµενη διαταγή πληρωµής σε βάρος του ανακόπτοντος ως πιστούχουοφειλέτη της από την µεταξύ τους καταρτισθείσα σύµβαση πίστωσης σε ανοικτό
λογαριασµό και όχι ως οπισθογράφου ακάλυπτων επιταγών, αλλά και για τον
επιπλέον λόγο ότι σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής» ο
κοµιστής της επιταγής έχει την ευχέρεια να εναγάγει είτε όλους τους υπόχρεους, είτε
ένα είτε ορισµένους από αυτούς από κοινού ή χωριστά, εφόσον η επιταγή
εµφανίσθηκε εµπρόθεσµα, δεν πληρώθηκε και η µη πληρωµή της βεβαιώθηκε και σε
καµία περίπτωση δεν έχει υποχρέωση να ενάγει τον εκδότη ή τους προηγούµενους
οπισθογράφους από αυτόν που του την µεταβίβασε (Εφ 2009/2009, Ελ∆νη 2010
154). Εποµένως, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως νόµω αβάσιµος.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 340, 416,
ΚΠολ∆: 216, 632 επ., 924, 926, 933, 934,
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 40,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναγκαστική εκτέλεση - Σε βάρος του ∆ηµοσίου και ΟΤΑ
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας
Αριθµός απόφασης: 255
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παθητική εις ολόκληρον ενοχή. Περιεχόµνεο επιταγής προς εκτέλεση. Εκτέλεση
κατά ΟΤΑ.
- Σύµφωνα µε το αρθ. 480 ΑΚ «Αν περισσότεροι οφείλουν διαιρετή παροχή ή αν
περισσότεροι έχουν δικαίωµα σε διαιρετή παροχή, σε περίπτωση αµφιβολίας κάθε
οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει και κάθε δανειστής έχει το δικαίωµα να
λάβει ίσο µέρος». Σύµφωνα µε το αρθ. 481 ΑΚ «Οφειλή εις ολόκληρον υπάρχει, όταν
σε περίπτωση περισσότερων οφειλετών της ίδιας παροχής καθένας απ΄ αυτούς έχει
την υποχρέωση να την καταβάλει ολόκληρη, ο δανειστής όµως έχει το δικαίωµα να
την απαιτήσει µόνο µια φορά». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για να υπάρξει
ενοχή εις ολόκληρον, πρέπει η απαίτηση καθενός των περισσοτέρων δανειστών ή η
υποχρέωση καθενός των περισσοτέρων οφειλετών να αφορά την ίδια παροχή και,
επιπλέον, οι περισσότερες ενοχές (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) που αφορούν τους
περισσότερους δανειστές ή οφειλέτες να έχουν µεταξύ τους καθολική συνδετική
σχέση, δηλαδή να συνδέονται µε τον ίδιο κοινό σκοπό και τον ίδιο γενεσιουργό λόγο.
Με τις ανωτέρω διατάξεις καθιερώνεται ως κανόνας στις πολυπρόσωπες ενοχές, οι
οποίες αφορούν διαιρετές παροχές, η κατ΄ ισοµοιρία ευθύνη και το κατ΄ ισοµοιρία
δικαίωµα, αντίστοιχα, ενώ η εις ολόκληρο ενοχή και, ειδικότερα, η παθητική εις
ολόκληρον ενοχή αναγνωρίζεται µόνο όταν αυτή συνιστάται µε αναµφίβολη δήλωση
βούλησης των συµβαλλοµένων ή καθιερώνεται από το νόµο. Όσον αφορά τη
σύµβαση ως γενεσιουργό λόγο της παθητικής εις ολόκληρον ενοχής, πρέπει να
συνάγεται από τη σύµβαση µε σαφήνεια ότι επιδιωκόταν εις ολόκληρον υποχρέωση
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όλων, διότι σε περίπτωση αµφιβολίας, δηλαδή αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, ισχύει ο
κανόνας του αρθ. 480 ΑΚ, ήτοι δηµιουργούνται περισσότερες υποχρεώσεις ισοµερείς
µεταξύ τους. Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων εµπεριέχουν ενδοτικό δίκαιο και δεν
έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Εποµένως, σύµφωνα µε την αρχή της ελευθερίας των
συµβάσεων, οι συµβαλλόµενοι δύνανται να διαµορφώσουν ελεύθερα την
πολυπρόσωπη ενοχική σχέση τους και τις ειδικότερες ενοχές που απορρέουν από
αυτή (βλ. ΑΠ 454/2006 Ελ∆νη 49.497).
- Από τις διατάξεις των αρθ. 904, 916, 918, 919, 924, ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η επιταγή
προς εκτέλεση, µε την οποία αρχίζει η αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει
σύντοµη αναφορά του ποσού που οφείλεται, δεν είναι όµως αναγκαία η αναφορά του
ιστορικού κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα, αρκεί να προκύπτει από την επιταγή η αιτία
της απαίτησης και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα (βλ. ΑΠ 72/1995
Ελ∆νη 38. 585, ΑΠ 194/1995 Ελ∆νη 37.101). Εφόσον γίνει αυτός ο διαχωρισµός, η
επιταγή παρουσιάζει πληρότητα και απόκειται πλέον στον οφειλέτη να αποδείξει την
απόσβεση της απαίτησης ή την ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλµένο
υπολογισµό των τόκων (βλ. ΕφΑθ 2535/1998 Ελ∆νη 40. 384). Εφόσον η επιταγή δεν
περιέχει τα πιο πάνω αναγκαία στοιχεία, επέρχεται ακυρότητα αυτής, η οποία
κηρύσσεται από το δικαστήριο, εφόσον προκαλείται δικονοµική βλάβη στον
οφειλέτη, η οποία δεν µπορεί να επανορθωθεί µε άλλο τρόπο (βλ. ΑΠ 194/1995
Ελ∆νη 37.101).
- Στο αρθ. 94 του Συντάγµατος της Ελλάδας, όπως ισχύει µετά την αναθεώρηση του
από το Ψήφισµα µε ηµεροµηνία 6.4.2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, ορίζεται
ότι: «1. Στο Συµβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
υπάγονται οι διοικητικές διαφορές ουσίας, όπως νόµος ορίζει, µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι
ιδιωτικές διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως νόµος
ορίζει. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να επιτυγχάνεται η ενιαία
εφαρµογή της αυτής νοµοθεσίας, µπορεί να ανατεθεί µε νόµο η εκδίκαση κατηγοριών
ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών
ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια. 4. Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια µπορεί να
ανατεθεί και κάθε άλλη αρµοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόµος ορίζει. Στις
αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνεται και η λήψη µέτρων για τη συµµόρφωση της
διοίκησης µε τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται
αναγκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπως νόµος ορίζει». Στο αρθ. 95 παρ. 5
του Συντάγµατος ορίζεται ότι: «Η διοίκηση είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται
προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για
κάθε αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει αναγκαστικά µέτρα για τη
διασφάλιση της συµµόρφωσης της διοίκησης». Στο αρθ. 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α
274/14.11.02), όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί από το αρθ. 20 του Ν. 3301/2004 που
εκδόθηκε προς εκτέλεση του αρθ. 94 παρ. 4 του Συντάγµατος, ορίζεται ότι: «Το
∆ηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για
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την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.
∆ικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι όλες οι
αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που
παράγουν υποχρέωση συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές
διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει». Επακολούθησε ο ν. 3301/2004
και µε το άρθρο του 20 προστέθηκε στο αρθ. 1 του Ν. 3068/2002 εδάφιο, µε το οποίο
ορίστηκε ότι δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του νόµου αυτού και
δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων
γ-ζ της παρ. 2 του αρθ. 904 ΚΠολ∆, (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι
διαταγές πληρωµής που εκδίδονται σύµφωνα µε τα αρθ. 623 επ. ΚΠολ∆), πλην των
αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων που κηρύχθηκαν εκτελεστές. Περαιτέρω, µε το
αρθ. 2 παρ. 3 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, το
οποίο κυρώθηκε, µαζί µε το προαιρετικό Πρωτόκολλο του, µε το ν. 2462/1997,
άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα από 5.8.1997 (βλ. ανακοίνωση Υπουργείου
Εξωτερικών Φ.0546/62/Α1/292/Μ.2870/7.5.97),και έχει υπερνοµοθετική ισχύ
σύµφωνα µε το αρθ. 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, ορίζεται ότι: «Τα Συµβαλλόµενα
Κράτη στο παρόν Σύµφωνο αναλαµβάνουν την υποχρέωση: α) να εγγυώνται ότι κάθε
άτοµο, του οποίου τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που αναγνωρίζονται στο παρόν
Σύµφωνο, θα παραβιασθούν, θα έχει στη διάθεση του µία πρόσφορη προσφυγή,
ακόµη και αν η παραβίαση θα έχει διαπραχθεί από πρόσωπα που ενεργούν υπό την
επίσηµη κρατική ιδιότητα τους, β) να εγγυώνται ότι η αρµόδια δικαστική, διοικητική,
νοµοθετική αρχή θα αποφαίνεται πράγµατι σχετικά µε τα δικαιώµατα του
προσφεύγοντος και να προωθήσουν τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, γ) να
εγγυώνται την εκτέλεση, από τις αρµόδιες αρχές κάθε απόφασης που θα έχει κάνει
δεκτή τη σχετική προσφυγή». Εξάλλου, στο αρθ. 14 παρ. 1α του ίδιου Συµφώνου
ορίζεται ότι: «Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα η υπόθεση του να δικαστεί από
δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει και για αµφισβητήσεις δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων αστικού χαρακτήρα». Με τη διάταξη αυτή συµπορεύεταικαι το
δικαίωµα πρόσβασης σε δικαστήριο που καθιερώνεται µε το αρθ. 6 παρ. 1 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.∆.Α.), η οποία κυρώθηκε
µε το Ν∆ 53/1974, καθώς και µε το αρθ. 20 παρ. 1 του Συντάγµατος. Οι ως άνω
διατάξεις δεν ιδρύουν µόνο διεθνή ευθύνη των συµβαλλοµένων κρατών, αλλά έχουν
άµεση εφαρµογή και υπερνοµοθετική ισχύ, άρα θεµελιώνουν δικαιώµατα υπέρ των
προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής τους. Οι διατάξεις αυτές εγγυώνται
όχι µόνο την ελεύθερη πρόσβαση σε δικαστήριο, αλλά και την πραγµατική
ικανοποίηση του δικαιώµατος που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δηλαδή το
δικαίωµα αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς την οποία η προσφυγή στο δικαστήριο θα
απέβαλλε την ουσιαστική αξία και χρησιµότητα της, (βλ. ΟλΑΠ 21/01).
Από τις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις και τις διατάξεις του ∆ιεθνούς Συµφώνου
για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα και της Ε.Σ.∆.Α. συνάγεται ότι, για να
επιτευχθεί ο σκοπός της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, επιτρέπεται να
εκτελούνται εναντίον του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου δικαστικές αποφάσεις και εκτελεστοί
τίτλοι, µε τους οποίους επιδικάζονται χρηµατικές απαιτήσεις σε βάρος αυτών των
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νοµικών προσώπων. Στους τίτλους αυτούς περιλαµβάνονται και οι διαταγές
πληρωµής που εκδίδονται σύµφωνα µε τα αρθ. 623 επ. ΚΠολ∆, οι οποίες, βέβαια,
εκδίδονται από δικαστή και όχι από συγκροτηµένο δικαστήριο, χωρίς να ακουστεί
προηγουµένως και να αναπτύξει τις απόψεις του ο καθ΄ ου, αλλά εξοµοιώνονται
λειτουργικά µε τις δικαστικές αποφάσεις, διότι αφενός επιλύουν βιοτικές διαφορές
και αφετέρου ανταποκρίνονται στα βασικά λειτουργικά γνωρίσµατα της δικαστικής
προστασίας που προβλέπεται από το αρθ. 20 του Συντάγµατος, διότι παρέχεται η
δυνατότητα στον καθ΄ ου να ασκήσει ανακοπή και να ισχυριστεί ότι δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωµής ή ότι δεν υφίσταται η απαίτηση.
Η ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση του αρθ. 20 Ν. 3301/2004, σύµφωνα µε την οποία
δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται σε αυτή, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνονται οι διαταγές πληρωµής, αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις του
Συντάγµατος και των ∆ιεθνών Συµφώνων και ως εκ τούτου είναι δυνατό να εκδοθεί
από τον αρµόδιο δικαστή, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, διαταγή
πληρωµής εναντίον του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, και αν ακόµη η υποκείµενη σχέση, από την οποία
απορρέει η χρηµατική απαίτηση, προς πληρωµή της οποίας ζητείται η έκδοση
διαταγής πληρωµής, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, όπως
συµβαίνει σε διαφορά από σύµβαση δηµόσιου έργου (βλ. ΑΕ∆ 18/2005, ΑΠ
2347/2009).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 409, 480, 481, 489,
ΚΠολ∆: 904, 916, 918, 919, 924,
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.361
Αναψηλάφηση - Προσβαλλόµενες αποφάσεις
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 863
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε αναψηλάφηση.
- Το µεν άρθρο 538 ΚΠολ∆ ορίζει ότι "µε αναψηλάφηση µπορούν να προσβληθούν οι
αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, των Μονοµελών και των Πολυµελών Πρωτοδικείων,
των Εφετείων και του Αρείου Πάγου εφόσον δικάζει κατ' ουσία" το δε άρθρο 580
παρ.3 του ίδιου Κώδικα ορίζει ότι αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για
οποιονδήποτε λόγο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις παρ.1 και 2 (της
υπέρβασης δικαιοδοσίας και της παράβασης των διατάξεων των σχετικών µε την
αρµοδιότητα) παραπέµπει την υπόθεση για εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο ισόβαθµο
και οµοειδές προς εκείνο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή στο ίδιο,
αν είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές. Από τις διατάξεις αυτές
προκύπτει ότι εφόσον πλέον ο Άρειος Πάγος µετά την αναίρεση της τελεσίδικης
απόφασης δεν δικάζει κατ' ουσίαν την υπόθεση δεν υπόκεινται οι αποφάσεις του (της
ολοµέλειας και των τµηµάτων) ως ακυρωτικού σε αναψηλάφηση (ΟλΑΠ 16/2003,
ΑΠ 1143/2009).
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∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 538, 580,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αόριστη αγωγή - Αναίρεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1437
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής.
- 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
παρά το νόµο δεν κήρυξε ακυρότητα ή απαράδεκτα.
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παράγραφος 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆ προκύπτει,
ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που
απαιτούνται για τη νοµική θεµελίωσή της -αγωγής-, ακριβή περιγραφή του
αντικειµένου της διαφοράς και ορισµένο αίτηµα. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν
περιέχονται τα πιο πάνω στοιχεία ή όταν αυτά περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή
ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη την άσκησή της, επιφέρει δε την
απόρριψή της ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας, είτε κατόπιν προβολής της σχετικής
ένστασης, είτε και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας. Στην περίπτωση
που η διεκδικητική αγωγή θεµελιώνεται σε πρωτότυπη κτήση, µε έκτακτη
χρησικτησία, ο ενάγων πρέπει να επικαλείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία
αυτού και του δικαιοπαρόχου του, οι δε κατ' ιδίαν πράξεις νοµής πρέπει να
εξειδικεύονται. Η έλλειψη των αµέσως πιο πάνω στοιχείων και δη των κατ' ιδίαν
πράξεων νοµής στη διεκδικητική αγωγή καθιστά το δικόγραφο της αόριστο και
ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίµησης, η αοριστία δε αυτή δεν είναι νοµική, ως
συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να
εφαρµοστεί, οπότε η παραβίασή της ελέγχεται µε βάση τη διάταξη του άρθρου 559
αριθµός 1 ΚΠολ∆, αλλά είναι ποσοτική, εφόσον στο δικόγραφο της αγωγής δεν
αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµά της -
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αγωγής, οπότε η παραβίασή της ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 559
αριθ. 8 και 14, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 216, 560,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 117
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Αλληλόχρεος λογαριασµός. Το "απόσπασµα" των εµπορικών βιβλίων ως
αποδεικτικό µέσο. Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας ή απαραδέκτου. Μη λήψη
υπόψη πραγµάτων.
- H συµφωνία των συµβαλλοµένων σε σύµβαση πιστώσεως ανοικτού (αλληλόχρεου)
λογαριασµού µερών, µε την οποία καθορίζεται ως αποδεικτικό µέσο και το
"απόσπασµα" των εµπορικών βιβλίων, -κατά κανόνα της πιστοδότριας Τράπεζας-, το
οποίο δεν προβλέπεται από τα άρθρα 444 παρ. 1 και 448 παρ. 1 ΚΠολ∆ ή άλλη
διάταξη νόµου, δεν προσκρούει στη δηµόσια τάξη και είναι καταρχήν έγκυρη. Κατ'
ακολουθίαν τούτων και µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική συµφωνία των
συµβαλλοµένων, στην περίπτωση κατά την οποία κλείνεται ο λογαριασµός και έχει
γίνει αναγνώριση του µέχρι του κλεισίµατος καταλοίπου, δεν υπάρχει ανάγκη
αναδροµής και στα προηγούµενα της αναγνωρίσεως αυτής κονδύλια, και συνεπώς
παραθέσεώς τους στην αγωγή. Το κατάλοιπο µάλιστα του αλληλόχρεου λογαριασµού
είναι δυνατό να αναγνωρισθεί µε άτυπη σύµβαση των µερών. Η αποστολή λογιστικής
εκκαθαρίσεως από το ένα συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο πρέπει να θεωρηθεί ότι
ενέχει και πρόταση για αναγνώριση του καταλοίπου. Η αποδοχή της πρότασης µπορεί
να συνάγεται και συµπερασµατικώς. Ωστόσο, µόνη η σιωπή του άλλου µέρους δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως αποδοχή της προτάσεως. Είναι, όµως, δυνατό να έχει
συµφωνηθεί εκ των προτέρων ότι αν ο αποδέκτης της εκκαθάρισης δεν αντιλέξει
µέσα σε ορισµένη εύλογη προθεσµία, το κατάλοιπο θα θεωρείται αναγνωρισµένο, η
συµφωνία δε αυτή είναι επίσης έγκυρη και δεσµευτική για τα µέρη.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο
της ουσίας παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή
απαράδεκτο. Οι διαδικαστικές πράξεις, που αποτελούν κύριο συστατικό στοιχείο της
δίκης ως έννοµης σχέσης και ως διαδικασίας, προβλέπονται και ρυθµίζονται από το
νόµο, και µάλιστα ασκούνται κατά ορισµένο τύπο και έχουν ορισµένο περιεχόµενο.
Κατ' ακολουθίαν, όταν η διαδικαστική πράξη παρουσιάζει ελαττώµατα, είτε κατά το
πραγµατικό είτε κατά τις έννοµες συνέπειες, είτε κατά τη λειτουργία της τελολογικής
σχέσης του πραγµατικού της µε τα αντικειµενικώς επιδιωκόµενα έννοµα ή
πραγµατικά αποτελέσµατά της, πρόκειται για ανίσχυρη διαδικαστική πράξη. Οι
διαβαθµίσεις δε του ανισχύρου των διαδικαστικών πράξεων εκτυλίσσονται σε
τέσσερις κατά βάση βαθµίδες, και συγκεκριµένα στην πρώτη, κατά την οποία
κρίνεται το υποστατό αυτής, στη δεύτερη, κατά την οποία εξετάζεται το ενεργό
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αυτής, στην τρίτη, κατά την οποία κρίνεται το παραδεκτό, και στην τέταρτη, κατά την
οποία κρίνεται το βάσιµο αυτής. Ειδικότερα, η κρίση για το παραδεκτό σηµαίνει ότι η
διαδικαστική πράξη παράγει διαδικαστικά αποτελέσµατα και είναι προϋπόθεση για
να κριθεί στη συνέχεια η διαδικαστική αυτή πράξη και ως προς τη βασιµότητά της.
Έτσι, µε βάση το λόγο αυτό αναιρέσεως ελέγχεται η εσφαλµένη απόρριψη της
αγωγής για έλλειψη κάποιας διαδικαστικής προϋποθέσεως, π.χ. δικαιοδοσίας,
ικανότητας διαδίκου, νοµιµοποίησης, εννόµου συµφέροντος κ.λ.π. Και είναι µεν
αληθές ότι η νοµιµοποίηση του διαδίκου απορρέει κατά κανόνα αµέσως από το νόµο
και κυρίως από τις διατάξεις του ουσιαστικού ή κάποτε και του δικονοµικού δικαίου,
µε την έννοια ότι εκείνος που εµφανίζεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο ως δικαιούχος ή
υπόχρεος νοµιµοποιείται κατ' αρχήν ως ενάγων ή εναγόµενος, αντίστοιχα. Στην
περίπτωση αυτή ο λόγος αναιρέσεως ότι δεν υπάρχει ενεργητική ή παθητική
νοµιµοποίηση του διαδίκου στηρίζεται στο άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆. Αν όµως ο
ενάγων δεν επικαλείται τα στοιχεία νοµιµοποιήσεως σύµφωνα µε το νόµο, τότε η
αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ο λόγος αναιρέσεως από την έλλειψη αυτή
στηρίζεται στο άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ (ΑΠ 26/2005 - ΑΠ 879/2004).
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο της
ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.
Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, "πράγµατα" θεωρούνται οι πραγµατικοί
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή
παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής,
ενστάσεως ή αντενστάσεως ή λόγου εφέσεως. Αντιθέτως, δεν αποτελούν "πράγµατα"
η αιτιολογηµένη άρνηση, οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την
εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµον
ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.
Εξάλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο έλαβε
υπόψη τον ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό
(ΟλΑΠ 12/1991).
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο
της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, "πράγµατα" θεωρούνται οι
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση,
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που ασκήθηκε
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής,
ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως ή λόγου εφέσεως. Αντιθέτως, δεν αποτελούν
"πράγµατα" η αιτιολογηµένη άρνηση, οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την
εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµον
ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.
Εξάλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο έλαβε
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υπόψη τον ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό
(ΟλΑΠ 12/1991).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 444, 448, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Πραγµατογνωµοσύνη
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 297
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Πραγµατογνώµονες.Ελεύθερη εκτίµηση της γνωµοδότησης των πραγµατογνωµόνων
και επανάληψη ή συµπλήρωσή της.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 379 και 380 ΚΠολ∆ που ορίζουν ότι το δικαστήριο
που δικάζει την υπόθεση δίδει στους πραγµατογνώµονες τις αναγκαίες οδηγίες για
τον τρόπο µε τον οποίο θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και ότι οι
πραγµατογνώµονες µπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας που
τους είναι χρήσιµα, συνάγεται, ότι, σε περίπτωση που οι τελευταίοι είτε δεν
ακολούθησαν τις οδηγίες, είτε δεν έλαβαν υπόψη τα στοιχεία της δικογραφίας και
παρά ταύτα σύνταξαν την έκθεσή τους δεν δηµιουργείται ακυρότητα ακόµη και αν
υπάρχει βλάβη του διαδίκου. Και αυτό γιατί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
387 και 388 ΚΠολ∆, το δικαστήριο, από τη µία πλευρά εκτιµά ελεύθερα τη
γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων και εποµένως έχει εξουσία να µην της
προσδώσει βαρύτητα, αν δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που δόθηκαν στους
πραγµατογνώµονες ή οι διευκρινίσεις των διαδίκων, και από την άλλη πλευρά έχει το
δικαίωµα, αν το κρίνει σκόπιµο, να διατάξει είτε µε αίτηση των διαδίκων είτε και
αυτεπάγγελτα, νέα πραγµατογνωµοσύνη ή επανάληψη ή συµπλήρωσή της από τους
ίδιους ή άλλους πραγµατογνώµονες.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 379, 380, 387, 388,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2013.441, σχολιασµός Γιάννης Βαλµαντώνης
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Πραγµατογνωµοσύνη
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 179
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Πότε η παράβαση είναι κανόνα ουσιαστικού δικαίου και
πότε κανόνα δικονοµικού χαρακτήρα.Πραγµατογνωµοσύνη. Γνωµοδοτήσεις.
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Λήψη υπόψη
πραγµάτων παρά το νόµο. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
- Ο αναιρετικός λόγος της διατάξεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆
ιδρύεται επί παραβιάσεως κανόνων ουσιαστικού δικαίου και όχι δικονοµικού (ΑΠ
682/2011). Οι παραβιάσεις κανόνων δικονοµικού χαρακτήρα, ήτοι κανόνων που
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καθορίζουν τον τρόπο, τα όργανα και τη µορφή της ένδικης προστασίας, µπορεί να
θεµελιώσουν κάποιο από τους λόγους των αριθµών 2-18 και 20 του εν λόγω άρθρου
(ΑΠ 692/2009, ΑΠ 1483/2009). Κανόνες ουσιαστικού δικαίου θεωρούνται και οι
δικονοµικοί εφόσον ρυθµίζουν όχι την διαδικασία, αλλά το περιεχόµενο της
προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή την κριθείσα έννοµη συνέπεια. Είναι δηλαδή
αδιάφορο, για τη φύση των κανόνων ως ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου, αν
περιέχονται στον ΑΚ ή τον ΚΠολ∆ (ΑΠ 862/2011, ΑΠ 856/2010). Έτσι, είναι
κανόνες ουσιαστικού δικαίου, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις του ΚΠολ∆ των άρθρων 70
(ΑΠ 862/2011), των περί δικαστικής δαπάνης (ΑΠ 187/2011), των περί ακύρωσης
διαιτητικής απόφασης (ΑΠ 1601/2009), των περί εξώδικης επίλυσης της διαφοράς
(214Α - ΑΠ 1768/2006), καθώς και την περί αναγκαστικής εκτελέσεως (ΑΠ
1525/2010). Ως διατάξεις δικονοµικού δικαίου έχει κριθεί ότι είναι µεταξύ άλλων και
οι διατάξεις των άρθρων 368 (ΑΠ 1089/2007), 391 παρ.1 (ΑΠ 451/2002), 387 και
391 (ΑΠ 682/2011).
- Η ποιοτική ή ποσοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής υπάρχει αν ο ενάγων,
κατά παράβαση του άρθρου 216 ΚΠολ∆, δεν αναφέρει στην αγωγή τα πραγµατικά
περιστατικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου, στον
οποίο στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής. Η παρά την έλλειψη των στοιχείων αυτών,
κατ' ουσίαν εξέταση της αγωγής, ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο του αριθµού 14 του
άρθρου 559 ΚΠολ∆, της παρά το νόµο µη κηρύξεως ακυρότητας του δικογράφου
(ΑΠ 443/2011, ΑΠ 1495/2009). Η αοριστία του δικογράφου της αγωγής, ενόψει του
ότι δεν αφορά τη δηµόσια τάξη, αφού συνιστά έλλειψη αυτοτελούς διαδικαστικής
προϋπόθεσης και όχι προδικασίας, πρέπει κατ' άρθρο 562 ΚΠολ∆, για το παραδεκτό
της προβολής του, να προταθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλοµένη
απόφαση και να γίνεται µνεία περί τούτου στο αναιρετήριο (ΑΠ 1103/2011, ΑΠ
1459/2009).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 387 ΚΠολ∆, που επαναλαµβάνει τον ορισµό του
άρθρου 340 του ίδιου κώδικα, η πραγµατογνωµοσύνη εκτιµάται ελεύθερα από το
δικαστήριο, ακόµη και όταν διατάχθηκε υποχρεωτικά κατά το άρθρο 386 και δεν έχει
αυξηµένη αποδεικτική δύναµη, σε σχέση µε άλλα αποδεικτικά µέσα, που να δεσµεύει
το δικαστήριο να δεχθεί την απόδειξη που προκύπτει από αυτή και συνεπώς η
συνεκτίµησή της µε τα άλλα αποδεικτικά µέσα, µπορεί να οδηγήσει το δικαστήριο σε
σχηµατισµό δικανικής πεποιθήσεως, που να είναι και αντίθετη µε το πόρισµα της
πραγ/νης, η δε σχετική, ως προς την εκτίµηση της πραγµατογνωµοσύνης, κρίση του
δικαστηρίου δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται και δεν ελέγχεται αναιρετικά µε τη
διάταξη του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ γιατί είναι διάταξη δικονοµικού
δικαίου, ούτε και µε τη διάταξη του άρθρου 12 του ίδιου άρθρου, αφού δεν έχει
ιδιαίτερη αποδεικτική δύναµη έναντι των λοιπών αποδεικτικών µέσων (ΑΠ
682/2011), αλλά είναι αναιρετικά ανέλεγκτη, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561
παρ.1 ΚΠολ∆, ως αναγόµενη στην εκτίµηση, στάθµιση και αξιολόγηση των
αποδείξεων (ΑΠ 879/2009, ΑΠ 1225/2009, ΑΠ 2017/2009). Τα ίδια ισχύουν και ως
προς την εκτίµηση των, κατά το άρθρο 390, γνωµοδοτήσεων προσώπων µε ειδικές
γνώσεις, όπως είναι οι τεχνικοί σύµβουλοι και οι ενεργούντες κατ' εντολή των
διαδίκων ιδιώτες, µε ιδιάζουσες γνώσεις και σχετικά πάντοτε µε την ένδικη υπόθεση.
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- Κατά τη διάταξη του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη που αποτελεί κύρωση της
παράβασης του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος
από αυτή λόγος αναίρεσης, ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας)
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). 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 (ΑΠ 1103/2011).
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 περ.α ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. "Πράγµατα" κατά την έννοια της
διατάξεως αυτής, είναι οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, δηλαδή κάθε περιστατικό, το οποίο αφηρηµένα
λαµβανόµενο οδηγεί, κατά το νόµο, στη γέννηση ή την κατάλυση του δικαιώµατος
που ασκείται µε την αγωγή ή την αντένσταση (ΟλΑΠ 25/2003), ανεξάρτητα από τη
βασιµότητά του, η οποία είναι ζητούµενο της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι
προϋπόθεση της αυτοτέλειας του ισχυρισµού (ΑΠ 1740/2012). Έτσι "πράγµατα" υπό
την παραπάνω έννοια δεν αποτελούν τα επιχειρήµατα ή τα συµπεράσµατα των
διαδίκων ή του δικαστηρίου, που αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των
αποδείξεων (ΑΠ 383/2010, ΑΠ 1999/2009), ούτε οι νοµικοί ισχυρισµοί που αφορούν
στην ερµηνεία και εφαρµογή κανόνων δικαίου (ΑΠ 430/2011, ΑΠ 1459/2009), ούτε
η επίκληση ad hoc νοµολογίας του Αρείου Πάγου (ΑΠ 701/2011) ή η επίκληση
αποδεικτικού µέσου ήταν περιεχοµένου του (ΑΠ 10/2008 ΑΠ 625/2008), αλλά ούτε
και τα αιτήµατα των διαδίκων, µε τα οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας,
σε οποιαδήποτε νόµιµη µορφή της (ΑΠ 483/2011). Ο παραπάνω λόγος δεν ιδρύεται
αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη περιστατικά προκύψαντα από τις αποδείξεις, όπως
από τις καταθέσεις των µαρτύρων, µη διαλαµβανόµενα στην ιστορική βάση της
αγωγής (ΑΠ 832/2011), εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή της (ΑΠ 954/2011), ούτε αν
εκθέτει περιστατικά εκ περισσού και όχι προς στήριξη του διατακτικού του (ΑΠ
255/2010).
- Κατά το άρθρο 559 αρ.11 περ.γ του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και
προσκόµισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες των άρθρων 335, 338
έως 340 και 346 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας,
προκειµένου να σχηµατίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών
ισχυρισµών των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης,
οφείλει να λάβει υπόψη τα νοµίµως προσκοµισθέντα, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε
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για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων αποδεικτικά µέσα, εφόσον γίνεται σαφής και
ορισµένη επίκληση αυτών από τον διάδικο (ΑΠ 6/2012, ΑΠ 249/2012, ΑΠ
254/2012). Η εν λόγω επίκληση µπορεί να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης,
µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε και µε αναφορά σε συγκεκριµένο µέρος
των προσκοµιζοµένων προτάσεων προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και
ορισµένη επίκληση του αποδεικτικού µέσου (ΟλΑΠ 23/2008). Καµιά ωστόσο
διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά αρκεί η
γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από
τη γενική ή και ρητή ακόµα αναφορά σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της
απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο (ΟλΑΠ 2/2008) ή κατ' άλλη
έκφραση αδιστάκτως βέβαιο (ΟλΑΠ 13-14-15/2005) ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος (ΑΠ
240/2011).
∆ιατάξεις:
ΑΚ:
ΚΠολ∆: 216, 368, 387, 390, 391, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ.
19, 561,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Απόφαση - Αποδοχή απόφασης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1817
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αποδοχή δικαστικής απόφασης. Σιωπηρή παραίτηση από ένδικα µέσα.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294, 297, 298 και 299 του ΚΠολ∆
προκύπτει ότι η αποδοχή της απόφασης, πριν από την άσκηση κάποιου ένδικου µέσου
εναντίον της, η οποία υποδηλώνει παραίτηση από το δικαίωµα της άσκησής του, δεν
υπόκειται σε ορισµένο διαδικαστικό τύπο, όπως εκείνη που γίνεται µετά την άσκηση
του ένδικου µέσου, δυναµένη να γίνει είτε ρητώς, µε την τήρηση των διατυπώσεων
που διαγράφονται στη διάταξη του άρθρου 297 του Κώδικα αυτού και συγκεκριµένα
µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον
αντίδικο αυτού που παραιτείται, είτε σιωπηρώς, µε δηλώσεις ή πράξεις από τις οποίες
συνάγεται αναγκαίως ο περί αποδοχής σκοπός. Τέτοια περίπτωση σιωπηρής
παραίτησης από την άσκηση κάποιου ένδικου µέσου µπορεί να συντρέχει και όταν ο
δικαιούχος εισπράττει το µέρος της τελεσιδίκως επιδικασθείσας σ' αυτόν απαίτησης
µε τους τόκους και τη δικαστική δαπάνη, χωρίς επιφύλαξη από αυτόν για το υπόλοιπο
µέρος της απαίτησής του, ως προς το οποίο απορρίφθηκε η αγωγή του. Εξάλλου, ναι
µεν η παραίτηση από το δικαίωµα προς άσκηση ένδικου µέσου, όπως και αυτή της
αναίρεσης, προϋποθέτει, κατά το άρθρο 98 εδ. β' του Κ.Πολ.∆., την ύπαρξη ειδικής
πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο, ο οποίος προβαίνει στη σχετική δήλωση, πλην
όµως η ακυρότητα που επέρχεται από την έλλειψη αυτή, όπως προκύπτει από το
άρθρο 544 αριθµ. 4 του ίδιου Κώδικα, διασταλτικώς ερµηνευόµενο, θεραπεύεται µε

[81]

την εκ των υστέρων έγκριση των πράξεων που έγιναν από τον ενδιαφερόµενο
διάδικο, µε αποτέλεσµα η δηλωθείσα παραίτηση από το δικαίωµα άσκησης ένδικου
µέσου, να ισχυροποιείται αναδροµικά. Η έγκριση αυτή µπορεί να γίνει ρητώς ή και
σιωπηρώς. Η αποδοχή δε της απόφασης έχει ως δικονοµική έννοµη συνέπεια την
απόρριψη του ένδικου µέσου που ασκήθηκε ως απαράδεκτου ελλείψει εννόµου
συµφέροντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 556 παρ. 2 και 566 παρ.
1 του Κ.Πολ.∆. (ΑΠ 15/2008 Β' Τακτική Ολοµέλεια, ΟλΑΠ 626/1980).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 68, 73, 98, 294, 297, 298, 299, 556, 566,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1546
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆ιόρθωση απόφασης.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ.3 και 318 ΚΠολ∆, οι
οποίες, κατ' άρθρο 573 παρ.1 του ιδίου κώδικα εφαρµόζονται και στην αναιρετική
διαδικασία, προκύπτει ότι αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της αποφάσεως
παρεισέφρυσαν λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά
τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει
κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του. Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει ότι µπορεί να γίνει διόρθωση, µεταξύ άλλων, και σφαλµάτων
που περιέχονται στο προεισαγωγικό τµήµα της αποφάσεως και συνεπώς µπορεί να
συµπληρωθεί η παράλειψη ως προς τα ονόµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτότητας
των διαδίκων, των τυχόν νοµίµων αντιπροσώπων ως και των δικαστικών
πληρεξουσίων. Τα ανωτέρω σφάλµατα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να
προκύπτουν από το σύνολο της απόφασης και των στοιχείων της δίκης µε τα οποία
ορίζεται το περιεχόµενο αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα δικόγραφα των
διαδίκων, έτσι ώστε να αποκλείεται η διόρθωση µε βάση νέα στοιχεία. Στην
περίπτωση της αυτεπάγγελτης διόρθωσης ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει
δικάσιµο για τη συζήτηση, κατά την οποία και πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες
πρέπει να κληθούν µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου, όλοι οι διάδικοι
που αναφέρονται στη διορθωτέα απόφαση, αν δε, κατά την ως άνω συζήτηση δεν
εµφανιστεί κάποιος διάδικος που κλητεύθηκε νόµιµα, η διαδικασία προχωρεί σαν να
ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (αρθ. 318 παρ.2 ΚΠολ∆).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 315, 317, 318,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1813
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Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆ιόρθωση απόφασης.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ.3 και 318 ΚΠολ∆, οι
οποίες εφαρµόζονται κατ' άρθρο 573 παρ.1 του ιδίου κώδικα και στην αναιρετική
διαδικασία, προκύπτει ότι αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της αποφάσεως
παρεισέφρησαν λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά
τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί αν το ζητήσει
κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να τη διορθώσει µε νέα απόφαση του. Τα
ανωτέρω σφάλµατα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο
της απόφασης και των στοιχείων της δίκης µε τα οποία ορίζεται το περιεχόµενο
αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις, και τα δικόγραφα των διαδίκων, έτσι ώστε να
αποκλείεται η διόρθωση µε βάση νέα στοιχεία. Στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης
διόρθωσης ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιµο για τη συζήτηση κατά την
οποία και πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πρέπει να κληθούν µε επιµέλεια της
γραµµατείας του δικαστηρίου, όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στη διορθωτέα
απόφαση, αν δε, κατά την ως άνω συζήτηση δεν εµφανιστεί κάποιος διάδικος που
κλητεύθηκε νόµιµα, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι
(αρθρ.318 παρ.2 ΚΠολ∆).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 315, 317, 318, 573,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1418
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆ιόρθωση απόφασης.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της
δίκης για την αναίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν από
παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή, το δικαστήριο που
την έχει εκδώσει µπορεί, αν το' ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να τη
διορθώσει µε νέα απόφαση του.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 315, 573,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012

[83]

Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 217
Έτος: 2013
Περίληψη:
- ∆ιόρθωση απόφασης.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για τη
συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως µιας αποφάσεως που µπορεί να
προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση των διαδίκων, πρέπει όλοι οι διάδικοι που
αναφέρονται σ' αυτή, να κληθούν οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση
και ότι αν οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόµιµα, η
διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι και αν δεν κλητεύθηκαν
νόµιµα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάζει την κλήτευσή τους.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 315, 317, 318,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Αρµοδιότητα - Αρµοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 820
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆ιοικητικές συµβάσεις. Αρµοδιότητα δικαστηρίων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
Κάθε σύµβαση για λογαριασµό του ΝΠ∆∆, έχουσα αντικείµενο άνω των 2.500 ευρώ,
υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, ο οποίος είναι συστατικός και όχι
αποδεικτικός. Αν δεν τηρηθεί ο τύπος αυτός, η σύµβαση είναι άκυρη.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 94 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, όπως ίσχυε πριν από την
αναθεώρηση του έτους 2001, η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει
στα υφιστάµενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, από τις διαφορές δε αυτές, όσες δεν
έχουν υπαχθεί στα δικαστήρια αυτά πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικά στην
δικαιοδοσία τους, εντός της οριζόµενης προθεσµίας πέντε ετών, που µπορεί να
παρατείνεται µε νόµο. Σε εκτέλεση της συνταγµατικής αυτής διάταξης εκδόθηκε ο Ν.
1406/1983, µε το άρθρο 1 παρ 2, του οποίου υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, µεταξύ άλλων, και οι διαφορές που αναφύονται
κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας των διοικητικών συµβάσεων (εδάφιο ι'), δηλαδή
εκείνες οι διαφορές που προέρχονται από διοικητική σύµβαση και ανάγονται στο
κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση αυτής ή σε οποιαδήποτε παρεπόµενη της
συµβάσεως αυτής αξίωση. Εξάλλου, η σύµβαση είναι διοικητική, αν ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
και µε τη σύναψη της συµβάσεως επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο
νόµος έχει αναγάγει σε δηµόσιο, το δε Ελληνικό ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύµβαση,
είτε βάσει ρητρών που προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη
σύµβαση και που αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται, προς ικανοποίηση του
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εν λόγω σκοπού, σε υπερέχουσα θέση απέναντι στο αντισυµβαλλόµενο µέρος,
δηλαδή σε θέση µη προσιδιάζουσα στον δυνάµει των διατάξεων του ιδιωτικού
δικαίου συναπτόµενο συµβατικό δεσµό (ΟλΑΠ 7/2001, ΣτΕ 1372/2007). Θεωρείται
δε ότι παρεκκλίνουν από το κοινό δίκαιο και παρέχουν υπερέχουσα θέση στο
∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆, οι διατάξεις ή οι ρήτρες εκείνες, που παρέχουν στα ανωτέρω
(∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆), τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τα συµφέροντα τους,
επιβάλλοντας κυρώσεις για παραβάσεις της σύµβασης ή γενικότερα, επεµβαίνοντας
µονοµερώς προς διαµόρφωση του συµβατικού δεσµού. Συνεπώς, για τον
χαρακτηρισµό µιας σύµβασης ως διοικητικής είναι απαραίτητη η σωρευτική
συνδροµή και των τριών πιο πάνω κριτηρίων.
- Ως "πράγµατα", τα οποία, αν παρά το νόµο λήφθηκαν ή δεν λήφθηκαν υπόψη από
το δικαστήριο της ουσίας, ιδρύεται ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 8
ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος, νοούνται οι νόµιµοι, παραδεκτοί, ορισµένοι και
λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση αγωγής,
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι δε και οι µη νόµιµοι, απαράδεκτοι, αόριστοι
και αλυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης
και στους οποίους το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει (ΟλΑΠ 14/2004).
Εποµένως, αν ο ισχυρισµός είναι επουσιώδης, δεν έχει δηλαδή καµία επίδραση στο
διατακτικό της αποφάσεως και αν ακόµη δεν ληφθεί υπόψη καίτοι προτάθηκε, δεν
ιδρύει τον από την ανωτέρω διάταξη λόγο αναιρέσεως.
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν∆ 496/1974 "περί Λογιστικού
των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου" και του άρθρου µόνου της υπ' αριθµ.
2/42053/0094 ΦΕΚ Β 1033 2002 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, κάθε
σύµβαση για λογαριασµό του ΝΠ∆∆, έχουσα αντικείµενο άνω των 2.500 ευρώ,
υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, ο οποίος είναι συστατικός και όχι
αποδεικτικός. Αν δεν τηρηθεί ο τύπος αυτός, η σύµβαση είναι άκυρη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 8,
Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 1,
Π∆: 194/1996,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕφΑ∆ 2013.69
Ασφαλιστικά µέτρα - Ρύθµιση κατάστασης
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου
Αριθµός απόφασης: 520
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά µέτρα.
- Ο Αστικός Κώδικας στο άρθρο 57 εδ. α΄ ορίζει ότι όποιος προσβάλλεται παράνοµα
στην προσωπικότητα του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να
µην επαναληφθεί στο µέλλον. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό και προς εκείνες
των επόµενων άρθρων 58, 59 και 60 ΑΚ συνάγεται ότι ο νόµος παρέχει προστασία
στο πρόσωπο από προσβολές της προσωπικότητας του χωρίς όµως να προβαίνει
ταυτόχρονα και σε προσδιορισµό του περιεχοµένου του δικαιώµατος αλλά αρκείται
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σε καθορισµό των προϋποθέσεων και των µέσων προστασίας του δικαιώµατος αυτού.
Έτσι, το δικαίωµα της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται ως "αόριστη έννοια" (Λαδάς,
Γενικές Αρχές του Αστικού ∆ικαίου Ι, σελ. 409) χρήζουσα εξειδίκευσης για την
οριοθέτηση της µε τη χρήση κατευθυντήριων κριτηρίων (∆εληγιάννης, Η προστασία
της προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα από την άποψη των σχετικών
συνταγµατικών ρυθµίσεων, Ελλ∆νη 1997,489 επ.) ή ως «δικαίωµα πλαίσιο»
(Καράκωστας, Προσωπικότητα και Τύπος, 2000, σελ. 51) που πρέπει να
συγκεκριµενοποιηθεί µε βάση τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα επιµέρους
έννοµα αγαθά της προσωπικότητας. Η παλιότερη θεωρία διατύπωσε την άποψη ότι η
συγκεκριµενοποίηση του περιεχοµένου του δικαιώµατος της προσωπικότητας θα
έπρεπε να γίνει µε γνώµονα την κρατούσα ηθική και τον κρατούντα πνευµατικό
πολιτισµό (Μιχαηλίδης - Νουάρος, Ο τεχνικός πολιτισµός και το αστικόν δίκαιον,
1962 σελ. 15). Ήδη η παρατηρούµενη στο Σύνταγµα τάση περιορισµού της κρατικής
εξουσίας και η ενίσχυση των ατοµικών δικαιωµάτων παρέχουν, µέσω της ερµηνείας
των σχετικών συνταγµατικών διατάξεων, κριτήρια για την εξειδίκευση του
περιεχοµένου του δικαιώµατος της προσωπικότητας. Οι βασικότερες συνταγµατικές
διατάξεις είναι εκείνες των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1, χωρίς να παραβλέπονται
και άλλες που προστατεύουν ειδικότερες εκδηλώσεις του εξεταζόµενου δικαιώµατος,
όπως είναι εκείνες που αφορούν: το δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή,
επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδοµένων, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα
(9Α), το δικαίωµα στην πληροφόρηση (5Α παρ, 1), το δικαίωµα συµµετοχής στην
κοινωνία της πληροφορίας (5Α παρ. 2), το δικαίωµα για σύσταση ενώσεων και µη
κερδοσκοπικών σωµατείων (12 παρ. 1), το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης γνώµης (14
παρ. 1), το δικαίωµα απάντησης οποιουδήποτε θίγεται από υβριστικό ή δυσφηµιστικό
δηµοσίευµα ή εκποµπή (14 παρ. 5), το δικαίωµα στην τέχνη και την επιστήµη (16
παρ. l), το δικαίωµα για εργασία (22 παρ. (εδ. α΄), η προστασία της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής (9 παρ. 1 εδ. β΄), ή ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης (13
παρ. 1 εδ. α΄), η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (24 παρ. 1). Με βάση τις
σηµαντικότερες από τις πιο πάνω συνταγµατικές διατάξεις, δηλαδή εκείνες των
άρθρων 2 παρ. 1, που αναφέρεται στο σεβασµό και στην προστασία της αξίας του
ανθρώπου και 5 παρ. 1 που αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας
µπορεί να ειπωθεί ότι στο δικαίωµα της προσωπικότητας, στο πλαίσιο του ιδιωτικού
δικαίου περιλαµβάνεται ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου, υπό την έννοια του
απαραβίαστου πυρήνα (της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού υποκειµένου
δικαίου που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλογα όντα και από τα αντικείµενα
δικαίου (Λαδάς, ο.π., σελ. 411, ∆αγτόγλου, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, τόµος Β 1991,
αριθ. 1450), και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η σηµασία του
απαραβίαστου πυρήνα της ανθρώπινης αξίας διαφαίνεται στο πεδίο της στάθµισης
κατά τη σύγκρουση των δικαιωµάτων της προσωπικότητας δύο προσώπων, ώστε να
κριθεί ποιό θα είναι το υπερέχον στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η αναγωγή στις
συνταγµατικές διατάξεις, για τις οποίες µόλις έγινε λόγος, καθίσταται αναγκαία
ενόψει της εντοπισθείσας αοριστίας αναφορικά µε τον προσδιορισµό της έννοιας,
λαµβανοµένης υπόψη και της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. 3 του Συντάγµατος
κατά την οποία τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του
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κοινωνικού συνόλου ισχύουν και στις µεταξύ ιδιωτών σχέσεις. Έτσι, ως
προσωπικότητα ορίζεται το σύνολο των αγαθών που συνδέονται αναπόσπαστα µε την
αξία του προσώπου και συγκροτούν τη σωµατική, πνευµατική και κοινωνική
ατοµικότητα του (Λαδάς, ο.π. σελ.412, Σηµαντήρας, Γενικές Αρχές του Αστικού
∆ικαίου, 1988, αριθ. 367, Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού ∆ικαίου, 1983,
σελ. 124). Πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα επιµέρους αυτά αγαθά σε πολύ µεγάλο
βαθµό αποτελούν αντικείµενο προστασίας από διατάξεις όχι µόνον τού αστικού
δικαίου αλλά και του ποινικού δικαίου όπως είναι εκείνες για την προστασία της
ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας, της τιµής κλπ. Τα αγαθά αυτά είναι κοινά για
όλους του ανθρώπους, αξία όµως του ανθρώπου συνεπάγεται τον αυτοπροσδιορισµό
του και συνακόλουθα το δικαίωµα αυτοδιάθεσης και ανάπτυξης του. Η προσβολή και
ενός µόνον αγαθού που αποτελεί επιµέρους έκφανση της προσωπικότητας που
προστατεύεται από διατάξεις των άρθρων 57 επ. ΑΚ στην πραγµατικότητα συνιστά
προσβολή της ατοµικότητας του συγκεκριµένου προσώπου. Για τούτο το δικαίωµα
της προσωπικότητας χαρακτηρίζεται ως ενιαίο ή καθολικό δικαίωµα που έχει
απόλυτο χαρακτήρα και είναι προσωπικό και ανεξάρτητο από το αντίστοιχο δικαίωµα
κάθε άλλου προσώπου, ώστε να µη µπορεί να ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα (Απ.
Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές του Αστικού ∆ικαίου, 2002, σελ. 147). Μεταξύ των
επιµέρους εκδηλώσεων του δικαιώµατος στην προσωπικότητα κατατάσσονται αφενός
η ηθική του υπόσταση και αφετέρου η ιδιωτική ζωή και η σφαίρα του απορρήτου.
Στην ηθική υπόσταση του ανθρώπου, ως έκφανση της προσωπικότητας του
περιλαµβάνονται η τιµή, η υπόληψη και η αξιοπρέπεια του. Γίνεται δεκτό ότι η τιµή
και η υπόληψη δεν κρίνονται µε βάση τις υποκειµενικές αντιλήψεις του ίδιου του
προσώπου αλλά µε κριτήρια αντικειµενικά δηλαδή µε βάση την εκτίµηση και την
αντίληψη που έχουν οι άλλοι για το πρόσωπο αυτό (Απ. Γεωργιάδης, ο.π, σελ. 149,
Λαδάς, ο.π. σελ.415, Σπυριδάκης, Γενικές αρχές Αστικού ∆ικαίου, Τ.Α΄ , σελ. 489).
Γίνεται επίσης δεκτό, κυρίως στους κόλπους της ποινικής επιστήµης (Σπινέλλης,
Ποινικό ∆ίκαιο, Ειδικό Μέρος, Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, Εγκλήµατα κατά της
τιµής, Αρθρα 361-369 ΠΚ, 2η έκδοση, σελ. 25, 28 επ.), ότι η αξία και η υπόληψη του
ανθρώπου έχει αφενός ένα τµήµα σταθερό, κοινό για όλους τους ανθρώπους, που
άπτεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη ανεξάρτητα από την ηθική τους υπόσταση ή την
εντιµότητα τους, συνδέεται δε άµεσα µε την αξία της ζωής του ανθρώπου, η οποία
προστατεύεται από το άρθρο 2 του Συντάγµατος και µε τη ρύθµιση του άρθρου 5
παρ. 2 του Συντάγµατος κατά το οποίο όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική
επικράτεια απολαµβάνουν απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας
τους. Εκτός όµως από αυτό το σταθερό τµήµα υποστηρίζεται ότι υπάρχει και ένα
µεταβλητό τµήµα της τιµής, που συνδέεται µε την ατοµική ικανότητα του κάθε
προσώπου να εκπληρώνει τα κοινωνικοηθικά του καθήκοντα. Και το µεταβλητό αυτό
τµήµα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους από τη γέννηση τους, ωστόσο µπορεί να
µειωθεί στο µέτρο που ο άνθρωπος παραβαίνει τα κοινωνικοηθικά του καθήκοντα
(ΜΠΚορινθ 8/2009).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 57, 58, 59, 60,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Ασφαλιστικά µέτρα - Συντηρητική κατάσχεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1478
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Συντηρητική κατάσχεση, απαιτήσεων στα χέρια τρίτου.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 712, 721, 722 παρ. 2, 723, 982 επ., 988 παρ. 1, 974
επ. του ΚΠολ∆, µε τις οποίες ορίζεται µεταξύ των άλλων ότι στη συντηρητική
κατάσχεση, απαιτήσεων στα χέρια τρίτου εφαρµόζονται οι διατάξεις της
αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου, ότι συντηρητική ή
αναγκαστική κατάσχεση µπορεί να επιβληθεί και σε αντικείµενα τα οποία έχουν ήδη
κατασχεθεί συντηρητικώς, ότι όποιος έχει κατασχέσει συντηρητικώς απαίτηση στα
χέρια τρίτου γίνεται από την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται την αγωγή για
την κύρια υπόθεση (άρθρ. 715 παρ. 5) δικαιούχος ολόκληρης της απαίτησης ή µέρους
της, ανάλογα µε το περιεχόµενο της απόφασης, ότι αν όσο ισχύει η συντηρητική
κατάσχεση γίνει αναγκαστική η εκτέλεση στα κατασχεµένα εκείνος που έχει επιβάλει
τη συντηρητική κατάσχεση µετέχει προσωρινά στη διανοµή και κατατάσσεται
τυχαίως σύµφωνα µε τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης και ότι αν η
κατασχεµένη απαίτηση δεν επαρκεί για να ικανοποιηθούν όλοι όσοι επέβαλαν
κατάσχεση ο τρίτος οφείλει να κάνει δηµόσια κατάθεση και η διανοµή γίνεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 974 επ. από συµβολαιογράφο που ορίζεται µε αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον από τον ειρηνοδίκη του τόπου της εκτέλεσης
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., προκύπτει ότι σε περίπτωση συρροής
συντηρητικής κατάσχεσης µε αναγκαστική κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτου,
η οποία (αναγκαστική κατάσχεση) επιβλήθηκε µετά την επιβολή της συντηρητικής
και πριν από την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται την αγωγή για την κύρια
υπόθεση, θετικής δήλωσης του τρίτου περί υπάρξεως στα χέρια του της απαίτησης
(άρθρ. 985 παρ. 1 και 2) και ανεπάρκειας της απαίτησης για την ικανοποίηση όλων
των κατασχόντων δανειστών, οπότε το ποσό της κατασχεµένης απαίτησης διανέµεται
από τον οριζόµενο ως άνω συµβολαιογράφο, α) για τον υπολογισµό του ποσού των
απαιτήσεων που θα ικανοποιηθούν από την κατασχεµένη απαίτηση και εποµένως για
την επάρκεια ή µη του κατασχεµένου ποσού προς ικανοποίηση των απαιτήσεων
αυτών λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις όλων των δανειστών που έχουν επιβάλει
κατάσχεση, συντηρητική ή αναγκαστική, β) χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται η
επάρκεια ή ανεπάρκεια της κατασχεµένης απαίτησης είναι εκείνος της αναγκαστικής
κατάσχεσης και ειδικότερα της καταφατικής δήλωσης του τρίτου για την ύπαρξη της
απαίτησης και αφού περάσει ακολούθως η προθεσµία άρθρου 988 παρ. 1α του
ΚΠολ∆, οπότε και επέρχεται (ΟλΑΠ 3/1993) η αναγκαστική εκχώρηση της
απαίτησης στον αναγκαστικώς κατασχόντα γ) η κατάταξη στην κατασχεθείσα
απαίτηση γίνεται, αν δεν υπάρχουν προνοµιούχες απαιτήσεις, συµµέτρως (άρθρ. 977
παρ. 3 του ΚΠολ∆), και, τέλος, δ) η κατάταξη του συντηρητικώς κατασχόντος, ο
οποίος, όπως προαναφέρθηκε, µετέχει προσωρινά στη διανοµή, γίνεται τυχαίως, υπό
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την αίρεση δηλαδή της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης για την οποία
επιβλήθηκε η συντηρητική κατάσχεση.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 712, 715, 721, 722, 723, 974, 977, 982 επ., 988,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
∆εδικασµένο - Όρια δεδικασµένου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1397
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆εδικασµένο από διαταγή πληρωµής. Έκταση δεδικασµένου. Επέκταση
δεδικασµένου στις ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς και σε εκείνες, που µπορούσαν
να προταθούν και δεν προτάθηκαν.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης επιτρέπεται και αν το
δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε, µεταξύ άλλων, ότι υπάρχει
δεδικασµένο. Ο Άρειος Πάγος ελέγχει µόνο την "παράβαση νόµου", δηλαδή την
ψευδή ερµηνεία ή εσφαλµένη εφαρµογή των περί δεδικασµένου διατάξεων σε σχέση
µε όσα γίνονται ανελέγκτως δεκτά, ήτοι αν αυτά συνιστούν την έννοια του
δεδικασµένου και σε καταφατική περίπτωση αν αυτό έχει την έκταση και τα
αποτελέσµατα που του προσέδωσε η απόφαση, ενώ διαφεύγει του αναιρετικού
ελέγχου, ως κρίση περί τα πράγµατα, η συνδροµή ή όχι των περιστατικών ως προς
την ταυτότητα της διαφοράς και των διαδίκων. Αν η κρίση περί δεδικασµένου
στηρίζεται µόνον επί διαδικαστικών εγγράφων, προς διακρίβωση της βασιµότητας ή
µη του λόγου ελέγχεται και η εκτίµηση του περιεχοµένου τους, ενώ επισκοπείται από
τον Άρειο Πάγο και η απόφαση από όπου απορρέει το δεδικασµένο.
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη
απόφαση αποτελεί δεδικασµένο που δεν επιτρέπει να αµφισβητηθεί και να καταστεί
αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από την
οποία αυτό έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια ότι
το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ανακύπτει εξ αφορµής άλλης δίκης, είτε ως κύριο
είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, το δικαίωµα που κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση,
οφείλει να θέσει ως βάση της απόφασής του το δεδικασµένο, που προκύπτει από την
απόφαση αυτή, λαµβάνοντάς το ως αµάχητη αλήθεια, όσο και αρνητικά, µε την
έννοια ότι απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής για το ίδιο δικαίωµα, για την
ύπαρξη ή µη του οποίου υπάρχει δεδικασµένο. Το δεδικασµένο αυτό εκτείνεται στο
ουσιαστικό ζήτηµα για έννοµη σχέση που προβλήθηκε µε αγωγή, ανταγωγή, κύρια
παρέµβαση ή ένσταση συµψηφισµού. Έννοµη σχέση κατά την έννοια των ανωτέρω
διατάξεων, είναι το σύνολο των εννόµων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσίδικα και όχι
τα πραγµατικά γεγονότα που γέννησαν ή απέσβησαν τις έννoµες συνέπειες. Με
τελεσίδικη απόφαση ισοδυναµεί και η διαταγή πληρωµής, η οποία έχει αποκτήσει
ισχύ δεδικασµένου, µετά την τελεσίδικη απόρριψη της ασκηθείσας ανακοπής, ή σε
περίπτωση µη ασκήσεως ανακοπής, µετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας
ασκήσεως της ανακοπής του άρθρου 633 παρ. 3 ΚΠολ∆ (ΑΠ 133/2003). Η διαταγή
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πληρωµής που απέκτησε ισχύ δεδικασµένου, προσοµοιάζει κατά τα αποτελέσµατά
της µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, υπό την έννοια ότι δεν µπορεί πλέον να
αµφισβητηθεί ούτε και µε ανακοπή από το άρθρο 933 ΚΠολ∆, η µε αυτή
βεβαιούµενη απαίτηση, αφού έκτοτε αποτελεί, κατά ρητή διάταξη του άνω άρθρου
633 παρ. 2 εδ. τελευταίο, δεδικασµένο, που κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των
άρθρων 330 και 935 ιδίου κώδικα καθιστά απαράδεκτη την προβολή σε
µεταγενέστερη δίκη που αφορά το κύρος της εκτελέσεως λόγων ανακοπής που αν και
ήσαν γεννηµένοι και µπορούσαν να προταθούν, δεν προτάθηκαν µε µία από τις πιο
πάνω ανακοπές κατά της διαταγής πληρωµής (ΟλΑΠ 30/1987). Το γεγονός ότι η
διαταγή πληρωµής δεν είναι δικαστική απόφαση, δεν συνεπάγεται αναγκαίως και ότι
αυτή δεν δύναται κατά νόµο να παραγάγει δεδικασµένο, υπό τη θετική και την
αρνητική λειτουργία του, αφού το δεδικασµένο δεν αποτελεί εννοιολογικό γνώρισµα
των δικαστικών αποφάσεων, αλλά έννοµη συνέπεια αυτών που την προσδίδει διάταξη
νόµου (ΑΠ 53/2004).
- Κατά το άρθρο 330 ΚΠολ∆ το δεδικασµένο εκτείνεται στις ενστάσεις που
προτάθηκαν, καθώς και σε εκείνες, που µπορούσαν να προταθούν και δεν
προτάθηκαν. Από τις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν εξαιρούνται εκείνες που
στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωµα που µπορεί να ασκηθεί και µε κύρια αγωγή. Από
την διάταξη αυτή προκύπτει ότι καλύπτονται από το δεδικασµένο όλες οι προταθείσες
ενστάσεις, ασχέτως της νοµικής τους θεµελίωσης. Από εκείνες που δεν προτάθηκαν
καλύπτονται: α) όλες οι ενστάσεις εκ του δικονοµικού δικαίου, β) όλες οι
καταχρηστικές ενστάσεις, δηλαδή εκείνες που στηρίζονται επί απλών πραγµατικών
περιστατικών και γ) όλες οι γνήσιες αυτοτελείς ή αυθύπαρκτες ενστάσεις, δηλαδή
εκείνες που, όπως και οι καταχρηστικές στηρίζονται επί απλού πραγµατικού
γεγονότος, αλλά περαιτέρω στηρίζουν διαπλαστικό δικαίωµα του εναγοµένου, ώστε
να αποτελούν παραλλήλως και ενστάσεις υπό ουσιαστική έννοια. Όλες αυτές οι
ενστάσεις, είτε αφορούν τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, είτε αφορούν το κατ΄ ουσία
βάσιµο της αγωγής, καλύπτονται από το δεδικασµένο. Καλύπτονται επίσης οι κατά
του προδικαστικού ζητήµατος ενστάσεις κατά την ίδια έκταση, είτε το προδικαστικό
ζήτηµα αφορά τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, είτε το επίδικο δικαίωµα (κύριο
ζήτηµα) και αδιαφόρως εάν η ένσταση ανάγεται στην ύπαρξη της προδικαστικής
έννοµης σχέσης ή στην έκταση της εξ αυτής ευθύνης. Η µη προταθείσα ένσταση
καλύπτεται από το δεδικασµένο, εφόσον ήταν δυνατόν να προταθεί κατά την
διάρκεια προηγούµενης δίκης, εφόσον δηλαδή υπήρχαν έκτοτε όλα τα απαιτούµενα
για την θεµελίωσή της γεγονότα, έστω και αν ο διάδικος τα αγνοούσε υπαιτίως ή
ανυπαιτίως (ΑΠ 1017/2001). Στην κατηγορία των καταχρηστικών ενστάσεων που αν
δεν προτάθηκαν, κατά τα ανωτέρω, καλύπτονται από το δεδικασµένο, ανήκει και η
καταχρηστική διακωλυτική ένσταση ότι η δικαιοπραξία αντιβαίνει εν όλω ή εν µέρει
σε απαγορευτική διάταξη νόµου και για το λόγο αυτό είναι άκυρη, σύµφωνα µε τα
άρθρα 174 και 180 ΑΚ, όπως, κατά τα άρθρα 293 και 294 ίδιου κώδικα, άκυρη είναι
και η δικαιοπραξία µε την οποία συνοµολογείται ποσοστό τόκου µεγαλύτερου του
καθοριζοµένου από το νόµο, κατά το επί πλέον του νοµίµου τόκου ποσοστό.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 174, 180, 293, 294,
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ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 330, 559 αριθ. 16, 633, 935,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1460
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆εδικασµένο. Τελεσίδικη απόφαση. Ένσταση εξόφλησης. Συµψηφισµός. Αδίκαστη
αίτηση. Τόκος υπερηµερίας δηµοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
Παραβίαση δεδικασµένου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη
απόφαση αποτελεί δεδικασµένο, που δεν επιτρέπει να αµφισβητηθεί και να καταστεί
αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από την
οποία αυτό έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια,
ότι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ανακύπτει εξ αφορµής άλλης δίκης, είτε ως
κύριο είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, το δίκαιο που κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση,
οφείλει να θέσει ως βάση της απόφασής του το δεδικασµένο που προκύπτει από την
προηγούµενη απόφαση, 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 για έννοµη σχέση που προβλήθηκε µε αγωγή, ανταγωγή, κύρια
παρέµβαση και ένσταση συµψηφισµού. Έννοµη σχέση κατά την έννοια των ανωτέρω
διατάξεων είναι το σύνολο των έννοµων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσίδικα και όχι
τα πραγµατικά γεγονότα που γέννησαν ή απόσβησαν τις έννοµες συνέπειες. Το
δεδικασµένο παράγεται και από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί
αναγνωριστικής αγωγής, αφού και στην περίπτωση αυτή η απόφαση που εκδίδεται
τέµνει τη διαφορά, όπως και στην περίπτωση της καταψηφιστικής αγωγής, και η
έκταση αυτού προσδιορίζεται από το περιεχόµενο του αιτήµατος που απευθύνεται
προς το δικαστήριο (ΟλΑΠ 959/1985).
- Κατά το άρθρο 330 ΚΠολ∆ "το δεδικασµένο εκτείνεται και στις ενστάσεις που
προτάθηκαν καθώς και σ' εκείνες που µπορούσαν να προταθούν και δεν προτάθηκαν.
Από τις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν εξαιρούνται εκείνες που στηρίζονται σε
αυτοτελές δικαίωµα που µπορεί ν' ασκηθεί και µε κύρια αγωγή". Μεταξύ των
ενστάσεων οι οποίες καλύπτονται από το δεδικασµένο, µολονότι δεν προτάθηκαν, αν
και µπορούσαν να προταθούν, περιλαµβάνεται και η από τη διάταξη του άρθρου 416
ΑΚ ένσταση εξόφλησης (ΑΠ 522/2008).
- Συµψηφισµός είναι η απόσβεση αµοιβαίων απαιτήσεων δύo προσώπων που
επέρχεται µε τον συνυπολογισµό τους. Τα άρθρα 440 και 441 ΑΚ, που ρυθµίζουν τον
συµψηφισµό, ορίζουν το µεν πρώτο ότι "ο συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των
µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς
κατά το αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες" το δε δεύτερο ότι "συµψηφισµός επέρχεται
αν ο ένας τον επικαλεσθεί µε δήλωση προς τον άλλο. Η πρόταση συµψηφισµού
επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν". Από τις

[91]

διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το διαπλαστικό δικαίωµα της προτάσεως του
συµψηφισµού δηµιουργείται από τη στιγµή που δύο αντίθετες απαιτήσεις, που
πληρούν τις προϋποθέσεις του συµψηφισµού, θα συνυπάρξουν. Ο δικαιούχος της
κάθε απαιτήσεως έχει συνεπώς από το χρονικό αυτό σηµείο το δικαίωµα να
αποσβέσει την απαίτηση του δανειστή του (κύρια ή ενεργητική απαίτηση),
προτείνοντας την ανταπαίτησή του (ή παθητική απαίτηση) σε συµψηφισµό, επέρχεται
δε µε την πρότασή του απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων στο µέτρο κατά το
οποίο καλύπτονται αναδροµικώς, ανεξάρτητα από το αν θα γίνει ή όχι αποδεκτή από
εκείνον στον οποίο απευθύνεται. Απαίτηση και ανταπαίτηση πρέπει να είναι τέλειες,
δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσµες, να µη τελούν υπό αίρεση ή προθεσµία, να µην
υπόκεινται σε ανατρεπτική ή αναβλητική ένσταση και να είναι αγώγιµες, δηλαδή να
µην είναι απλώς φυσικές ενοχές. Ο νόµος δεν απαιτεί, ως όρο του συµψηφισµού,
ταυτότητα του νοµικού λόγου που στηρίζει τις αµοιβαίες απαιτήσεις ή συνάφεια της
αιτίας τους, αλλά ούτε και επιβάλλει η ανταπαίτηση που αντιτάσσεται προς
συµψηφισµό και είναι εκκαθαρισµένη. Η πρόταση του συµψηφισµού µπορεί να λάβει
χώρα είτε εξώδικα είτε ενώπιον δικαστηρίου µε τη µορφή ενστάσεως (άρθρο 442
ΑΚ). Πρόταση συµψηφισµού που γίνεται πριν από τη δίκη ή κατά τη διάρκειά της µε
εξώδικη δήλωση προς τον αντίδικο του συµψηφίζοντος επιφέρει την απόσβεση των
αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν. Mεταγενέστερη σε δίκη επίκληση
του εξώδικου συµψηφισµού δεν αποτελεί προβολή της οµώνυµης ενστάσεως, αλλά
διαδικαστική πράξη, µε την οποία ανακοινώνεται στο δικαστήριο ότι η επίδικη
απαίτηση έχει αποσβεσθεί. Ουσιαστικώς πρόκειται περί ενστάσεως εξοφλήσεως της
επίδικης απαιτήσεως που επήλθε µε τον συµψηφισµό (ΑΠ 1042/2009).
- Από τις διατάξεις των άρθρων 522, 321 και 322 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στην
περίπτωση που η ένσταση συµψηφισµού απορριφθεί πρωτοδίκως ως µη νόµιµη και
γίνει δεκτή η αγωγή και ο εναγόµενος ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης
και µόνο κατά της διάταξης της που δέχθηκε την άνω αγωγή, η µη εκκληθείσα
διάταξη της εκκαλουµένης απόφασης ως προς τη προταθείσα ένσταση συµψηφισµού
καθίσταται τελεσίδικη και παράγει δεδικασµένο µη δυνάµενο να αµφισβητηθεί σε
νέα δίκη µεταξύ των ίδιων διαδίκων και για την ίδια έννοµη σχέση.
- ∆εν ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 9 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αν το
δικαστήριο της ουσίας ερεύνησε την αίτηση και την απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο.
- Με το άρθρο 21 του Κώδικα των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (κ.δ.
26.6./10.7.1944) το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο του
άρθρου 109 του ΕισΝ του ΑΚ, ορίζονται τα ακόλουθα: ''Ο νόµιµος και ο της
υπερηµερίας τόκος πάσης του ∆ηµοσίου οφειλής, ορίζεται σε 6% ετησίως, πλην αν
άλλως ωρίσθη δια συµβάσεως ή ειδικού νόµου. Ο ειρηµένος τόκος άρχεται από της
επιδόσεως της αγωγής". Από την εν λόγω διάταξη συνάγεται ότι ως προς την έναρξη
της τοκογονίας αρκεί η γένεση της επιδικίας, από την οποία αρχίζει η αµφισβήτηση
ως προς την ύπαρξη της απαίτησης για χρηµατική παροχή µε την άσκηση της αγωγής
και η επίδοση της αγωγής προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο από την οποία λαµβάνει αυτό
γνώση της αµφισβήτησης. Εφόσον όµως ο νόµος, (η προαναφερθείσα διάταξη του
άρθρου 21 του Κ.δ. της 26.6./10.7.1994 ), δεν διακρίνει, δεν συνδέει δηλαδή την
έννοµη συνέπεια της τοκογονίας λόγω επιδικίας προς το καταψηφιστικό αίτηµα της
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αγωγής αλλά µόνον προς την γένεση της επιδικίας, δεν συντρέχει λόγος
διαφοροποιήσεως ως προς το ζήτηµα τούτο της καταψηφισηκής προς την
αναγνωριστική αγωγή (ως τέτοιας νοουµένης και της αγωγής της οποίας το αρχικά
καταψηφισηκό αίτηµα περιορίσθηκε σε αναγνωριστικό), δεδοµένου ότι η τελευταία
δεν έχει επικουρικό χαρακτήρα έναντι της πρώτης, τέµνει δε και αυτή τη διαφορά ως
προς την ύπαρξη της απαίτησης µε δύναµη δεδικασµένου. Εξάλλου, αναγνωριστική
καθίσταται και η αγωγή της οποίας το αρχικό καταψηφιστικό αίτηµα περιορίζεται σε
αναγνωριστικό. Έννοµη εντεύθεν συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι στην περίπτωση
περιορισµού του αρχικά καταψηφιστικού αιτήµατος σε αναγνωριστικό, οφείλονται
τόκοι (ΑΕ∆ 7/2011). Επίσης, τα άρθρα 20 του Συντάγµατος και 6 παρ.1 της ∆ιεθνούς
Σύµβασης της Ρώµης της 4-11-1950 που κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/197 4 και έχει
υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρ.28 παρ.1 Συντάγµατος) τα οποία εξασφαλίζουν σε κάθε
πρόσωπο το δικαίωµα της παροχής έννοµης προστασίας, µε το συνακόλουθο
δικαίωµα διασφάλισης ίσων δικαιωµάτων και εγγυήσεων για δίκαιη (χρηστή) δίκη
δεν στερούν τον κοινό νοµοθέτη από την εξουσία.να θεσπίζει ειδικές ρυθµίσεις για το
∆ηµόσιο και ορισµένες κατηγορίες προσώπων, όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους
γενικότερου κοινωνικού ή ∆ηµοσίου συµφέροντος, όπως στην περίπτωση του
∆ηµοσίου, το οποίο από τη φύση του έχει αποστολή και έργο την εξυπηρέτηση των
πολιτών και στου οποίου την περιουσία και οικονοµική κατάσταση συµβάλλουν οι
φορολονούµενοι πολίτες µε την καταβολή φόρων. Το συµφέρον αυτό πρωτίστως
εξυπηρετεί η διάταξη του άρθρου 21 του δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα νόµων
περί δικών του ∆ηµοσίου (β.δ. της 26.6/ 10.7.1944), µε την οποία ορίζεται ότι ο
νόµιµος και της υπερηµερίας τόκος κάθε οφειλής του ∆ηµοσίου ανέρχεται σε 6 %
ετησίως και αρχίζει από την επίδοση της αγωγής. Η ρύθµιση αυτή, µε την οποία
αναγνωρίζεται το δικαίωµα στο ∆ηµόσιο να καταβάλλει µε την ιδιότητα του
οφειλέτη επί υπερηµερίας ποσοστό τόκου (6%) µικρότερο εκείνου που έχουν
υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες, εισάγει επιτρεπτή υπέρ του
∆ηµοσίου εξαίρεση, η οποία υπαγορεύεται από τον ανωτέρω σκοπό και δεν βρίσκεται
σε αντίθεση προς τις προαναφερόµενες συνταγµατικές και υπερνοµοθετικής ισχύος
διατάξεις, ούτε προς αυτές του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α., που
προστατεύει την περιουσία του δανειστή, αλλά ούτε και προς τα άρθρα 14 παρ.1 και
26 του διεθνούς συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (Ν. 2462/1997),
αφού η προστασία της περιουσίας του ∆ηµοσίου είναι αναγκαία για να είναι τούτο σε
θέση να εκδηλώνει απρόσκοπτα τους ως άνω σκοπούς του προς εξυπηρέτηση των
πολιτών, ενώ ο από το νόµο προσδιορισµός του µεγαλύτερου επιτοκίου έναντι
κοινών οφειλετών δεν ιδρύει "περιουσία" του δανειστή πριν από τη γέννηση των
απαιτήσεών του (Ολ.ΑΠ 3/2006, ΑΠ 1127/2010).
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο
της ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ευθεία παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να
εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα δικαίου, ο οποίος ήταν εφαρµοστέος, ή εφάρµοσε
ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον οποίο δεν έπρεπε να εφαρµόσει, ή τον εφάρµοσε
εσφαλµένα.
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∆ιατάξεις:
ΑΚ: 416, 440, 441,
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 330, 522, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 16,
ΕισΝΑΚ: 109,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1609
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆εδικασµένο. Επέκταση της ισχύος του δεδικασµένου σε εκείνους που έγιναν
διάδοχοι των διαδίκων όσο διαρκούσε η δίκη ή µετά το τέλος της. Κατά παράβαση
νόµου αποδοχή της απόφασης ότι δεν υπάρχει δεδικασµένου
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται και αν το δικαστήριο
κατά παράβαση του νόµου δέχτηκε ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Εξάλλου, κατά την
έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη απόφαση
αποτελεί δεδικασµένο, που δεν επιτρέπει να αµφισβητηθεί και να καταστεί
αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογητική σχέση, από
την οποία αυτό έχει παραχθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ταυτότητα
νοµικής αιτίας, δηλαδή διατάξεως νόµου η οποία αποτελεί τη µείζονα πρόταση του
δικανικού συλλογισµού του και ιστορικής αιτίας, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά
τα οποία συγκρότησαν την ιστορική βάση της πρώτης αγωγής, επί των οποίων
θεµελιώνεται η αγωγή που συγκροτούν το πραγµατικό της εφαρµοσθείσας κατά την
προηγούµενη δίκη νοµικής διατάξεως ήταν αναγκαία κατά νόµο για την κατάφαση ή
άρνηση της διαγνωσθείσας έννοµης συνέπειας, τα ίδια συγκροτούν το πραγµατικό,
όλο ή και µέρος της νοµικής διάταξης που πρέπει να εφαρµοσθεί στη νέα δίκη του
δικαιώµατος που κρίνεται στη νέα δίκη και εκείνης που είχε το δικαίωµα που κρίθηκε
µε την προηγούµενη απόφαση. ∆εδικασµένο παράγεται και από τελεσίδικη απόφαση
που εκδίδεται επί αναγνωριστικής αγωγής, αφού και στην περίπτωση αυτή η
απόφαση τέµνει τη διαφορά όπως και στην περίπτωση της καταψηφιστικής αγωγής, η
έκταση δε αυτού προσδιορίζεται από το περιεχόµενο του αιτήµατος που απευθύνθηκε
προς το δικαστήριο. Περαιτέρω το δεδικασµένο υπάρχει µεταξύ των ίδιων προσώπων
µε την ίδια ιδιότητα, ανεξάρτητα από τη δικονοµική θέση αυτών στη δίκη, δηλαδή αν
στη µια περίπτωση παρίσταται ως ενάγων και στην άλλη ως εναγόµενος, καθόσον η
έννοια της νοµικής ταυτότητας των διαδίκων είναι η ύπαρξη και στις δύο δίκες της
ιδιότητας του διαδίκου.
- Κατά το άρθρο 325 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, επιβάλλεται η επέκταση της ισχύος του
δεδικασµένου σε εκείνους που έγιναν διάδοχοι των διαδίκων όσο διαρκούσε η δίκη ή
µετά το τέλος της, τούτο δε για να µην εξανεµίζονται τα αποτελέσµατα της δίκης από
το τυχαίο γεγονός της διαδοχής.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 325, 559 αριθ. 16,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1831
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆εδικασµένο στη διαταγή πληρωµής. Κατά παράβαση του νόµου αποδοχή ότι
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο
κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Ο
Άρειος Πάγος ελέγχει την "παράβαση νόµου", δηλαδή τη ψευδή ερµηνεία ή
εσφαλµένη εφαρµογή των περί δεδικασµένου διατάξεων σε σχέση µε όσα γίνονται
ανελέγκτως δεκτά, ήτοι αν αυτά συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου και σε
καταφατική περίπτωση αν αυτά έχουν την έκταση και τα αποτελέσµατα που του
προσέδωσε η απόφαση, ενώ διαφεύγει του αναιρετικού ελέγχου, ως κρίση περί τα
πράγµατα, η συνδροµή ή όχι των περιστατικών ως προς την ταυτότητα της διαφοράς
και των διαδίκων. Αν η κρίση περί δεδικασµένου στηρίζεται µόνον επί διαδικαστικών
εγγράφων, προς διακρίβωση της βασιµότητας ή µη του λόγου ελέγχεται και η
εκτίµηση του περιεχοµένου τους, ενώ επισκοπείται και η απόφαση από όπου
απορρέει το δεδικασµένο και ελέγχεται µε βάση αυτή η σχετική παραδοχή του
δικαστηρίου (ΑΠ 1459/2003, 249/2011).
- Κατά το άρθρο 321 ΚΠολ∆ δεδικασµένο (το οποίο, κατά το άρθρο 332 ΚΠολ∆,
λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης
εµποδίζει δε το δικαστήριο να ερευνήσει την ίδια υπόθεση και πάλι) δηµιουργούν οι
οριστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που δεν µπορούν να προσβληθούν
µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση. Κατά δε το άρθρο 324 ΚΠολ∆ το δεδικασµένο
υπάρχει µεταξύ των ίδιων προσώπων, µε την ίδια ιδιότητα παρισταµένων, µόνο για το
δικαίωµα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και για την ίδια
ιστορική και νοµική αιτία, ενώ κατά το άρθρο 331 ΚΠολ∆, το δεδικασµένο εκτείνεται
και στα ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία
προϋπόθεση του κυρίου ζητήµατος, αν το δικαστήριο ήταν καθύλην αρµόδιο να
αποφασίσει για τα παρεµπίπτοντα αυτά ζητήµατα. Η κατάφαση ή η άρνηση στην
απόφαση εννόµων σχέσεων, που δεν ανάγονται σε στοιχεία του πραγµατικού του
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, στον οποίο θεµελιώνεται η διαγνωσθείσα από την
απόφαση έννοµη συνέπεια, αλλά απλώς χρησιµοποιούνται ως επιχειρήµατα στη
δικαστική απόφαση, δεν περιβάλλονται µε ισχύ δεδικασµένου (ΑΠ 1550/2010,
249/2011, 1137/2006).
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι,
µεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων µε τη συνδροµή ή µη των
οποίων µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής είναι αφενός η ύπαρξη
χρηµατικής απαίτησης του αιτούντος από ορισµένη έννοµη σχέση και αφ' ετέρου η
απαίτηση αυτή και το ποσό της να αποδεικνύονται άµεσα από δηµόσιο ή ιδιωτικό
έγγραφο ή από συνδυασµό τέτοιων εγγράφων (ΑΠ 448/06, 665/06). Κύριο
αντικείµενο της δίκης επί της ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής είναι το κύρος της
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διαταγής πληρωµής, ενώ η ισχύς και το µέγεθος της απαίτησης, της οποίας έχει
διαταχθεί η πληρωµή, όταν αµφισβητείται µε την ανακοπή, είναι απλώς προδικαστικό
ζήτηµα του κυρίου τούτου ζητήµατος. Η οριστική και τελεσίδικη απόφαση του
αρµοδίου δικαστηρίου που ακυρώνει διαταγή πληρωµής κατά παραδοχή ως βάσιµου
κατ' ουσίαν ανακοπής κατ' αυτής, αποτελεί δεδικασµένο σε νέα δίκη που δικάζεται
ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής µεταξύ των ιδίων διαδίκων που παρίστανται µε
την ίδια ιδιότητα, για το δικαίωµα και το ουσιαστικό ζήτηµα που κρίθηκε στην
προηγουµένη δίκη, εφόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική και νοµική αιτία. Η
ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής µπορεί να περιλαµβάνει και την αµφισβήτηση της
απαιτήσεως. Περί του παρεµπίπτοντος δε αυτού ζητήµατος, το οποίο αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου, δηµιουργείται δεδικασµένο, αν το δικαστήριο
ήταν καθ' ύλην αρµόδιο να αποφασίσει γι' αυτό (ΑΠ 7/1994).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 321, 324, 331, 623, 624, 332, 559 αριθ. 16,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012

∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 178
Έτος: 2013
Περίληψη:
- ∆εδικασµένο. Παραβίαση δεδικασµένου. Το δεδικασµένο εκτείνεται στις ενστάσεις
που προτάθηκαν, καθώς και σε εκείνες που µπορούσαν να προταθούν και δεν
προτάθηκαν. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη αίτηση.
- Κατά το άρθρο 559 αρ.16 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο κατά
παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει δεδικασµένο. Αν η κρίση περί
δεδικασµένου στηρίζεται επί διαδικαστικών εγγράφων προς εξακρίβωση της
βασιµότητας ή µη του λόγου ελέγχεται και η εκτίµηση του περιεχοµένου τους. Ο
Άρειος Πάγος επισκοπεί και την απόφαση από την οποία απορρέει το δεδικασµένο
και ελέγχει µε βάση αυτή τη σχετική παραδοχή του δικαστηρίου (ΟλΑΠ 15/1998).
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαίωµα
που έχει κριθεί ήδη µε τελεσίδικη απόφαση δεν επιτρέπεται να εξετασθεί εκ νέου σε
άλλη δίκη µεταξύ των αυτών διαδίκων είτε ως κύριο αντικείµενο είτε ως προϋπόθεση
άλλου δικαιώµατος. Εξάλλου κατά το άρθρο 330 ΚΠολ∆ το δεδικασµένο εκτείνεται
στις ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς και σε εκείνες που µπορούσαν να προταθούν
και δεν προτάθηκαν. Από τις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν εξαιρούνται εκείνες που
στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωµα που µπορεί να ασκηθεί και µε κύρια αγωγή. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση υπάγονται οι καλούµενες γνήσιες ενστάσεις. Από το
συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι καταλαµβάνονται από το
ουσιαστικό δεδικασµένο όλες οι ενστάσεις, άσχετα από τη νοµική τους θεµελίωση, οι
οποίες είτε προτάθηκαν, είτε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το εδάφιο 2 του άρθρου
330 ΚΠολ∆ δεν προτάθηκαν αν και µπορούσαν να προταθούν. Εποµένως το
δεδικασµένο εκτείνεται επί των παραπάνω ενστάσεων, που χρησιµεύουν προς
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απόκρουση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή ως διακωλυτικές ή
καταργητικές αυτού, άσχετα µε το αν το δικαίωµα επί του οποίου στηρίζονται οι
ενστάσεις αυτές µπορούσε να ασκηθεί και µε αγωγή. Η κάλυψη όµως από το
δεδικασµένο δεν περιορίζεται µόνο στην αρνητική µορφή του δικαιώµατος υπό
µορφή ενστάσεων, αλλά επεκτείνεται και στη θετική του µορφή.
Συνεπώς καλύπτεται και το ίδιο το δικαίωµα, στο οποίο στηρίζεται η ένσταση, µε
αποτέλεσµα ούτε το δικαίωµα αυτό να µπορεί να ασκηθεί µε αγωγή. Αντίθετα δεν
καλύπτεται από το δεδικασµένο µια ένσταση που δεν προτάθηκε και το δικαίωµα που
στηρίζεται σ' αυτήν, εφόσον η ένσταση αυτή δεν είναι ασυµβίβαστη προς την
απαγγελθείσα µε την τελεσίδικη δικαστική απόφαση έννοµη συνέπεια και προς το
δεδικασµένο που πηγάζει από αυτήν δηλαδή όταν στηρίζεται σε αυτοτελές δικαίωµα
που µπορεί να αποτελέσει, την ιστορική βάση ιδιαίτερης, αυτοτελούς αγωγής,
διαφορετικής από εκείνη που κρίθηκε τελεσίδικα. Έτσι προκειµένου να διαπιστωθεί
αν κάποια από τις ενστάσεις αυτές, που δεν προτάθηκε, καλύπτεται από το
δεδικασµένο, θα πρέπει να ερευνηθεί αν σε περίπτωση παραδοχής, της θα οδηγούσε
σε κατάλυση ή περιορισµό του δεδικασµένου, οπότε υπό τη θετική εκδοχή, το
δικαίωµα στο οποίο στηρίζεται η ένσταση, αντιφάσκει προς το δεδικασµένο και άρα
η ένσταση καλύπτεται (ΑΠ 525/1996, ΑΠ 1570/2003, ΑΠ 76/2006).
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 περ.β ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν το
δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς
ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε
την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν
αποτελούν πράγµατα και άρα δεν ιδρύεται ο παραπάνω λόγος αναίρεσης αν δε
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της
αγωγής, ενστάσεως, καθώς και οι ισχυρισµοί, που συνιστούν επιχειρήµατα,
πραγµατικά ή νοµικά ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, από την
εκτίµηση των αποδείξεων ή από το νόµο. ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναίρεσης
αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον
απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003, ΟλΑΠ
2/2001, ΑΠ 17/2012 ΑΠ 3/2011, ΑΠ 715/2010).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 9 περ. γ' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον
αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση κατά την έννοια της διάταξης
αυτής, θεωρείται η αίτηση που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί
εκκρεµοδικία, τέτοια δε αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, της ανταγωγής, της κύριας
παρέµβασης, της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, κάθε ενδίκου µέσου, της
ανακοπής, της τριτανακοπής, όχι όµως και εκείνη της ένστασης, της αντένστασης και
γενικά κάθε απόφανσης σε κάθε άλλου είδους "πράγµατα" υπό την έννοια του
άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆, αφετέρου δε και κάθε µη αυτοτελής αίτηση των διαδίκων
στη διαδροµή του δικαστικού αγώνα, εφόσον προκαλεί την ενέργεια του δικαστηρίου
και έτσι συντελεί στην εξέλιξη της διαδικασίας για το σκοπό έκδοσης οριστικής
απόφασης και εφόσον αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης. (ΑΠ 483/2012, ΑΠ
566/2012, ΑΠ 1346/2011).
∆ιατάξεις:
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ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 330, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 16,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
∆ιάδικοι - ∆ιακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας
Αριθµός απόφασης: 444
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Θάνατος διαδίκου. ∆ιακοπή της δίκης. Απλή οµοδικία.Επί διεκδικητικής αγωγής, σε
περίπτωση περισσοτέρων εναγόντων ή εναγοµένων υπάρχει δεσµός απλής και όχι
αναγκαστικής οµοδικίας.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 έως 288, 291 και 292 του ΚΠολ∆ οι οποίες
εφαρµόζονται και στην κατ΄ έφεση δίκη (άρθρ. 524 παρ. 1 ΚΠολ∆), συνάγεται ότι η
δίκη διακόπτεται αν, εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία
εκδίδεται οριστική απόφαση, πεθάνει κάποιος διάδικος. Η διακοπή επέρχεται από τη
γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της διακοπής µε επίδοση δικογράφου ή
µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός αυτού κατά την επιχείρηση της
διαδικαστικής πράξης, από πρόσωπο που έχει δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη (ΑΠ
65/2004 Ελ∆νη 2004.1036). Η επανάληψη της διακοπείσης δίκης µπορεί να γίνει µε
δικόγραφο και κοινοποίησή του στους κληρονόµους του διαδίκου που πέθανε, µετά
την πάροδο της προθεσµίας προς αποποίηση της κληρονοµιάς (ΑΠ 535/2003 Ελ∆νη
2004, 1375).
- Ο θάνατος του απλού οµοδίκου επιφέρει βίαια διακοπή της δίκης µόνον ως προς τον
θανόντα διάδικο ενώ ως προς τους λοιπούς απλούς οµοδίκους η δίκη συνεχίζεται
κανονικά (ΑΠ 1584/2006, ΕφΠατρ 609/2007, Κονδύλης Ερµ. αρθρ. 288 ΚΠολ∆ σελ.
581).
- Επί διεκδικητικής αγωγής εκ του γεγονότος, ότι η κυριότητα είναι δικαίωµα
διαιρετό και εποµένως επιδεκτικό κτήσης και απώλειας κατ΄ ιδανικά µέρη, σε
περίπτωση περισσοτέρων εναγόντων ή εναγοµένων υπάρχει δεσµός απλής και όχι
αναγκαστικής οµοδικίας (ΑΠ 84/2003 Ελλ∆νη 2003.1347).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 74, 75, 286, 287, 288, 291, 292, 524,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆ιάδικοι - Ικανότητα διαδίκου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 189
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Ικανότητα διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση.
- Κατά το άρθρο 62 εδ.α' του ΚΠολ∆ ικανός να είναι διάδικος είναι εκείνος ο οποίος
έχει την ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. ∆ιάδικος
είναι το πρόσωπο επ' ονόµατι του οποίου ή κατά του οποίου ζητείται παροχή έννοµης
προστασίας. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 216 παρ.1, 118 αρ.3 και 119 αρ. 1 του
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ΚΠολ∆, στο δικόγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρονται εκτός από άλλα
στοιχεία, το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο και η κατοικία όλων των διαδίκων και
των νοµίµων αντιπροσώπων τους και αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα η επωνυµία
και η έδρα τους. Τα απαιτούµενα ως άνω στοιχεία αποβλέπουν στον προσδιορισµό
της ταυτότητας του διαδίκου και συνεπώς, εφόσον από το όλο περιεχόµενο του
δικογράφου προκύπτει η ταυτότητά του, χωρίς να δηµιουργείται ως προς αυτήν
οποιαδήποτε αµφιβολία, η εσφαλµένη αναγραφή κάποιου από τα προαναφερόµενα
στοιχεία δεν ασκεί επιρροή και συνακόλουθα δεν επάγεται ακυρότητα του
δικογράφου (ΑΠ 1126/2010). Η παραπάνω προϋπόθεση, ως διαδικαστική, εξετάζεται,
κατά το άρθρο 73 ΚΠολ∆ και αυτεπαγγέλτως.
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι αν κάποιος
από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εµφανισθεί και
δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει
αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος
διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, αν όµως την
επισπεύδει ο αντίδικός του τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος ή ο µη παριστάµενος
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, διάδικος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και σε
καταφατική περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση, παρά την απουσία εκείνου που έχει
κλητευθεί, ενώ σε αποφατική περίπτωση κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς
όλους τους διαδίκους (ΑΠ 1664/2012, ΑΠ 1667/2012). Εξάλλου κατά 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, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 104 για τη
συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν δεν υπάρχει
κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις που είχαν γίνει προηγουµένως, το δε δικαστήριο
εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας,
καθώς και την υπέρβασή της (ΑΠ 342/2011, ΑΠ 453/2011). Αν δεν εµφανισθεί ο
αναιρεσείων και από το φάκελλο της δικογραφίας δεν προκύπτει ποιος από τους
διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη. Τις κλητεύσεις
επικαλούνται και αποδεικνύουν οι παριστάµενοι διάδικοι (ΑΠ 1664/2012, ΑΠ
1667/2012).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 62, 73, 94, 96, 104, 118, 119, 216, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
∆ιαιτησία - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1422
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆ιεθνής Εµπορική ∆ιαιτησία. Η αποδεικτική διαδικασία ρυθµίζεται από το
διαιτητικό δικαστήριο. Πραγµατογνωµοσύνη. Αρχή της ίσης µεταχείρισης των
µερών.
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- Κατά το άρθρο 19 του νόµου 2735/1999 περί ∆ιεθνούς Εµπορικής ∆ιαιτησίας (ΦΕΚ
167Α/18-8-1999) "1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου, τα µέρη,
µε συµφωνία τους, καθορίζουν ελεύθερα τη διαιτητική διαδικασία. 2. Αν δεν
καταρτίστηκε τέτοια συµφωνία, το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει την
προσφορότερη κατά την κρίση του διαδικασία διενέργειας της διαιτησίας και
αποφαίνεται για το παραδεκτό, τη σηµασία και τη βαρύτητα των αποδείξεων". Από
την άνω διάταξη προκύπτει ότι η αποδεικτική διαδικασία, ελλείψει αντιθέτου
συµφωνίας των µερών, γίνεται από το διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο δικαιούται να
επιλέξει όχι µόνο αµιγές αλλά και µικτό διαδικαστικό σύστηµα, ανταποκρινόµενο
στις ανάγκες της συγκεκριµένης διεθνούς διαιτησίας και των µερών που µετέχουν σ'
αυτήν και µάλιστα σε µέτρο απαλλαγµένο από τις ιδιοµορφίες του ελληνικού δικαίου.
Εποµένως, σαφώς η αποδεικτική διαδικασία ρυθµίζεται από το διαιτητικό
δικαστήριο, το οποίο δεν υποχρεούται να επιλέξει διαδικασία συµπίπτουσα προς την
ακολουθούµενη από τα τακτικά δικαστήρια, αλλά δικαιούται να συνθέσει και
ανώνυµο διαδικαστικό µόρφωµα, στην κρίση του οποίου, επίσης, επαφίεται, το
επιτρεπτό και η αποδεικτική αξία των αποδεικτικών µέσων, αρκεί κατά τη διαιτητική
διαδικασία να τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης των µερών και κάθε µέρος να
έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τους ισχυρισµούς του και να προσκοµίσει τις
αποδείξεις του (άρθρο 18 Ν. 2735/1999, που καθιερώνει την αρχή της ίσης
µεταχείρισης και το δικαίωµα ακρόασης). Εξ άλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 34 ΙΙ (α) (δδ) Ν. 2735/1999, η διαιτητική απόφαση µπορεί να ακυρωθεί από
το δικαστήριο αν ο ενάγων προβάλλει και αποδεικνύει ότι η διαιτητική διαδικασία
δεν ήταν σύµφωνη µε τη συµφωνία των µερών ή, αν δεν υπάρχει σχετική συµφωνία,
αν η διαιτητική διαδικασία δεν ήταν σύµφωνη µε το Ν. 2735/1999.
- Το γεγονός ότι το ∆ικαστήριο έκρινε σκόπιµο, για την πληρέστερη διερεύνηση της
υποθέσεως, να επιλέξει τελικά ένα µικτό ανώνυµο διαδικαστικό µόρφωµα, δηλαδή να
διατάξει µε την απόφασή του αυτή και αποδείξεις, τροποποιώντας κατά τούτο και
µόνο την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων που όρισε ως τηρητέα, δεν επήλθε
παραβίαση µε τη µορφή της υπέρβασης της εξουσίας του, κατ' αντίθεση µε το άρθρο
19 ΙΙ Ν. 2735/1999, αφού δεν αναιρέθηκε το ενιαίο της όλης δίκης, αλλά αντιθέτως
εξυπηρετήθηκε ο σκοπός αυτής που είναι η απονοµή της ουσιαστικής δικαιοσύνης
και µάλιστα µε την τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και του δικαιώµατος
ακρόασης που απορρέουν από το άρθρο 18 του ίδιου νόµου.
- Το άρθρο 26 του Ν. 2735/1999 επιτρέπει στο διαιτητικό δικαστήριο, αν τα µέρη δεν
συµφώνησαν διαφορετικά, να διατάξει πραγµατογνωµοσύνη, διορίζοντας προς τούτο
πραγµατογνώµονα, χωρίς να αποκλεισθεί σ' αυτό να διατάξει και εµµάρτυρες
αποδείξεις, ανεξάρτητα από τον καθορισµό των διαδικαστικών κανόνων. Οι ανωτέρω
δε παραδοχές του Εφετείου είναι σαφείς, πλήρεις και χωρίς αντιφάσεις ως προς τη
διαδικασία που καθόρισε το διαιτητικό δικαστήριο, ως προσφορότερη κατά την κρίση
του για τη διενέργεια της διαιτησίας, ήτοι ότι αυτή είχε τον προαναφερόµενο µικτό
χαρακτήρα, ενός επιτρεπτού ανώνυµου διαδικαστικού µορφώµατος, µε σύνθεση
στοιχείων από την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων και στοιχείων από την
τακτική διαδικασία, προς ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, χωρίς η τροποποίηση
της διαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων, ως προς τις αποδείξεις, να έρχεται σε
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αντίθεση µε την αρχική απόφαση των διαιτητών να ακολουθήσουν τη διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων µε την τουλάχιστον πιθανολόγηση που καθιερώνει αυτή, ήτοι
σε αντίθεση µη επιτρεπόµενη από το άρθρο 19 ΙΙ του Ν. 2735/1999.
- Κατά το άρθρο 18 του Ν. 2735/1999: "Κατά τη διαιτητική διαδικασία τηρείται η
αρχή της ίσης µεταχείρισης των µερών. Κάθε µέρος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει
τους ισχυρισµούς του και να προσκοµίσει τις αποδείξεις του". Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι η αρχή της ισότητας των διαδίκων στη διαιτησία πραγµατώνεται, όταν
κανένας διάδικος δεν αποκτά σε σχέση µε τους υπολοίπους περισσότερα δικαιώµατα
ή δεν απαλλάσσεται από τις επιβαλλόµενες στους άλλους υποχρεώσεις στο
δικονοµικό πεδίο. Η αρχή της ακροάσεως και των δύο πλευρών επιτυγχάνεται µε την
παροχή σε όλους τους διαδίκους της ευχέρειας, αφενός µεν να παραστούν κατά τις
συζητήσεις της διαφοράς και να υποβάλουν τους ισχυρισµούς και τα αποδεικτικά
τους µέσα έπειτα από κλήτευσή τους από τους διαιτητές, αφετέρου δε να λάβουν
γνώση των ισχυρισµών και των αποδεικτικών µέσων των αντιδίκων τους και να τα
αντικρούσουν. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 34 ΙΙ (α) (δδ) και (β) (ββ) του Ν. 2735/1999,
"διαιτητική απόφαση µπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο του άρθρου 6 παρ. 2
µόνον αν: α) ο ενάγων προβάλλει και αποδεικνύει ότι: αα) ... ββ) ... γγ) ... δδ) ... ή η
διαιτητική διαδικασία δεν ήταν σύµφωνη µε τον παρόντα νόµο, β) ... αα) ... ββ) η
διαιτητική απόφαση είναι αντίθετη προς τη διεθνή δηµόσια τάξη, όπως αυτή νοείται
στο άρθρο 33 του Αστικού Κώδικα". Κατά την τελευταία αυτή διάταξη, η διαιτητική
απόφαση δεν θα πρέπει ως προς το περιεχόµενό της να έρχεται σε ευθεία αντίθεση
προς ηµεδαπές διατάξεις που αφορούν θεµελιώδεις ηθικές, πολιτικές και κοινωνικές
αντιλήψεις της ελληνικής έννοµης τάξης.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 682 επ., 686 επ.,
Νόµοι: 2735/1999, άρθ. 18, 19, 34,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Αριθµός απόφασης: 29
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής. Ερηµοδικία ανακόπτοντος ή καθ΄ου η ανακοπή.
Συνέπειες ερηµοδικίας. Βίαιη διακοπής της δίκης λόγω πτώχευσης.
- Από τη διάταξη του άρθρου 286 περ. γ΄ του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η εκκρεµής δίκη
διακόπτεται βιαίως, µεταξύ άλλων περιπτώσεων, αν, εωσότου τελειώσει η προφορική
συζήτηση µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, πτωχεύσει κάποιος
διάδικος, εφόσον η δίκη αφορά την πτωχευτική περιουσία, οπότε και εφεξής
νοµιµοποιείται για τον πτωχεύσαντα µόνο ο σύνδικος, ο οποίος επιχειρεί τις σχετικές
διαδικαστικές πράξεις. Η διακοπή αυτή της δίκης επέρχεται όχι από την κήρυξη της
πτώχευσης, αλλά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆,
από τη γνωστοποίηση του λόγου της προς τον αντίδικο µε επίδοση δικογράφου ή µε
προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός του ακροατηρίου κατά την επιχείρηση
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της διαδικαστικής πράξης. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται από πρόσωπο που έχει
δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη, που στην περίπτωση της πτώχευσης είναι ο
σύνδικος. Επίσης στη γνωστοποίηση δικαιούται να προβεί και ο πληρεξούσιος
δικηγόρος, που εκπροσωπούσε τον διάδικο, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος
της διακοπής της δίκης, του οποίου η πληρεξουσιότητα, σύµφωνα και µε το άρθρο
101 ΚΠολ∆, εξακολουθεί και παύει µόνο όταν διακοπεί η δίκη (βλ. ΑΠ 1644/2000
Ελ∆νη 42.691, ΑΠ 1906/1999 Ελ∆νη 42.110, ΕφΘεσ 2419/2010 ΝΟΜΟΣ, Μακρίδου
σε Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα ΕρµΚΠολ∆ έκδοση 2000, άρθρο 287 αρ. 1, 2, 3). Αν δεν
λάβει χώρα η γνωστοποίηση της πτώχευσης ή δεν γίνει κατά νόµιµο τρόπο, δεν
επέρχεται η βίαιη διακοπή της δίκης που αφορά την πτωχευτική περιουσία και η δίκη
συνεχίζεται µε διάδικο τον πτωχό µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Η µη
γνωστοποίηση της πτώχευσης κατά έναν των περιοριστικώς αναφεροµένων αυτών
τρόπων δεν αναπληρώνεται από τη γνώση του περιστατικού της πτώχευσης από τον
αντίδικο του πτωχεύσαντος, ο οποίος και δεν νοµιµοποιείται να προβεί στη
γνωστοποίηση της πτώχευσης του αντιδίκου του, όπως δεν νοµιµοποιείται και
οποιοσδήποτε τρίτος, ούτε η τυχόν τέτοια δήλωσή του επιφέρει τη βίαιη διακοπή της
δίκης (βλ. ΕφΛαρ 118/2007 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 80/2000 Ελ∆νη 41.809, ΕφΑθ
2732/1987 Ελ∆νη 29.326, Μακρίδου ο.π.).
- Η ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολ∆, εφόσον ασκήθηκε πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.
4055/2012 στις 2-4-2012, εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία και µόνον αν η
διαφορά από την απαίτηση, για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωµής,
δικάζεται σύµφωνα µε την ειδική διαδικασία, η ανακοπή εκδικάζεται κατά τις
διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας (ΑΠ 500/1997 Ελ∆νη 39.97, ΕφΑθ
2800/1998 Ελ∆νη 40.378, ΕφΠειρ 285/1998 Ελ∆νη 39.894, ΕφΑθ 720/1997 Ελ∆νη
38.885). Περαιτέρω, κατ’ άρθρ. 585 παρ. 1 του ΚΠολ∆, «Οι διατάξεις για την
άσκηση της αγωγής, την εισαγωγή της για συζήτηση και τη συζήτηση στο
ακροατήριο εφαρµόζονται και στην ανακοπή». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι
εάν κατά τη δίκη που διεξάγεται επί της ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, η οποία
συνιστά ειδική µορφή ανακοπής των άρθρων 583 επ. ΚΠολ∆, εφαρµόζεται η τακτική
διαδικασία, οι συνέπειες της ερηµοδικίας προσδιορίζονται αναλόγως της δικονοµικής
θέσης εκάστου των διαδίκων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 271 και 272
ΚΠολ∆, όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄
165/25-7-2011) και το δεύτερο τέθηκε στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 272 µε
το άρθρο 30 του ίδιου Ν. 3994/2011, οι οποίες ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 25-7-2011, καταλαµβάνοντας και τις εκκρεµείς
δίκες (άρθρα 73 παρ. 2 και 77 παρ. 1 του Ν. 3994/2011 σε συνδυασµό µε άρθρο 17
ΕισΝΚΠολ∆). Συγκεκριµένα, αν δεν εµφανισθεί στη δίκη ο ανακόπτων ή ο καθ’ ου η
ανακοπή, το δικαστήριο οφείλει, κατά τα ως άνω άρθρα 271, 272 ΚΠολ∆, όπως
ισχύουν, να ερευνήσει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση και αν ο απολιπόµενος
κλητεύθηκε νοµίµως προς συζήτηση της υπόθεσης. Αν βεβαιωθεί, ότι δεν έγινε
νόµιµη κλήτευση, κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση, αλλιώς δικάζει ερήµην τον
απολιπόµενο και αν αυτός είναι ο καθ’ ου η ανακοπή, ο οποίος έχει θέση εναγοµένου,
τότε αυτός θεωρείται ότι οµολογεί τους πραγµατικούς ισχυρισµούς του ανακόπτοντος
και η ανακοπή γίνεται δεκτή, εφόσον κριθεί νόµω βάσιµη και δεν υπάρχει ένσταση
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εξεταστέα αυτεπαγγέλτως, ενώ αν ερηµοδικεί ο ανακόπτων, ο οποίος έχει θέση
ενάγοντος, απορρίπτει την ανακοπή, αφού στην περίπτωση αυτή υφίσταται τεκµήριο
παραίτησής του από αυτή (βλ. υπό προϊσχύσαν δίκαιο, οπότε η ρύθµιση του άρθρου
272 παρ. 1 ΚΠολ∆, προ της κατάργησης αυτού µε το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.
2915/2001, ταυτιζόταν µε τη νυν ισχύουσα, EφAθ 467/1994 Eλλ∆νη 36.672,
ΜονΠρΘεσ 33693/1997 Αρµ 1999.91).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 272, 286, 287, 583, 585, 632,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολ∆
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών
Αριθµός απόφασης: 1422
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆ιαταγή πληρωµής κατά ΝΠ∆∆. Ανακοπή. Περιεχόµενο ανακοπής. Μεταβιβαστικό
αποτέλεσµα της Έφεσης. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος ως λόγος ανακοπής
του άρθρου 933 ΚΠολ∆. Στοιχεία επιταγής προς πληρωµή. Εάν η επιταγή έγινε για
ποσό µεγαλύτερο του προκύπτοντος από το τίτλο, αυτή είναι άκυρη µόνον για το
επιπλέον ποσό.
- Κατά το άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β ΚΠολ∆, το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να
περιέχει, έκτος από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 118 έως 120, και τους
λόγους της. Νέοι λόγοι µπορούν να προταθούν µόνο µε πρόσθετο δικόγραφο που
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή,
κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν
εφαρµογή και επί ανακοπής κατά πράξης εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολ∆, αφού
αυτή αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της ανακοπής των άρθρων 583 επ. του ίδιου πιο
πάνω Κώδικα, προκύπτει ότι νέοι, µη περιεχόµενοι στο δικόγραφο της ανακοπής,
λόγοι δεν είναι επιτρεπτό να προταθούν για πρώτη φορά µε τρόπο διαφορετικό
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β ΚΠολ∆ Έτσι δεν επιτρέπεται να
προταθούν λόγοι ανακοπής, µε τις έγγραφες προτάσεις του ανακόπτοντος στην
πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια δίκη ή µε το δικόγραφο της εφέσεώς του ή προσθέτων
λόγων εφέσεως εναντίον αποφάσεως απορριπτικής της ανακοπής, καθόσον η διάταξη
του άρθρου 585 παρ. 2 εδ. β ΚΠολ∆, ως ειδική, κατισχύει των γενικών διατάξεων
των άρθρων 269 και 527 ΚΠολ∆ Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι αποκλείονται, ως
απαράδεκτοι, νέοι λόγοι, προτεινόµενοι διά των προτάσεων στη συζήτηση της
ανακοπής, ακόµη και όταν αυτοί αποτελούν ένσταση του ανακόπτοντος που
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο, όπως είναι η ένσταση παραγραφής των
αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου ή κατά των Ν.Π.∆.∆., αφού στην αυτεπάγγελτη αυτή
έρευνα προχωρεί το ∆ικαστήριο µόνο στην περίπτωση που στη δίκη κατάγεται προς
διάγνωση η απαίτηση που αποκρούεται µε την ένσταση της παραγραφής, και όχι σε
δίκη ανακοπής κατά της εκτέλεσης των άρθρων 933 επ. ΚΠολ∆ που κατάγονται προς
διάγνωση οι λόγοι ανακοπής κατά πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας. Έτσι
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σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η ένσταση αυτή πρέπει να ασκηθεί µε λόγο (κύριο
ή πρόσθετο) ανακοπής, που αποτελεί ιδιαίτερη ανακοπή και απαιτεί ιδιαίτερη
προδικασία (πρβλ. ΑΠ 725/2000 ΑρχΝ 2001.172, Ι. Μπρίνια, Αναγκαστική
Εκτέλεσις, τόµος A, Β' έκδ., παρ. 151 αρ.Ι, II, 156, 157, I, II, III).
- Το ∆ικαστήριο οφείλει αυτεπαγγέλτως να προβεί στην έρευνα όλων των λόγων του
δικογράφου της ανακοπής, οι οποίοι δεν ερευνήθηκαν πρωτοδίκως, καθόσον το
µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης δεν περιορίζεται µόνο στις διατάξεις της
απόφασης που πλήττονται µε την έφεση, αλλά εκτείνεται και στους µη εξετασθέντες
πρωτοδίκως λόγους, διότι δεν δικάζεται πλέον η έφεση αλλά η ανακοπή, κατ'
εξαίρεση της αρχής της µη υπέρβασης του πρώτου βαθµού δικαιοδοσίας (άρθρο 12
ΚΠολ∆), κατά τα άρθρα 522, 535 παρ. 2 ΚΠολ∆ χωρίς µάλιστα το εφετείο να
δεσµεύεται απο τον κανόνα του άρθρου 536 παρ. 2 ΚΠολ∆, αφού µπορεί να
καταστήσει και δυσµενέστερη τη θέση του εκκαλούντος (ΑΠ 1408/1999 Ελ∆νη
41.737, ΑΠ 1318/1994 Ελ∆νη 37.654 και Σαµουήλ «Η έφεση» έκδ.2003, παρ. 946,
947).
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ και 116, 933 ΚΠολ∆ και 20
παρ. 1 και 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού
δικαιώµατος που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής
εκτέλεσης ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή. Εποµένως λόγο ανακοπής του
άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης στα ακραία αξιολογικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η
εντεύθεν ακυρότητα της εκτέλεσης. Κατά την έννοια, όµως, των διατάξεων του
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 άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 12/2009 ΑρχΝ 2009.708, ΟλΑΠ
49/2005 Ελ∆νη 2006.80, ΟλΑΠ 17/1995, ΑΠ 1248/2010, ΑΠ 2143/2007 2008.341,
ΑΠ 340/2006, ΑΠ 95/2006 Ελ∆νη 2006.475, ΑΠ 1107/2004 Ελ∆νη 46.108, ΑΠ
916/2004 Τ, ΑΠ 889/2003 Ελ∆νη 45.126, ΑΠ 69/2001 Ελ∆νη 42.916).
- Σε εκτέλεση του άρθρου 94 παρ. 4 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι «οι δικαστικές
αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπως νόµος
ορίζει», εκδόθηκε ο ν.3068/2002, στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι το ∆ηµόσιο, οι
ΟΤΑ και λοιπά Ν.Π.∆.∆. έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται προς τις δικαστικές
αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους από αυτές και την εκτέλεσή τους. Με το άρθρο 20 του Ν.
3301/2004, προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 1 του πιο πάνω νόµου, σύµφωνα
µε το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις για την έννοια του παρόντος και δεν
εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ-ζ
της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολ∆ (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι
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διαταγές πληρωµής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών
αποφάσεων. Η νοµοθετική όµως αυτή ρύθµιση, που απαγορεύει την εκτέλεση
διαταγής πληρωµής σε βάρος του ∆ηµοσίου κλπ, αντίκειται στις διατάξεις του πιο
πάνω άρθρου 94 παρ. 4 του Συντάγµατος, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 20
παρ. 1, 95 παρ. 5 αυτού σε συνδυασµό µε τα άρθρα 6 παρ. 1, 13 ΕΣ∆Α και ΙΑ'
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, οι οποίες καθιερώνουν την αποτελεσµατική
δικαστική προστασία και ακολούθως, δεν εφαρµόζεται. Συνεπώς, υπάρχει υποχρέωση
του ∆ηµοσίου κλπ. να συµµορφώνονται και στους ανωτέρω τίτλους µεταξύ των
οποίων και η διαταγή πληρωµής (ΕφΑθ 1837/2007 ΝοΒ 2007.1143, ΕφΑθ
4486/2006). Σε κάθε περίπτωση, η απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 1 του Ν.
3068/2002, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3301/2004,
ερµηνευόµενη σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και το σκοπό αυτής, δεν
περιλαµβάνει τις διαταγές πληρωµής, που στηρίζονται σε τελεσίδικη αναγνωριστική
απόφαση, δεδοµένου ότι από αυτές πηγάζει δεδικασµένο, έτσι ώστε ο τίτλος να είναι
αρκούντως ώριµος, ως απρόσβλητος µε τακτικά ένδικα µέσα, το δε ∆ηµόσιο είναι
υποχρεωµένο να συµµορφώνεται και στις αναγνωριστικές αποφάσεις (ΕφΑθ
1837/2007 ο.π.). Μάλιστα στις περιπτώσεις αυτές, η διαταγή πληρωµής λειτουργεί ως
επόµενη βαθµίδα µετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης, που αναγνωρίζει την
απαίτηση, ώστε να καθίσταται αδιανόητη η αποστέρηση από τη διαταγή πληρωµής
των αποτελεσµάτων και της λειτουργίας της δικαστικής απόφασης, στην οποία
βασίστηκε η έκδοσή της.
- Ουσιώδες στοιχείο της επιταγής προς πληρωµή είναι η µνεία του οφειλοµένου
ποσού, το οποίο πρέπει να προκύπτει από τον τίτλο. Εάν η επιταγή έγινε για ποσό
µεγαλύτερο του προκύπτοντος από το τίτλο, αυτή είναι άκυρη µόνον για το επιπλέον
ποσό. Ουδεµία. όµως, πάσχει ακυρότητα η επιταγή και διατηρεί τις συνέπειές της για
το πράγµατι οφειλόµενο ποσό, για το οποίο νόµιµα έχει αρχίσει και εξακολουθεί η
εκτέλεση (ΑΠ 310/1992 ∆.1992.813 ΑΠ 72/1971 ΝοΒ 1972.315, ΕφΠειρ 911/1994
Ελ∆νη 1995.672, Μπρινια, Αναγκ.Εκτ. Τόµος α εκδ. 8 σελ. 924), ο δε οφειλέτης
δικαιούται να επιδιώξει τη µείωση της οφειλής που ζητήθηκε υπερµέτρως, µε
ανακοπή κατά της επιταγής (ΕφΑθ 7335/1977 Ελ∆νη 19.272, ΕφΑθ 3785/1975 ΝοΒ
23. 1275, ΕφΑθ 230/1996 ΝΟΒ 45. 221), το κύρος της οποίας και µόνον κατά το
µέρος αυτό πλήττεται.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 281,
ΚΠολ∆: 118 - 120, 269, 522, 535, 527, 585, 904, 933,
Σ: 20, 25,
Ν∆: 496/1974, άρθ. 48, 52,
Νόµοι: 3068/2002,
Νόµοι: 3301/2004, άρθ. 20,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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∆ιαταγή Πληρωµής - Στοιχεία αίτησης & στοιχεία απόφασης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1825
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Περιεχόµενο διαταγής πληρωµής. Η παράδοση αξιογράφου δεν επιφέρει απόσβεση
της ενοχής. Νέα αποδεικτικά µέσα στην κατ΄έφεση δίκη.
- Kατά το άρθρο 630 του ΚΠολ∆ η διαταγή πληρωµής πρέπει να περιέχει, µεταξύ των
άλλων, την αιτία της πληρωµής (στοιχ. γ') και το ποσό των χρηµάτων που πρέπει να
καταβληθεί (στοιχ. δ'). Ως αιτία της πληρωµής νοείται κατά τη διάταξη αυτή ο
γενεσιουργός λόγος της απαίτησης που την εξατοµικεύει, αρκεί δε για την
εγκυρότητα της διαταγής πληρωµής ο λόγος αυτός (της απαίτησης) να προσδιορίζεται
συνοπτικά, αλλά και κατά τρόπον που να µη δηµιουργείται αµφιβολία για την
ταυτότητά του, χωρίς να απαιτείται και περιγραφή όλων των περιστατικών που τον
συνιστούν (ΑΠ 1094/2006).
- Από τα άρθρα 416 και 421 του ΑΚ προκύπτει ότι αν ο οφειλέτης µε σκοπό να
εκπληρώσει την υποχρέωσή του από κάποια σύµβαση αποδεχθεί συναλλαγµατική ή
εκδώσει τραπεζική επιταγή και παραδώσει τα αξιόγραφα αυτά στον δανειστή, εφόσον
δεν προκύπτει σαφώς το αντίθετο δεν επέρχεται απόσβεση της αρχικής υποχρέωσής
του παρά µόνο όταν ο δανειστής µε την εκπλήρωση από τον οφειλέτη της νέας
υποχρέωσης ικανοποιηθεί για την αρχική (ΑΠ 392/2000).
- Η νόµιµη, κατά το άρθρο 529 του ΚΠολ∆, επίκληση και προσαγωγή νέων
αποδεικτικών µέσων στην κατ'έφεση δίκη παρέχει στον αντίδικο εκείνου που τα
επικαλείται και τα προσκοµίζει τη δυνατότητα να τα αντικρούσει, δεν νοείται δε
δικονοµική βλάβη του τελευταίου όταν το Εφετείο λαµβάνει υπόψη νοµίµως
προσκοµιζόµενα και επικαλούµενα ενώπιόν του αποδεικτικά µέσα τα οποία δεν είχαν
προσκοµισθεί στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, ούτε έχει υποχρέωση το Εφετείο να
απαντήσει σε ισχυρισµό του διαδίκου ότι από την µη προσαγωγή των αποδεικτικών
αυτών µέσων στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο προκλήθηκε σ' αυτόν δικονοµική βλάβη,
εφ'όσον, όπως προεκτέθηκε, τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα προσκοµίζονται νοµίµως
ενώπιον του Εφετείου.
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 416, 421,
ΚΠολ∆: 529, 623, 630,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆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
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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
(∆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. 3746/16-22009. 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).
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∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14,
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.1195, σχολιασµός * ∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆
2012.449 * Επι∆ικΙΑ 2012.289 * ΕΕµπ∆ 2013.104, σχολιασµός Σπυρίδων
Γιαννίµπας
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 769
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Εξαίρεση δικαστή.
- Κατά το άρθρο 55 παρ. 1 και 4 ΚΠολ∆ "∆ικαστές πολυµελών δικαστηρίων και
εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσης 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 εξαίρεση τους ή να εξαιρεθούν
από οποιονδήποτε διάδικο, αν προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η δήλωση αυτού του
κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και στη
διάσκεψη της υπόθεσης για την έκδοση της σχετικής απόφασης, οπότε, αν
αποφασιστεί η έξοδος του εξαιρετέου από τη σύνθεση δικαστή, το δικαστήριο οφείλει
να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 52, 55,
ΕΣ∆Α: 6,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1619
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Εξαίρεση δικαστών.
- Από τις περί εξαιρέσεως δικαστών διατάξεις των άρθρων 52 έως 62 ΚΠολ∆,
προκύπτει ότι oι δικαστές µπορούν να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο, για τους
περιοριστικά στο άρθρο 52 αναφερόµενους, λόγους, µεταξύ άλλων περιπτώσεων "εάν
έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια µεροληψίας, ιδίως αν έχουν µε κάποιο
διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα".
Αρµόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ο
εξαιρούµενος. Η εξαίρεση προτείνεται από το διάδικο πέντε ηµέρες πριν από τη
συζήτηση στο ακροατήριο, ενώ αργότερα εωσότου περατωθεί η συζήτηση στο
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ακροατήριο, µόνο αν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαίρεσης
προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στο διάδικο µετά την πάροδο της πενθήµερης
προθεσµίας. Η αίτηση για την εξαίρεση που υποβάλλεται έως την έναρξη της
συζήτησης στο ακροατήριο γίνεται µε κατάθεση εγγράφου στη γραµµατεία του
αρµοδίου δικαστηρίου, αποτελεί δε εισαγωγικό δικόγραφο το οποίο πρέπει να
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου και να συντάσσεται περί αυτού έκθεση,
που υπογράφεται από τον καταθέτοντα και τον γραµµατέα, κατά τα άρθρα 117, 215
και 217 ΚΠολ∆ και όχι απλώς να εισάγεται στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, όπως
κάθε έγγραφο προς ∆ηµοσία Αρχή, µε εγχείριση ή µε αποστολή και πρωτοκόλληση
(ΑΠ 142/2006, ΑΠ 734/1983), ενώ πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 100 ευρώ
(ΚΠολ∆ 53). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της εξαίρεσης,
διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Η απόφαση για την αίτηση της εξαίρεσης εκδίδεται
αµέσως µε απλή πιθανολόγηση των λόγων της. Η υπόθεση εκδικάζεται ως
αντικείµενο ιδιαίτερης παρεµπίπτουσας δίκης, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό και δεν
υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα µέσα, παρά µόνο από κοινού µε εκείνη της κύριας
υπόθεσης. Κατά την έννοια αυτή η προφορική συζήτησή της είναι υποχρεωτική και οι
διάδικοι πρέπει να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Αντιθέτως, δεν είναι
επιτρεπτή η παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, µε την
προβλεπόµενη από το άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολ∆ δήλωση. Αν οι νοµοτύπως και
εµπροθέσµως, κλητευθέντες, µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου, διάδικοι
της κύριας δίκης απολείπονται, η υπόθεση συζητείται, ως να ήταν παρόντες (ΚΠολ∆
576 παρ.1), χωρίς παράλληλα η απουσία του αιτούντος να συνεπάγεται τη σιωπηρή
παραίτησή του από την αίτηση.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 52 - 62, 117, 215, 217, 242,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1617
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αίτηση εξαίρεσης δικαστών.
- Από τις περί εξαιρέσεως δικαστών διατάξεις των άρθρων 52 έως 62 ΚΠολ∆,
προκύπτει ότι oι δικαστές µπορούν να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο, για τους
περιοριστικά στο άρθρο 52 αναφερόµενους, λόγους, µεταξύ άλλων περιπτώσεων "εάν
έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια µεροληψίας, ιδίως αν έχουν µε κάποιο
διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα ή έχθρα".
Αρµόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ο
εξαιρούµενος. Η εξαίρεση προτείνεται από το διάδικο πέντε ηµέρες πριν από τη
συζήτηση στο ακροατήριο, ενώ αργότερα εωσότου περατωθεί η συζήτηση στο
ακροατήριο, µόνο αν πιθανολογείται ότι η περίπτωση ή οι λόγοι της εξαίρεσης
προέκυψαν ή έγιναν γνωστοί στο διάδικο µετά την πάροδο της πενθήµερης
προθεσµίας. Η αίτηση για την εξαίρεση που υποβάλλεται έως την έναρξη της
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συζήτησης στο ακροατήριο γίνεται µε κατάθεση εγγράφου στη γραµµατεία του
αρµοδίου δικαστηρίου, αποτελεί δε εισαγωγικό δικόγραφο το οποίο πρέπει να
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου και να συντάσσεται περί αυτού έκθεση,
που υπογράφεται από τον καταθέτοντα και τον γραµµατέα, κατά τα άρθρα 117, 215
και 217 ΚΠολ∆ και όχι απλώς να εισάγεται στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, όπως
κάθε έγγραφο προς ∆ηµοσία Αρχή, µε εγχείρηση ή µε αποστολή και πρωτοκόλληση
(ΑΠ 142/2006, ΑΠ 734/1983), ενώ πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 100 ευρώ,
(ΚΠολ∆ 53). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της εξαίρεσης,
διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Η απόφαση για την αίτηση της εξαίρεσης εκδίδεται
αµέσως µε απλή πιθανολόγηση των λόγων της. Η υπόθεση εκδικάζεται ως
αντικείµενο ιδιαίτερης παρεµπίπτουσας δίκης, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό και δεν
υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα µέσα, παρά µόνο από κοινού µε εκείνη της κύριας
υπόθεσης. Κατά την έννοια αυτή η προφορική συζήτησή της είναι υποχρεωτική και οι
διάδικοι πρέπει να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Αντιθέτως, δεν είναι
επιτρεπτή η παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, µε την
προβλεπόµενη από το άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολ∆ δήλωση. Αν οι νοµοτύπως και
εµπροθέσµως, κλητευθέντες, µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου, διάδικοι
της κύριας δίκης απολείπονται, η υπόθεση συζητείται, ως να ήταν παρόντες (ΚΠολ∆
576 παρ.1), χωρίς παράλληλα η απουσία του αιτούντος να συνεπάγεται τη σιωπηρή
παραίτησή του από την αίτηση.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 52 -62, 117, 215, 217, 242,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
∆ικαστικά έξοδα - Σε περίπτωση παραίτησης από ένδικο µέσο
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1675
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παραίτηση από αναίρεση. ∆ικαστικά έξοδα.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294 εδ. 1, 295 παρ. 1 εδ. 1, 297 ΚΠολ∆, οι οποίες,
κατ' επιταγή των άρθρων 299, 573 παρ. 1 ΚΠολ∆, εφαρµόζονται και στην αναιρετική
διαδικασία, ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναιρέσεως
(και το δικονοµικό δικαίωµα ασκήσεως του εν λόγω ενδίκου µέσου), χωρίς
συναίνεση του αναιρεσίβλητου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση
της υποθέσεως, η δε παραίτηση γίνεται ή µε δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο και σε κάθε περίπτωση
έχει ως αποτέλεσµα ότι η αναίρεση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε. Η παραίτηση από το
ουσιαστικό δικαίωµα, το οποίο ασκήθηκε µε την αγωγή, δεν είναι δικονοµικώς
επιτρεπτή στην αναιρετική δίκη. Και τούτο για το λόγο ότι προϋποθέτει ότι η δίκη της
οποίας την κατάργηση επιδιώκει να επιφέρει, είναι εκκρεµής και δεν έχει περαιωθεί
µε την έκδοση οριστικής αποφάσεως, περίπτωση η οποία δεν συντρέχει µε την
άσκηση της αναιρέσεως, µε την οποία και την επ' αυτής δίκη δεν καθίσταται η αγωγή
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επίδικη, ούτε ανοίγεται δι' αυτής νέος βαθµός δικαιοδοσίας µε κατ' ουσίαν κρίση επί
της υποθέσεως.
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια των άρθρων 233, 573 παρ. 1, 574 ΚΠολ∆, στην
αναιρετική δίκη η προφορική συζήτηση της ουσίας της υποθέσεως αρχίζει µε την στο
ακροατήριο του δικαστηρίου εκφώνηση της υποθέσεως και ανάγνωση της εκθέσεως
του εισηγητή, µετά την οποία ο αναιρεσίβλητος δύναται να προβάλει αντιρρήσεις, µε
την έννοια ότι έχει έννοµο συµφέρον στην περάτωση της δίκης µε την έκδοση
οριστικής αποφάσεως, η πιθανολόγηση του οποίου έχει ως δικονοµικό αποτέλεσµα το
απαράδεκτο της παραιτήσεως από το δικόγραφο της αναιρέσεως (ΚΠολ∆ 294 παρ.
2).
- Το γεγονός ότι εκδίδεται απόφαση επί της αιτήσεως αναιρέσεως, µε διατακτικό τις
δικονοµικές συνέπειες της παραιτήσεως από του δικογράφου αυτής, δικαιολογείται
να περιληφθεί στην παρούσα διάταξη περί των δικαστικών εξόδων της
αναιρεσίβλητης µέχρι της παραιτήσεως του αναιρεσείοντος, λόγω της οποίας και
βαρύνεται ο τελευταίος µε την καταβολή τους (ΚΠολ∆ 188). Στα έξοδα αυτά
περιλαµβάνεται και η αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της αναιρεσίβλητης, δια
του οποίου παρέστη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, για τη σύνταξη των από 2310-2011 προτάσεών του περί του αβασίµου των διατηρουµένων λόγων αναιρέσεως,
που κατατέθηκαν πριν από την περί παραιτήσεως δήλωση του αναιρεσείοντος, τα
οποία εντεύθεν ορίζει στο ποσό των 2.700,00 ευρώ (ΚΠολ∆ 183).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 233, 294, 295, 297, 299, 573,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
∆ικαστικό ένσηµο - Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1337
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου. Συνέπειες.
- Κατά την έννοια των άρθρων 2 και 8 του Ν. ΓπΟΗ/1912 "περί δικαστικών
ενσήµων", όπως µεταγενεστέρως ερµηνεύθηκε αυθεντικώς, τροποποιήθηκε και
ισχύει, ο ενάγων, εάν παραλείψει την προκαταβολή του οφειλοµένου τέλους
δικαστικού ενσήµου, λογίζεται ερήµην δικαζόµενος κι η αγωγή του απορρίπτεται
(τουλάχιστον κατά το καταψηφιστικό της αίτηµα), η απόρριψη δε αυτή θεωρείται ότι
γίνεται για ουσιαστικό (κι όχι για τυπικό) λόγο, πράγµα που συνεπάγεται τη
δηµιουργία δεεδικασµένου περί της ουσιαστικής αβασιµότητας της αγωγής, εάν η
σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη (πρβλ. ΑΠ 195/1973, ΝοΒ 21.935, ΑΠ
1107/2005 Ελ∆νη 2007.803).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 560,
Νόµοι: ΓπΟΗ/1912, άρθ. 2, 8,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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∆ικαστικό ένσηµο - Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 181
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Μη καταβολή δικαστικού ενσήµου. Συνέπειες.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 ΓπΟΗ/1912 "περί δικαστικού ενσήµου", όπως ερµηνεύθηκε
αυθεντικά µε το ν.δ.1544/1942 και τροποποιήθηκε µε το ν.δ. 4189/1961, ο ενάγων, αν
παραλείψει την προκαταβολή του οφειλοµένου τέλους δικαστικού ενσήµου, δικάζεται
ερήµην και η αγωγή απορρίπτεται, κατ' άρθρο 272 παρ.1 ΚΠολ∆, όπως τούτο ίσχυε
κατά το χρόνο ασκήσεως της από 1.6.1981 και µε αριθµό εκθ. καταθέσεως
7840/31.8.1981 ένδικης αγωγής (καταργηθέν στη συνέχεια µε το άρθρο 13 παρ.2 του
Ν. 2915/2001). Η εν λόγω διάταξη όριζε ότι "αν η συζήτηση γίνεται µε επιµέλεια του
ενάγοντος και αυτός δεν εµφανισθεί κατά την πρώτη συζήτηση ή εµφανισθεί αλλά
δεν λάβει µέρος σ' αυτήν κανονικά, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν
και απορρίπτει την αγωγή". Η απορριπτική για µη καταβολή δικαστικού ενσήµου
απόφαση, µετά την τελεσιδικία της, λόγω µη ασκήσεως κατ' αυτής ενδίκου µέσου
δηµιουργεί δεδικασµένο (αρθρ.321 ΚΠολ∆) για το τυπικά παραδεκτό της αγωγής και
για την ουσία της υπόθεσης και συνεπώς αποκλείεται η άσκηση νέας, µε το αυτό
αντικείµενο και µεταξύ των ίδιων διαδίκων, αγωγής (ΑΠ 1337/2011, ΑΠ 1107/2005).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 272, 321,
Νόµοι: ΓπΟΗ/1912, άρθ. 2,
Ν∆: 1544/1942,
Ν∆: 4189/1961,
Νόµοι: 2915/2001, άρθ. 13,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Εκκρεµοδικία - Παράλειψη δικαστηρίου να αναστείλει τη διαδικασία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1633
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παράλειψη του δικαστηρίου να αναστείλει τη δίκη λόγω εκκρεµοδικίας. Παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη
αποδεικτικών µέσων.
- Η παράλειψη, αυτή καθ' εαυτή, του δικαστηρίου να αναστείλει τη δίκη λόγω
εκκρεµοδικίας, κατά το άρθρο 222 ΚΠολ∆, δεν θεµελιώνει τον από τον αριθµό 14
του άρθρου 559 ΚΠολ∆, προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, αφού µε την αναστολή
αυτή δεν κατοχυρώνεται το αποτέλεσµα δικονοµικής ακυρότητας ούτε η άσκηση
συγκεκριµένου δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 12/2000).
- 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
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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
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 εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Εξάλλου στην περίπτωση κατά
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την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο
νόµο και όχι µε βάση εκείνα που είχε προβάλει ο αναιρεσείων και κατά την άποψη
του είχαν αποδειχθεί, αλλά το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη.
- 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∆: 222, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 561,
ΑΚ: 173, 200,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Εκούσια ∆ικαιοδοσία - Γενικά
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά
Αριθµός απόφασης: 104
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Ανάκληση ή µεταρρύθµιση απόφασης εκουσίας δικαιοδοσίας. Αίτηση ανάκληση
απόφασης για εκκαθάριση κληρονοµίας και διορισµό εκκαθαριστή.
- Από τις διατάξεις του άρθρου 758 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάκληση ή µεταρρύθµιση οριστικής αποφάσεως της εκούσιας
δικαιοδοσίας είναι η ύπαρξη νέων πραγµατικών περιστατικών, ήτοι περιστατικών που
προέκυψαν µετά τη δηµοσίευση της κρίσιµης αποφάσεως, της ποίας ζητείται η
ανάκληση ή η µεταρρύθµιση ή η µετά τη δηµοσίευση αυτής µεταβολή των συνθηκών
βάσει των οποίων αυτή εκδόθηκε. Εκτός από τον ανωτέρω λόγο δεν µπορεί να
ζητηθεί η ανάκληση ή µεταρρύθµιση αποφάσεως για νοµικές ή ουσιαστικές
πληµµέλειες αυτής ή για µεταγενέστερη αποκάλυψη προγενεστέρων αυτής
περιστατικών, αλλά η διόρθωσή της χωρεί µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των
άρθρων 761 έως 775 ΚΠολ∆ ένδικα µέσα. Θεσπίζεται έτσι, σύµφωνα µε την έννοια,
τη φύση και τη λειτουργία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η δυνατότητα ανακλήσεως ή
µεταρρυθµίσεως των κατά τη διαδικασία αυτή εκδιδοµένων αποφάσεων, η οποία
αναγορεύεται στο θεµελιώδες δόγµα του κατ’ αρχήν µεταβλητού αυτών και της κατ’
εξαίρεσιν µόνον απαγορεύσεως µεταβολής τους, η δε αιτία που επιβάλλει τη
µεταβολή των πραγµάτων µπορεί να συνίσταται, επί διαρκούς ρυθµίσεως, στη µη
εκπλήρωση των όρων που τάχθηκαν µε αυτήν ώστε η ρύθµιση να µη δικαιολογείται
πλέον (βλ. Μπέη Πολ.∆. εκούσια δικαιοδοσία 1991, αρθρ. 758, σελ. 321 επ., Κ.
Γιαννούλη ανάκληση ή µεταρρύθµιση οριστ. αποφάσεως, εκδοθείσης κατά τη
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ∆ίκη 7.516 επ, ΑΠ 1133/1994 Ελ∆νη
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37.1069). Ως µεταβολή των συνθηκών κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως
νοείται η µεταγενέστερη επίκληση νέων πραγµατικών περιστατικών, τα οποία
ανατρέπουν ή διαφοροποιούν σηµαντικώς τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η
απόφαση, διότι ήδη διαφοροποιείται µε το ρυθµιστικό µέτρο, που διατάχθηκε η
εξυπηρέτηση είτε του συµφέροντος του αιτούντος, είτε του γενικότερου
συµφέροντος, ενώ είναι πρόδηλο ότι στην έννοια της εµφανίσεως νέων πραγµατικών
περιστατικών της µεταβολής των συνθηκών δεν συµπεριλαµβάνεται και η
διαφορετική στάθµιση ή αξιολόγηση εκ µέρους των ενδιαφεροµένων της
πραγµατικής καταστάσεως, βάσει της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της οποίας
ζητείται η ανάκληση, ενώ δεν αποκλείεται η επίκληση και γεγονότων, τα οποία
υπήρχαν κατά το χρόνο της πρώτης δίκης, πλην δεν προβλήθηκαν κατ’ αυτήν, χωρίς
να ενδιαφέρει η τυχόν υπαιτιότητα του αιτούντος στην έγκαιρη προβολή αυτών
(Μπέη, αι διαδικασίαι ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, ΙΙΙ, παρ.6 σελ. 540,
Φρέρης στη ∆ίκη 4, 189).
- Κατά την ίδια πιο πάνω διάταξη του άρθρου 758 ΚΠολ∆, η αίτηση ανάκλησης ή
µεταρρύθµισης υποβάλλεται µόνον από πρόσωπο, που απέκτησε στην αρχική δίκη
την ιδιότητα του διαδίκου και γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781,
αφού κληθούν υποχρεωτικά οι διάδικοι της αρχικής δίκης, καθώς επίσης και τα
πρόσωπα, τα οποία είχαν διορισθεί ή αντικατασταθεί ή παυθεί από την κρίσιµη
απόφαση (Μπέη, όπ.π αρθρ. 758 σελ. 325, Κ. Γιαννούλη, ΕφΑθ 9707/1999, Ελ∆νη
41.1398).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 321 επ., 741 - 781, 758, 761 - 775,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Επίδοση δικογράφου - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 124
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Επίδοση. Προθεσµία αναιρέσεως. Σηµείωση επίδοσης.
- Κατά το άρθρο 564 παρ.1 του ΚΠολ∆, η προθεσµία της αναιρέσεως αν ο
αναιρεσείων διαµένει στην Ελλάδα, είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοσή
της αποφάσεως. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, η οριζόµενη από αυτήν
προθεσµία αρχίζει από την εποµένη της επιδόσεως της αναιρεσιβαλλοµένης
αποφάσεως ηµέρα, καθόσον µε τη διάταξη του άρθρου αυτού καθορίζεται απλώς η
διάρκεια της προθεσµίας και το γεγονός που την κινεί, ενώ ο τρόπος υπολογισµού της
προθεσµίας ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρου 144 παρ.1 ΚΠολ∆ κατά την οποία
οι προθεσµίες που ορίζονται από το νόµο αρχίζουν από την εποµένη ηµέρα µετά την
επίδοση του σχετικού εγγράφου.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 577 παρ.1 και 2 του ιδίου Κώδικα, το δικαστήριο πρώτα
συζητεί για το παραδεκτό της αναιρέσεως και αν αυτή δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν
λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει
και αυτεπαγγέλτως. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι το εµπρόθεσµο
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της ασκήσεως αναιρέσεως, που αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της ο Άρειος
Πάγος το εξετάζει όχι µόνο κατ' ένσταση αλλά και αυτεπαγγέλτως, µε βάση τα
αποδεικτικά έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία (ΟλΑΠ 412/1981). Πάντως,
σύµφωνα µε το άρθρο 570 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν ο αναιρεσίβλητος προτείνει σχετική
ένσταση µε τις κατατιθέµενες είκοσι ηµέρες πριν από τη δικάσιµο προτάσεις, ο
Άρειος Πάγος οφείλει να τη λάβει υπόψη και ν' αποφανθεί σχετικώς.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 139 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα, "όποιος ενεργεί την
επίδοση σηµειώνει επάνω στο επιδιδόµενο έγγραφο την ηµέρα και την ώρα της
επίδοσης και υπογράφει. Η σηµείωση αυτή αποτελεί απόδειξη υπέρ εκείνου προς τον
οποίο έγινε η επίδοση. Αν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην έκθεση της επίδοσης και
στη σηµείωση υπερισχύει η έκθεση". Από τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της εν
λόγω παραγράφου, ερµηνευόµενη, σε συνδυασµό µε εκείνη του δεύτερου εδαφίου
της ίδιας παραγράφου και κατά τελολογική συστολή που υπαγορεύεται από το
γεγονός ότι τα έννοµα αποτελέσµατα για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
συναρτώνται προς τη γνώση του ακριβούς χρόνου της επίδοσης, την οποία εκείνος
προς τον οποίο γίνεται (η επίδοση) αντλεί επισήµως και ασφαλώς από την
επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή στο επιδιδόµενο έγγραφο, η ύπαρξη της
οποίας καθώς και το περιεχόµενό της εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο,
συνάγεται ότι σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ της ανωτέρω επισηµείωσης και της
έκθεσης του δικαστικού επιµελητή (αντίγραφο της οποίας δεν παραδίδεται στο λήπτη
του εγγράφου), η χρονολογία της έκθεσης επίδοσης υπερισχύει έναντι εκείνης της
επισηµείωσης, µόνο εφόσον ωφελεί αυτόν προς τον οποίο έγινε η επίδοση, ενώ στην
αντίθετη περίπτωση, ως βάση υπολογισµού της προθεσµίας πρέπει να λαµβάνεται η
χρονολογία της επισηµείωσης στο επιδιδόµενο έγγραφο, διότι µόνο έτσι
διασφαλίζεται πλήρως η δυνατότητα του λήπτη του εγγράφου να ασκήσει παραδεκτά
το υπό προθεσµία δικαίωµά του, το οποίο στην περίπτωση των ένδικων βοηθηµάτων
και µέσων, κατοχυρώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Συντάγµατος και
του άρθρου 6 παρ.1 εδάφ. α' της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, υπό το φως των οποίων πρέπει να ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται ο
οικείος δικονοµικός κανόνας. Τέλος, η άσκηση παραδεκτής αναίρεσης αποτελεί
προϋπόθεση του παραδεκτού των προσθέτων λόγων.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 139, 144, 564, 577,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση δικογράφου σε νοµικό πρόσωπο
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1244
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Επίδοση σε ανώνυµη εταιρεία. Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης
από δικαίωµα ή απαραδέκτου.
- Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 και 2 του κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί
Ανωνύµων Εταιριών" ρυθµίζονται τα θέµατα της οργανικής εκπροσώπησης του
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νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρίας. Ειδικότερα ορίζεται: "Η ανώνυµος
εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του ∆ιοικητικού αυτής
Συµβουλίου ενεργούντος συλλογικώς (παρ.1). Το καταστατικόν δύναται να ορίση ότι
και εν ή πλείονα µέλη του Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπώσι
την εταιρείαν εν γένει ή εις ορισµένου µόνον είδους πράξεις (παρ.2)". Από τις
διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 2 και 34§1β και 2β του ιδίου
Νόµου, καθώς και των άρθρων 126 παρ.1 στοιχ.δ' και 2, 127 παρ.1 και 139 παρ.1
στοιχ.δ' του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι, η επίδοση όλων των δικογράφων που αφορούν
ανώνυµη εταιρεία, πρέπει να γίνεται µε εγχείρηση αυτών, στον κατά το νόµο ή το
καταστατικό νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, το ονοµατεπώνυµο του οποίου πρέπει να
µνηµονεύεται στην, από το δικαστικό επιµελητή, συντασσόµενη έκθεση, όταν το
έγγραφο επιδόθηκε σ' αυτόν (ΟλΑΠ 5/2004). Αν υπάρχουν περισσότεροι νόµιµοι
αντιπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε ένα απ' αυτούς. Έτσι, αν το νοµικό πρόσωπο έχει
περισσότερους εκπροσώπους αρκεί η επίδοση σε ένα απ' αυτούς. Αυτό ισχύει όχι
µόνον όταν οι περισσότεροι εκπρόσωποι, σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό,
δρουν συλλογικά, αλλά και όταν ο καθένας απ' αυτούς έχει δικαίωµα για ανεξάρτητη
και αυτοτελή εκπροσώπηση. Ειδικώς επί ανώνυµης εταιρείας, της οποίας, σύµφωνα
µε την αναφερθείσα στην αρχή της παρούσας διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 κ.ν
2190/1920 νόµιµος εκπρόσωπος της είναι το ∆Σ που ενεργεί συλλογικά, εφόσον δεν
ορίσθηκε ότι ένα ή περισσότερα µέλη του συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται
να εκπροσωπούν την εταιρία γενικώς ή για ορισµένου µόνον είδους πράξεις, (άρθ. 18
παρ.1 και 21 παρ.2 του Β∆ 174/12/30.3.1963 "Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων
του Ν. 2190/1920"), η επίδοση µπορεί να γίνει, σε οποιοδήποτε µέλος του ∆Σ αυτής
(ΑΠ 1569/1992). Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 7α περ.γ και 7β παρ.15 και
7ε του ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, προκύπτει περαιτέρω ότι η δηµοσιότητα
στην οποία υποβάλλεται η πράξη διορισµού µελών ∆Σ ανώνυµης εταιρείας δεν έχει
συστατικό, αλλά βεβαιωτικό ή δηλωτικό χαρακτήρα, γι' αυτό αν η απόφαση δεν έχει
υποβληθεί στην προβλεπόµενη δηµοσιότητα δεν µπορεί να την επικαλεσθεί η
εταιρεία, ενώ αντίθετα µπορούν να την επικαλεσθούν κατ' αυτής οι τρίτοι. Αυτό
σηµαίνει ότι η πράξη διορισµού οργάνων διοικήσεως ολοκληρώνεται από τη λήψη
της σχετικής αποφάσεως από το αρµόδιο όργανο (Γενική Συνέλευση) και την
αποδοχή του διορισµού ή της εκλογής από τον διοριζόµενο η οποία µπορεί να είναι
και άτυπη (σιωπηρή), πλην όµως η µη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως πράξεων και στοιχείων, που αναφέρονται στο διορισµό των οργάνων
διοικήσεως, έχει ως αποτέλεσµα ότι η ανώνυµη εταιρεία δεν µπορεί να τα αντιτάξει
κατά τρίτων, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα εγνώριζαν (ΟλΑΠ 5/2004, ΑΠ
389/2010).
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο,
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή
απαράδεκτο.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 126, 127, 139, 559 αριθ. 14,
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 7α, 7β, 7ε, 18, 34,
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012.935, σχολιασµός Α. ∆. Μ. * Ελλ∆νη
2012.126
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση στο εξωτερικό
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1818
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Επίδοση στο εξωτερικό. Αλβανία. Απαράδεκτη συζήτηση.
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 134 παρ.1 και 3 ΚΠολ∆, αν το πρόσωπο στο οποίο
γίνεται η επίδοση διαµένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον
Εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη,
αυτός δε όταν παραλάβει το έγγραφο, οφείλει να το αποστείλει, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, στον υπουργό των εξωτερικών, ο οποίος έχει την υποχρέωση να το
διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίον γίνεται η επίδοση. Κατά δε διάταξη του
άρθρου 136 παρ.1 ΚΠολ∆, η επίδοση που γίνεται κατά την ανωτέρω διάταξη του
άρθρου 134 θεωρείται ότι συντελέστηκε µόλις παραδοθεί το έγγραφο στον αρµόδιο
εισαγγελέα, ανεξάρτητα από το χρόνο της αποστολής και της παραλαβής του από το
πρόσωπο για το οποίο προορίζεται. Οι πιο πάνω διατάξεις, µε τις οποίες καθιερώνεται
νόµιµη πλασµατική κλήτευση του διαδίκου, µε πραγµατική επίδοση του εγγράφου
στον εισαγγελέα, όταν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση έχει γνωστή
διεύθυνση στο εξωτερικό, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την κύρωσή της από 15
Νοεµβρίου 1965 ∆ιεθνούς Σύµβασης της Χάγης µε το Ν. 1334/1983. Η διεθνής αυτή
σύµβαση δεν καταργεί τις περί επιδόσεως διατάξεις του εσωτερικού δικαίου των
Χωρών που την υπέγραψαν, αλλά αποκλείει να θεωρηθεί η επίδοση πλασµατικώς
ολοκληρωθείσα µε την απλή παράδοση του επιδοτέου εισαγωγικού της δίκης ή άλλου
ισοδύναµου δικογράφου στον Εισαγγελέα, όπως ορίζει το άρθρο 136 παρ. 1 Κ.Πολ.∆.
δηλαδή ανεξάρτητα από το αν παραλήφθηκε από το πρόσωπο προς το οποίο
απευθύνεται, κατά τον οριζόµενο στο άρθρο 15 της συµβάσεως τρόπο. Και τούτο, για
να διασφαλίζεται η περιέλευση του εγγράφου στον παραλήπτη του και να
αποφεύγονται έτσι οι πλασµατικές επιδόσεις και η ερήµην του διαδίκου διεξαγωγή
της δίκης. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 της πιο πάνω ∆ιεθνούς
Σύµβασης, την οποία έχει επικυρώσει και η Αλβανία, µε έναρξη ισχύος γι' αυτήν από
την 1.7.2007, µε τη διατυπωθείσα επιφύλαξη εκ µέρους της Ελλάδος ως προς την
επικύρωση των εγγράφων καθόσον αφορά τη γνησιότητα της υπογραφής των
οργάνων του Κράτους της Αλβανίας που τα υπογράφουν σε σχέση µε την επίδοση,
σχετικά µε την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων
πράξεων που αφορούν αστικές και εµπορικές υποθέσεις και η οποία, σύµφωνα µε την
3/17.8.1983 ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τέθηκε σε ισχύ και ως προς
την Ελλάδα από 18.9.1983, η απόδειξη της επιδόσεως των διαβιβαζόµενων, για
σκοπό επίδοσης ή κοινοποίησης, στο εξωτερικό εγγράφων, πρέπει να προκύπτει είτε
από το χρονολογηµένο και δεόντως επικυρωµένο αποδεικτικό παραλαβής, από αυτόν
προς τον οποίον απευθύνεται, είτε µε πιστοποιητικό της αρχής του κράτους προς το
οποίο η αίτηση, που να εµφαίνει το γεγονός, τον τόπον και τη χρονολογία της
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επίδοσης, έτσι που να βεβαιώνεται, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, ότι αυτός προς τον
οποίο γίνεται η επίδοση ή η κοινοποίηση έλαβε γνώση του προς επίδοση εγγράφου
(ΑΠ 1342/2007).
- Η διάταξη του άρθρου 134 του Κ.Πολ.∆. εκτοπίζεται και από την µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Αλβανίας υπογραφείσα την 17-51993 Σύµβαση δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία
κυρώθηκε µε το Ν. 2311 της 16/19-6-1995 (ΦΕΚ τ. Α' 119/1995) και άρχισε να
ισχύει από 15-9-1995 (ΦΕΚ τ. Α' 194/1995), χωρίς η εφαρµογή της να αποκλείεται
από τη µεταγενέστερη ισχύ µεταξύ των µερών δηλαδή της Ελλάδας και της Αλβανίας
της Σύµβασης της Χάγης κατ' άρθρ. 25 της τελευταίας (ΟλΑΠ 22/2009 και ΑΠ
1840/2008). Ειδικότερα, το άρθρο 9 αυτής ορίζει, ότι "1. Η αρχή προς την οποία
απευθύνεται η αίτηση πραγµατοποιεί την επίδοση σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ισχύει στο Κράτος της, αν το προς επίδοση έγγραφο έχει συνταχθεί στην εθνική
γλώσσα ή συνοδεύεται από κυρωµένη µετάφραση σε αυτή τη γλώσσα ή στη γαλλική
γλώσσα". Περαιτέρω, το επόµενο άρθρο 10 µε τον τίτλο "απόδειξη της επιδόσεως"
αναφέρει, ότι "Η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση οφείλει να παράσχει
απόδειξη της επιδόσεως, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Κράτους της. Το έγγραφο
αυτό θα αναφέρει τον τόπο, την ηµεροµηνία της επιδόσεως και το όνοµα του
προσώπου στο οποίο παραδόθηκαν τα έγγραφα". Από τις ως άνω διατάξεις σαφώς
προκύπτει: 1) ότι η επίδοση πρέπει να αποδεικνύεται από τη βεβαίωση της Αρχής του
Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, που να εµφαίνει τον τρόπο, την
ηµεροµηνία της επιδόσεως και τα στοιχεία του παραλήπτη και 2) ότι µε τις διατάξεις
αυτές καθιερώνεται η αρχή της πραγµατικής περιελεύσεως του επιδοτέου εγγράφου
στον παραλήπτη, η οποία αποδεικνύεται κατά τον µνηµονευθέντα τρόπο, και,
εποµένως, δεν ισχύει κάθε άλλη αντίθετη ρύθµιση.
- Κατά τη διάταξη άρθρου 576 παρ. 2 του Κ.Πολ.∆. αν ο αντίδικος εκείνου που
επέσπευσε τη συζήτηση δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ή
εµφανιστεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος
εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο
απολειπόµενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν
όµως την επισπεύδει ο αντίδικος του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος ή ο µη
παριστάµενος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα.
Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε αλλά όχι νόµιµα και
εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Τέλος, αν
µετέχουν στη δίκη για την αναίρεση περισσότεροι και δεν κλητεύθηκε κάποιος από
αυτούς, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 ΚΠολ∆, η συζήτηση
κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 134, 136, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1487
Έτος: 2010
Περίληψη:
- Ανακοπή ερηµοδικίας. Ανωτέρα βία. Κήρυξη ή µη κήρυξη εξαιτίας αυτής
ακυρότητας ή απαραδέκτου.
- Kατά τη διάταξη του άρθρ.501 ΚΠολ∆, ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί
ερήµην (ανακοπή ερηµοδικίας) επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήµην δεν
κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα ή αν συντρέχει λόγος
ανώτερης βίας. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η άσκηση ανακοπής
ερηµοδικίας, όταν η ερηµοδικία του διαδίκου οφείλεται σε ανώτερη βία, επιτρέπεται
ακόµη και αν στην περίπτωση αυτή η κλήτευση του ερηµοδικασθέντος διαδίκου
υπήρξε νόµιµη και εµπρόθεσµη, αφού διαφορετικά ο αποκλεισµός της ανακοπής
ερηµοδικίας θα ισοδυναµούσε και στην περίπτωση αυτή µε στέρηση του δικαιώµατός
του για δικαστική ακρόαση (άρθρ. 110 παρ. 2 ΚΠολ∆) και θα υπήρχε συνεπώς
αντίθεση προς το άρθρ. 20 του ισχύοντος Συντάγµατος. Νοείται δε ως ανώτερη βία
κάθε γεγονός απρόβλεπτο στη συγκεκριµένη περίπτωση, το οποίο δεν αναµενόταν
και ούτε ήταν δυνατόν να αποτραπεί µε µέτρα µεγάλης σύνεσης συνετού ανθρώπου
(ΑΠ 533/1998, ΑΠ 141/2004), όπως είναι και η αιφνίδια ασθένεια του διαδίκου ή του
πληρεξούσιου δικηγόρου του, εφόσον συνέβαλε στην επέλευση της ερηµοδικίας (ΑΠ
42/2004). Ειδικότερα η αιφνίδια ασθένεια του πληρεξούσιου δικηγόρου αποτελεί
γεγονός ανώτερης βίας, αν εξαιτίας της αυτός δεν µπόρεσε να ενεργήσει δικαστική ή
εξώδικη πράξη ή να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ανάθεση σε άλλο
δικηγόρο, έστω και µη συνεργάτη του, της εκτέλεσής της , µε συνέπεια την επέλευση
της ερηµοδικίας του διαδίκου (ΑΠ 359/2003). Με την έννοια αυτή η ανώτερη βία,
εκδηλούµενη δηλαδή στο χώρο του δικονοµικού δικαίου, ταυτίζεται κατά τον πυρήνα
της µε την οµώνυµη έννοια του ουσιαστικού δικαίου, από την οποία διαφοροποιείται
µόνο κατά τις συνέπειες, αφού η δικονοµική ανώτερη βία οδηγεί σε επαναφορά των
πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση µε αντίστοιχη ανατροπή της κύρωσης που
προκάλεσε η παραβίαση συγκεκριµένου δικονοµικού βάρους, ενώ κατά το
ουσιαστικό δίκαιο η ανώτερη βία λειτουργεί ως λόγος απαλλαγής του οφειλέτη.
Εποµένως στο χώρο του δικονοµικού δικαίου, το οποίο δεν επιδιώκει να
εξισορροπήσει τα ιδιωτικά συµφέροντα των διαδίκων, αλλά το δηµόσιο συµφέρον
της απονοµής ουσιαστικής δικαιοσύνης µε ασφάλεια και βεβαιότητα ως προς τη
διαδικασία (ΑΠ 908/2006), συνιστά ανώτερη βία η κατάσταση αδυναµίας του
διαδίκου ή του πληρεξουσίου του να ανταποκριθούν σε δικονοµικό βάρος τους, παρά
την καταβολή προς τούτο από µέρους τους της οφειλόµενης εξιδιασµένης προσοχής
και επιµέλειας, µ' αποτέλεσµα η συναφής διαδικαστική πράξη τους να πάσχει
ακυρότητα ή απαράδεκτο, ως προς το οποίο η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας
ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο από τον αριθµό 14 άρθρ.559 ΚΠολ∆ (ΑΠ
1892/2006). Η συνδροµή, ωστόσο, αυτής καθαυτής της ανώτερης βίας, δηλαδή η
εξειδίκευση της αόριστης νοµικής έννοιας της ανώτερης βίας από το δικαστήριο της
ουσίας, ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο από τον αριθµό 1 του παραπάνω άρθρου
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(ΑΠ 490/2009), προκειµένου να διαπιστωθεί, αν τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας, επιτρέπουν ακολούθως το συµπέρασµά του να
θεωρηθεί, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ορισµένο γεγονός ως γεγονός
ανώτερης βίας στο πλαίσιο ορθής ή µη υπαγωγής των πραγµατικών περιστατικών
στην έννοια αυτή. Συνεπώς µε τους λόγους αντίστοιχα από τους αριθµούς 1 και 14
άρθρ. 559 ΚΠολ∆ , που λαµβάνονται συνδυαστικά, ελέγχεται αναιρετικά η κρίση του
δικαστηρίου της ουσίας ως προς την ύπαρξη αρχικά ανώτερης βίας και ακολούθως ως
προς την κήρυξη ή µη κήρυξη εξαιτίας αυτής ακυρότητας ή απαραδέκτου (ΑΠ
908/2006). Έτσι η απόρριψη της ανακοπής ερηµοδικίας, µολονότι συνέτρεχαν οι
προϋποθέσεις για την παραδοχή της που τάσσονται από το άρθρ. 501 ΚΠολ∆,
συνιστά µεν σφάλµα υπό την έννοια της παράλειψης του δικαστηρίου να κρίνει
άκυρη την προηγηθείσα ερηµοδικία του διαδίκου και συνεπώς θεµελιώνεται ο λόγος
αναίρεσης από τον αριθµό 14 άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ΚΠολ∆ (ΑΠ 533/1998, ΑΠ
904/2002),όµως προηγουµένως η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή ή µη λόγου
ανώτερης βίας, εφόσον σ' αυτή στηρίζεται η ανακοπή ερηµοδικίας, ελέγχεται
αναιρετικά µε το λόγο από τον αριθµό 1 του ίδιου άρθρου (ΑΠ 141/2004).
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 110, 501, 559 αριθ. 14,
∆ηµοσίευση: INLAW 2010
Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 57
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Παραίτηση από το δικαίωµα ασκήσεως ή από το ασκηθέν ένδικο µέσο της
ανακοπής ερηµοδικίας. Παραπέµπει στην Τακτική Ολοµέλεια του παρόντος
∆ικαστηρίου το ζήτηµα του παραδεκτού της ασκηθείσας από 10/1/2011 αιτήσεως
αναιρέσεως.
- Η παραίτηση από το δικαίωµα ασκήσεως ή από το ασκηθέν ένδικο µέσο της
ανακοπής ερηµοδικίας, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 295, 297 και
299 ΚΠολ∆. µπορεί να γίνει και µε το επιδιδόµενο στον αντίδικο του παραιτούµενου
δικόγραφο της αναιρέσεως (ΟλΑΠ 9/2006). Η παραίτηση τόσο από την ασκηθείσα
ανακοπή ερηµοδικίας, όσο από το δικαίωµα ασκήσεως ανακοπής ερηµοδικίας, πρέπει
να γίνεται ρητά και όχι σιωπηρά, συναγόµενη από µόνο το γεγονός ότι ασκήθηκε
αναίρεση και τούτο για την αποτροπή της δυνατότητας ασκήσεως από τον
ερηµοδικασθέντα διάδικο, εντός της δεκαπενθήµερης ως άνω προθεσµίας προς
άσκηση ανακοπής, αρχικά ( χρονικά προγενέστερα ) ανακοπής ερηµοδικίας και στη
συνέχεια (χρονικά µεταγενέστερα) αιτήσεως αναιρέσεως, κατά της ερήµην αυτού
εκδοθείσας εφετειακής αποφάσεως και του κινδύνου εκδόσεως αντιφατικών
αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή η παραίτηση από την ασκηθείσα ανακοπή
ερηµοδικίας γίνεται µόνο µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούµενου (άρθρο 297 ΚΠολ∆) και
ως εκ τούτου δεν επάγεται έννοµα αποτελέσµατα, η εκ των υστέρων έγκριση της
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ασκηθείσας αναιρέσεως µε τη χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας στον
παριστάµενο κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως πληρεξούσιο δικηγόρο του
αναιρεσείοντος, µε την οποία εγκρίνονται όλες οι προηγηθείσες της συζητήσεως της
αναιρέσεως πράξεις. Η απόδειξη της τελεσιδικίας της προσβαλλόµενης µε αναίρεση
αποφάσεως γίνεται µε την προσκοµιδή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως ή µε τη
βεβαίωση του δικαστικού επιµελητή στο δικόγραφο που επιδόθηκε σε συνδυασµό µε
τη βεβαίωση της γραµµατείας του δικαστηρίου ότι δεν ασκήθηκε ένδικο µέσο ή από
το δικόγραφο της αναιρέσεως µε το οποίο γίνεται παραίτηση από την ασκηθείσα
ανακοπή ερηµοδικίας ή από το δικαίωµα προς άσκηση αυτής. Αν δεν αποδεικνύεται η
τελεσιδικία µε την προσκοµιδή των εγγράφων αυτών η αίτηση αναιρέσεως
απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 321, 495, 553,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Κατάσχεση - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών
Αριθµός απόφασης: 1874
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. ανακοπή. Η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 632
ΚΠολ∆ δεν αποκλείει την άσκηση, µετά από την έναρξη της εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη και ανακοπής (αντιρρήσεων) του άρθρου 933 ΚΠολ∆. Περιεχόµενο
επιταγής προς εκτέλεση. Χρόνος καταβολής µισθώµατος. ∆ήλη µέρα. Καταχρηστική
αναγκαστική εκτέλεση. Εγγύηση στη µισθωτική σύµβαση. Η εγγύηση δεν
συµψηφίζεται µε οφειλόµενα µισθώµατα.
- Από το συνδυασµό των άρθρων 933 παρ. 1, 934 παρ. παρ. 1-2, 982 παρ. 1, 983 παρ.
παρ. 1-2, 984 έως 990 του ΚΠολ∆, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η κατάσχεση «εις
χείρας» τρίτου εντοπίζεται σε µία και µόνη διαδικαστική πράξη, δηλαδή στην
επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον τρίτο. Από και µε την επίδοση αυτή
ολοκληρώνεται η κατάσχεση και παράγει τις έννοµες συνέπειες της. Χωρίς την
επίδοση αυτή η επιχειρηθείσα µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατάσχεση είναι
ανυπόστατη, τούτου λαµβανοµένου υπόψη και αυτεπαγγέλτως, χωρίς ανάγκη
δικαστικής προσβολής (ΕφΑθ 5494/2008 ΕΠολ∆ 2010, 538, ΕφΑθ 1582/2006 αδηµ,
στο νοµικό τύπο, I. Μπρίνια «Αναγκαστική Εκτέλεσις», άρθρο 983, παρ. 448β' , σελ.
1323, Πελαγία Γέσιου - Φαλτσή, ∆ίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Ειδικό
Μέρος, σελ. 752 επ.). Εποµένως, χρόνος επιβολής της κατασχέσεως είναι η επίδοση
του κατασχετηρίου εγγράφου προς τον τρίτο, η οποία µπορεί να γίνει οποτεδήποτε
τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 122 επ. του ιδίου κώδικα (Ι. Μπρίνια ο.π.
σελ. 1325 και παρ. 449α' σελ. 1327). Με αφετηρία την επίδοση αυτή υπολογίζεται η
8ήµερη προθεσµία του άρθρου 983 παρ. 2 του ιδίου κώδικα για την επίδοση του
κατασχετηρίου και προς τον καθ" ου η εκτέλεση οφειλέτη του επισπεύδοντος, όµως
τήρηση ανάλογης προθεσµίας δεν απαιτείται εάν η επίδοση προς τον καθ΄ ου η
εκτέλεση έχει προηγηθεί εκείνης προς τον τρίτο (ΕφΑθ 5494/2008 ο.α., ΕφΑθ
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1582/2006 και τον ίδιο ο.π. σελ. 1327). Η παράλειψη της επιδόσεως προς τον καθ΄ ου
η εκτέλεση επιφέρει όχι ανυπόστατο αλλά ακυρότητα της κατασχέσεως,
κηρυσσοµένη δια δικαστικής αποφάσεως κατόπιν ανακοπής εκ ίου άρθρου 933
ΚΠολ∆ (ΕφΑθ 5494/2008 ο.α., ΕφΑθ 1582/2006 και τον ίδιο ο.π. παρ. 448β΄ σελ.
1323-1324). Έτσι, επί κατασχέσεως εις χείρας τρίτου, για την έγκυρη ολοκλήρωση
της απαιτείται, κατά το όρθρο 983 παρ. 1, 2 ΚΠολ∆, η επίδοση του κατασχετηρίου
εγγράφου στον τρίτο και τον καθ΄ ού η εκτέλεση, η τελευταία από τις οποίες αποτελεί
και την αφετηρία της οριζόµενης στο άρθρο 934 παρ. 1α ΚΠολ∆ δεκαπενθήµερης
προθεσµίας. Κατά συνέπεια, η επιβολή της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου µε τον
ανωτέρω τρόπο αποτελεί την πρώτη µετά την επιταγή πράξη της κυρίας διαδικασίας
της εκτελέσεως και εποµένως από αυτήν αρχίζει η 15ήµερη προθεσµία προς άσκηση
ανακοπής κατά του εκτελεστού τίτλου και των πράξεων της προδικασίας κατά το
άρθρο 934 παρ. Ια΄ του ΚΠολ∆ (ΑΠ 1183/2009, ΕφΑθ 5494/2008 ο.α.). Η τελείωση,
όµως, της κατασχέσεως µε τον ανωτέρω τρόπο δεν σηµαίνει και περαίωση της
διαδικασίας της εκτελέσεως, η οποία συνεχίζεται είτε δια της θετικής δηλώσεως του
τρίτου και ακολούθως δια της κατά το άρθρο 989 ΚΠολ∆ εκτελέσεως της δηλώσεως
αυτής, είτε δια της κατά το άρθρο 986 του ιδίου κώδικα ανακοπής του κατασχόντος
κατά ι ης τυχόν αρνητικής δηλώσεως του τρίτου (ρητής ή πλασµατικής) και της
αγωγής αποζηµιώσεως. Το πέρας δε της αναγκαστικής εκτελέσεως εξαρτάται από την
περαιτέρω πορεία της διαδικασίας, ώστε αν επακολουθήσει εκτέλεση της
καταφατικής δηλώσεως του τρίτου, τελευταία πράξη της εκτελέσεως αποτελεί ο
πλειστηριασµός, (κατά του τρίτου), ενώ επί αρνητικής δηλώσεως και ανακοπής κατ΄
αυτής, η διαδικασία περατώνεται ανάλογα. Εποµένως, η ανακοπή κατά την παρ, Ιβ΄
πλέον του άρθρου 934 του ΚΠολ∆, που αφορά την απαίτηση καθώς και τις πράξεις
εκτελέσεως από την πρώτη µειά την επιταγή πράξη, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής,
(δηλαδή εκείνη της επιβολής της κατασχέσεως µε την επίδοση του κατασχετηρίου
στον τρίτο), µέχρι την τελευταία πράξη της εκτελέσεως, µπορεί να ασκηθεί µέχρι και
την έναρξη της τελευταίας αυτής πράξης, η οποία ποικίλει κατά τις περιστάσεις
(ΕφΑθ 5494/2008 ο.α., ΕφΑθ 3888/2007 ΕΦΑ∆ 2008.827).
- Η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολ∆ δεν αποκλείει την άσκηση, µετά
από την έναρξη της εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και ανακοπής (αντιρρήσεων) του
άρθρου 933 ΚΠολ∆ εναντίον των πράξεων εκτέλεσης, ακόµη και όταν η τελευταία
βασίζεται στους ίδιους λόγους που προβλήθηκαν ήδη µε την κατ" άρθρο 632 ΚΠολ∆
ανακοπή. Το έννοµο συµφέρον του ανακόπτοντος θεµελιώνεται επαρκώς στην
ανάγκη τήρησης των προθεσµιών του άρθρου 934 ΚΠολ∆, αλλά και στο δεδοµένο
ότι η ακύρωση της ανακοπτόµενης πράξης εκτέλεσης µόνο µε την ανακοπή του
άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να επιτευχθεί (ΕφΑθ 7369/2004 ΝοΒ 2005, 1447, ΕφΑθ
2631/1992 Ελ∆νη 1994, 449). Επιπλέον, δεν αποκλείεται η παράλληλη επίκληση των
ίδιων λόγων και ως αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης, ούτε προκύπτει κάτι αντίθετο
από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 269 και 935 ΚΠολ∆, γιατί οι διατάξεις
αυτές αφορούν µόνο τη σχέση µεταξύ διαδοχικών ανακοπών του άρθρου 933 ΚΠολ∆.
Όταν ο ανακόπτων ασκεί ταυτόχρονα για τους ίδιους λόγος και ανακοπή του άρθρου
933, ζήτηµα εκκρεµοδικίας δεν τίθεται, γιατί τα αντικείµενα των δύο δικών δεν
συµπίπτουν, λόγω της διαφοράς των αιτηµάτων των δύο ανακοπών δεδοµένου ότι η
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δίκη που ανοίγεται µε την κατά το άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολ∆ ανακοπή αντικείµενο
και αίτηµα έχει την ακύρωση της διαταγής πληρωµής, ενώ η κατά το άρθρο 933
ΚΠολ∆ ανακοπή και όταν ακόµη αφορά την απαίτηση, αντικείµενο και αίτηµα έχει
την ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης, άρα δεν πρόκειται για την "ίδια επίδικη
διαφορά", όπως αξιώνει το άρθρο 222 ΚΠολ∆. ∆εν αρκεί δε ότι και µε τις δύο αυτές
ανακοπές όταν στηρίζονται στον ίδιο λόγο, το δικαστήριο καλείται να διαγνώσει το
αυτό ζήτηµα, αφού, ενόψει της διαφοροποίησης του αντικειµένου της κάθε δίκης, το
ζήτηµα αυτό ανακύπτει ως απλώς προδικαστικό και δεν δηµιουργεί ταυτότητα
διαφοράς (ΑΠ 749/1995 ∆ΕΕ 1995, 974). Εποµένως, το δικαστήριο έχει µεν τη
δυνατότητα να αναβάλει τη συζήτηση, κατά το άρθρο 249 ΚΠολ∆ για την αποφυγή
έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, δεν υποχρεούται, όµως, να αναστείλει την
εκδίκαση της δεύτερης ανακοπής κατά το άρθρο 222 παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΑΠ 749/1995
ο.α., ΕφΘεσ 63/1997 Αρµεν. 1999, 250, Κονδύλη, Το δεδικασµένο, παρ. 14 σελ.
162). Κατά µια άποψη, την οποία υιοθετεί και το ∆ικαστήριο αυτό, η ταυτότητα των
προβαλλόµενων λόγων καθιστά σκόπιµη την εφαρµογή του άρθρου 249 ΚΠολ∆ για
την αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων (ΕφΘεσ 63/1997 ο.α., Εφ∆ωδ 9/1999
Αρµ 2002.894, Κονδύλη, Το δεδικασµένο, α' έκδοση παρ. 14 β' έκδοση παρ. 14, σελ.
256 σελ. 162).
- Από το άρθρο 924 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η επιταγή, µε την οποία αρχίζει η
αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει, σύντοµη µνεία του ποσού που οφείλεται,
χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται, το ιστορικό κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα, αρκεί
να προκύπτει από την επιταγή η αιτία της απαίτησης, η οποία κατ΄ αρχήν θα
προκύπτει από το αντίγραφο του τίτλου, κάτω από το οποίο γράφεται η επιταγή,
καθώς και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εφόσον έχει γίνει ο
διαχωρισµός αυτός, η επιταγή παρουσιάζει πληρότητα και απόκειται στον οφειλέτη
να ισχυρισθεί και να αποδείξει την απόσβεση της απαίτησης ή την ανακρίβεια των
κονδυλίων ή τον εσφαλµένο υπολογισµό ή το παράνοµο των τόκων. Επίσης, ούτε ο
τρόπος υπολογισµού των οφειλοµένων τόκων, αλλά ούτε και το ποσό αυτών
χρειάζεται να αναφέρεται στην επιταγή, αφού το µεν ποσοστό του τόκου ορίζεται από
τον νόµο, το δε ποσό των τόκων που θα καταβληθεί, µπορεί να βρεθεί µε απλό
µαθηµατικό υπολογισµό, βάσει του ποσοστού αυτού και του χρονικού διαστήµατος
που θα έχει παρέλθει µέχρι της ηµεροµηνίας εξόφλησης της επιταγής. Αν η επιταγή
δεν περιέχει τα ως άνω στοιχεία, επέρχεται ακυρότητα που κηρύσσεται από το
δικαστήριο, εφόσον κατά την κρίση του προκαλείται από την αοριστία της επιταγής
στον οφειλέτη δικονοµική βλάβη που δεν µπορεί να επανορθωθεί µε άλλο τρόπο
παρά µε την κήρυξη της ακυρότητας (AΠ 474/1999 Ελ∆νη 41, 80, ΑΠ 194/1995
Ελ∆νη 37, 101, ΑΠ 72/1995 Ελ∆νη 1995, 101, ΑΠ 1303/1988 ΕΕΝ 1989, 660, ΕφΑθ
2838/2002 Ελ∆νη 43, 1460, ΕφΑθ 3009/2001 Ελ∆νη 42, 1372. ΕφΑθ 2535/1998
Ελ∆νη 40, 384).
- Ως χρόνος καταβολής του µισθώµατος συνήθως συµφωνείται και ορίζεται δήλη
ηµέρα (άρθρο 341 ΑΚ). Αν οι συµβαλλόµενοι παρέλειψαν να συµφωνήσουν για το
χρόνο καταβολής ο νόµος ορίζει (άρθρο 595 εδ.α Α Κ) ότι τo µίσθωµα καταβάλλεται
τη συνηθισµένη προθεσµία στον τόπο εκπλήρωσης. Τέλος, εάν δεν υπάρχει ούτε
συµφωνηµένη ούτε συνηθισµένη ηµέρα πληρωµής το µίσθωµα πληρώνεται µετά τη
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χρήση και ειδικότερα αν µεν έχουν ορισθεί µικρότερα χρονικά λ.χ. µήνας, τρίµηνο
κλπ κατά τη λήξη τους (τελευταία ηµέρα του µήνα, τριµήνου κλπ) αλλιώς κατά τη
λήξη της µίσθωσης (ΑΚ 595 εδ. β) οπότε πάλι η ηµέρα πληρωµής είναι δήλη (Χ.
Παπαδάκης Αγωγές Αποδόσεως Μισθίου, Τόµος πρώτος, έκδ. τρίτη, παρ. 1069 επ. µε
εκεί παραποµπές σε νοµολογία).
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 του ΚΠολ∆,
20 παρ. 1, 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, συνάγεται ότι άσκηση ουσιαστικού
δικαιώµατος, που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής
εκτελέσεως πραγµάτωση της απαίτησης του δανειστή. Εποµένως, λόγο της ανακοπής
του άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της
επισπευδοµένης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και η εντεύθεν ακυρότητα
της εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια της καλής πίστεως ή των χρηστών ηθών ή του
κοινωνικού ή οικονοµικού άκοπου του δικαιώµατος, που θέτει η διάταξη του άρθρου
281 ΑΚ. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, 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 περιστατικό, 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
33/2005, ΟλΑΠ 7/2002, ΟλΑΠ 8/2001, ΟλΑΠ 19/1998, ΟλΑΠ 17/1995). Απαιτείται
δηλαδή, για να χαρακτηριστεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος να έχει
δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση και
µε εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγου, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν
πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµα του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου
και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για
τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη
συµπεριφορά του δικαιούχου, το ζήτηµα δε αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η
άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιµετωπίζεται
και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να επέλθουν εις βάρος του
δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποιήσεως του δικαιώµατός του (ΑΠ
312/2002 Ελ∆νη 44, 143, ΕφΑθ 3861/2008 ΕΦΑ∆ 2009, 110, ΕφΚερκ 24/2002
ΕΤρΑξΧρ∆ 2003, 966). Αν µεν η αντίθεση στα όρια που θέτει η διάταξη του άρθρου
281 ΑΚ αναφέρεται στην εγκυρότητα του ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά
ουσιαστικό ελάττωµα του, µε την επιδίωξη εκτελέσεως δια τίτλου τυπικώς µεν
έγκυρου, ο οποίος, όµως, επιτεύχθηκε αντιθέτως προς το άρθρο 281 ΑΚ, ο δε
σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται µέσα στην προθεσµία του άρθρου
934 παρ. Ια του ΚΠολ∆. Αν η αντίθεση στα κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ αφορά
στην απαίτηση ή στη διαδικασία της εκτελέσεως, ο λόγος της ανακοπής πρέπει να
προβάλλεται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 934 παρ.1β' του ΚΠολ∆, δηλαδή ως
την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτελέσεως, η οποία, προκειµένου περί
ικανοποιήσεως χρηµατικών απαιτήσεων, είναι, κατά το άρθρο 934 παρ. 2 ΚΠολ∆, η
σύνταξη της εκθέσεως πλειστηριασµού και κατακυρώσεως (ΟλΑΠ 12/2009 ΑρχΝ

[125]

2009, 708, ΟλΑΠ 49/2005 Ελ∆νη 2006, 80, ΑΠ 340/2006, ΑΠ 95/2006 Ελ∆νη 2006,
475, ΑΠ 1 107/2004 Ελ∆νη 46, 108, ΑΠ 916/2004, ΑΠ 889/2003 Ελ∆νη 45,126, ΑΠ
69/2001 Ελ∆νη 42, 916, ΑΠ 370/2001. ΝοΒ 50.345, ΕφΘεσ 587/2009 ΕΦΑ∆
2009.1003).
- Κατά την κατάρτιση της µισθωτικής σύµβασης ακινήτου, έχει επικρατήσει στη
συναλλακτική πρακτική να δίδεται από το µισθωτή στον εκµισθωτή ορισµένο ποσό
(εγγυοδοσία), είναι δε δυνατό να δοθεί για εξασφάλιση του µισθώµατος ή ως
αρραβώνας (επιβεβαιωτικός ή για κάλυψη ζηµιάς από την µη εκπλήρωση της
σύµβασης), είτε ως ποινική ρήτρα είτε ως συµβατική εγγυοδοσία. Συνήθως δίνεται ως
εγγυοδοσία και αποτελεί ειδικότερα προκαταβολή (άρθρο 416 Α Κ) του ίδιου του
(ενδεχόµενου) οφειλέτη µισθωτή έναντι µελλοντικού χρέους του, που θα παραµείνει
τυχόν ανεξόφλητο, οπότε και θα καταλογιστεί σ' αυτό το ποσό της εγγυοδοσίας (ΑΠ
236/2010 Αρµ 2010, 1841, AΠ 1473/2004 Ελ∆νη 46, 811, ΕφΑθ 1791/2000, Ελ∆νη
41, 837). Η εγγύηση ως προς τη λειτουργία και την τύχη της διέπεται από την
ειδικότερη συµφωνία των συµβαλλοµένων (άρθρο 361 ΑΚ) και επιστρέφεται µόνο
µετά τη λήξη της µίσθωσης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του µισθωτή
έναντι ιο υ εκµισθωτή (ΑΠ 394/2007 Ελ∆νη 49, 1059, ΑΠ 1473/2004 Ελ∆νη 46, 811,
ΕφΑθ 6329/2003 Ελ∆νη 45, 582). Εξάλλου, η αξίωση για απόδοση της εγγύησης
προβάλλεται νόµιµα προς συµψηφισµό, µετά τη λήξη της µίσθωσης, ακόµα και αν
συµφωνήθηκε το αντίθετο, ιδίως όταν µε την αγωγή του εκµισθωτή προβάλλονται
αξιώσεις τόσο για τα µισθώµατα (και την αποζηµίωση χρήσης) όσο και για φθορές
στο µίσθιο, οπότε και κατάγονται όλες οι ενδεχόµενες αξιώσεις από τη λήξη της
µίσθωσης προς διάγνωση στο ίδιο ∆ικαστήριο (ΕφΘεσ 1065/2008, δηµ. Νόµος,
ΕφΑθ 1217/2004, δηµ. Νόµος, ΕφΑθ 7663/2000 Ελ∆νη 43, 1488). Ο όρος περί µη
συµψηφισµού του ποσού της εγγύησης σε µισθώµατα έχει την έννοια ότι ο µισθωτής
δεν δικαιούται να αντιτάξει ως ανταπαίτηση το ποσό της εγγυοδοσίας όσο διαρκεί η
µίσθωση, γιατί διαρκούσης της σύµβασης η ανταπάντηση αυτή του µισθωτή δεν είναι
ληξιπρόθεσµη. Μετά, όµως, τη λήξη της σύµβασης το ποσό της εγγυοδοσίας
καταλογίζεται στις τυχόν ανεξόφλητες οφειλές του µισθωτή, έστω και από τα
µισθώµατα. Εκ του λόγου αυτού πρόκειται για απόσβεση της απαίτησης του
εκµισθωτή µε καταλογισµό (προκαταβολή έναντι), και δεν υπάρχει πεδίο λειτουργίας
της παραγρ. 2 του άρθρου 450 Α.Κ, κατά την οποία δεν επιτρέπεται συµψηφισµός αν
ο οφειλέτης παραιτήθηκε προκαταβολικά από αυτόν (Στ.Ματθίας, παρατηρήσεις
κάτω από την ΑΠ 464/1994, Ελ∆νη 36, 825, Εφ∆ωδ 218/2005 δηµ. ΝΟΜΟΣ). Τέλος,
στην αγωγή ή ανταγωγή µε την οποία ζητείται η επιστροφή της πιο πάνω
"εγγυήσεως" ή στην ένσταση συµψηφισµού, για να είναι ορισµένο το σχετικό αίτηµα
πρέπει να εκτίθεται ο λόγος για τον οποίο συµφωνήθηκε και δόθηκε η "εγγύηση"
καθώς και η αιτία για την οποία υπάρχει υποχρέωση επιστροφής της (ΕφΑθ
5445/2006 Ε∆ικΠολ 2006, ΕφΑθ 1791/2000, ό.π. ΕφΑθ 462/1996 Ελ∆νη 38, 1902).
∆ιατάξεις:
ΑΚ: 281, 341, 416, 450, 595,
ΚΠολ∆: 122 επ., 222, 269, 591, 632, 643, 924, 933, 934, 935, 937, 982, 983, 984,
986, 990,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Κατάσχεση - Κατάσχεση περιουσίας ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Αριθµός απόφασης: 12462
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτης. Κατάσχεση περιουσία ΟΤΑ.
Ακατάσχετα.
- H κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ως τρίτης έχει ρυθµισθεί ειδικότερα µε τα άρθρα
87-94 Ν∆ της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί
ανωνύµων εταιριών», του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε µε το άρθρο 52 αρ. 3
ΕισΝΚΠολ∆. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται οι γενικές ρυθµίσεις των άρθρων 982
επ., που ισχύουν άµεσα, όπου υπάρχουν κενά, σύµφωνα µε τα άρθρα 42 παρ. 3 και 53
παρ. 2 Ν∆ 1923. Όταν υποβάλλεται καταφατική δήλωση, η τράπεζα αποκτά, δυνάµει
του άρθρου 87 παρ. 1 του Ν∆ του 1923, το δικαίωµα είτε να καταθέσει τα
κατασχεθέντα δικαστικώς (πρβλ και άρθρο 988 παρ. 1), απαλλασσόµενη κατ΄ αυτόν
τον τρόπο από κάθε ευθύνη και έναντι του κατασχόντος και έναντι του δικαιούχου,
είτε να ζητήσει από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών την άρση της κατασχέσεως, µε ή και
χωρίς εγγύηση. Η ανάληψη από τον κατασχόντα του ποσού που κατασχέθηκε γίνεται
κατά το άρθρο 88 του ν.δ µόνο µε άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών. Οι διατάξεις
των άρθρων 87 και 88 του πιο πάνω Ν∆ έχουν διατηρηθεί σε ισχύ και δεν
καταργήθηκαν µε την εισαγωγή του ΚΠολ∆ που είναι νεώτερο νοµοθέτηµα, διότι οι
γενικές διατάξεις του ΚΠολ∆ δεν µπορούν να καταργήσουν τις ειδικές του Ν∆. Όπου
αυτό έχει συµβεί, ορίζεται ρητά είτε στον ΚΠολ∆, είτε στον ΕισΝΚΠολ∆. Η διάταξη
του άρθρου 88 του πιο πάνω Ν∆ δεν προσκρούει στο Σύνταγµα (αρχή της ισότητας),
εφόσον δεν εισάγει ανεπίτρεπτη διάκριση υπέρ της καθ` ης Τράπεζας, καθόσον
επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την αρχή της ισότητας, αρκεί να µη υπερβαίνουν
ορισµένα ακραία όρια σε κάθε περίπτωση, αλλά και να δικαιολογούνται από ειδικούς
λόγους όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση από λόγους προστασίας της καθ` ης, που
εξακολουθεί να είναι κρατική επιχείρηση. Η διάταξη του ανωτέρω άρθρου 88 δεν
θεσπίζει ανεπίτρεπτο εµπόδιο εκτελέσεως τελεσίδικης αποφάσεως και δεν είναι
αντίθετη µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 και του άρθρου 14 παρ. 1 του διεθνούς
συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που υιοθετήθηκε µε απόφαση της
γενικής συνελεύσεως των Ηνωµένων Εθνών στην Νέα Υόρκη την 16η ∆εκεµβρίου
1996 και ακυρώθηκε µε το άρθρο 1 ν. 2462/1997, σε συνδυασµό µε την διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
καθόσον δεν αποκλείει την εφαρµογή όλων αυτών των εγγυήσεων που προβλέπει η
διάταξη αυτή των αρχών της δίκαιης δίκης, της δηµοσιότητας, και ιδίως της λογικής
διάρκειας της δίκης και την περιουσιακή διαφάνεια του οφειλέτη, ώστε να µπορεί να
είναι εφικτή η αναγκαία πληροφόρηση του δανειστή, µε σεβασµό των δικαιωµάτων
του οφειλέτη σε ό,τι αφορά τα λεγόµενα προσωπικά δεδοµένα.
Τέλος δεν αντίκειται στη νέα διάταξη 94 παρ. 4 του Συντάγµατος, που κατοχυρώνει
ρητά το δικαίωµα στην εκτέλεση των αποφάσεων, καθόσον δεν έχει εκδοθεί ακόµη ο
σχετικός νόµος που θα ορίζει τις λεπτοµέρειες.
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- Στο άρθρο 3 παρ. 2 του ΕισΝΚΠολ∆, ορίζεται ότι: «2. Στις περιπτώσεις που
διατάξεις του ΑΚ ή άλλου νόµου παραπέµπουν στην αρµοδιότητα και στην επ΄
αναφορά διαδικασία γενικά του Προέδρου Πρωτοδικών από την εισαγωγή του
ΚΠολ∆, είναι αρµόδιο το Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία
των άρθρων 686 επ. του ΚΠολ∆, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά».
- Η περιουσία των Ο.Τ.Α. διακρίνεται: α) στα πράγµατα (ενσώµατα αντικείµενα), που
έχουν ως προορισµό να εξυπηρετούν µε τη χρήση τους δηµοτικούς ή κοινοτικούς
σκοπούς και β) στην ιδιωτική περιουσία, η οποία περιλαµβάνει τα περιουσιακά
στοιχεία, που έµµεσα µόνο, µε την αξία ή τις προσόδους τους, παρέχουν στους
Ο.Τ.Α. οικονοµικά µέσα για την αντιµετώπιση των αναγκών τους και τη λειτουργία
τους. Η «ιδιωτική περιουσία» των Ο.Τ.Α. υπόκειται στους κανόνες του ιδιωτικού
δικαίου και είναι υπέγγυα στους δανειστές των Ο.Τ.Α. Αντίθετα, τα πράγµατα που
ανήκουν στη «δηµόσια περιουσία» είναι εκτός συναλλαγής και δεν µπορούν να
υποθηκευτούν ή ενεχυριασθούν ή κατασχεθούν από τους δανειστές. Στην «ιδιωτική
περιουσία» των Ο.Τ.Α. περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις, άσχετα από την αιτία
γέννησής τους, είτε, δηλαδή, ανάγεται στο ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο δίκαιο. Τα
χρηµατικά ποσά (έσοδα) από τις απαιτήσεις αυτές εγγράφονται στον προϋπολογισµό
των Ο.Τ.Α., οι οποίοι και έχουν την ευχέρεια να τα αυξάνουν µονοµερώς,
προκειµένου να επαρκούν για τις χρηµατικές ανάγκες τους. Αυτή είναι και η βασική
διαφορά από τη «δηµόσια περιουσία», διότι τα πράγµατα που περιλαµβάνονται σ΄
αυτήν είναι ατοµικώς προσδιορισµένα, εξυπηρετούν τον δηµοτικό ή κοινοτικό σκοπό
µε τη «χρήση» τους και δεν είναι δεκτικά µονοµερούς επαύξησης. Τυχόν αποστέρηση
των Ο.Τ.Α. από τη δυνατότητα χρήσης των πραγµάτων που απαρτίζουν τη δηµόσια
περιουσία τους θα διατάρασσε την οµαλή λειτουργία της δηµοτικής ή κοινοτικής
υπηρεσίας και γι΄ αυτό το λόγο ο νόµος κατέστησε τα πράγµατα αυτά «εκτός
συναλλαγής», µε συνέπεια να απαγορεύεται, εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς τους, η
αναγκαστική κατάσχεσή τους. ∆εν συντρέχουν, όµως, οι λόγοι αυτοί, ώστε να
χωρήσει αναλογική εφαρµογή του άρθρου 966 του ΑΚ στις απαιτήσεις των Ο.Τ.Α.,
έστω και αν αυτές προέρχονται από φόρους ή τέλη, διότι δεν πρόκειται για ορισµένα
ατοµικώς προσδιορισµένα «πράγµατα», αλλά για έσοδα, τα οποία περιέρχονται στους
Ο.Τ.Α. αορίστως, χωρίς αντιστοιχία συγκεκριµένων εσόδων προς συγκεκριµένες
δαπάνες, υπέρ των εν γένει σκοπών των Ο.Τ.Α., µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται
και η εξόφληση των προς τρίτων οφειλών των Ο.Τ.Α. από οποιανδήποτε αιτία.
Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 21 και 22 του από 249/20-10-1958 Β∆ «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον Νόµου των ισχυουσών
διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 237 του Ν.
3463/2006, προκύπτει ότι ακατάσχετα είναι τα έσοδα των Ο.Τ.Α. από τέλη
καθαριότητας, φωτισµού και απορριµµάτων, αν και δεν είναι καθεαυτά πράγµατα
ούτε, συνεπώς, εκτός συναλλαγής, διότι πρόκειται για απαιτήσεις που εξαρτώνται
από αντιπαροχή (αναλ. 982 παρ. 1 περ. α΄ του ΚΠολ∆), ενόψει του ανταποδοτικού
χαρακτήρα αυτών, που επιβάλλει να µην διατίθενται για άλλους σκοπούς τα έσοδα
από αυτά, παρά µόνο σε δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών (βλ. ΟλΑΠ 17/02).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3068/2002: «Η αναγκαστική
εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηµατική απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α.
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και των λοιπών ΝΠ∆∆, γίνεται µε κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτων.
Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννοµη σχέση δηµοσίου
δικαίου ή απαιτήσεων χρηµατικού ή µη αντικειµένου, το οποίο έχει ταχθεί για την
άµεση εξυπηρέτηση ειδικού δηµόσιου σκοπού».
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 686 επ., 982 επ., 988,
Σ: 94,
ΕισΝΚΠολ∆: 3,
ΑΚ: 966,
Π∆: 17.7/13.8/1923, άρθ. 87, 88,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1462
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Επίδοση απόφασης σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση. Απαράδεκτη
συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
- Κατά το άρθρ. 82 εδάφ. 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 µε εκείνη της παρ. 3 του άρθρ. 81
του ίδιου Κώδικα, η οποία ορίζει, ότι ο παρεµβαίνων καλείται στις επόµενες
διαδικαστικές πράξεις από τον διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, συνάγεται ότι η κλήση
προς συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως που γίνεται είτε κάτω από το αντίγραφο του
αναιρετηρίου είτε αυτοτελώς (άρθρ. 568 του ΚΠολ∆), πρέπει να επιδίδεται και προς
εκείνον που δεν εµφανίσθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο και
είχε στη δίκη επί της ουσίας, από την οποία προήλθε η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση,
την ιδιότητα του προσθέτως υπέρ κάποιου από τους κυρίους διαδίκους
παρεµβαίνοντος, για να ενηµερώνεται αυτός ως προς την εξέλιξη της δίκης που
ανοίγεται µε την άσκηση του ένδικου µέσου της αναιρέσεως και να ασκεί τα νόµιµα
δικαιώµατά του. Έτσι, από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου
20 παρ. 1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι "καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή
έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια, και µπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις
του για τα δικαιώµατα ή τα συµφέροντά του" και το άρθρο 558 ΚΠολ∆, σαφώς
προκύπτει ότι κατά του προσθέτως παρεµβαίνοντος στη δίκη, κατά την οποία
εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, δεν απευθύνεται κατ' αρχήν η αναίρεση, γιατί
αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, ο προσθέτως παρεµβάς, όµως, πρέπει να καλείται
στη συζήτηση της αναίρεσης, χωρίς δε την κλήτευσή του παραβιάζεται η αρχή της
εκατέρωθεν ακροάσεως, ειδική εφαρµογή της οποίας περιέχουν οι προαναφερόµενες
διατάξεις, αλλιώς δηµιουργείται απαράδεκτο της συζητήσεως της αιτήσεως
αναιρέσεως (άρθρο 576 παρ. 3 ΚΠολ∆), το οποίο, ως αναφερόµενο στην προδικασία,
λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο.
∆ιατάξεις:

[129]

ΚΠολ∆: 81, 82, 558, 568, 576,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Πλειστηριασµός - Ανακοπή
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1788
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασµός. Ανακοπή. Περίληψη κατακυρωτικής
έκθεσης. Προθεσµία για διεκδικητική αγωγή. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.
- Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 933 παρ. 1 και 934 παρ.1 και
2 ΚΠολ∆, η ανακοπή εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε
δανειστή που έχει έννοµο συµφέρον είναι παραδεκτή: α) αν αφορά την εγκυρότητα
του τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες
αφότου γίνει η πρώτη µετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, β) αν αφορά την
εγκυρότητα των πράξεων εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη µετά την επιταγή
πράξη εκτέλεσης και πέρα ή την απαίτηση ,έως την έναρξη της τελευταίας πράξης
εκτέλεσης, γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης µέσα σε έξι
µήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, και αν πρόκειται για εκτέλεση για την
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε τριάντα ήµερες από την ηµέρα του
πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, αν πρόκειται για κινητά και ενενήντα ηµέρες
αφού µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.
Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, πρώτη µετά
την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση και
τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης. Οι από τη διάταξη
του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολ∆, οριζόµενες προθεσµίες είναι δικονοµικές, διεπόµενες
από τις διατάξεις των άρθρων 144 επ. του ίδιου κώδικα, εξετάζονται αυτεπαγγέλτως
από το δικαστήριο και η παρέλευση τους συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωµα
προσβολής της σχετικής πράξης της εκτέλεσης (άρθρο 151 ΚΠολ∆), τυχόν
ακυρότητα της οποίας έτσι καλύπτεται. Η καθιερούµενη, δηλαδή, αρχή της σταδιακής
προσβολής των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας έχει ως επακόλουθο να
ισχυροποιούνται οι τελευταίες κατά στάδια, µε την πάροδο δε της προθεσµίας να
καθίστανται απρόσβλητες οι πράξεις του προηγούµενου σταδίου, το δε ελάττωµα
τους να µην επιδρά στο κύρος των µεταγενέστερων πράξεων. Με τα δεδοµένα αυτά
επί πλειστηριασµού ακινήτου προς ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, η
ακυρότητα της αναγκαστικής κατάσχεσης ή της περίληψης της κατασχετήριας
έκθεσης, λόγω ατελούς περιγραφής των κατασχεµένων, µπορεί να προβληθεί µε
ανακοπή µόνο µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 934 παρ. 1β ΚΠολ∆,
δηλαδή, µέχρι την έναρξη της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης, που είναι η σύνταξης
της έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης. Έτσι, αν δεν ασκήθηκε ανακοπή µε
τέτοιο περιεχόµενο, η πιο πάνω ακυρότητα δεν µπορεί να προβληθεί µε ανακοπή ως
λόγος ακυρότητας-ελαττωµατικότητας-του πλειστηριασµού. Αλλά και ο δικονοµικά
άκυρος πλειστηριασµός παράγει έννοµες συνέπειες µέχρις ότου ακυρωθεί µε την
ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολ∆, η οποία, επίσης, πρέπει να ασκηθεί µέσα στην
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προθεσµία του άρθρου 934 παρ. 1γ' του ίδιου κώδικα. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν
λόγω προθεσµία, ο πλειστηριασµός ο οποίος αποτελεί τον ουσιώδη σκοπό και την
τελευταία πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας άρα δε και κρίσιµο στοιχείο, αφού
δηµιουργείται εφεξής και µε την επακολουθούσα κατακύρωση νέα έννοµη
κατάσταση από την οποία απορρέουν νέα δικαιώµατα και δηµιουργούνται νέες
υποχρεώσεις, θεραπεύεται από τις τυχόν ακυρότητες από τις οποίες πάσχει είτε αυτές
ανάγονται σε πληµµέλεια της διεξαγωγής του είτε αναφέρονται σε επί µέρους πράξεις
της εκτελεστικής διαδικασίας προγενέστερες αυτού.
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1005 παρ. 1 ΚΠολ∆ "από τη στιγµή που ο
υπερθεµατιστής καταβάλει το πλειστηριασµό, 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". Με τη διάταξη δηλαδή
αυτή καθιερώνεται ρητά η αρχή ότι ο πλειστηριασµός αποτελεί αιτία παραγώγου
τρόπου κτήσης της κυριότητας και συνακόλουθα ο υπερθεµατιστής θεωρείται ειδικός
διάδοχος του καθ' ου η εκτέλεση τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωµα. Ειδικότερα
ο υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα αυτό "δυνάµει συµβάσεως" όπως είναι η
εκποίηση από αναγκαστικό πλειστηριασµό που αποτελεί, όπως από την αµέσως πιο
πάνω διάταξη του άρθρου 1005 παρ.1 ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων
1017 παρ. 2 του ίδιου κώδικα και 199, 513, 1192 και 1198 ΑΚ σαφώς προκύπτει,
ιδιόρρυθµη σύµβαση πώλησης η οποία ενεργείται υπό το κύρος της αρχής και
τελειώνεται µε την κατακύρωση που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του
υπερθεµατιστή (ΟλΑΠ 1/1998 Ελ∆νη 39.64φ, ΟλΑΠ. 2/1993 ∆. 25.991, ΟλΑΠ
1688/1983 ΝοΒ 32.1535).
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1020 ΚΠολ∆, αγωγή διεκδίκησης του
πράγµατος που πλειστηριάστηκε πρέπει να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία, για τα κινητά ενός έτους από τότε που παραδόθηκαν στον υπερθεµατιστή
και για τα ακίνητα πέντε ετών από τότε που µεταγράφηκε η περίληψη της
κατακυρωτικής έκθεσης. Με τη διάταξη αυτή ορίζεται ειδική βραχυπρόθεσµη
αποκλειστική προθεσµία άσκησης της διεκδικητικής αγωγής του πράγµατος που
πλειστηριάστηκε από τρίτους, ενώ τέτοια αγωγή δεν παρέχεται στον καθού η
εκτέλεση οφειλέτη, ο οποίος προστατεύεται µόνο µε τις παραπάνω ανακοπές (ΟλΑΠ
25/1993).
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 εδ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται όταν το δικαστήριο
παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα κατά την έννοια της διατάξεως αυτής
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση
και εποµένως στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως
και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα, νοµικά ή
πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων.
Στην περίπτωση παραλείψεως του δικαστηρίου να λάβει υπόψη κάποιο ισχυρισµό του
αναιρεσείοντος, για την ίδρυση αναιρετικού λόγου, πρέπει ο αγνοηθείς ισχυρισµός να
είναι ουσιώδης, δηλαδή πρόσφορος να επιδράσει στην έκβαση της δίκης.
∆ιατάξεις:
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ΑΚ: 199, , 513, 1192, 1198,
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 933, 934, 1005, 1017, 1020,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1801
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Πλειστηριασµός. Η έγγραφη πρόσκληση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού προς
το ∆ηµόσιο, ως αναγγελθέντος δανειστή, για να λάβει γνώση του πίνακα, κατά τα
άρθρα 58§4 ΚΕ∆Ε και 979 ΚΠολ∆, πρέπει να επιδοθεί µε ποινή απαραδέκτου και
ακυρότητας, αντίστοιχα, τόσο στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., για απαίτηση της
οποίας έγινε η αναγγελία, όσο και στον Υπουργό των Οικονοµικών. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά το άρθρο 85§1 του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974),
επί δικών του παρόντος διατάγµατος το δηµόσιο εκπροσωπεί ο διευθυντής του
δηµοσίου ταµείου, ήδη ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., κατά του οποίου
στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο µε την ποινή του απαραδέκτου, σε κάθε
όµως περίπτωση µε την ίδια κύρωση απαιτείται κοινοποίηση του δικογράφου και
στον Υπουργό των Οικονοµικών. Με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 5 του κ.δ.
26.6/10-7-1994 περί δικών του ∆ηµοσίου, ορίζεται ότι µόνο οι κοινοποιήσεις προς
τον Υπουργό των Οικονοµικών οποιουδήποτε δικογράφου επί δικών του ∆ηµοσίου
παράγουν νόµιµες συνέπειες και ότι η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και όταν το
∆ηµόσιο εκπροσωπείται δικαστικώς από άλλον, εκτός του Υπουργού των
Οικονοµικών, είτε από τους διευθυντές των ταµείων ή οικονοµικούς εφόρους ή
τελώνες ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό όργανο, οπότε η επίδοση προς τον Υπουργό
των Οικονοµικών απαιτείται προσθέτως, µε συνέπεια, σε περίπτωση παραλείψεώς
της, το απαράδεκτο στις δίκες του ΚΕ∆Ε και την ακυρότητα στις λοιπές. Από τις
διατάξεις αυτές, που δεν αντίκειται στο άρθρο 20§1 του Συντάγµατος (ΑΕ∆ 27/2004),
συνάγεται ότι στην περίπτωση που συντάσσεται πίνακας κατατάξεως, λόγω µη
επάρκειας του πλειστηριάσµατος για την ικανοποίηση των αναγγελθέντων δανειστών,
η έγγραφη πρόσκληση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού προς το ∆ηµόσιο, ως
αναγγελθέντος δανειστή, για να λάβει γνώση του πίνακα, κατά τα άρθρα 58§4 ΚΕ∆Ε
και 979 ΚΠολ∆, πρέπει να επιδοθεί µε ποινή απαραδέκτου και ακυρότητας,
αντίστοιχα, τόσο στον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., για απαίτηση της οποίας έγινε η
αναγγελία, όσο και στον Υπουργό των Οικονοµικών, καθόσον η έγγραφη αυτή
πρόσκληση, από την επίδοση της οποίας αρχίζει η τριακονθήµερη προθεσµία για την
άσκηση από το ∆ηµόσιο ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως, που πιστοποιεί
ενέργεια κατά την διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως οργάνου αυτής, έχει
χαρακτήρα δικογράφου κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, προκύπτουσα και
από το σκοπό τους, που είναι η, σε κάθε περίπτωση, λήψη γνώσεως της σχετικής
πράξεως και από τον Υπουργό των Οικονοµικών (ΟλΑΠ 34/1988, ΑΠ 15/2011, ΑΠ
1058/2009, ΑΠ 1320/2003, ΑΠ 1635/2002).
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∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 979,
ΚΕ∆Ε: 58, 85,
Σ: 20,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Προσεπίκληση - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1741
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Προσεπίκληση. Ανακοίνωση δίκης. Πρόσθετη παρέµβαση. Αδίκαστη αίτηση. Μη
λήψη υπόψη πραγµάτων. Γνωµοδοτήσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.
- Κατά µεν το άρθρο 89 εδάφ. α' του ΚΠολ∆, η προσεπίκληση ασκείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή, το αργότερο έως την πρώτη συζήτηση στο
ακροατήριο και κοινοποιείται στον προσεπικαλούµενο, κατά δε το άρθρο 91 παρ. 1
του ίδιου Κώδικα, όποιος έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να ανακοινώσει τη δίκη
σε τρίτους, ώσπου να εκδοθεί από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο οριστική απόφαση για
την ουσία της υπόθεσης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι ο διάδικος που θέλει
να προσεπικαλέσει στη δίκη κάποιον τρίτο, οσάκις επιτρέπεται τούτο από το νόµο
(άρθρο. 86, 87 και 88 ΚΠολ∆), ή να ανακοινώσει τη δίκη σε τρίτους, µπορεί να
ασκήσει την προσεπίκληση ή να ανακοινώσει τη δίκη µόνο στον πρώτο βαθµό
δικαιοδοσίας και το χρόνο που ορίζεται από τις προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων
89 και 91 Κ.Πολ.∆. Ενώπιον του Αρείου Πάγου στην αναιρετική δίκη δεν επιτρέπεται
άσκηση προσεπικλήσεως (ΑΠ 1302/2005, ΑΠ 863/1999).
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολ∆, αν σε δίκη που εκκρεµεί µεταξύ άλλων,
τρίτος έχει έννοµο συµφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωµα, µέχρι την
έκδοση αµετάκλητης αποφάσεως, να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση για να
υποστηρίξει τον διάδικο αυτόν, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 81 παρ.1 ίδιου
Κώδικα η πρόσθετη παρέµβαση ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για
την αγωγή και κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους. Από την ανωτέρω διάταξη του
άρθρου 80 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί και
ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το ότι στη διάταξη του άρθρου 573 παρ.1 ΚΠολ∆, στην
οποία απαριθµούνται οι εφαρµοζόµενες και στη αναιρετική διαδικασία άλλες (πλην
αυτών του κεφαλαίου περί αναιρέσεως) διατάξεις του ΚΠολ∆ δεν αποτελεί
επιχείρηµα υπέρ της αντιθέτου απόψεως, διότι οι διατάξεις του πρώτου βιβλίου του
ΚΠολ∆, στο οποίο περιλαµβάνεται και το άρθρο 80, εφαρµόζεται σε όλες τις
διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας ενώπιον του Αρείου Πάγου
(Ολ.ΑΠ 1/1996). Ο προσθέτως παρεµβαίνων περιορίζεται στην αναιρετική
διαδικασία σε µόνη την υποστήριξη ή αντίκρουση των λόγων της αναιρέσεως, στις
οποίες εξαντλείται και το δικαίωµα των κυρίων διαδίκων.
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο
άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση" κατά την έννοια της διάταξης αυτής νοείται
κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης
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προστασίας, υπό οποιαδήποτε νόµιµη µορφή αυτής, που δηµιουργεί αντίστοιχη
εκκρεµότητα δίκης. Τέτοια αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, της ανταγωγής, της
κύριας παρέµβασης, της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, της ανακοπής, της
τριτανακοπής και κάθε ένδικου µέσου (ΑΠ 1143/2003). Εξάλλου, δεν θεωρείται ως
αυτοτελής η πρόσθετη παρέµβαση που ασκεί υπέρ του διαδίκου, ο δικονοµικός του
εγγυητής είτε εκουσίως είτε µετά προσεπίκλησή του από αυτόν, αφού η ισχύς της
απόφασης της κυρίας δίκης δεν εκτείνεται και στις σχέσεις µεταξύ του δικονοµικού
εγγυητή (παρεµβαίνοντος) και του αντιδίκου του. Περαιτέρω, κατά την αληθινή
έννοια της διάταξης αυτής για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου απ' αυτή λόγου
αναίρεσης απαιτείται η παντελής σιωπή του δικαστηρίου της ουσίας σε αυτοτελή
αίτηση των διαδίκων να υπάρχει τόσο στο αιτιολογικό όσο και στο διατακτικό (ΑΠ
788/2006).
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως
ιδρύεται όταν το δικαστήριο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα κατά
την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής,
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, καθώς και οι λόγοι
έφεσης, των οποίων η λήψη υπόψη και παραδοχή θα είχε ως συνέπεια την κατά το
άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολ∆ εξαφάνιση της εκκαλουµένης αποφάσεως, αλλά όχι και οι
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό ή λόγο εφέσεως και τον
απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του
δεν είναι ρητή, αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (Ολ.ΑΠ 11/1996).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 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, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν
να διαπιστωθεί αν και ποίο λόγο αναίρεσης από τους περιοριστικώς αναφερόµενους
στο άρθρο 559 ΚΠολ∆ θεµελιώνει η προσβαλλόµενη αιτίαση. Ειδικότερα, για να
είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 περ. β' του άρθρου 559 ΚΠολ∆,
πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο, ποια "πράγµατα" δεν έλαβε υπόψη το
Εφετείο παρά το ότι είχαν προταθεί από τον αναιρεσείοντα καθώς και τα στοιχεία
εκείνα, από τα οποία θα κρινόταν, αν τα "πράγµατα" ήταν ουσιώδη και να
µνηµονεύεται το σφάλµα από τη µη λήψη υπόψη των "πραγµάτων".
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 339 ΚΠολ∆, αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η
αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες
και τα δικαστικά τεκµήρια, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 390 του ίδιου Κώδικα, το
δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τις γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις
επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν. Από το συνδυασµό
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των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται
στη δεύτερη απ' αυτές, εφόσον συντάχθηκαν κατά τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν
συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια
ρύθµιση και εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 8/2005).
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον
οποίο επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), που έλαβε υπόψη του το
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια έµµεση
απόδειξη.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 80, 81, 86, 87, 88, 89, 91, 339, 390, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ,
573,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Συζήτηση στο ακροατήριο - Επανάληψη συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1461
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Επανάληψη συζήτησης. Αυτοπρόσωπη εµφάνιση διαδίκων.Παρά το νόµο κήρυξη
ακυρότητας, έκπτωσης από το δικαίωµα ή απαραδέκτου. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- Η διάταξη του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠολ∆, η οποία κατ' άρθρο 524 παρ. 1 ίδιου
Κώδικα, εφαρµόζεται και στην κατ' έφεση δίκη, και η οποία, λόγω της ταυτότητας
του νοµικού λόγου και της οµοιότητας των µη ρυθµιζόµενων περιπτώσεων,
εφαρµόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις των άρθρων 245 παρ. 1 (αυτοπρόσωπη
εµφάνιση διαδίκων) και 411 ΚΠολ∆ (επανεξέταση µαρτύρων), οι οποίες στην ουσία
αποτελούν ειδικότερες εκδηλώσεις της ρυθµίσεως της πρώτης, αφού κατατείνουν
στον ίδιο τελικό σκοπό (ΟλΑΠ 30/1997) αφενός µεν παρέχει στο δικαστήριο τη
δυνατότητα να διατάξει την επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο, η οποία
έχει κηρυχθεί περατωµένη, όταν κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη
παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση,
αφετέρου δε ορίζει ότι η συζήτηση που επαναλαµβάνεται µε τον τρόπο αυτό
θεωρείται συνέχεια της προηγούµενης. Εκ τούτου παρέπεται ότι η αρχική και η
επαναλαµβανόµενη συζήτηση συνθέτουν µία συζήτηση. Πρόκειται δηλαδή για δύο
συνεχόµενα δικονοµικά στάδια, που αποτελούν ένα αδιάσπαστο δικονοµικό σύνολο.
Εποµένως, κατά την επαναλαµβανόµενη συζήτηση, δεν απαιτείται η κατάθεση νέων
εγγράφων προτάσεων και αρκούν και ισχύουν οι έγγραφες προτάσεις που
κατατέθηκαν από τους διαδίκους, κατά τη συζήτηση της οποίας διατάχθηκε η
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επανάληψη ούτε η εκ νέου επίκληση των αποδεικτικών µέσων (ΟλΑΠ 30/1997, ΑΠ
1336/2002, 884/2007, 338/2007).
- H κατ' άρθρο 245 παρ. 1 ΚΠολ∆, διατασσόµενη από το δικαστήριο αυτοπρόσωπη
εµφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο, δεν αποτελεί µεν αποδεικτικό µέσο, από τα
περιοριστικώς αναφερόµενα στο άρθρο 339 ΚΠολ∆, αλλά αποσκοπεί σε συνδυασµό
µε τα άλλα νόµιµα µέσα, στην πληρέστερη διαφώτιση του δικαστηρίου, µε την
υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων από τους διαδίκους, στα τυχόν
αµφίβολα και διφορούµενα περιστατικά, που αποτέλεσαν αντικείµενο απόδειξης,
ώστε µετά από τη συνεκτίµηση των διασαφήσεων, οι οποίες δόθηκαν, να διαγνωσθεί
ασφαλέστερα η διαφορά (ΑΠ 396/2011).
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο
παρά το νόµο κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωµα ή απαράδεκτο.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 245, 254, 411, 524, 559 αριθ. 14,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Συζήτηση στο ακροατήριο - Επανάληψη συζήτησης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 41
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. Επανάληψη συζήτησης.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286 περίπτωση α', 287, 290, 291 του
Κ.Πολ.∆ικ., 1710 και 1846 του Α.Κ. συνάγεται ότι ο θάνατος του φυσικού
προσώπου, που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υπεισέλευση στις µεταβιβαστές έννοµες
σχέσεις του, των κληρονόµων του (µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος αποποιήσεως
της κληρονοµίας) επιφέρει τη διακοπή αυτοδικαίως της εκκρεµούς δίκης, της οποίας
η αναγκαστική επανάληψη από αντίδικο του θανόντος διαδίκου προϋποθέτει
κοινοποίηση του σχετικού δικογράφου για επανάληψη της δίκης στους (εκ διαθήκης
ή εξ αδιαθέτου) κληρονόµους του θανόντος διαδίκου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 254
παρ. 1 εδ. α` του ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά το άρθρο 9 του Ν. 2915/2001 και
εφαρµόζεται και στη δίκη για την αναίρεση (άρθρ. 573 παρ. 1 Κ.Πολ.∆): "Tο
δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η
οποία έχει κηρυχθεί περατωµένη, όταν κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη
παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση.
Η απόφαση µνηµονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέµατα που αποτελούν αντικείµενο
της επαναλαµβανόµενης συζήτησης".
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 254, 286, 287, 290, 291,
ΑΚ: 1710, 1846,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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